
De onderstaande tekst is de reactie van de zorgaanbieder op het door de inspectie op 13 
december 2019 vastgestelde rapport. De reactie is geen onderdeel van de IGJ, of informatie 
afkomstig van de 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; 
- Bedrijfsnamen of bedrijfsgegevens van derden; 
- Strafbare of aanstootgevende teksten; reclame-uitingen. 

 

Indien de hierboven genoemde zaken toch in de reactie zijn opgenomen, is deze tekst door de IGJ 
onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het totaal van 200 woorden. 

 

Reactie Kindvoorop 

Naar aanleiding van de conclusies van IGJ, heeft Stichting Kindvoorop een bij de Rudolphstichting 
ingeschreven, onafhankelijke register-gezinshuisauditor (de heer xxxx) verzocht haar gezinshuis te 
beoordelen aan de hand van de criteria die gelden voor het 'Keurmerk Gezinshuizen'.  

De samenvatting/conclusie in het rapport van xxxx is hieronder integraal weergegeven 
(onderstreping door Kindvoorop): "Zonder rekening te houden met eerdere informaties kan ik 
concluderen dat het gezinshuis Kindvoorop voldoet aan de eisen die aan de gezinshuizen in het 
algemeen worden gesteld. Hier mede rekening houdende met de kwaliteitscriteria gezinshuizen. 
Registraties zijn grotendeels aanwezig en allen actueel. Mijn advies is om op korte termijn gebruik 
te gaan maken van een keurmerk  gericht op gezinshuizen. Daarmee wordt een handreiking 
gegeven welke informatie noodzakelijk is en zorgt ervoor dat deze informatie ook actueel blijft. Na 
ons gesprek nog een rondleiding gekregen in het gezinshuis. Dit maakt een nette en opgeruimde 
indruk. Daarbij ook meerdere jongeren gezien in een harmonieuze sfeer."  

Het gezinshuis Kindvoorop voldoet dus aan alle eisen die door het Keurmerk Gezinshuizen aan een 
gezinshuis worden gesteld en Kindvoorop voldoet aan de eisen genoemd in de kwaliteitscriteria 
gezinshuizen. Er zijn concrete aanwijzingen voor de conclusie dat het oordeel  van IGJ volstrekt 
onjuist en onterecht is.  

 

 


