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Inlichtingen bij  
XXX 
 
Ons kenmerk 
XXX 
 
Uw kenmerk 
 
Bijlage(n) 
 

 
Geachte XXX,  
 
In april 2019 deed de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) 
onderzoek bij Zorgboerderij De Klimop (hierna: De Klimop). Doel van het 
onderzoek was om te bepalen of De Klimop verantwoorde jeugdhulp biedt. Naar 
aanleiding van haar bevindingen heeft de inspectie u verzocht een verbeterplan op 
te stellen en dit naar de inspectie te sturen. 
 
Op 20 juli 2019 ontving de inspectie uw verbeterplan. De inspectie reageert 
middels deze brief op het verbeterplan. 
 
Reactie op het verbeterplan 
De inspectie is nagegaan of uw plan aansluit op de door de inspectie 
geconstateerde tekortkomingen, of het plan voldoende urgentie toont om de 
noodzakelijke verbeteringen aan te brengen en of u de voortgang van de 
implementatie van de verbetermaatregelen bewaakt. Uw verbeterplan voldoet aan 
de verwachtingen van de inspectie. Het verbeterplan is voldoende concreet en 
duidelijk.  
 
Om de voortgang van de verbetermaatregelen te monitoren is het mogelijk dat de 
inspectie - eventueel onverwacht - een tussentijds bezoek zal brengen aan De 
Klimop.  
 
Openbaarmaking 
Om een volledig en actueel beeld te geven van uw organisatie, maken wij deze 
brief net als het eerdere rapport dat over uw organisatie is opgesteld, actief 
openbaar op onze website www.igj.nl. Meer informatie over openbaarmaking van 
documenten door de inspectie kunt u vinden op onze website 
(www.igj.nl/onderwerpen). 
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Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Als u vragen of 
opmerkingen heeft naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact met mij 
opnemen.  
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
XXX 
XXX 
 


