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Betreft Openbaarmaking aanwijzing Juzt

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op 2 mei
2019 aan Juzt een aanwijzing gegeven ex artikel 9.3 van de Jeugdwet. Op grond
van de Jeugdwet maakt de inspectie een zakelijke weergave van de overwegingen
en het dictum (de door Juzt te nemen maatregelen) van een gegeven aanwijzing
openbaar. Dit bericht voorziet daarin.1

Aanleiding tot de aanwijzing
Uit het inspectieonderzoek, blijkt dat er tekortkomingen zijn op de thema’s:
uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat en goed bestuur. Deze
tekortkomingen leiden tot een situatie waarin sprake is dat de hulpverlening bij
Juzt, locatie Lievenshove niet voldoet aan de Jeugdwet en de normen uit het
toetsingskader Verantwoorde hulp voor Jeugd (hierna VHJ). De combinatie van
een gebrek aan individuele behandeling, geen integraal onderwijsaanbod,
jeugdigen die geen onderwijs volgen zonder een voldoende passende
dagbesteding en een niet passend en veilig leefklimaat vindt de inspectie een
zorgelijke situatie die niet langer mag voort duren. Daarnaast zorgt het steeds
opnieuw uitstellen van de voorgenomen verhuizing voor veel onrust en
onduidelijkheid voor de jeugdigen en het personeel.

De inspectie is sinds juli 2018 in gesprek met Juzt over de punten waarop zij
verbetermaatregelen moet treffen. Juzt is daarin niet geslaagd en de inspectie
heeft onvoldoende vertrouwen in Juzt dat zij zonder ingrijpen van de inspectie op
een korte termijn de geconstateerde tekortkomingen wegnemen. De inspectie
geeft daarom Juzt een aanwijzing.

Dictum (door Juzt te nemen maatregelen)
Het dictum in de aanwijzing heeft de volgende inhoud: Juzt dient zo spoedig
mogelijk, maar uiterlijk 15 mei 2019 te voldoen aan de volgende normen:

Uitvoering hulpverlening (artikel 4.1.1 Jeugdwet. het toetsingskader Verantwoorde
Hulp voor Jeugd)

1. De professionals bieden passende hulp en de professionals zetten de hulp tijdig
in. Jeugdigen die thans verblijven op de locatie Lievenshove, volgen onderwijs
en krijgen de voor hen noodzakelijke individuele behandeling. Juzt voldoet aan

1 Zie voor meer informatie over het openbaarmakingsbeleid van de inspectie (www.igj.nI)
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criterium 1.1 en 1.2.3 van het toetsingskader VHJ. Datum
2. Daarnaast voldoet Juzt aan criterium 1.1.3: Professionals zorgen voor 2mei2019

continuïteit van de hulp. Jeugdigen weten wanneer zij verhuizen en waar zij
Ken merk

naar toe verhuizen. IJZ/19-05-19043/WtL

Veiligheid (artikel 4.1.1 Jeugdwet, het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor
Jeugd)
3. De professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van de jeugdigen.

Het leefklimaat op de locatie Lievenshove is veilig. Juzt voldoet aan criterium
2.1 van het toetsingskader VHJ: Professionals houden goed zicht op de
veiligheid van jeugdigen.

Leefklimaat (artikel 4.1.1 Jeugdwet, het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor
Jeugd)
4. Indien jeugdigen van de locatie Lievenshove geen onderwijs volgen wegens

geoorloofde redenen, dienen zij passende dagbesteding te krijgen die een
zinvolle bijdrage levert aan de ontwikkeling van jeugdigen en voldoet aan
criterium 3.2.3 van toetsingskader VHJ.

5. Het leefklimaat past bij de leeftijd en ontwikkelingsfase van de jeugdigen.
Jeugdigen van de locatie Lievenshove kunnen op hun verzoek onverwijld
terecht bij de huisarts en tandarts. Juzt voldoet aan criterium 3.2.3 van het
toetsingskader VHJ.

6. Professionals hebben tijd en aandacht voor de jeugdigen. Juzt voldoet aan
criterium 3.3.2 van het toetsingskader VHJ: Professionals hebben tijd en
aandacht voor de jeugdigen.

Daarnaast dient Juzt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 3 juni 2019 te voldoen
aan de volgende norm:

Leefklimaat (artikel 4.1.1 Jeugdwet, het toetsingskader Verantwoorde Huli voor
Jeugd)
7. De fysieke leefomgeving is van goede kwaliteit: De fysieke leefomgeving is

schoon en passend. Juzt voldoet aan criterium 3.1 van het toetsingskader VHJ.

Vervolg
De inspectie volgt de naleving van een aanwijzing nauwlettend en zal de naleving
van de aanwijzing toetsen op de locatie. Indien Juzt niet aan de aanwijzing
voldoet binnen de in de aanwijzing gestelde termijnen kan er een last onder
bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom worden opgelegd om de
naleving van de aanwijzing af te dwingen.

Rechtsbescherming tegen de aanwijzing
Een aanwijzing is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Juzt
en degenen die er rechtstreeks belang bij hebben, kunnen bezwaar maken tegen
de aanwijzing. Daarnaast bestaat gelijktijdig de mogelijkheid om de
bestuursrechter te vragen de werking van de aanwijzing uit te stellen. Dat heet
een voorlopige voorziening.

Reactie jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling
De jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling kan binnen zes weken na
het besluit tot openbaarmaking een reactie geven op dit bericht. Als de
jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling van deze mogelijkheid gebruik
maakt, treft u deze reactie bij dit bericht aan.
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