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Datum 6 augustus 2019
Betreft Inspectiebezoek pol-amv Hoogeveen en pol-amv Drachten

Geachte xxx,

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de Inspectie Justitie en Veiligheid
(verder: de inspecties) brachten op 14 december 2018 een bezoek aan de
procesopvanglocatie voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen (verder:
jeugdigen) pol-amv in Hoogeveen en op 25 april 2019 aan de pol-amv in
Drachten.

Met deze brief informeer ik u over de aanleiding, het doel, de resultaten en het
vervolg van dit toezicht.

Allereerst bied ik u mijn welgemeende excuses aan voor de vertraging in het
toesturen van deze brief.

Aanleiding
Zoals bekend zijn de inspecties in 2017 gestart met een onderzoek naar de
opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (verder:
jeugdigen). In dat kader zijn een aantal door de inspecties geselecteerde locaties
van het CDA en van (contractpartners van) Nidos gevraagd een zelfevaluatie in te
vullen. Eén van de geselecteerde locaties betrof de pol-amv Hoogeveen van het
CDA. Op basis van de over deze locatie ontvangen zelfevaluatie, concludeerden de
inspecties dat er hoge risico’s waren voor de jeugdigen die op deze locatie
verbleven. Daarop hebben de inspecties u om directe actie gevraagd om de
risico’s voor deze jeugdigen op te heffen.

In februari 2018 ontvingen de inspecties een plan van aanpak van het CDA.
Hieruit bleek dat er direct verbetermaatregelen in gang waren gezet, gericht op
het verbeteren van de kwaliteit van de opvang en begeleiding op deze locatie.
De verbetermaatregelen zagen onder meer op de inzet van een
gedragsdeskundige, het werken volgens de methodiek,
deskundigheidsbevordering en ondersteuning van de medewerkers en
teamontwikkeling. Uit het verbeterplan maakten de inspecties op dat het CDA
ernaar streefde de kwaliteit op deze locatie eind maart 2018 op orde te hebben.

Vervolgens ontvingen de inspecties in november 2018 een resultaatverslag van
het CDA. Hierin rapporteerde het CDA over de resultaten van de aanpak om de
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tekortkomingen die uit calamiteitenonderzoeken naar voren waren gekomen bij Ons kenmerk
onder andere de pol-amv Hoogeveen, op te heffen. Hieruit bleek dat er veel IJZ/xxx

personeelswisselingen waren geweest, er geen gedragsdeskundige beschikbaar
was en dat sommige verbetermaatregelen niet of pas veel later dan verwacht
waren gerealiseerd. Hierop besloten de inspecties om een onaangekondigd
toezicht bij de pol-amv Hoogeveen uit te voeren.

Doel van het toezicht op pol-amv Hoogeveen
Het doel van het inspectiebezoek aan de pol-amv locatie Hoogeveen was
tweeledig. Met het bezoek wilden de inspecties:
- de passendheid van de leefomgeving toetsen;
- beoordelen in hoeverre de ingezette verbetermaatregelen daadwerkelijk

geïmplementeerd en geborgd waren.

Resultaten van het toezicht op pol-amv Hoogeveen
Ten aanzien van de passendheid van de leefomgeving

De inspecties constateerden dat:
• er zes of acht jeugdigen op één kamer verbleven die volgens de inspecties

slechts geschikt was voor de opvang van twee tot vier jeugdigen.
Op deze kamers werden jeugdigen opgevangen van verschillende
nationaliteiten hetgeen tot onbegrip, irritaties, miscommunicatie en incidenten
leidde.

• er slechts één gezamenlijke woonkamer voor de 45 jeugdigen was.
De jeugdigen konden hier nooit tegelijkertijd verblijven en waren veelal
aangewezen op het verblijf op hun eigen kamer, die zij met vijf of zeven
andere jeugdigen moesten delen.

• de kamers lagen aan een heel smalle gang waardoor bij incidenten jeugdigen
niet goed weg konden komen en ook adequaat ingrijpen door mentoren werd
belemmerd.

