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> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen  

 

Openbaarmaking beëindiging Aanwijzing Jeugdwet 

 

 

 

 

 

Datum: 28 mei 2019  

Onderwerp: Aanwijzing Juzt 

 

 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op 2 mei 

2019 aan Juzt een aanwijzing gegeven ex artikel 9.3 Jeugdwet. Het eerste deel 

van de aanwijzing is op 28 mei 2019 beëindigd. Op grond van de Jeugdwet maakt 

de inspectie een zakelijke weergave van de overwegingen tot het deels beëindigen 

van een gegeven aanwijzing openbaar. Dit bericht voorziet daarin.1  

 
Aanleiding tot beëindiging van de aanwijzing 

De inspectie heeft de naleving van de aanwijzing nauwlettend gevolgd. Juzt heeft 

de inspectie laten weten dat op 7 mei 2019 alle jeugdigen van de locatie 

Lievenshove verhuisd zijn. Op 15 mei 2019 heeft de inspectie getoetst of aan het 

eerste deel van de aanwijzing voldaan wordt voor de jeugdigen die tot 7 mei 2019 

verbleven op de locatie Lievenshove. Tijdens dit toezicht heeft de inspectie 

gesproken met diverse geledingen en dossiers ingezien. De inspectie beoordeelt 

de door Juzt uitgezette acties als volgt:  

 

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 

criterium 1.1 en 1.2.3 van het toetsingskader VHJ. 

2. Daarnaast voldoet Juzt aan criterium 1.1.3 van het toetsingskader VHJ: 

Professionals zorgen voor continuïteit van de hulp. Jeugdigen weten wanneer 

zij verhuizen en waar zij naar toe verhuizen.  

 

Conclusie: Voldaan met aandachtspunt 

Het organiseren van een passend hulpaanbod en de benodigde individuele 

behandeling voor jeugdigen is in gang gezet. Jeugdigen met drugsproblematiek 

bezoeken bijvoorbeeld wekelijks een drugsconsulent en daarnaast wordt 

begeleiding ingezet voor het beter leren omgaan met emoties en grenzen van een 

ander. De inspectie stelt vast dat Juzt passende hulp biedt en de hulp tijdig inzet.  

Het verloop van de verhuizing van de jeugdigen is een aandachtspunt. Binnen 

enkele dagen na de aanwijzing van de inspectie zijn de jeugdigen ad hoc verhuisd. 

Gevolg hiervan is dat het pand van de open groep nog niet gereed was voor 

bewoning, waardoor hier nog veel aan moet gebeuren terwijl er reeds jeugdigen 

verblijven en geholpen moeten worden en hulpverleners werken.  

                                                
1 Zie voor meer informatie over het openbaarmakingsbeleid van de inspectie (www.igj.nl) 
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Voorbeelden zijn de schimmel op de muren en vloeren, het kantoor in de keuken 

en de beperkte opbergruimte voor jeugdigen. Ook zorgde de communicatie over 

de verhuizing voor onbegrip onder medewerkers en jeugdigen. De inspectie 

constateert dat er continuïteit van hulp is, maar de voorbereiding en 

communicatie van de verhuizing onvoldoende zorgvuldig is verlopen.   

 

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.  

 

Conclusie: Voldaan 

De professionals hebben overdag en ’s nachts een actueel beeld van de veiligheid 

van de jeugdigen en houden zicht op de veiligheid. Professionals weten waar de 

jeugdigen zijn en er is voldoende bezetting van personeel.  

 

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.  

 

Conclusie: voldaan 

De jeugdige van de gesloten groep volgt onderwijs en loopt stage. Hoewel 

meerdere jeugdigen van de open groep weigeren onderwijs te volgen, is in 

samenspraak met onderwijs en leerplicht passende dagbesteding opgezet. Deze 

start echter pas op 20 mei 2019, dit heeft te maken met de abrupte verhuizing. 

De inspectie constateert voorts dat jeugdigen onverwijld terecht kunnen bij de 

huisarts en tandarts en dat op beide locaties geïnvesteerd wordt in activiteiten 

voor jeugdigen. De professionals hebben tijd en aandacht voor de jeugdigen.  

 
Conclusie  

De inspectie constateert dat Juzt met de gerealiseerde verbeteringen en 

maatregelen voldoet aan het eerste deel van de gegeven aanwijzing. Hiermee is 

dit deel van het handhavingstraject tot een einde gekomen.  

 

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.  


