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Geachte, 
 
In januari (online in verband met de Covid-19 maatregelen) en maart 2021 
(fysiek) onderzocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) 
gezinshuis D’n Eikelenbosch (hierna: D’n Eikelenbosch). Uit dit toezicht zijn een 
aantal verbeterpunten naar voren gekomen. D’n Eikelenbosch heeft in verband 
met deze verbeterpunten vervolgens, op verzoek van de inspectie, documenten 
opgestuurd. In deze brief geeft de inspectie haar reactie op het verbetertraject 
weer.  
 
Verbetertraject 
Op 5 en 29 juli 2021 ontving de inspectie de gevraagde documenten met 
uitgebreide toelichting van D’n Eikelenbosch. Een aantal verbeteringen zijn al in 
gang gezet zoals het actualiseren van de procesverslagen en houden van MDO’s, 
de gezinsaudit en periodiek overleg met de gedragswetenschapper. Enkele 
verbetermaatregelen zijn nog gepland om doorgevoerd te worden.  
 
Aandachtspunten naar aanleiding van het verbetertraject:  
- D’n Eikelenbosch vult zo spoedig mogelijk de reeds uitgevoerde risicotaxaties 

van de gezinshuiskinderen in het nieuw gekozen format in, samen met de 
gedragswetenschapper 

- De inspectie is van mening dat de gezinshuisouder zo spoedig mogelijk moet 
starten met het vervolg EVC-traject bij Vigor om vervolgens de SKJ-registratie 
te behalen.  

- De inspectie is van mening dat het van belang is dat bij de plaatsing van een 
nieuw gezinshuiskind, samen met de hoofdaannemer, voogd en 
gedragswetenschapper, zorgvuldig wordt gekeken naar de matching met de 
andere gezinshuiskinderen en de zwaarte van de problematiek in relatie tot de 
competenties van de gezinshuisouders. 

 
Vervolg  
De inspectie sluit het toezichttraject bij D’n Eikelenbosch af. De inspectie 
vertrouwt erop dat D’n Eikelenbosch samen met de hoofdaannemer Xieje Care (tot 
31 december a.s.) in staat is om de beoogde kwaliteitsverbetering door te zetten 
en verwacht dat zij verbeteringen treft naar aanleiding van de genoemde 
aandachtspunten.  
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De inspectie blijft de ontwikkeling van D’n Eikelenbosch vanuit haar reguliere 
toezicht volgen.  
 
Openbaarmaking  
Om een volledig en actueel beeld te geven van D’n Eikelenbosch maken wij de 
vastgestelde afsluitbrief na uw reactie op feitelijke onjuistheden actief openbaar 
op onze website www.igj.nl. Bijgaand treft u het openbaarmakingsbesluit aan. 
Meer informatie over openbaarmaking van documenten door de inspectie kunt u 
vinden op onze website (https://www.igj.nl/onderwerpen/openbaarmaking).  
 
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, 
 

http://www.igj.nl/