• wanneer mentoren in de gang liepen, zij geen zicht hadden op wat er in de
kamers gebeurde: de deuren vielen automatisch dicht middels de deurdrangers
en er zaten geen ramen in deuren. Daarnaast bevond het kantoor van de
mentoren zich op een andere gang. Om vanuit het kantoor op de gang van de
jeugdigen te komen, moesten de mentoren vier deuren door.
Vanuit het kantoor was ook geen enkel zicht op de leefruimtes van de
jeugdigen, laat staan dat vanuit het kantoor te horen was wat er op de gang,
woonkamer en kamers van de jeugdigen gebeurde.
In de gang hingen weliswaar camera’s, maar de mentoren hadden geen
toegang tot de camerabeelden.

• jeugdigen zich niet veilig voelden op de locatie.
Verder gaven zij aan dat zij de ruimte niet konden aanpassen, met
uitzondering van een klein stukje muur, direct naast hun bed. Een jeugdige gaf
aan zich echter niet vrij te voelen om op dit kleine stukje uiting te geven aan
zijn christelijke geloofsovertuiging omdat hij vreesde voor de reactie van de
andere jongens op zijn kamer. Hij gaf aan zonder deze uiting aan de muur
namelijk al regelmatig ‘s nachts klappen van de andere jongens te krijgen.

• de locatiemanager, de mentoren en de jeugdigen de locatie geen geschikte
(tijdelijke) woonplek vonden. Hoewel er volgens de locatiemanager en
mentoren stappen waren gezet om een andere leefruimte voor de jeugdigen te
vinden, was dit tot op het moment van het toezicht niet gelukt.
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De inspecties concludeerden dat deze locatie niet geschikt was voor de opvang Ons kenmerk
van deze kwetsbare groep jeugdigen. De leefomgeving was niet veilig en passend IJZ/xxx

en stond hierdoor ook de ontwikkeling van de jeugdigen in de weg.

Ten aanzien van de verbeterkracht

De inspecties constateerden dat veel verbetermaatregelen die waren
voorgenomen naar aanleiding van het eerdere toezicht in 2017 nog niet volledig
waren geïmplementeerd.
Enkele, voorbeelden hiervan zijn:
• niet in elk dossier werd een begeleidingsplan aangetroffen.
• de gesproken jeugdigen gaven aan dat de begeleiders geen inzicht hadden in

wat voor hen echt belangrijk was.
• de ontwikkelingstaken niet altijd (voldoende) werden uitgevraagd door de

mentoren.
• de achtergrond, mogelijkheden en veerkracht van de jeugdigen niet

methodisch in kaart werden gebracht.
• Of dit wel of niet gebeurde leek afhankelijk van de mentor maar ook van de

(in)activiteit van de betrokken jeugdige.
• medewerkers aangaven dat signalen en triggers voor mogelijke trauma’s

onvoldoende werden erkend, mede door gebrek aan specifieke training op dit
onderwerp (traumaherkenning).

• jeugdigen niet altijd melding maakten van onveilige situaties in de nacht, met
name omdat de begeleiders wel ingrepen, maar de onruststokers zich hiervan
niets aantrokken.

• de veiligheidsrisico’s onvoldoende systematisch werden afgewogen.
• er geen gedragswetenschapper was gekoppeld aan de locatie.

De inspecties concludeerden dat veel verbetermaatregelen die waren
geformuleerd naar aanleiding van het toezichttraject in 2017 slechts gedeeltelijk
of niet waren geïmplementeerd.

Vervolg van het toezicht op pol-amv Hoogeveen
Omdat de inspecties vonden dat het verblijf van zoveel jongeren op één kamer, in
combinatie met onvoldoende zicht van de mentoren op het verblijf van de
jeugdigen in de leefruimtes, een risicovolle en onbeheersbare situatie opleverde
voor de jeugdigen en mentoren, hebben de inspecties direct na het toezicht
aangegeven van het bestuur van COA te verwachten dat deze ongewenste en
risicovolle situatie uiterlijk op 1 februari 2019 zou zijn beëindigd en dat voor de
jeugdigen een passende en veilige leefomgeving werd gecreëerd.

Op 19 januari en 14 februari 2019 liet u de inspecties weten dat ondanks dat
de locatie volgens u voldeed aan de gestelde eisen voor het inrichten van een
pol-amv, u besloten had de jeugdigen over te plaatsen naar de pol-amv locatie
in Drachten.

