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Geachte, 

Per aangetekende brief en e-mail van 13 april 2017 hebben de Inspectie 

Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: de inspecties) u 

geïnformeerd over hun voornemen tot het geven van een aanwijzing op grond van 

artikel 9.3 van de Jeugdwet en artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en 

geschillen zorg (Wkkgz). Met deze brief geven de inspecties gevolg aan hun 

voornemen en geven zij uw organisatie Melius Zorg B.V. (hierna: Melius Zorg), na 

weging van de zienswijze, een aanwijzing. Met deze aanwijzing wordt u verplicht 

om binnen de gestelde termijnen maatregelen te treffen, zodat wordt voldaan aan 

de in deze aanwijzing geformuleerde punten.  

 

1. Zienswijze aanwijzing 

Melius Zorg heeft zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze ingediend. Ten 

tijde van het zienswijzegesprek ten kantore van de inspecties op 21 april 2017 is 

Melius Zorg door de inspecties bovendien in de gelegenheid gesteld om voor 24 

april 2017 15:30 uur de zienswijze op de aanwijzing nader te onderbouwen, 

alsnog hun bedenkingen te uiten tegen de openbaarmaking van de aanwijzing en 

alsnog te reageren op feitelijke onjuistheden in het conceptrapport nu Melius Zorg 

dit nog niet (volledig) had gedaan. Melius Zorg laat zich juridisch bijstaan door                               

                               , beide advocaat bij Eldermans Geerts te Zeist. Melius Zorg 

heeft samengevat het volgende aangevoerd.  

 

Melius Zorg geeft aan dat er geen grond bestaat voor het geven van een 

aanwijzing nu een groot aantal van de verbetermaatregelen die in het voornemen 

staan vermeld al is getroffen. Melius Zorg verwijst in dit kader naar een aantal 

documenten, zoals een update van het eerder ingediende verbeterplan, de 

risicotaxaties van de jonge kinderen, risico-inventarisaties van de moeders en 

overige cliënten, een aantal zorgplannen, een document dat betrekking heeft op 

MIC en MIM meldingen, een medicatiebeleid, foto’s van afgedekte 

elektriciteitsdraden en heetwaterleidingen, VOG’s van alle professionals en een 

afschrift van een inschrijfbewijs bij het Klachtenportaal Zorg.  
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Meer specifiek geeft Melius Zorg aan de volgende verbetermaatregelen te hebben 

getroffen: 

 De medewerkers hebben maatregelen getroffen waardoor zij een actueel 

beeld hebben van de veiligheid van de meest kwetsbare groep cliënten, te 

weten de moeders en jonge kinderen, omdat zij inmiddels volledig zicht 

hebben op waar personen uit de meest kwetsbare groep zich bevinden en 

met wie zij omgaan. Bovendien is thans sprake van 24-uurs toezicht op 

alle locaties van Melius Zorg.  

 Er is van alle cliënten een risicoanalyse gemaakt door de begeleiders 

onder begeleiding van een GZ-psycholoog. 

 Er zijn stappen ondernomen om te zorgen dat het leefklimaat van de 

cliënten veilig is, waaronder het afdekken van de elektriciteitsdraden in de 

badkamer op de locatie Kijkduin en het afdekken van heetwaterleidingen 

van de verwarming zodat jonge kinderen hier niet bij kunnen, eveneens 

op de locatie Kijkduin. 

 Voor sommige werknemers is de aanvraag voor een VOG nog in 

behandeling. Tot het moment waarop de VOG’s zijn ontvangen, zorgt 

Melius Zorg dat de nieuwe medewerkers zo min mogelijk cliëntencontacten 

hebben en in ieder geval telkens vergezeld worden door een reeds langere 

tijd bij Melius Zorg werkzame persoon. 

 Er is een medicatiebeleid ingevoerd. 

 Er is een offerte aangevraagd voor de installatie van een 

doorschakelingssysteem van het brandalarm naar het kantoor van de 

professionals op de locatie Kijkduin.  

 Melius Zorg is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg. Hierover dient nog 

gecommuniceerd te worden met de cliënten en het personeel. 

 Incidenten worden geregistreerd. Incidentmeldingen leiden waar nodig tot 

aanpassingen. 

 Er is een aandachtsfunctionaris meldcode. De aandachtfunctionaris volgt 

hiervoor een training. Alle medewerkers zijn op de hoogte van de stappen 

in de meldcode. 

 

Voorts stelt Melius Zorg dat de plaatsers en de gemeente Den Haag zijn 

geïnformeerd over de bezoeken en bevindingen van de inspecties. Volgens Melius 

Zorg hebben de plaatsers en de gemeente begrip voor de situatie waarin Melius 

Zorg zich bevindt en geven zij de ruimte om verbeteringen door te voeren.  

 

De inspecties hebben ten tijde van het zienswijzegesprek op 21 april 2017 

aangegeven dat Melius Zorg weliswaar stelt dat zij aan een groot aantal van de in 

het voornemen genoemde verbetermaatregelen voldoet, maar dat zij dit 

onvoldoende heeft onderbouwd. Derhalve waren de inspecties onvoldoende 

overtuigd dat Melius Zorg hier daadwerkelijk aan voldoet. In dat kader is Melius 

Zorg tot 24 april 2017 tot 15:30 uur in de gelegenheid gesteld met stukken te 

onderbouwen dat zij daadwerkelijk de tekortkomingen heeft opgeheven, 

bijvoorbeeld door middel van een procedurebeschrijving, een voorbeeld uit een 

dagrapportage of notulen van een teamvergadering. Melius Zorg heeft op 24 april 

2017 een procedurebeschrijving aangeleverd van de wijze waarop Melius Zorg 

risico’s borgt in de begeleiding. Daarnaast heeft Melius Zorg  een voorbeeld van 

een begeleidingsovereenkomst en notulen van een teamoverleg in Kijkduin 

aangeleverd. Hiernaast heeft Melius Zorg een voorbeeld casus aangedragen.  
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2. Weging zienswijze  

De door u ingebrachte zienswijze is tezamen met de door u aangeleverde stukken 

door de inspecties beoordeeld. Ten aanzien van uw zienswijze dat er geen grond is 

voor het geven van een aanwijzing omdat Melius Zorg reeds een groot aantal 

tekortkomingen die onder de reikwijdte van de aanwijzing (zullen) vallen heeft 

opgeheven, merken de inspecties op dat zij onvoldoende overtuigd zijn van 

hetgeen in dit kader door Melius Zorg naar voren is gebracht en aangeleverd. De 

zorgen van de inspecties zijn daarmee onverminderd blijven bestaan en de 

zienswijze vormt derhalve geen aanleiding om de aanwijzing niet te geven. 

 

Overwegingen ten aanzien van het actueel beeld van de veiligheid 

De inspecties merken op dat zij uit de documenten aangeleverd door Melius Zorg 

niet kunnen opmaken in hoeverre deze bijdragen aan het hebben van een actueel 

beeld van de veiligheid. De notulen van de teamvergadering bijvoorbeeld leiden 

juist zelfs tot de veronderstelling dat Melius Zorg op dit moment nog geen actueel 

beeld heeft van de veiligheid van een recent geplaatste cliënt. Dit komt omdat 

onduidelijk is waar de cliënt nu verblijft. Ditzelfde geldt voor een aantal 

zorgplannen die zijn overhandigd aan de inspecties door Melius Zorg op 21 april 

2017. Uit een aantal zorgplannen die zijn ingezien blijkt dat medewerkers juist 

weinig zicht hebben op cliënten uit de meest kwetsbare groep, te weten de 

moeder met jonge kinderen. Melius Zorg geeft aan dat er thans sprake is van 24-

uurs toezicht. Hierbij is niet onderbouwd hoe Melius Zorg hier vorm en inhoud aan 

geeft. Het is onduidelijk of dit leidt tot het verkrijgen van een actueel beeld van de 

veiligheid van de cliënten. Op dit onderdeel blijft de aanwijzing derhalve 

gehandhaafd.  

