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Geachte, 
 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: inspectie) bracht op 
24 februari 2021 een bezoek aan de JeugdzorgPlus locatie van Bijzonder 
Jeugdwerk in Deurne (hierna: Bijzonder Jeugdwerk). De inspectie wilde met dit 
bezoek inzicht krijgen in de kwaliteit en veiligheid van de zorg bij Bijzonder 
Jeugdwerk ten tijde van een Corona uitbraak en de maatregelen die Bijzonder 
Jeugdwerk neemt om de (verdere) verspreiding van het virus te voorkomen. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door mevrouw H. Salomons, senior inspecteur 
infectiepreventie en ondergetekende. 
 
Aanleiding en doel van het bezoek 
Het inspectiebezoek is onderdeel van het toezicht op zorgaanbieders en 
jeugdhulpaanbieders met een locatie waar een uitbraak van COVID-19 virus is 
of recent was.  
Het doel van het bezoek was inzicht krijgen in de wijze waarop de organisatie 
de jeugdhulp organiseert en in het licht van de uitbraak handelt. Ook wil de 
inspectie een inschatting maken van eventuele risico’s voor de kwaliteit en 
veiligheid van zorg voor de jeugdigen. Daarom voerde de inspectie gesprekken 
met een aantal betrokkenen, waaronder de adjunct-directeur en de manager 
JeugdzorgPlus en sprak met jeugdigen en pedagogisch medewerkers op de 
groepen.   
 
Deze rapportbrief bevat de resultaten van dit onderzoek.  
 
Onderzoeksproces 
Het onderzoek bij Bijzonder Jeugdwerk bestond uit de volgende onderdelen:  
- Twee gesprekken met de adjunct-directeur, de manager JeugdzorgPlus en 

de HR-manager; 
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- Rondleiding op de locatie; 
- Observaties en gesprekken met jeugdigen en pedagogisch medewerkers op 

twee groepen Olivijn en Topaas. 
 

Beschrijving locatie 
Bijzonder Jeugdwerk is een jeugdhulpaanbieder die open en gesloten jeugdhulp 
(JeugdzorgPlus), gezinshulp, training en therapie en hulp op school biedt. In 
Deurne heeft Bijzonder Jeugdwerk een locatie waar vier gesloten groepen en drie 
open groepen gevestigd zijn. In totaal is er op de gesloten groepen in Deurne plek 
voor 38 jeugdigen. Elke groep beschikt over een eigen keuken, een woonkamer, 
slaapkamers voor de jeugdigen en een tuin met een hek er omheen. De twee 
gesloten groepen Olivijn en Topaas zijn in één gebouw gevestigd en beschikken 
over een gezamenlijk kantoor voor de pedagogisch medewerkers in het midden 
van de twee groepen.  
 
Informatie over de uitbraak 
Nadat een pedagogisch medewerker klachten kreeg werd deze op 15 februari 
2021 positief getest op COVID-19. Vervolgens hebben medewerkers die in 
contact zijn geweest met deze medewerker zich bij hun eigen woonplaats laten 
testen door de GGD. Er zijn in totaal 14 pedagogisch medewerkers positief 
getest, tien vaste medewerkers en vier medewerkers van Careflex. De GGD 
heeft op locatie alle jeugdigen van drie gesloten groepen getest. Op één groep 
waren alle jeugdigen negatief. Op de groep Olivijn zijn alle zes de jeugdigen 
positief getest. Op de groep Topaas zijn acht jongeren positief getest en twee 
jongeren negatief.   
 
Inspectieonderzoek 
Tijdens het bezoek aan Bijzonder Jeugdwerk van 24 februari 2021 toetst de 
inspectie de volgende normen: 
 
- De jeugdhulpaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige 

jeugdhulpprofessionals beschikbaar zijn, afgestemd op de aanwezige 
jeugdigen en actuele hulp-/ zorgvragen. 

- Jeugdhulpprofessionals kennen en passen de protocollen, richtlijnen en 
voorschriften op gebied van Covid-19 toe. Zij weten wanneer zij wel en niet 
kunnen afwijken. De afwegingen zijn navolgbaar. 

- Jeugdhulpprofessionals, jeugdigen en management kennen de geldende 
bezoekersregeling en weten wat dit betekent in de praktijk. De afwegingen zijn 
navolgbaar.  

- De jeugdhulpaanbieder borgt de veiligheid van de jeugdigen, 
jeugdhulpprofessionals en andere medewerkers tijdens de uitbraakfase. 

- De jeugdhulpaanbieder werkt regionaal samen. 
 
Bevindingen inspectieonderzoek 
 
De jeugdhulpaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige 
jeugdhulpprofessionals beschikbaar zijn, afgestemd op de aanwezige jeugdigen 
en actuele hulp-/zorgvragen. 
 