Doel van het toezicht op pol-amv Drachten
Daarop besloten de inspecties op 25 april 2019 een bezoek te brengen aan de
pol-amv in Drachten.
Hiermee wilden de inspecties zich ervan vergewissen dat de jeugdigen nu wel
verbleven in een passende leefomgeving.
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Resultaten van het toezicht op pol-amv Drachten Ons kenmerk
Ten aanzien van de passendheid van de leefomgeving IJz/xxx

De inspecties constateerden dat:
• er voor Drachten is gekozen omdat daar gebouwen beschikbaar waren. Daarbij

is rekening gehouden met de reisafstand voor de medewerkers (die eerst
werkzaam waren op de pol-amv Hoogeveen en nu ‘meeverhuisden’ naar de
pol-amv Drachten) en de gunstige infrastructuur voor de jeugdigen zoals de
beschikbaarheid van het onderwijs (ISK) en de aanwezigheid van voogden van
Nidos.

• naast de pol-amv op de COA-locatie Drachten er ook een kleinschaligere
woning is in de wijk waar de jeugdigen verblijven.

• er in totaal 25 amv’s van de pol-amv Hoogeveen zijn verhuisd naar
Drachten.

• de andere amv’s naar pol-amv locaties elders zijn verhuisd of naar een
pleeggezin zijn gegaan of naar een regulier azc wanneer de
meerderjarigheid in de zeer nabije toekomst aanstaande was.

• in aanloop naar de verhuizing de indeling van de units en kamers is gemaakt
door de mentoren van Hoogeveen die de jeugdigen kenden.

• er acht units zijn waar per unit maximaal zes jeugdigen verblijven.
• de jeugdigen een kamer alleen hebben of deze delen met één kamergenoot.
• daarnaast elke unit een badkamer, een aparte wc en een keuken heeft.
• de wc en badkamer afgesloten kunnen worden zodat jeugdigen privacy

hebben. In de keuken heeft elke jeugdige de mogelijkheid om zijn eigen kast af
te sluiten.

• de jeugdigen de vrijheid hebben om hun kamer ‘eigen’ te maken met posters,
foto’s, tekeningen etc.

• de mentoren aangeven dat er beter zicht is op de jeugdigen in vergelijking
met de locatie in Hoogeveen, maar dat ook hier de jeugdigen ongezien weg
kunnen gaan. De mentoren geven verder aan dat er aandacht is voor het zicht
hebben op veiligheidsrisico’s in trainingen in de amv-methodiek en het
outreachend werken en dat er via de gedragsdeskundige coaching is op het
volgen van de amv-methodiek.

• op de locatie op de Ringweg in Drachten kleinschalige opvang in de wijk wordt
geboden. Alle jeugdigen hebben daar een eigen kamer en de gezamenlijke
woonkamers zijn groot met veel spelmogelijkheden. In de gezamenlijke keuken
wordt samen gekookt en er hangen verschillende aankondigingen van
gezamenlijke activiteiten (o.a. muziek, fietsen en een bezoek aan het
Rijksmuseum).

De inspecties concluderen dat met de verhuizing van de jeugdigen van Hoogeveen
naar Drachten, voor deze jeugdigen een passende leefomgeving is gecreëerd.
Met name het feit dat de jeugdigen alleen of samen met één andere jeugdige op
een kamer verblijven, is een forse vooruitgang ten opzichte van het verblijf in
Hoogeveen. Verder vinden de inspecties het positief dat is geïnvesteerd in het
werken volgens de amv-methodiek. Daarnaast vinden de inspecties het positief
dat de meeste medewerkers van de pol-amv Hoogeveen zijn ‘meeverhuisd’ naar
de pol-amv Drachten. Hierdoor is er voor de jeugdigen weliswaar een nieuwe
situatie ontstaan in een andere omgeving, maar is ook sprake van continuïteit van
en vertrouwde gezichten in de begeleiding.
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Aandachtspunten n.a.v. het toezicht op pol-amv Drachten Ons kenmerk
Wel zagen de inspecties naar aanleiding van dit toezicht nog drie I]Z/xxx

aandachtspunten.