 

Overwegingen ten aanzien van een systematische veiligheidsinschatting 

De inspecties merken op dat aan deze norm al enkel niet wordt voldaan omdat er 

vier risicotaxaties van jonge kinderen en één risico-inventarisatie van een moeder 

ontbreken. Voor zover ze wel aanwezig zijn, zien de inspecties dat 

veiligheidsrisico’s van de logees ontbreken. Op dit onderdeel blijft de aanwijzing 

derhalve gehandhaafd.  

 

Overwegingen ten aanzien van een veilige leefomgeving 

Melius Zorg heeft een foto overhandigd van afgedekte elektriciteitsdraden in de 

badkamer. De inspecties merken op dat zij op basis van de foto voldoende 

overtuigd zijn dat de elektriciteitsdraden voldoende veilig zijn afgedekt. De 

inspecties hebben op basis van de door u aangevoerde foto’s de aanwijzing op dit 

onderdeel aangepast.  

 

Melius Zorg heeft voorts een foto overhandigd van een afgedekte heetwaterleiding 

van een verwarming op de locatie Kijkduin. De inspecties merken op dat dit niet 

de heetwaterleidingen zijn die ten tijde van het toezicht op de locatie Kijkduin op 

27 maart 2017 onvoldoende veilig waren afgedekt. In de slaapkamers van de 

cliënten hebben de inspecties gezien dat de afdekkastjes los zaten. Onder de 

afdekkastjes liggen de aanvoerleidingen van het warme en koude water. Dit levert 

een gevaar op voor de veiligheid van de jonge kinderen omdat deze de 

afdekkastjes opzij kunnen schuiven en zodanig in aanraking kunnen komen met 

de heetwaterleidingen. De inspecties zijn op basis van deze foto derhalve 

onvoldoende overtuigd dat sprake is van een veilige leefomgeving voor een deel 



 

 

Ons kenmerk 

IJZ/17059400-CvdW/17-013-

KJV 

 

 

Pagina 4 van 20 

van de cliënten, te weten de jonge kinderen. Ten aanzien van deze locatie geldt 

dat alle heetwaterleidingen zodanig dienen te worden afgedekt dat jonge kinderen 

hier niet bij kunnen. 

 

Overwegingen ten aanzien van de VOG’s 

Voor zover Melius Zorg aangeeft dat zij vier medewerkers zonder VOG inzet 

waarbij zo min mogelijk cliëntcontact is en dat deze medewerkers vergezeld 

worden door een reeds langere tijd bij Melius Zorg werkzame persoon, merken de 

inspecties op dat dit niet in overeenstemming is met de wettelijke norm die 

betrekking heeft op de VOG’s. De norm geeft aan dat medewerkers niet werkzaam 

mogen zijn zo lang zij niet over de vereiste VOG beschikken. Op 26 april 2017 

heeft Melius Zorg twee van de vier ontbrekende VOG’s toegestuurd. Hiernaast liet 

Melius Zorg via hun advocaat weten dat twee medewerkers zonder VOG op non-

actief zijn gesteld. Dientengevolge wordt dit onderdeel in de aanwijzing niet 

gehandhaafd.  

 

Overwegingen ten aanzien van het medicatiebeleid 

Ten aanzien van het opgestelde medicatiebeleid merken de inspecties op dat dit 

onvoldoende voldoet aan de norm en te summier verwoord is. In het kader van 

het leveren van verantwoorde zorg wordt van zorgorganisaties in de langdurige 

zorg verwacht om na het in zorg nemen van de cliënt o.a. te signaleren waar 

eventuele medicatieproblemen optreden. Ook moeten zij periodiek monitoren of 

het beheer van medicatie door de cliënt nog verantwoord is. Dit dient te worden 

vastgelegd in beleid en te hanteren protocollen. Het is onvoldoende verduidelijkt 

welke materialen in welke fase gebruikt kunnen worden bij het in kaart brengen 

van de te geven zorg, hulp of te gebruiken hulpmiddelen. De toepassing van de 

verschillende materialen is uitgewerkt in de 'Werkwijze BEM' (Beoordeling Beheer 

eigen Medicatie; Instituut voor verantwoord medicijngebruik). Op dit onderdeel 

blijft de aanwijzing derhalve gehandhaafd. 

 

Overwegingen ten aanzien van de klachtenregeling 

In uw zienswijze geeft u aan dat Melius Zorg inmiddels is aangesloten bij de 

klachtenregeling van het Klachtenportaal Zorg. Het Klachtenportaal Zorg voorziet 

in een onafhankelijke klachtencommissie. Dientengevolge wordt dit onderdeel in 

de aanwijzing niet gehandhaafd.  

 

Overige overwegingen 

Ten aanzien van de overige onderdelen van het voornemen tot het geven van een 

aanwijzing is in de zienswijze van Melius Zorg niet geageerd. Deze onderdelen 

blijven derhalve gehandhaafd in de aanwijzing.  

 

3. Melius Zorg 

Melius Zorg biedt ambulante hulp en verblijf met intensieve begeleiding aan 

jeugdigen en jonge moeders met een licht verstandelijke beperking met een of 

twee kinderen (de jeugdigen zonder kind, de moeders en de kinderen van de 

moeders worden hierna aangeduid met de term cliënt). Melius Zorg is een 

zelfstandige aanbieder met een algemeen directeur en een raad van 

commissarissen. Melius Zorg is gecertificeerd aan de hand van de NEN-EN 15224 

eisen en heeft een toelating als zorginstelling op basis van de Wet Toelating 

Zorginstellingen. Melius Zorg is een residentiële voorziening gelet op de omvang 

van de voorziening, het aantal cliënten en de omstandigheid dat 24-uurs hulp 
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wordt geboden.  

 

Melius Zorg verleent op het moment van onderzoek hulp aan cliënten op basis van 

de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg en de Wet maatschappelijke ondersteuning 

2015.  

 

De inspecties hebben op de volgende locaties van Melius Zorg toezicht uitgevoerd:  

 De locatie in de Schilderswijk in Den Haag heeft drie panden, zijnde voormalige 

woningen. Ten tijde van het toezicht op 13 en 20 februari verbleven hier, 

verdeeld over deze drie panden, negentien cliënten in de leeftijd van 18 tot 26 

jaar en elf jonge kinderen.  

 De locatie in Kijkduin is op 1 maart 2017 geopend door Melius Zorg. De locatie 

in Kijkduin heeft plaats voor maximaal 55 cliënten in de leeftijd van 18 jaar en 

ouder, eventueel aangevuld met hun jonge kinderen. Ten tijde van het toezicht 

op 27 maart 2017 verbleven er zeven cliënten in de leeftijd van 18 tot 26 jaar 

en vijf jonge kinderen verdeeld over drie huizen. 

 

De algemeen directeur van Melius Zorg heeft een opleiding en achtergrond in de 

zorg. Melius Zorg geeft aan twaalf professionals in dienst te hebben, waaronder 

zeven medewerkers met een afgeronde mbo- of hbo-opleiding in de zorg. 

Daarnaast heeft Melius Zorg een kwaliteitsmedewerker, een 

gedragswetenschapper, een GZ-psycholoog, een kraamverzorgster en een leraar in 

dienst. Tevens heeft Melius Zorg twee professionals in dienst als begeleider die in 

het kader van een proefplaatsing vanuit het UWV werkzaam zijn voor Melius Zorg 

en er werken een aantal stagiaires die een zorggerelateerde hbo-opleiding volgen. 

Melius Zorg huurt hiernaast twee zzp’ers in die gespecialiseerd zijn in processen, 

ter ondersteuning van de doorontwikkeling van Melius Zorg.  