De jeugdigen van de groepen Olivijn en Topaas zijn in groepsquarantaine 
geplaatst. Dat wil zeggen dat de jeugdigen de leefgroep (inclusief de tuin) niet 
mogen verlaten. De jeugdigen krijgen twee uur onderwijs per dag op de groep. 
Verder worden activiteiten georganiseerd door het cultureel werk, waarbij de 
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jeugdigen in de tuin blijven en de cultureel werkers aan de andere kant van 
het hek bijvoorbeeld Bingo of sportlessen organiseren.  
Op de groep zijn vaste pedagogisch medewerkers aanwezig aangevuld met 
waar mogelijk bekende invallers van Careflex. Het lukt Bijzonder Jeugdwerk 
om de bezetting rond te krijgen. De jeugdigen die de inspectie heeft gesproken 
gaven aan dat er over het algemeen voldoende voor hen bekende 
medewerkers aanwezig zijn. Daarnaast waren de jeugdigen positief over de 
aandacht die medewerkers voor hen hebben. Zowel medewerkers als 
jeugdigen gaven aan dat de sfeer op de beide besmette groepen goed is. Er 
zijn sinds de groepen in quarantaine gingen geen incidenten geweest.  
 
Voor de twee jeugdigen die negatief getest zijn is een individuele oplossing 
gevonden. Eén jeugdige is thuis in quarantaine gegaan (verlof thuis). De 
andere jeugdige verblijft met een op een begeleiding op een leegstaande 
groep. Onderzocht wordt nog of deze jeugdige ook verder thuis in quarantaine 
kan.  
 
Jeugdhulpprofessionals kennen en passen de protocollen, richtlijnen en 
voorschriften op gebied van Covid-19 toe. Zij weten wanneer zij wel en niet 
kunnen afwijken. De afwegingen zijn navolgbaar. 
 
Uit de gesprekken en observaties komt naar voren dat het management en de 
medewerkers van Bijzonder Jeugdwerk veel aandacht besteden aan het onder 
de aandacht brengen en naleven van de richtlijnen en voorschriften. Tijdens 
het inspectiebezoek droegen alle medewerkers op de besmette leefgroepen 
een beschermend pak, handschoenen, een spatbril en een neusmondmasker. 
Instructies over het aantrekken van de beschermende middelen zijn schriftelijk 
vastgelegd en hangen in de ruimte waar medewerkers zich aankleden. 
Medewerkers begeleiden de maaltijden van de jeugdigen, maar eten zelf niet 
met de jeugdigen mee. Op de groepen is handdesinfectie aanwezig voor de 
jeugdigen en voor de medewerkers. De ruimtes van de groepen worden 
driemaal per dag schoongemaakt. De pedagogisch medewerkers beschikken 
over een eigen toiletruimte.  
Tijdens de rondleiding constateerde de inspectie ook een aantal 
verbeterpunten, namelijk: 
- Het voorportaal bij binnenkomst van de groepen is ingericht als ruimte om 

de beschermende kleding aan te trekken. De ruimte wordt nu tevens 
gebruikt om de groep te verlaten en de ‘vuile’ kleding weer uit te trekken. 
Op deze manier is er geen scheiding tussen een schone ruimte en een vuile 
ruimte.  

- De medewerkers van cultureel werk die buiten het tuinhek de activiteiten 
organiseren dragen deels of geen neusmondmaskers, terwijl zij wel dicht bij 
de besmette jeugdigen komen. Op het instellingsterrein lopen mensen met 
of zonder neusmondmaskers, hierover moeten afspraken gemaakt worden.  

- Bijzonder Jeugdwerk heeft geen werkwijze vastgesteld voor het handelen na 
eventuele ernstige incidenten, waarbij medewerkers van andere groepen 
moeten assisteren of de beschermende kleding van vaste medewerkers 
beschadigd raakt. 

- Bijzonder Jeugdwerk beschikt nog niet over een exit strategie uit de 
quarantaine. Het is nog niet duidelijk wie, wanneer constateert of jeugdigen 
klachtenvrij zijn, hoe de besluitvorming over het beëindigen van de 
quarantaine verloopt en hoe de communicatie met jeugdigen en ouders 
hierover vorm krijgt.  
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- Het management geeft aan dat de aanwezigheid van brandbare 
handdesinfectans een risico is, met name op de open groepen.  

 
Jeugdhulpprofessionals, jeugdigen en management kennen de geldende 
bezoekersregeling en weten wat dit betekent in de praktijk.  
 
Jeugdigen en medewerkers gaven aan dat op de besmette groepen tijdens de 
quarantaine geen bezoek mogelijk is. Wel kunnen de jeugdigen contact hebben 
met hun ouders en netwerk via (beeld)bellen. Ook kunnen ouders de jeugdigen 
door het raam van de leefgroep zien en spreken.   
Desgevraagd gaf de manager behandeling aan dat hierop een uitzondering 
gemaakt kan worden als dit in het belang van de jeugdige nodig is, maatwerk 
is dan mogelijk.  
 
