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Vervolgaanwijzing Harten Hoeve B.V.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: de inspectie) heeft op 26 juni
2020 aan Harten Hoeve B.V. een aanwijzing gegeven ex artikel 9.3 van de
Jeugdwet en artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna:
Wkkgz). Op grond van beide wetten maakt de inspectie een zakelijke weergave
van de overwegingen en het dictum (de te nemen maatregelen) van een gegeven
aanwijzing openbaar. Dit bericht voorziet daarin. 1
Aanleiding tot de vervolgaanwijzing
Uit het toezicht, zoals beschreven in het - eveneens openbaar gemaakte - rapport,
blijkt dat Harten Hoeve B.V. gedeeltelijk voldoet aan de vereisten in de aanwijzing
van 19 december 2019. Echter, Harten Hoeve B.V. is er niet in geslaagd om binnen
de gestelde termijn van vier maanden de deskundigheid van het personeel in
relatie tot de aanwezige cliënten voldoende te waarborgen. Harten Hoeve B.V.
handelt daarmee in strijd met artikel 4.1.1 van de Jeugdwet en de artikelen 2 en 3
van de Wkkgz.
Normaal gesproken zou deze uitkomst leiden tot het opleggen van een last onder
dwangsom om de naleving van de aanwijzing af te dwingen. Echter, tijdens de
hertoets is gebleken dat de situatie rond het coronavirus mede oorzaak is voor het
niet volledig voldoen aan de vereisten van de aanwijzing. Om die reden heeft de
inspectie geoordeeld dat een vervolgaanwijzing passend is, zodat Harten Hoeve
B.V. meer tijd krijgt om alsnog te voldoen aan de resterende onderdelen van de
aanwijzing.
Dictum (door de organisatie te nemen maatregelen)
Het dictum in de aanwijzing heeft de volgende inhoud:
Harten Hoeve B.V. dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen zes maanden
na dagtekening van de aanwijzing, te voldoen aan de volgende vereisten en
normen:
1. De zorgaanbieder zorgt dat er voldoende deskundige zorgverleners
beschikbaar zijn, afgestemd op de aanwezige cliënten en actuele zorgvragen.
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Bron: Wkkgz artikel 2, lid 2 jo artikel 3, norm 2.5 Toetsingskader voor
zorgaanbieders waar mensen wonen die langdurige zorg nodig hebben.
2. De aanbieder zet professionals in die aantoonbaar zijn geschoold voor de
functie die zij uitoefenen.
Bron: Jeugdwet artikel 4.1.1, norm 5.2.2 Toetsingskader Verantwoorde Hulp
voor Jeugd en het Kwaliteitskader Jeugd.
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Vervolg
De inspectie volgt de naleving van deze vervolgaanwijzing nauwlettend. Indien
Harten Hoeve B.V. niet aan de vervolgaanwijzing voldoet binnen de in de
vervolgaanwijzing gestelde termijn van zes maanden kan een last onder
bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom worden opgelegd om de
naleving van de aanwijzing af te dwingen.
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