 

4. Toezichttraject 

Inleiding 

Op 13 en 20 februari 2017 en 27 maart 2017 deden de inspecties onderzoek bij 

verschillende locaties van Melius Zorg. Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand 

van de 32 verwachtingen uit het Toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Dit 

toetsingskader vloeit voort uit de vigerende wet- en regelgeving, zoals de 

Jeugdwet en de Wet Kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz). Ook 

hanteerden de inspecties het Kwaliteitskader Jeugd (versie 2.0, maart 2016), de 

richtlijn Residentiële Jeugdhulp (2e herziene druk 2015) en de handreiking 

medicatiebeleid gehandicaptenzorg (2011) bij de beoordeling.  

 

Tijdens het onderzoek hebben de inspecties bij Melius Zorg een groot aantal 

tekortkomingen in de hulpverlening aangetroffen. Deze tekortkomingen leveren 

een risico op voor de cliëntveiligheid. 

 

Toezicht 13 februari 2017: locatie Schilderswijk 

Op maandag 13 februari 2017 bezochten de inspecties Melius Zorg, locatie 

Schilderswijk. Tijdens het toezicht spraken de inspecteurs met de algemeen 

directeur en de kwaliteitsmedewerker, één professional en twee cliënten. Verder 

hebben de inspecteurs een rondgang over de locatie gemaakt en zorgplannen van 

cliënten en p-dossiers ingezien. Tijdens dit toezicht hebben de inspecties een 

groot aantal tekortkomingen aangetroffen binnen Melius Zorg. De inspecties 

hebben ter plaatse aan de algemeen directeur kenbaar gemaakt dat deze direct 
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verbeteringen moest treffen om de acute risico’s voor de (fysieke) veiligheid van 

de jonge kinderen weg te nemen. Dit betrof: 

 het zorgen voor een hygiënische leefomgeving; 

 objecten die een veiligheidsrisico vormen voor jonge kinderen, zoals 

scheermesjes, shampoo en schoonmaakmiddelen, moeten buiten het 

bereik van deze kinderen worden opgeborgen.  

 

Toezicht 20 februari 2017: locatie Schilderswijk 

Op maandag 20 februari 2017 brachten de inspecties wederom een bezoek aan 

Melius Zorg, locatie Schilderswijk. De inspecteurs hebben opnieuw een rondgang 

over de locatie gemaakt en concludeerden dat sprake was van een hygiënische 

leefomgeving. Tevens waren de objecten die een veiligheidsrisico vormden voor de 

jonge kinderen buiten het bereik van de kinderen opgeborgen. De vereiste 

verbeteringen ten aanzien van de acute risico’s voor de (fysieke) veiligheid waren 

derhalve getroffen. Wel bestond nog steeds een groot aantal andere 

tekortkomingen. De inspecteurs spraken tijdens dit toezicht met drie 

professionals, twee cliënten en zij hebben zorgplannen van cliënten ingezien. 

Tevens ontvingen zij een kopie van het kwaliteitshandboek, notulen van 

teamvergaderingen en notulen van bewonersvergaderingen. Tijdens dit toezicht 

spraken de inspecteurs met de algemeen directeur over het ontbreken van een 

Verklaring Omtrent Gedrag (hierna: VOG) van twee begeleiders en een tweetal 

stagiaires. De inspecteurs hebben de algemeen directeur verzocht voor iedere 

medewerker, inclusief de stagiaires, een VOG aan te vragen zoals bedoeld in 

artikel 4.1.6 van de Jeugdwet en een afschrift van de aanvragen toe te zenden 

aan de inspecties. De inspecties hebben 22 februari 2017 slechts twee van de VOG 

aanvragen van Melius Zorg ontvangen.  

 

Tussentijds oordeel inspecties 

Op basis van de bezoeken op 13 en 20 februari constateerden de inspecties dat 

Melius Zorg niet voldeed aan 20 van de 32 gestelde normen op de vijf thema’s uit 

het genoemde toetsingskader: uitvoering hulpverlening, veiligheid, leefklimaat, 

cliëntenpositie en organisatie. Deze tekortkomingen leveren een risico op voor de 

gezondheid en veiligheid van de cliënten die in de instelling verblijven. 

Dientengevolge is een gesprek met de algemeen directeur gepland om de zorgen 

van de inspecties met hem te delen en concrete afspraken met hem te maken 

over het vervolg op korte termijn.  

 

Gesprek 27 februari 2017 

Op maandag 27 februari 2017 vond een gesprek plaats tussen de hoofdinspecteur 

en twee inspecteurs van de Inspectie Jeugdzorg en de algemeen directeur van 

Melius Zorg en diens advocaat. Tijdens dit gesprek is Melius Zorg verzocht voor 7 

maart 2017 een concreet verbeterplan aan te leveren ten aanzien van alle 

geconstateerde tekortkomingen. Tevens is Melius Zorg verzocht voor 4 maart 

2017 een volledig en actueel cliëntenoverzicht aan te leveren waarin voor iedere 

plaatsing is opgenomen op basis van welke wet de plaatsing gefinancierd wordt, 

door welke gemeente de plaatsing gefinancierd wordt, op basis van welke indicatie 

de plaatsing gefinancierd wordt en of er sprake is van een 

kinderbeschermingsmaatregel.  

 

Melius Zorg heeft 6 maart 2017 een verbeterplan en een cliëntenoverzicht 

aangeleverd. De maatregelen genoemd in het verbeterplan waren weliswaar 
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gericht op het wegnemen van de geconstateerde tekortkomingen, maar het plan 

voldeed niet volledig aan de verwachtingen van de inspecties omdat een 

prioritering in de verbetermaatregelen ontbrak. Ook het cliëntenoverzicht voldeed 

niet aan de door de inspecties opgestelde criteria. In het cliëntenoverzicht was 

niet opgenomen door welke gemeenten de plaatsingen gefinancierd worden en het 

overzicht van de kinderbeschermingsmaatregelen was niet actueel. Tevens stond 

in het cliëntenoverzicht opgenomen dat Melius Zorg naast de Jeugdwet ook 

financiering ontvangt op basis van de Wet langdurige zorg en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning 2015. Melius Zorg gaf ten tijde van de eerste 

twee bezoeken richting de inspecties aan enkel financieringen te ontvangen op 

grond van de Jeugdwet.  

 

Gesprek 7 maart 2017 

Op dinsdag 7 maart 2017 vond opnieuw een gesprek plaats tussen de 

hoofdinspecteur en twee inspecteurs van de Inspectie Jeugdzorg en de algemeen 

directeur en de kwaliteitsmedewerker van Melius Zorg en hun advocaat.  

Tijdens dit gesprek is aan de algemeen directeur kenbaar gemaakt dat de 

inspecties van Melius Zorg verwachten dat er binnen drie weken na het gesprek 

een risico-inschatting is gemaakt voor alle moeders en jonge kinderen die op dat 

moment bij Melius Zorg verbleven. De inspecties en Melius Zorg hebben 

afgesproken dat Melius Zorg deze risico inschattingen vóór 24 maart 2017 zou 

aanleveren bij de inspecties. Tevens hebben de inspecties Melius Zorg gevraagd de 

bestuurders van de plaatsende instanties te informeren over de zorgen van de 

inspecties en de inspecties te laten weten welke plaatsers door Melius Zorg 

geïnformeerd zijn en op welke wijze.  

 

Vanwege het ontbreken van relevante informatie hebben de inspecties ten tijde 

van dit gesprek tevens (nogmaals) aan Melius Zorg verzocht de volgende 

informatie aan te leveren:  

1. voor 14 maart 2017: van drie cliënten, geselecteerd door de inspecties, op 

basis van welke indicatie de plaatsing gefinancierd wordt en een beschrijving van 

de reden van plaatsing te overleggen aan de inspecties. Dit omdat Melius Zorg 

eerder de inspecties onvoldoende duidelijkheid heeft verschaft over de indicaties 

van de cliënten;  

2. voor 24 maart 2017: een overzicht met daarop het aantal moeders met jonge 

kinderen die op dat moment verbleven op de verschillende locaties van Melius 

Zorg;  

3. voor 31 maart 2017: een update van het verbeterplan met prioritering.  