De jeugdhulpaanbieder borgt de veiligheid van de jeugdigen, 
jeugdhulpprofessionals en andere medewerkers tijdens de uitbraakfase. 
 
Het management van Bijzonder Jeugdwerk geeft aan dat de veiligheid van 
jeugdigen én medewerkers voorop staat. Beschermende maatregelen zijn 
genomen om besmetting van het personeel te voorkomen. Het merendeel van 
de jeugdigen heeft geen of lichte klachten, geen van de jeugdigen heeft 
ernstige klachten, waardoor extra medische hulp niet aan de orde is.  
 
De jeugdhulpaanbieder werkt regionaal samen. 
 
Bijzonder Jeugdwerk werkt samen met andere zorgaanbieders in de VIGO-groep. 
Met de collega-instellingen wordt kennis en informatie uitgewisseld en indien 
noodzakelijk kan gebruik gemaakt worden van elkaars personeel. Verder werken 
zij nauw samen met de school De Korenaer, die op het terrein is gevestigd. De 
uitbraak vond plaats tijdens de schoolvakantie, zodat op school geen nauwe 
contacten zijn geweest met de besmette jeugdigen. De school verzorgt 
afstandsonderwijs op de groepen die in quarantaine zijn. 
De samenwerking tussen Bijzonder Jeugdwerk en de GGD is goed. De GGD heeft 
een clusterteam samengesteld, waarmee Bijzonder Jeugdwerk dagelijks contact 
heeft. De GGD is niet betrokken geweest bij het geven van voorlichting aan 
Bijzonder Jeugdwerk en heeft geen bezoek gebracht aan de locatie. 
 
Conclusie  
 
Wat gaat goed 
De inspectie constateert dat Bijzonder Jeugdwerk ervoor zorgt dat er voldoende 
deskundige medewerkers beschikbaar zijn voor de jeugdigen in de gesloten 
groepen Olivijn en Topaas. Medewerkers slagen erin om de sfeer op de groepen 
goed te houden, zij hebben aandacht voor de jeugdigen, er worden activiteiten 
georganiseerd en individueel maatwerk voor de betrokken jeugdigen is mogelijk.  
 
Het management heeft gezorgd voor richtlijnen, voorschriften en voldoende 
beschermende middelen op het gebied van COVID-19. Tijdens het inspectiebezoek 
was zichtbaar dat de richtlijnen over het dragen van persoonlijke 
beschermingsmiddelen gevolgd werden op de leefgroepen. Het management 
investeert in het blijvend onder de aandacht brengen van de richtlijnen.  
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Gedurende de quarantaine is bezoek aan de besmette leefgroepen niet mogelijk. 
Medewerkers en jeugdigen zijn op de hoogte van de bezoekregeling en begrijpen 
de noodzaak van deze tijdelijke maatregel. Jeugdigen kunnen (beeld)bellen met 
hun netwerk en ouders kunnen jeugdigen via het raam van de leefgroep zien en 
spreken.  
 
Op de leefgroep is de veiligheid van de jeugdigen en de pedagogisch medewerkers 
geborgd. Er is voldoende personele bezetting en de medewerkers zijn op de 
hoogte van de beschermende maatregelen die zij moeten nemen. Twee jeugdigen 
die negatief getest zijn op COVID-19 verblijven voor hun eigen veiligheid tijdelijk 
elders.  
 
Bijzonder Jeugdwerk werkt samen met collega-instellingen in het 
samenwerkingsverband VIGO voor het uitwisselen van informatie en indien 
noodzakelijk, ook van personeel. Daarnaast is de samenwerking met de GGD 
goed, sinds daar een clusterteam is samengesteld.  
 
Wat kan beter 
Op het gebied van het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 
constateerde de inspectie een aantal verbeterpunten. Zo moet de ruimte, waar de 
persoonlijke beschermingsmiddelen worden aangetrokken gescheiden worden van 
de ruimte waar deze worden uitgetrokken. Ook moeten de richtlijnen voor overige 
medewerkers die buiten de leefgroep contact hebben met de jeugdigen worden 
aangescherpt.  
Verder is het nodig dat Bijzonder Jeugdwerk een werkwijze vaststelt voor het 
handelen na ingrijpen bij eventuele ernstige incidenten waarbij de COVID-19 
richtlijnen niet gevolgd kunnen worden.  
Tot slot is het belangrijk dat Bijzonder Jeugdwerk met spoed een exit strategie 
ontwikkelt, waardoor de quarantaine van jeugdigen van de twee besmette 
groepen op een zo veilig mogelijk kan worden beëindigd.  
 
Openbaarmaking 
De inspectie attendeert u erop dat zij alle vastgestelde rapporten van het 
inspectietoezicht actief openbaar maakt door plaatsing op haar website: 
www.igj.nl. Meer informatie over actieve openbaarmaking van documenten door 
de inspectie kunt u vinden op onze website (www.igj.nl/onderwerpen). 
 
Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 


