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Geachte xxx,
In december 2020 onderzocht de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd samen met
de toezichthouder Wmo van de GGD IJsselland de kwaliteit van de zorg bij
Zorgboerderij De Ruimte. U heeft vervolgens, op verzoek van de inspectie, diverse
verbeteringen doorgevoerd. Met deze brief geef ik het verloop van het
verbetertraject weer en informeer ik u over het beëindigen van het toezichttraject.
Verbetertraject
Op 10 mei 2021 stuurde u de inspectie een tussenrapportage over het
verbetertraject. De inspectie was positief over de voortvarendheid waarmee u de
in het rapport gesignaleerde verbeterpunten aanpakte. Wat betreft de privacy en
inspraak van cliënten was een aanvulling op uw maatregelen noodzakelijk.
In het resultaatverslag van 15 juni 2021 maakte u voldoende inzichtelijk welke
verbeteringen zijn doorgevoerd. U heeft concrete maatregelen getroffen om
cliënten beter te betrekken bij de hulp en om hun privacy te waarborgen. U heeft
aanpassingen doorgevoerd in de woonomgeving van cliënten, en ook heeft u de
taakverdeling tussen opgeleide en overige begeleiders verduidelijkt.
De inspectie heeft begrip voor het feit dat u binnen een half jaar nog niet alle
noodzakelijke verbeteringen heeft afgerond. Ik verwacht wel dat u de volgende
aandachtspunten betrekt bij het vervolg:
Op dit moment beschikken nog niet alle begeleiders over een relevante
afgeronde opleiding. U bent als hulpaanbieder verantwoordelijk voor het
organiseren van voldoende capaciteit van deskundige, vakbekwame
medewerkers en voor het voldoen aan de norm van verantwoorde
werktoedeling.
Het huidige functieoverzicht impliceert dat begeleiders in opleiding wel taken
van een persoonlijk begeleider uitvoeren, terwijl zij geen
beslissingsbevoegdheid hebben. De inspectie verwacht dat u hier maatwerk
toepast, en dat u voorkomt dat begeleiders verantwoordelijkheid dragen
zonder dat zij beschikken over de benodigde bevoegdheid of bekwaamheid.
Het invoeren van de methodische aanpak omtrent seksuele ontwikkeling die u
heeft gekozen, dient zo spoedig mogelijk te gebeuren.
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Vervolg
De inspectie sluit het toezichttraject bij Zorgboerderij De Ruimte af. Op basis van
de afgelopen periode heeft de inspectie vertrouwen in uw vermogen en intentie
om de ingezette verbeteringen door te voeren in de dagelijkse praktijk. De
inspectie blijft de ontwikkelingen bij Zorgboerderij De Ruimte volgen vanuit het
reguliere toezicht.

Ons kenmerk
xxx

Openbaarmaking
Om een actueel beeld te geven van Zorgboerderij de Ruimte, maken wij deze
afsluitbrief openbaar via www.igj.nl net als het rapport naar aanleiding van het
bezoek van december 2020.
Bijgaand treft u het openbaarmakingsbesluit aan. Meer informatie over actieve
openbaarmaking van documenten door de inspectie kunt u vinden op onze
website www.igj.nl/documenten.
Mocht u vragen hebben over deze brief, dan kunt u contact met mij opnemen.

Hoogachtend,

xxx
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