 

Tussentijds oordeel inspecties 

Melius Zorg heeft in onvoldoende mate aan deze verzoeken van de inspecties 

voldaan. Melius Zorg heeft binnen de daarvoor gestelde termijn geen risico-

inschatting aangeleverd van alle moeders en kinderen die bij Melius Zorg 

verbleven. Hiernaast heeft Melius Zorg de inspecties onvoldoende duidelijkheid 

verschaft over de wijze waarop en welke bestuurders van de plaatsende instanties 

zijn geïnformeerd over de zorgen van de inspecties.  

 

Daarnaast heeft Melius Zorg: 

Ad 1. slechts van één cliënt een beschrijving van de reden van plaatsing 

aangeleverd, niet de indicatie. Van de overige twee cliënten heeft Melius Zorg 

enkel de indicaties opgestuurd, geen beschrijving van de reden van plaatsing; 
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Ad. 2. geen correct overzicht aangeleverd van het aantal moeders en kinderen per 

locatie. Volgens het overzicht verbleven er op 24 maart 2017 vier moeders op de 

locatie in Kijkduin. Uit het bezoek op 27 maart bleek dat op de locatie zeven 

moeders verbleven en dat zij hier vóór 24 maart 2017 zijn geplaatst; 

Ad.3. een update van het verbeterplan aangeleverd, echter de prioritering van 

verbetermaatregelen ontbrak nog steeds.  

 

Toezicht 27 maart 2017: locatie Kijkduin 

Op maandag 27 maart 2017 brachten de inspecties een bezoek aan de locatie in 

Kijkduin. Tijdens het toezicht spraken de inspecteurs met drie professionals en 

één cliënt en maakten de inspecteurs een rondgang over de locatie. Tijdens het 

toezicht werd duidelijk dat op de locatie Kijkduin sprake was van vergelijkbare 

tekortkomingen op dezelfde thema’s als op de locatie in de Schilderswijk.  

 

5. Bevindingen en conclusies 

Op basis van de bovenstaande toezichtactiviteiten doen de inspecties de volgende 

bevindingen ten aanzien van de kwaliteit en de veiligheid van de hulp van Melius 

Zorg. In het bijgevoegde rapport ‘Melius Zorg’ zijn deze criteria nader uitgewerkt. 

 

Bevindingen uitvoering hulpverlening 

 De hulp die professionals bieden sluit onvoldoende aan bij de relevante 

ontwikkelgebieden en de problematiek van de cliënten. De hulp die de 

professionals bieden is onvoldoende navolgbaar onderbouwd in de 

hulpverleningsplannen. In de hulpverleningsplannen staan per cliënt 

problemen op meerdere leefgebieden benoemd. De doelen richten zich 

echter slechts op een beperkt deel van de problematiek van de cliënt. Uit 

de dossiers en de interviews met medewerkers blijkt dat de hulp van 

Melius Zorg zich met name richt op opvang en praktische begeleiding. 

Voor een deel van de cliënten zijn de ontwikkelingstaken echter breder. Uit 

de dossiers blijkt niet dat Melius Zorg hier aandacht aan besteedt. 

 Melius Zorg heeft een handboek met daarin richtlijnen en procedures. 

Deze zijn echter onvoldoende geïmplementeerd. Uit interviews met de 

professionals blijkt dat zij de richtlijnen en procedures niet kennen. dit 

komt onder meer omdat Melius Zorg niet voorziet in sturing ten aanzien 

van het hanteren van een eenduidige werkwijze. 

 De professionals werken onvoldoende doelgericht en planmatig. Bij 

binnenkomst van de cliënten wordt een plan met doelen opgesteld. In de 

plannen is echter niet vastgelegd hoe aan deze doelen gewerkt wordt en 

op welke wijze deze geëvalueerd worden. Er is geen SKJ-geregistreerde 

professional betrokken bij het maken en vaststellen van het plan.  

 

Conclusies uitvoering hulpverlening 

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving en richtlijnen: artikel 4.1.1 Jeugdwet, 

artikel 2 Wkkgz, het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf, het Kwaliteitskader 

Jeugd en de richtlijn Residentiële Jeugdhulp (tweede herziene druk 2015). 

 

De inspecties concluderen op grond van bovenstaande bevindingen met 

betrekking tot het thema uitvoering hulpverlening dat Melius Zorg niet voldoet aan 

de hierboven genoemde wet- en regelgeving en richtlijn. Dientengevolge is in 

onvoldoende mate sprake van verantwoorde hulp dan wel goede zorg.  
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Bevindingen veiligheid 

 De professionals hebben in onvoldoende mate een actueel beeld van de 

veiligheid van de cliënten en de jonge kinderen die bij Melius Zorg 

verblijven. Uit de interviews met professionals en het dossieronderzoek 

van de inspecties blijkt dat professionals onvoldoende zicht hebben op 

waar de cliënten en de jonge kinderen zijn en met wie zij omgaan. Op de 

locatie Schilderswijk ontvangen de cliënten regelmatig ongecontroleerd 

bezoek en bezoek mag op de locatie blijven slapen, zonder dat er een 

risico-inschatting aan ten grondslag ligt wat dit betekent voor de cliënten 

en de kinderen. De professionals geven aan dat het huidige toezicht voor 

een deel van de cliënten niet passend is. Volgens de professionals zou 24-

uurs toezicht nodig zijn op deze locatie. Op de locatie in Kijkduin maken 

de professionals afspraken met cliënten afspraken over het ontvangen van 

bezoek en is 24-uurs toezicht aanwezig. Echter, uit de interviews met 

professionals blijkt dat zij niet van iedere moeder en diens kind(eren) een 

actueel beeld van de veiligheid hebben.  

 De professionals schatten de veiligheidsrisico’s van de cliënten niet 

systematisch in. Melius Zorg beschikt niet over een inschatting en 

beoordeling van de veiligheidsrisico’s van de cliënten bij aanvang van de 

hulp, tussentijds en bij veranderende omstandigheden. Melius Zorg 

gebruikt geen gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument of systematische 

werkwijze om veiligheidsrisico’s in te schatten.  

 De professionals beoordelen de veiligheidsrisico’s niet in multidisciplinair 

verband. Veiligheidsrisico’s worden sporadisch in teamvergaderingen 

besproken. Uit de notulen van de teamvergaderingen wordt niet duidelijk 

dat de professionals de veiligheidsrisico’s beoordelen. Tevens worden 

uitkomsten van deze besprekingen niet vastgelegd in de dossiers van de 

cliënten.  

 De professionals bepalen niet mede op basis van de veiligheidsrisico’s de 

in te zetten hulp, ook niet als uit het dossier blijkt dat dit een expliciete 

verwachting is van de plaatsende instantie. Het is in de zorgplannen niet 

navolgbaar welke hulp wordt ingezet om de veiligheid van de cliënten, 

maar ook die van de jonge kinderen te waarborgen. 

 Uit de interviews met professionals en het dossieronderzoek blijkt dat de 

professionals geen afspraken en maatregelen vastleggen om daarmee 

veiligheidsrisico’s te beperken. Professionals zijn handelingsverlegen in het 

maken van duidelijke afspraken.  

 Niet alle professionals en cliënten voelen zich veilig. Professionals geven 

aan dat zij zich onvoldoende toegerust voelen om op te treden in acuut 

onveilige situaties. Uit de cliëntendossiers en interviews met professionals 

en cliënten bleek dat zich op de locatie in de Schilderswijk ’s nachts 

meerdere malen situaties hebben voorgedaan waarbij de veiligheid van de 

cliënten en de jonge kinderen in het geding was. Deze zijn niet direct 

beëindigd omdat er ’s nachts geen begeleiding op de locatie aanwezig is. 

