
Reactie KidzTower B.V. 

In 2011 is KidzTower ontstaan door mijn motivatie om kinderen tot bloei te laten komen, met name 
kinderen die het ergens moeilijk mee hebben. Gelukkig is dit grotendeels gelukt. Veel kinderen 
hebben zich bij ons beter ontwikkeld dan in eerste instantie de verwachting voor hen was. 

KidzTower werd bekend, er kwamen steeds meer kinderen. Deze sterke groei bracht echter ook onrust 
en instabiliteit. In combinatie met bezuinigingen en transitie maakte dat KidzTower kwetsbaar. 

In 2018 kwam de inspectie op ons pad, onder hun wakend oog hebben we op organisatorisch vlak 
veel verbeteringen gerealiseerd. Als kleine organisatie konden we het echter financieel niet bolwerken, 
wat ons voortbestaan in gevaar bracht. Om toch de zorg voor de kinderen te kunnen waarborgen ging 
ik mij oriënteren op overname. Zorg voor de kinderen bleef voorop staan. Zo kwam er maar een 
enkele klacht, die ging niet over de uitvoerende behandeling maar over organisatie van het vervoer. 

De inspectie namen we mee in het overnameproces. We voldeden na verloop van tijd nog niet aan 
enkele van hun eisen. Door in mei 2019 de overname versneld te realiseren, kwam aan deze situatie 
een eind. 

Ik ben erg dankbaar dat de zorg voor de kinderen gewaarborgd is. 

 

De bovenstaande tekst is de reactie van de ondertoezichtgestelde op toezichtsinformatie van IGJ en/of 
de opgelegde maatregel door IGJ. Deze reactie is geen oordeel van IGJ, of informatie afkomstig van 
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 IGJ 
onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal woorden 
van 200. 

 


