Reactie Team 050 op inspectierapport

Na alle media aandacht rondom winst en marktwerking in de zorg zijn we blij dat we konden laten
zien hoe wij onze bijdrage leveren aan de transformatie van de jeugdhulp. We hebben de inspectie
meegenomen in onze innovatieve manier van werken en de oorzaak van onze lage kosten. Wat fijn
dat de inspectie na een leuke en leerzame dag ook tot de conclusie is gekomen dat Team050 een
ondernemende aanbieder is die kwalitatief goede zorg levert. Wij zijn trots op de conclusie dat in de
visie en missie van Team050 de jeugdige en het gezin centraal staat en dit in de dagelijkse praktijk
zichtbaar is. Daarnaast zijn we blij om terug te lezen dat de open cultuur, onze mentaliteit van
“doen” en ons lerende karakter voor de inspectie duidelijk zichtbaar is. We geloven dat in een tijd
waarin de jeugdhulp onder druk staat, het belangrijk is om jonge professionals en jeugdigen die we
begeleiden te laten zien en te ervaren dat het anders kan in de sector. Tot slot willen we anderen
graag inspireren maar worden we ook graag geïnspireerd. Neem dus bij vragen of tips gerust contact
met ons op, onze deur staat altijd open! #Doedan!
De bovenstaande tekst is de reactie van de zorgaanbieder op het door de inspectie in maart 2021
vastgestelde rapport. Deze reactie is geen oordeel 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 worden opgenomen, is deze tekst door de
IGJ onleesbaar gemaakt. De onleesbaar gemaakte woorden tellen mee in het maximaal aantal
woorden van 200.