Op de locatie in Kijkduin is wel 24-uurs begeleiding aanwezig. 

 Melius Zorg heeft geen medicatiebeleid opgesteld. 

 

Conclusies veiligheid 

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving en richtlijnen: artikel 4.1.1 Jeugdwet, 

artikel 2 Wkkgz, het Kwaliteitskader Jeugd en het toetsingskader Jeugdhulp met 

verblijf, de richtlijn Residentiële Jeugdhulp (tweede herziene druk 2015) en de 
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handreiking medicatiebeleid gehandicaptenzorg (2011) gehanteerd.  

 

De inspecties concluderen op grond van bovenstaande bevindingen met 

betrekking tot het thema veiligheid dat Melius Zorg niet voldoet aan de hierboven 

genoemde wet- en regelgeving en richtlijnen. Dientengevolge is in onvoldoende 

mate sprake van verantwoorde hulp danwel goede zorg.  

 

Bevindingen leefklimaat 

 De leefomgeving is onvoldoende schoon, passend en veilig voor met name 

de jonge kinderen. Ten tijde van het toezicht op 13 februari 2017 op de 

locatie in de Schilderswijk bleek tijdens de rondgang van de inspecties dat 

de leefomgeving niet voldoende hygiënisch was en dat er indicaties waren 

voor fysieke onveiligheid van de kinderen, bijvoorbeeld vanwege de 

aanwezigheid van schoonmaakmiddelen binnen het bereik van de jonge 

kinderen. Op verzoek van de inspecties heeft Melius Zorg hier acuut 

verbetermaatregelen voor getroffen waardoor de fysieke leefomgeving ten 

tijde van het toezicht op 20 februari 2017 voldoende hygiënisch en veilig 

was. De leefomgeving van de locatie in de Schilderswijk is echter nog 

onvoldoende op de doelgroep aangepast. De gemeenschappelijke ruimtes 

zijn kaal en niet stimulerend voor kinderen. Er is weinig ruimte om te 

spelen. Uit de rondgang op de locatie in Kijkduin bleek dat de locatie 

voldoende schoon was en voldoende passend was voor de doelgroep. 

Echter, ook hier zijn indicaties voor fysieke onveiligheid. Zo staken 

elektriciteitsdraden uit de muur in de badkamer en waren 

heetwaterleidingen onvoldoende afgedekt. Hierdoor lopen kinderen het 

risico zich te branden als zij deze leidingen aanraken. Tevens signaleren de 

inspecties risico’s ten aanzien van de brandveiligheid. In Kijkduin zijn de 

huizen waar de moeders en kinderen verblijven voorzien van een 

brandalarm. Deze is echter niet doorgeschakeld naar het kantoor van de 

leiding, ten gevolge waarvan de leiding geen alarm ontvangt als er brand 

uit breekt in een van de huizen. Dit brengt risico’s met zich mee voor de 

cliëntveiligheid.  

 Het leefklimaat past onvoldoende bij de ontwikkelingsfase van de cliënten. 

De professionals proberen de cliënten te motiveren richting werk of 

onderwijs. Cliënten worden verder vrijgelaten in hun dagprogramma. 

Hierdoor ontbreekt het aan een vaste dagstructuur die bijdraagt aan de 

ontwikkeling van met name de jonge kinderen. 

 De dagelijkse routine en de huisregels dragen onvoldoende bij aan de 

ontwikkeling van de cliënten. De opgestelde huisregels zijn negatief 

geformuleerd en daarnaast bleek uit interviews met professionals en 

cliënten dat zij de huisregels niet kennen.  

 Uit de interviews met professionals en cliënten blijkt dat meer dan de helft 

van de cliënten die bij Melius Zorg verblijft geen dagbesteding heeft, 

bijvoorbeeld in de vorm van werk of onderwijs. Cliënten zijn over het 

algemeen niet lid van een sportclub en voor moeders en hun jonge 

kinderen worden geen activiteiten georganiseerd.  

 

Conclusies leefklimaat 

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving en richtlijnen: artikel 4.1.1 Jeugdwet, 

artikel 2 Wkkgz, het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf en de richtlijn 

Residentiële Jeugdhulp (tweede herziene druk 2015).  
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De inspecties concluderen op grond van bovenstaande bevindingen met 

betrekking tot het thema leefklimaat dat Melius Zorg niet voldoet aan de 

hierboven genoemde wet- en regelgeving en richtlijn. Dientengevolge is in 

onvoldoende mate sprake van verantwoorde hulp danwel goede zorg.  

 

Bevindingen cliëntenpositie 

 Melius Zorg is niet aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie 

waar cliënten gebruik van kunnen maken. Dientengevolge kunnen de 

cliënten en hun ouders geen klacht indienen bij een onafhankelijke 

klachtencommissie. 

 

Conclusies cliëntenpositie 

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving en richtlijnen: artikel 4.2.1 Jeugdwet 

en het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf.  

 

De inspecties concluderen op grond van bovenstaande bevindingen met 

betrekking tot het thema cliëntenpositie dat Melius Zorg niet voldoet aan de 

hierboven genoemde wet- en regelgeving en richtlijn. Dientengevolge is in 

onvoldoende mate sprake van verantwoorde hulp danwel goede zorg.  

 

Bevindingen organisatie 

 Melius Zorg registreert en analyseert incidenten niet. Daardoor voert 

Melius Zorg ook geen verbeteringen door op grond van de analyse. Dit 

terwijl uit het dossieronderzoek dat de inspecties hebben verricht en de 

interviews met professionals en cliënten blijkt dat zich regelmatig 

incidenten voordoen bij Melius Zorg. Een aantal van deze gebeurtenissen 

zijn door Melius Zorg niet bij de inspecties gemeld terwijl zij hiertoe wel 

wettelijk verplicht is.  

 Melius Zorg werkt, afgezien van een begeleider, niet met SKJ-

geregistreerde professionals. Ook de gedragswetenschapper is niet SKJ-

geregistreerd. Vier medewerkers hebben een registratie als sociaal 

professional bij het Registerplein. Een registratie bij het Registerplein is 

echter niet afdoende en zelfs in strijd met de Jeugdwet nu deze 

professionals worden ingezet op werkzaamheden waar, volgens de norm 

van de verantwoorde werktoedeling, een SKJ of BIG geregistreerd 

professional voor ingezet moet worden. De GZ-psycholoog is BIG-

geregistreerd. De SKJ-geregistreerde professional en de GZ-psycholoog 

hebben geen rol bij het vaststellen van de plannen van de andere 

professionals. Melius Zorg kan niet onderbouwen dat de inzet van een 

niet-geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit van hulp of 

dat dit noodzakelijk is voor de kwaliteit.  

 Uit de interviews met professionals blijkt dat niet alle professionals die 

Melius Zorg inzet aantoonbaar zijn geschoold voor de functie die zij 

uitoefenen.  

 Melius Zorg heeft niet voor alle professionals een VOG in haar bezit. Ook 

ontbreken de VOG’s van een aantal stagiaires.  

 Melius Zorg heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

vastgesteld. Uit interviews met professionals blijkt dat zij de stappen van 

de meldcode onvoldoende kennen. Melius Zorg bevordert de kennis over 

en het gebruik van de meldcode onvoldoende.  
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 De algemeen directeur en de kwaliteitsmedewerker beschikken 

onvoldoende over de vereiste expertise om de inhoud van de uitvoering 

van de hulp vorm te geven en de benodigde verbeteringen door te voeren. 

De inspecties trekken deze conclusie op basis van de gesprekken die met 

de algemeen directeur en de kwaliteitsmedewerker zijn gevoerd, alsmede 

op basis van de omstandigheid dat meerdere malen niet is aangeleverd 

waar de inspecties om hebben gevraagd. Te denken valt aan de indicaties, 

een kloppende cliëntenlijst en de prioritering van het verbeterplan.  

