
 
Reactie  
 
De onafhankelijke onderzoekscommissie komt tot de conclusie dat er geen sprake is van misstanden 
dan wel structurele tekortkomingen. De Inspectie concludeert dat er een uitgebreid en gedegen 
onderzoek heeft plaatsgevonden dat onafhankelijk en zorgvuldig is uitgevoerd. Derhalve stelt de 
Heldringstichting dat is bevestigd dat er geen sprake is van misstanden noch structurele 
tekortkomingen. 
 
De Heldringstichting betreurt zeer de negatieve media-aandacht en politieke en maatschappelijke 
commotie die dit teweeg heeft gebracht. Dit heeft zowel jongeren, hun ouders als de medewerkers 
ten diepste geraakt. Hiermee is totaal geen recht gedaan aan al die professionals, die zich elke dag 
opnieuw inzetten voor de gesloten doelgroep. 
 
Dat laat onverlet dat elke dag met hart en ziel gewerkt wordt en dat zich inherent aan het werk in de 
gesloten jeugdzorg voortdurend dilemma's voordoen op het snijvlak van ruimte bieden voor 
ontwikkeling, groei en vertrouwen enerzijds en beschermen, controleren en veiligheid borgen 
anderzijds. De Heldringstichting heeft de conclusie van de externe commissie ten aanzien van de 
relationele veiligheid van harte onderschreven en heeft de aanbevelingen overgenomen. De 
aanbevelingen passen volledig in de brede ontwikkelingen van passende zorg voor kwetsbare 
jongeren binnen de gesloten jeugdzorgsector als geheel. 

 

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde op toezichtsinformatie van de 
IGJ en/of de opgelegde maatregel door de IGJ. Deze reactie is geen oordeel van de IGJ, of 
informatie afkomstig van de IGJ. De inhoud komt dan ook geheel voor rekening en risico van de 
zorgaanbieder. 

De reactie mag maximaal 200 woorden omvatten. De volgende zaken zijn niet toegestaan: 

• (bijzondere) persoonsgegevens bevatten 
• Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden 
• Strafbare of aanstootgevende teksten 
• Reclame-uitingen 

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie worden opgenomen, is deze tekst door de 
IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal 
woorden van 200. 

 


