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> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen  

 

ZAKELIJKE WEERGAVE LAST ONDER DWANGSOM 

 

KidzTower B.V. 

 

 

 

 

Datum: 8 mei 2019  

Onderwerp: Last onder dwangsom KidzTower B.V.  

 

 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op 8 mei 

2019 aan KidzTower B.V. (hierna: KidzTower) een last onder dwangsom opgelegd 

ex artikel 9.5 jo. artikel 9.3 Jeugdwet in samenhang met artikel 5:32 van de 

Algemene wet bestuursrecht. Op grond van de Jeugdwet maakt de inspectie een 

zakelijke weergave van de overwegingen en het dictum (de door de 

jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling te nemen maatregelen) van 

een gegeven last onder dwangsom openbaar. Dit bericht voorziet daarin. 1  

 

Aanleiding tot de last onder dwangsom 

De inspectie heeft KidzTower op 10 januari 2019 een aanwijzing gegeven. Aan 

deze aanwijzing diende KidzTower binnen een termijn van drie maanden te 

voldoen. Op 11 april 2019 heeft de inspectie tijdens een inspectiebezoek 

geconstateerd dat KidzTower niet of niet volledig aan de volgende onderdelen van 

de aanwijzing heeft voldaan: 

 

 De professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante 

ontwikkelingstaken en de problematiek van de jeugdigen en hun ouders. 

KidzTower organiseert zich zodanig dat de hulp zoals opgenomen in de 

plannen van de jeugdigen ook in de praktijk wordt gebracht. 

 

 KidzTower onderneemt actie indien jeugdigen en/of hun ouders aangeven 

ontevreden te zijn over de geboden hulp. KidzTower gaat bij jeugdigen 

en/of hun ouders na welke stappen nodig zijn om tot een oplossing te 

komen. 

 

 De aanbieder zet professionals in die aantoonbaar zijn geschoold voor de 

functie die zij uitoefenen. KidzTower zorgt voor een goede 

organisatorische structuur en duidelijke aansturing van professionals. 

KidzTower organiseert zich op zodanige wijze dat professionals hun werk 

goed kunnen verrichten. 

 

 De aanbieder biedt professionals de mogelijkheid kennis en vaardigheden 

actueel te houden. 

 

                                                
1 Zie voor meer informatie over het openbaarmakingsbeleid van de inspectie (www.igj.nl) 
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Om te bewerkstelligen dat alsnog wordt voldaan aan de aanwijzing heeft de 

inspectie een last onder dwangsom aan KidzTower opgelegd. 

 

Dictum KidzTower 

Het dictum in de last onder dwangsom heeft de volgende inhoud: KidzTower dient 

alsnog te voldoen aan de volgende normen van de op 10 januari 2019 gegeven 

aanwijzing: 

 

Norm 1: De professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante 

ontwikkelingstaken en de problematiek van de jeugdigen en hun ouders. 

KidzTower organiseert zich zodanig dat de hulp zoals opgenomen in de plannen 

van de jeugdigen ook in de praktijk wordt gebracht. 

 

Norm 5: KidzTower onderneemt actie indien jeugdigen en/of hun ouders aangeven 

ontevreden te zijn over de geboden hulp. KidzTower gaat bij jeugdigen en/of hun 

ouders na welke stappen nodig zijn om tot een oplossing te komen. 

 
Norm 7: De aanbieder zet professionals in die aantoonbaar zijn geschoold voor de 

functie die zij uitoefenen. KidzTower zorgt voor een goede organisatorische 

structuur en duidelijke aansturing van professionals. KidzTower organiseert zich 

op zodanige wijze dat professionals hun werk goed kunnen verrichten. 

 
Norm 8: De aanbieder biedt professionals de mogelijkheid kennis en vaardigheden 

actueel te houden. 

 

Ik verbind aan deze last een dwangsom van €2.000,- voor iedere volledige week 

waarin u niet volledig aan de genoemde last heeft voldaan, waarbij het 

maximumbedrag aan mogelijk te verbeuren dwangsommen ten aanzien van de 

last in totaal €20.000,- is.  

 

Voor deze last geldt een begunstigingstermijn van vier weken, die aanvangt op de 

eerste dag na dagtekening van dit besluit. Dit betekent dat u gedurende deze vier 

weken aan de last kunt voldoen zonder dat daadwerkelijk een dwangsom wordt 

verbeurd. 

 

Vervolg  

De inspectie volgt de naleving van een last onder dwangsom nauwlettend. Indien 

niet aan de last onder dwangsom wordt voldaan, kan er een tweede last onder 

dwangsom worden opgelegd.  

 

Rechtsbescherming tegen de last onder dwangsom 

Een last onder dwangsom is een besluit in de zin van de Algemene wet 

bestuursrecht. De jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling en degenen 

die er rechtstreeks belang bij hebben, kunnen bezwaar maken tegen de last onder 

dwangsom. Daarnaast bestaat gelijktijdig de mogelijkheid om de bestuursrechter 

te vragen de werking van de last onder dwangsom uit te stellen. Dat heet een 

voorlopige voorziening.  
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Reactie KidzTower 

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. 

 

 