 

Conclusies organisatie 

Van toepassing zijnde wet- en regelgeving en richtlijnen: artikel 4.1.1, artikel 

4.1.4 Jeugdwet, artikel 4.1.6 Jeugdwet, het Kwaliteitskader Jeugd, het 

toetsingskader Jeugdhulp met verblijf en de richtlijn Residentiële Jeugdhulp 

(tweede herziene druk 2015).  

 

De inspecties concluderen op grond van bovenstaande bevindingen met 

betrekking tot het thema organisatie dat Melius Zorg niet voldoet aan de 

hierboven genoemde wet- en regelgeving en richtlijn. Dientengevolge is in 

onvoldoende mate sprake van verantwoorde hulp danwel goede zorg.  

 

6. Eindconclusie 

De inspecties hebben geconstateerd dat Melius Zorg niet voldoet aan 20 van de 32 

verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Dit toetsingskader 

vloeit voort uit de vigerende wet- en regelgeving. De inspecties troffen een groot 

aantal tekortkomingen aan binnen de vijf thema’s: uitvoering hulpverlening, 

veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie. Daarnaast zijn de vigerende 

richtlijnen niet gevolgd. 

 

Op het moment dat de kwaliteit van de hulp danwel zorg in ernstige mate tekort 

schiet, dienen de inspecties in te grijpen. Dat geldt te meer als de inspecties geen 

vertrouwen meer hebben in de aanbieder. Bij Melius Zorg is sprake van een 

dermate groot aantal tekortkomingen, dat geen sprake is van verantwoorde hulp 

danwel goede zorg. Dit levert een gevaar op voor de gezondheid en veiligheid van 

cliënten en jonge kinderen binnen Melius Zorg. Daarnaast heeft Melius Zorg niet, 

dan wel onvoldoende gehoor gegeven aan de verzoeken van de inspecties om 

aanvullende informatie aan te leveren, alsmede om de ernstigste tekortkomingen 

binnen drie weken op te heffen. Daar komt bij dat op 21 april 2017 is vastgesteld 

dat de inspecties onjuist zijn geïnformeerd over het gebruik van medicijnen door 

cliënten. Zie hiervoor de bevindingen bij het thema veiligheid. Hierdoor is sprake 

van een gebrek aan vertrouwen van de inspecties in Melius Zorg.  

  

De inspecties achten het, gezien de aard en ernst van een aantal van de 

geconstateerde tekortkomingen op de thema’s veiligheid, leefklimaat en 

organisatie en de risico’s die dit oplevert voor de gezondheid en veiligheid van de 

cliënten, noodzakelijk een maatregel op te leggen aan Melius Zorg, zodat bereikt 

wordt dat de benodigde maatregelen worden getroffen om de risico’s weg te 

nemen en de cliënten en hun jonge kinderen kunnen rekenen op goede en veilige 

hulp.  
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7. Aanwijzing 

Gelet op bovenstaande eindconclusie geven de Inspectie Jeugdzorg en de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg Melius Zorg B.V. op grond van artikel 9.3 van 

de Jeugdwet en artikel 27 van de Wkkgz een aanwijzing. De aanwijzing bestaat uit 

twee onderdelen en zal de volgende inhoud hebben. 

 

Eerste onderdeel aanwijzing 

Melius Zorg moet zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie weken na 

dagtekening van de aanwijzing voldoen aan de volgende normen. 

 

Veiligheid (artikel 4.1.1 Jeugdwet, artikel 2 Wkkgz, het toetsingskader Jeugdhulp 

met verblijf, het Kwaliteitskader Jeugd en de richtlijn Residentiële Jeugdhulp. 

 De professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van de meest 

kwetsbare groep cliënten die bij Melius Zorg verblijft, te weten: de 

moeders en de jonge kinderen. De professionals van Melius Zorg moeten 

voldoende zicht hebben op waar de moeders en hun kinderen zijn en met 

wie zij omgaan. Zij dienen afspraken te maken met de cliënten over waar 

zij naartoe gaan en met wie zij omgaan en wie zij op de locatie ontvangen. 

Tevens dient Melius Zorg het toezicht in de nacht op de locatie in de 

Schilderswijk op een verantwoorde manier vorm te geven en dit 

inhoudelijk te onderbouwen. 

 Uit de cliëntdossiers moet blijken dat de professionals systematisch de 

veiligheidsrisico’s van de meest kwetsbare groep cliënten inschatten, te 

weten: de moeders en de jonge kinderen. De professionals stellen bij 

iedere moeder en ieder jong kind minimaal een aantal eenduidige vragen 

over de veiligheid. Bij deze risico-inschatting, van in ieder geval de 

cliënten die bij Melius Zorg verblijven op basis van de Jeugdwet, is een 

SKJ-geregistreerde professional en/of de BIG-geregistreerde GZ-

psycholoog betrokken. Deze risico-inschatting heeft minimaal tot resultaat 

dat: 

- Zicht is verkregen op de fysieke, emotionele en seksuele veiligheid 

van de moeders en hun jonge kinderen.  

- Voor iedere moeder en ieder kind afzonderlijk de afweging wordt 

gemaakt of verblijf bij Melius Zorg voldoende veilig en passend is 

met het oog op vastgestelde risico’s, leeftijd, persoonlijke 

problematiek en groepsdynamiek.  

- De veiligheidsrisico’s van cliënten bij wie bezoek blijft logeren, zijn 

ingeschat en vastgelegd. 

 

Leefklimaat (artikel 4.1.1 Jeugdwet, artikel 2 Wkkgz en de richtlijn Residentiële 

Jeugdhulp) 

 De leefomgeving van de cliënten is veilig. Dit betekent dat op de locatie 

Kijkduin heetwaterleidingen zodanig zijn afgedekt dat jonge kinderen hier 

niet bij kunnen.  

 

Opnamestop 

U mag vanaf 1 mei 2017 geen nieuwe cliënten binnen Melius Zorg opnemen totdat 

naar oordeel van de inspecties is voldaan aan bovengenoemde normen. 

 

Uiterlijk drie weken na dagtekening van de aanwijzing dient aan het eerste 

onderdeel van de aanwijzing gevolg te zijn gegeven. De inspecties willen uiterlijk 
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drie weken na dagtekening van de aanwijzing hierover geïnformeerd worden 

middels toezending van een resultaatverslag. In het resultaatverslag dient Melius 

Zorg aan te tonen dat is voldaan aan het eerste onderdeel van de aanwijzing.  

 

Indien u binnen deze termijn gevolg geeft aan het eerste onderdeel van de 

aanwijzing, krijgt u hierover binnen twee weken na het ontvangen van uw reactie 

een schriftelijk bericht van de inspecties over het beëindigen van dit onderdeel 

van de aanwijzing. Indien u binnen deze termijn geen gevolg heeft gegeven aan 

dit onderdeel van de aanwijzing, kan ik namens de minister een last onder 

bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom opleggen teneinde de naleving 

van dit onderdeel van de aanwijzing af te dwingen.  

 

Tweede onderdeel aanwijzing  

Melius Zorg moet voorts zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 maanden 

na dagtekening van de aanwijzing voldoen aan de volgende normen. 

 

Uitvoering hulpverlening (artikel 4.1.1 Jeugdwet, artikel 2 Wkkgz, het 

toetsingskader Jeugdhulp met verblijf en het Kwaliteitskader Jeugd) 

 De professionals werken doelgericht en planmatig. Dit betekent dat de 

inspecties verwachten dat voor iedere cliënt een hulpverleningsplan met 

doelen is opgesteld. In het hulpverleningsplan is vastgelegd hoe aan deze 

doelen wordt gewerkt.  

