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De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op 4 juli 2019 
aan Stichting Kindvoorop (hierna: Kindvoorop) 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 de jeugdhulpaanbieder te 
nemen maatregelen) van een gegeven aanwijzing openbaar. Dit bericht voorziet 
daarin.1   
 
Aanleiding tot de aanwijzing 
Uit het inspectieonderzoek, zoals beschreven in het - eveneens openbaar 
gemaakte - inspectierapport, blijkt dat Kindvoorop niet voldoet aan de eisen van 
verantwoorde jeugdhulp op de thema’s van uitvoering hulpverlening, veiligheid, 
leefklimaat, cliëntpositie en organisatie. De hulpverlening bij Kindvoorop voldoet 
niet aan de normen voor verantwoorde jeugdhulp. Kindvoorop voldoet daarmee 
niet aan de artikelen 4.1.1, 4.1.4, 4.1.8 en 4.2.1 van de Jeugdwet.  
 
De inspectie heeft geoordeeld dat een aanwijzing noodzakelijk is om de 
geconstateerde tekortkomingen weg te nemen. Daarnaast acht de inspectie het 
niet passend dat er op dit moment nieuwe jeugdigen bij Kindvoorop geplaatst 
worden.  
 
Dictum (door de zorgaanbieder te nemen maatregelen) 
Het dictum in de aanwijzing heeft de volgende inhoud: 
 
1. Kindvoorop mag gedurende de looptijd van de aanwijzing geen nieuwe 

jeugdigen aannemen. Kindvoorop mag weer jeugdigen aannemen indien na 
toetsing door de inspectie is vastgesteld dat Kindvoorop, voldoet aan alle 
hieronder genoemde vereisten en normen.  

2. Kindvoorop dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier maanden na 
dagtekening van de aanwijzing, te voldoen aan de volgende vereisten en 
normen: 

  

                                                
1 Zie voor meer informatie over het openbaarmakingsbeleid van de inspectie (www.igj.nl) 
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Uitvoering hulpverlening (artikel 4.1.1 Jeugdwet, het toetsingskader Verantwoorde 
Hulp voor Jeugd en het Kwaliteitskader Jeugd) 
a. De professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelingstaken 

en de problematiek van de jeugdigen en hun ouders. Kindvoorop organiseert 
zich zodanig dat de hulp zoals opgenomen in de plannen van de jeugdigen ook 
in de praktijk wordt gebracht. 

b. De professionals werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep. 
Kindvoorop biedt de richtlijnen en procedures in hanteerbare en overzichtelijke 
vorm aan de professionals aan en ziet erop toe dat de professionals deze ook 
gebruiken. 

c. Professionals werken doelgericht en planmatig. Kindvoorop stelt voor alle 
jeugdigen een plan met doelen op, in overleg met jeugdigen en hun ouders. 
Een SKJ-geregistreerde professional is hierbij betrokken en stelt het plan vast. 
Ook is een SKJ-geregistreerde professional betrokken bij de evaluatie van het 
plan na een afgesproken periode. Kindvoorop zorgt ervoor dat de inhoud van 
de plannen bij alle professionals bekend is en dat de professionals conform de 
plannen werken aan de doelen van de jeugdigen.   

d. Professionals stemmen het plan af met de plannen van overige betrokken 
instanties. 

 
Veiligheid (artikel 4.1.1 Jeugdwet, het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor 
Jeugd en het Kwaliteitskader Jeugd) 
e. Professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van de jeugdigen. 

Kindvoorop zorgt te allen tijde voor voldoende professionals om zicht te 
houden op de veiligheid van de jeugdigen en maakt afspraken om onveilige 
situaties te voorkomen. 

f. Professionals schatten de veiligheidsrisico’s van de jeugdigen systematisch in 
en beoordelen de veiligheidsrisico’s in multidisciplinair verband. Professionals 
bepalen mede op basis van de veiligheidsrisico’s de in te zetten hulp. 
Kindvoorop zorgt ervoor dat de veiligheidsrisico’s bij alle professionals bekend 
zijn en zet indien nodig extra hulp in om te zorgen dat veiligheidsrisico’s 
verminderd worden.  

g. De professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van 
veiligheidsrisico’s. Kindvoorop zorgt ervoor dat deze veiligheidsafspraken bij 
alle professionals bekend zijn en bewaakt worden. 

 
Leefklimaat (artikel 4.1.1 Jeugdwet, het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor 
Jeugd en het Kwaliteitskader Jeugd) 
h. De leefomgeving is schoon, passend en veilig. Kindvoorop zorgt er voor dat 

het pand waar de jeugdigen verblijven veilig genoeg is om verblijf te bieden. 
i. Professionals hebben tijd en aandacht voor de jeugdigen. Kindvoorop zorgt 

voor voldoende professionals om jeugdigen in voldoende mate tijd en 
aandacht te geven, afgestemd op de reële behoefte van de jeugdigen.  

j. Professionals respecteren de privacy van de jeugdigen.  
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Cliëntpositie (artikel 4.2.1 Jeugdwet en het toetsingskader Verantwoorde Hulp 
voor Jeugd) 
k. Kindvoorop onderneemt actie indien jeugdigen en/of hun vertegenwoordiger 

aangeven ontevreden te zijn over de geboden hulp. Kindvoorop gaat bij 
jeugdigen en/of hun vertegenwoordiger na welke stappen nodig zijn om tot 
een oplossing te komen. 

 
Bestuurlijke organisatie (artikel 4.1.1, artikel 4.1.4 Jeugdwet, artikel 4.1.8 
Jeugdwet, het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd en het 
Kwaliteitskader Jeugd) 
l. Kindvoorop registreert en analyseert incidenten op systematische wijze en 

voert op grond van de analyse verbeteringen door.  
m. Kindvoorop zet professionals in die aantoonbaar zijn geschoold voor de functie 

die zij uitoefenen. Kindvoorop zorgt voor voldoende professionals, passend bij 
de hoeveelheid jeugdigen en de problematiek van de jeugdigen.  

n. Kindvoorop biedt professionals de mogelijkheid kennis en vaardigheden 
actueel te houden. 

 
Mocht u niet binnen de gestelde termijn van vier maanden aan de aanwijzing 
voldoen, kan ik een last onder bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom 
opleggen om de naleving van de aanwijzing af te dwingen. 
 
Vervolg 
De inspectie volgt de naleving van een aanwijzing nauwlettend. Indien de 
jeugdhulpaanbieder niet aan de aanwijzing voldoet binnen de in de aanwijzing 
gestelde termijn 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. De 
jeugdhulpaanbieder 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 kan binnen zes weken na het besluit tot openbaarmaking 
een reactie geven op dit bericht. Als de jeugdhulpaanbieder deze mogelijkheid 
gebruik maakt, treft u deze reactie bij dit bericht aan.  
 