1. Ten aanzien van jeugdigen zonder toekomst in Nederland
De inspecties bezochten een unit waar de zogenaamde ‘veilige anders1’
worden gehuisvest. Het betrof in Drachten een unit die bewoond werd door
vier jeugdigen. Deze woonunit zag er uitgeleefd uit.
Zo hadden de jeugdigen de thermostaat van de muur getrokken, was de
wasbak in de badkamer volgelopen en dreigde deze te overstromen en was
de wc vies. De keuken was kaal. De mentoren en de manager gaven aan
dat het lastig is grip te krijgen op, en in contact te komen met deze
doelgroep. Doordat zij weten dat hun toekomst niet in Nederland is, zijn zij
niet gemotiveerd om afspraken na te komen of zaken die van hen verwacht
worden, op te volgen.

2. Belang relatie mentor — jeugdige
Hoewel de huisvesting in Drachten kleinschaliger is dan die in Hoogeveen en
de mentoren zicht hebben op de units, is er geen doorlopend toezicht. De
inspecties verwachten dat mentoren aandacht hebben voor de fysieke en
sociaal-emotionele veiligheid van de jeugdigen, weten wat er in de
jeugdigen omgaat, signalen op mogelijke veiligheidsrisco’s en trauma’s
herkennen en weten met wie de jeugdigen omgaan.
De kwaliteit van de relatie tussen de mentoren en de jeugdigen is hiervoor
van groot belang.

3. Samenwerking met Nidos.
De samenwerking met Nidos verloopt nog niet in alle gevallen optimaal. De
inspectie vindt het positief dat de jeugdbeschermers en de mentoren in
elkaars nabijheid werken en elkaar snel kunnen vinden. De inspectie vraagt
alertheid om ook in het geval wanneer de jeugdbeschermers van de
toegang buitenlangs gebruik maken, zij laten merken dat zij er die dag zijn.
De mentoren horen van de jeugdigen dat de voogden soms uitspraken doen
die contraproductief zijn (bijvoorbeeld: de mentor gaat met de jeugdige in
gesprek over hoe om te gaan met de beslissing dat er geen mogelijkheden
meer zijn in Nederland terwijl de voogd een dag later tegen de jeugdige
zegt dat er nog wel mogelijkheden zijn).

Vervolg van het toezicht op pol-amv Drachten
Tijdens het toezicht hebben de inspecties aan de manager van Drachten
gevraagd om te komen tot een verbeterplan op deze drie aandachtspunten.
Echter, de drie hierboven beschreven aandachtspunten zijn ook als
verbeterpunten naar voren gekomen uit het toezicht in 2017 en gelden niet
alleen voor de locatie in Drachten.

Deze aandachtspunten zijn dan ook door het COA en Nidos meegenomen in het
naar aanleiding van het toezicht in 2017 ingezette verbetertraject. Zo is in de
vernieuwde amv-methodiek aangegeven dat in het begeleidingsplan, en daarmee
in de gesprekken tussen mentor en de jeugdige, specifieke aandacht moet zijn
voor toekomstgerichte begeleiding en voor de sociaal-emotionele
ontwikkelingsbehoefte van de jeugdige.

1 jeugdigen die weten dat zij niet in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning in Nederland
omdat zij uit een veilig land komen.
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Ook is het werkproces waarin mentoren de veiligheidsbeleving van een jeugdige Ons kenmerk
meten, aangescherpt. Verder is ingezet op een werkwijze die ten doel heeft om IJZ/xxx

jeugdigen zonder vergunning beter te kunnen begeleiden in het terugkeerproces.

De inspecties gaan de komende maanden na of het bestuur van CDA zicht
heeft of de in gang gezette verbetermaatregelen inmiddels tot de gewenste
kwaliteitsverbetering hebben geleid en toetsen tot welke kwaliteitsverbetering
dit in de praktijk heeft geleid.
Over de wijze waarop de inspecties dit zullen doen, ontvangt u binnenkort
nader bericht.

Vragen
Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Heeft u nog vragen
over deze brief, neem dan gerust contact met mij op. U kunt ook een e-mail
sturen naar insectiejeugdzorg©igj.nl.
Vermeld daarbij alstublieft het kenmerk van deze brief.

Hoogachtend,

xxx,
xxx
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