 De professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante 

ontwikkelgebieden en de problematiek van de cliënten. Dit betekent dat de 

inspecties verwachten dat de in de hulpverleningsplannen geformuleerde 

doelen zich richten op de problematiek van de cliënten en de hulp die 

professionals bieden navolgbaar onderbouwd is in de 

hulpverleningsplannen.  

 Het plan wordt vastgesteld door een SKJ of BIG geregistreerde 

professional. 

 

Veiligheid (artikel 4.1.1 Jeugdwet, artikel 2 Wkkgz, het toetsingskader Jeugdhulp 

met verblijf, het Kwaliteitskader Jeugd en de handreiking medicatiebeleid 

gehandicaptenzorg (2011)) 

 De professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van het 

overige deel van de cliënten die bij Melius Zorg verblijven, te weten: de 

cliënten zonder kinderen. De professionals van Melius Zorg hebben 

voldoende zicht op waar de cliënten zijn en met wie zij omgaan doordat zij 

afspraken maken met de cliënten over waar zij naartoe gaan en met wie 

zij omgaan en wie zij op de locatie ontvangen. 

 Uit de cliëntdossiers moet blijken dat de professionals systematisch de 

veiligheidsrisico’s van het overige deel van de cliënten inschatten, te 

weten: de cliënten zonder kinderen. De professionals stellen bij deze 

cliënten minimaal een aantal eenduidige vragen over de veiligheid. Bij 

deze risico-inschatting, van in ieder geval de cliënten die bij Melius Zorg 

verblijven op basis van de Jeugdwet, is een SKJ-geregistreerde 

professional en/of de BIG-geregistreerde GZ-psycholoog betrokken en 

heeft minimaal tot resultaat dat: 

- Zicht verkregen is op de fysieke, emotionele en seksuele veiligheid 

van de cliënten.  

- Voor elke cliënt afzonderlijk de afweging wordt gemaakt of verblijf 
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bij Melius Zorg voldoende veilig en passend is met het oog op 

vastgestelde risico’s, persoonlijke problematiek en 

groepsdynamiek.  

- De veiligheidsrisico’s van cliënten bij wie bezoek blijft logeren, zijn 

ingeschat en vastgelegd. 

 De professionals beoordelen de veiligheidsrisico’s van alle cliënten in 

multidisciplinair verband. Dit betekent dat in ieder geval de coördinator, 

gedragswetenschapper of de gz-psycholoog is betrokken. 

 De professionals bepalen mede op basis van de veiligheidsrisico’s de in te 

zetten hulp en voeren deze hulp ook uit. 

 De professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van 

veiligheidsrisico’s. 

 Een medicatiebeleid is opgesteld. De inspecties merken op dat Melius Zorg 

ten tijde van het bezoek op 13 februari 2017 aangaf dat cliënten geen 

medicijnen gebruiken. Dientengevolge zijn twee verwachtingen uit het 

toetsingskader Jeugdhulp met verblijf niet getoetst door de inspecties. Uit 

de op 24 april 2017 aangeleverde zorgplannen blijkt echter dat meerdere 

cliënten medicatie gebruiken. 

 

Leefklimaat (artikel 4.1.1 Jeugdwet en de richtlijn Residentiële Jeugdhulp) 

 Op de locatie Kijkduin is het brandalarm van iedere woning 

doorgeschakeld naar het kantoor van de professionals.  

 

Organisatie (artikel 4.1.1, artikel 4.1.4 Jeugdwet, artikel 4.1.8 Jeugdwet, artikel 2, 

3 en 7 Wkkgz, het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf en het Kwaliteitskader 

Jeugd) 

 Melius Zorg organiseert zich op een zodanige wijze dat dit leidt tot 

verantwoorde hulp. Melius Zorg dient te beschikken over de vereiste 

expertise om de inhoud van de hulp vorm te geven. Dit betekent dat de 

inspecties verwachten dat ofwel door u leiding en sturing wordt gegeven 

aan de vereiste maatregelen ten aanzien van de geconstateerde 

tekortkomingen in de organisatie, ofwel dat hiertoe de juiste (inhoudelijke) 

expertise wordt betrokken.    

 Melius Zorg registreert en analyseert incidenten en voert op grond van de 

analyse verbeteringen door.  

 Melius Zorg bevordert zichtbaar de kennis over het gebruik van de 

meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en ziet er op toe dat de 

meldcode systematisch en op correcte wijze door de professionals wordt 

toegepast. 

 

Uiterlijk vier maanden na dagtekening van de aanwijzing dient aan dit tweede 

onderdeel van de aanwijzing gevolg te zijn gegeven. De inspecties willen twee 

maanden na dagtekening van de aanwijzing geïnformeerd worden over de 

voortgang middels toezending van een tussentijds resultaatverslag. Tevens willen 

de inspecties uiterlijk vier maanden na dagtekening van de aanwijzing 

geïnformeerd worden middels toezending van een resultaatsverslag waarin Melius 

Zorg aantoont dat is voldaan aan de gevraagde verbeteringen.  

 

Indien u binnen de vier maanden termijn gevolg geeft aan dit onderdeel van de 

aanwijzing, krijgt u hierover binnen drie weken na het ontvangen van uw reactie 
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een schriftelijk bericht van de inspecties over het beëindigen van dit onderdeel 

van de aanwijzing. Indien u binnen deze termijn geen gevolg heeft gegeven aan 

dit onderdeel van de aanwijzing, kan ik namens de minister een last onder 

bestuursdwang dan wel een last onder dwangsom opleggen teneinde de naleving 

van dit onderdeel van de aanwijzing af te dwingen.  

 

Overigens kunnen de inspecties tussentijds besluiten de voortgang van de 

verbeteringen die voortvloeien uit de aanwijzing te controleren middels een 

aangekondigd of onaangekondigd bezoek. 

 

Voorts verwacht ik dat u de gezagsdragers van uw cliënten en/of hun jonge 

kinderen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na dagtekening van 

de aanwijzing, zowel mondeling als schriftelijk informeert over de aanwijzing, 

alsmede de onderliggende redenen voor het geven van de aanwijzing. U wordt 

verzocht voorafgaand aan verzending een kopie van het door u opgestelde format 

aan ons toe te zenden. 

 

8. Overige tekortkomingen 

In het bijgevoegde rapport ‘Melius Zorg’ staan naast de tekortkomingen die vallen 

onder de reikwijdte van deze aanwijzing ook de overige geconstateerde 

tekortkomingen. De inspecties verwachten dat ook die tekortkomingen uiterlijk op 

1 september2017 zijn opgeheven en dat Melius Zorg uiterlijk 1 september een 

schriftelijke verklaring aan de inspecties stuurt waaruit blijkt op welke wijze Melius 

Zorg ervoor heeft gezorgd dat is voldaan aan de 32 verwachtingen voor 

verantwoorde jeugdhulp uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf.  

 

9. Openbaarmaking aanwijzing 

Zienswijze Melius Zorg  

Melius Zorg geeft aan bedenkingen te hebben tegen de openbaarmaking van de 

aanwijzing en het rapport. Zij voert hiertoe aan dat de openbaarmaking van de 

handelsnaam, evenals de openbaarmaking van de hoeveelheid tekortkomingen uit 

het toetsingskader, in strijd is met artikel 10, tweede lid, onderdeel g, van de Wob. 

Melius Zorg voert daartoe aan dat er al veel stappen zijn gezet die tot verbetering 

van de aangeboden zorg zullen leiden of al hebben geleid. Het bekend worden van 

deze informatie, evenals van de omstandigheid dat de inspecties de aanbieder 

nauwlettend volgen, zal in de optiek van Melius Zorg tot gevolg hebben dat het 

publiek een onjuist beeld krijgt van de kwaliteit van zorg die door Melius Zorg 

geleverd wordt. Dit zou onomkeerbare schade toebrengen aan de reputatie van 

Melius Zorg die niet opweegt tegen het belang van openbaarmaking ervan. 

 

Melius Zorg heeft ook bedenkingen tegen de openbaarmaking van de namen van 

de bij haar werkzame natuurlijke personen, alsmede alle informatie die tot de 

identiteit van die personen te herleiden is, waaronder functienamen. Zij doet 

hiertoe een beroep op artikel 10, tweede lid, onderdeel g en e, van de Wob. Het 

publicitair bekend worden van de identiteit van die werknemers en 

vertegenwoordigers voegt volgens Melius Zorg niets toe aan de signalering van de 

(vermeende) tekortkomingen zoals vastgesteld door de inspecties. Ook in het 

kader van het gelijkheidsbeginsel verzoekt Melius Zorg de inspecties de 

persoonsgegevens van werknemers bij een eventuele aanwijzing op gelijke wijze 

te behandelen. In dat opzicht verwijst Melius Zorg naar een andere publicatie van 

een aanwijzing door de IGZ.  



 

 

Ons kenmerk 

IJZ/17059400-CvdW/17-013-

KJV 

 

 

Pagina 17 van 20 

 

Voorts geeft Melius Zorg aan zich niet met openbaarmaking te kunnen verenigen 

nu de aanwijzing nog niet in rechte is komen vast te staan.  

 

Overwegingen  

De door u aangevoerde argumenten hebben ons geen aanleiding gegeven van de 

openbaarmaking van de aanwijzing en het rapport van de inspecties af te zien. De 

inspecties hebben hierbij het volgende overwogen:  

 

Overwegingen artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob  

Het gaat hierbij om de vraag of het belang van de inspecties om bekendheid te 

geven over de wijze van uitvoering van hun taak als toezichthouder, dient te 

prevaleren boven het belang van uw organisatie om niet onevenredig benadeeld 

te worden als gevolg van de publicatie ex artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g 

van de Wob. Hiertoe wijzen de inspecties op het volgende.  

 

De inspecties streven met actieve openbaarmaking verschillende doelen na, 

waaronder het informeren van cliënten en gemeenten over de kwaliteit van de 

jeugdhulp. Dit helpt cliënten bij het kiezen van goede hulp en gemeenten bij het 

kunnen voorzien in kwalitatief voldoende aanbod. De openbaarmaking heeft 

daarmee een informatief karakter en geen punitief karakter. De openbaarmaking 

van de aanwijzing aan Melius Zorg en het rapport valt onder het informatieve 

karakter dat de inspecties met hun openbaarmakingbeleid tot doel hebben. 

Daarnaast dragen de inspecties bij aan een transparante overheid en verhoogt het 

door middel van het actief publiceren het nalevingsniveau van instellingen. 

 

Overwegingen artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob  

Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 

verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 

opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 

In noch de aanwijzing noch het rapport staan direct identificerende 

persoonsgegevens. Dit betreft bijvoorbeeld de namen en handtekeningen van 

betrokken personen. Wij zijn van oordeel dat ten aanzien van deze gegevens het 

belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, nu op niet herleidbare 

wijze openbaar wordt gemaakt welke functies Melius Zorg kent in haar dagelijkse 

werkzaamheden. 

 

Voor zover in de betreffende stukken functies worden genoemd wijzen de 

inspecties op het volgende. De aanwijzing zoals gegeven aan Melius Zorg ziet 

onder meer op de organisatorische en personele inrichting. Dit wil zeggen dat, 

teneinde verantwoorde hulp te kunnen garanderen, ook van belang is dat Melius 

Zorg haar personele bestand aldus inricht dat dit niet afdoet aan de kwaliteit van 

de geboden hulp. Ook hier hebben de inspecties tekortkomingen geconstateerd. 

Daarom is het van belang om de functies van de medewerkers die bij Melius Zorg 

in dienst zijn te benoemen en daarmee openbaar te maken, teneinde gemeenten 

en cliënten daarover te informeren. Hier wordt dan ook afgeweken van de 

gegeven zienswijze. 

 

Voor zover u aangeeft dat de aanwijzing nog niet in rechte vast is komen te staan 

wordt verwezen naar onderstaande alinea over de mogelijkheden bezwaar te 

maken. 
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Beslissing 

Bij de afweging van het algemene belang, denk hierbij aan cliënten en hun 

ouders, plaatsers en gemeenten, maar ook aan soortgelijke instellingen die zijn 

gediend bij openbaarmaking van de aanwijzing en het rapport enerzijds, en het 

belang om geen onevenredig nadeel te lijden als gevolg van die openbaarmaking, 

zijn de inspecties van oordeel dat aan het algemene belang een grotere waarde 

moet worden toegekend. Dat is de reden waarom de inspecties overgaan tot 

openbaarmaking van de aanwijzing en het rapport. 

 

Deze aanwijzing geldt per direct. U heeft aangegeven bedenkingen te hebben 

tegen de openbaarmaking. Voor het instellen van een voorlopige voorziening 

tegen de openbaarmaking zullen de inspecties niet eerder dan vijf werkdagen na 

dagtekening van deze brief de aanwijzing openbaar maken.  

 

 

Mogelijkheid bezwaar  

Indien u gebruik wilt maken van uw recht tot het maken van bezwaar tegen deze 

beschikking staat voor u de mogelijkheid open om bezwaar aan te tekenen bij het 

moet Ministerie van VWS tegen het besluit tot het geven van een aanwijzing (zie 

hieronder voor een toelichting). Daarnaast staat voor u open de mogelijkheid om 

een verzoek in te dienen bij de rechtbank om de openbaarmaking niet te laten 

plaatsvinden. Een dergelijk verzoek wordt een verzoek om een voorlopige 

voorziening genoemd (zie hieronder voor een toelichting). De aanwijzing en het 

rapport zullen  niet eerder openbaar worden gemaakt dan vijf dagen na 

dagtekening (8 mei 2017 om 12:00 uur). 

 

De inspecties gaan ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben 

geïnformeerd. Indien u een toelichting op dit besluit wenst dan kunt u contact 

opnemen met                     , senior inspecteur bij de Inspectie Jeugdzorg. 

 

Ik verwacht u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 

de Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport,  

namens deze, 

 

 

 

hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg 

 

en  

 

 

 

 

 

hoofdinspecteur maatschappelijke zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 
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Bezwaar 

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op. 

 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op 

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt 

uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien 

bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol 

bezwaar kan inschatten. 

 

Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de 

datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw 

bezwaar niet behandeld worden. 

 

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij 

voorkeur met een ingescande handtekening. 

 

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per 

post naar: 

de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken, 

Postbus 20350, 

2500 EJ Den Haag. 

 

U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: (070) 340 59 84. 

 

Noem in het bezwaarschrift: 

• uw naam en adres; 

• de datum; 

• het kenmerk van deze brief (deze gegevens vindt u in de rechterkantlijn); 

• geef aan waarom u het niet eens bent met de beslissing. 

 

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te 

voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met 

het bezwaarschrift. 

 

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de 

mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat 

u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar. 

 

Voorlopige voorziening  

Het indienen van een bezwaarschrift heft de werking van dit besluit niet op.  

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u daarnaast ook een voorlopige 

voorziening aanvragen waarmee mogelijk de werking van dit besluit, betreffende 

de aanwijzing en de openbaarmaking, kan worden opgeschort.  

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, onverwijlde spoed vereist dan kunt u 

de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank van het 

arrondissement waarbinnen u gerechtigd bent beroep in te stellen, verzoeken een 

voorlopige voorziening te treffen.  

  

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws
mailto:WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl
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Voor de regio-indeling en de adressen van de rechtbanken verwijzen de inspecties 

naar de volgende website:  

 

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Pages/default.aspx  

 

  

http://www.rechtspraak.nl/Organisatie/Rechtbanken/Pages/default.aspx

