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Geachte, 

 

Op 1 mei 2017 hebben de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (hierna: de inspecties) een aanwijzing aan uw organisatie Melius 

Zorg B.V. (hierna: Melius Zorg) gegeven op grond van artikel 9.3 van de Jeugdwet 

en artikel 27 van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De 

aanwijzing is toegezonden met briefkenmerk IJZ/17059400CvdW/17-013-KJV. 

 

De aanwijzing betrof onder meer het volgende: 

Melius Zorg moet zo spoedig mogelijk, doch 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. 

Eerste norm 

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. 

 

Tweede norm 

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: 
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- 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.  

 

Uiterlijk 22 mei 2017 diende u aan dit onderdeel van de aanwijzing (zie drie 

weken termijn in de aanwijzing) te voldoen. Vanaf 1 mei 2017 totdat naar het 

oordeel van de inspecties is voldaan aan bovengenoemde normen, mocht u 

bovendien geen nieuwe cliënten binnen Melius Zorg opnemen (opnamestop).  

 

Toetsing naleving aanwijzing 

De inspecties hebben de naleving van dit onderdeel van de aanwijzing getoetst 

door de beoordeling van uw eerste resultaatsverslag, dat u als bijlage meestuurde 

met uw brief van 22 mei 2017 en met een inspectiebezoek op 23 en 24 mei 2017 

aan de locaties Schilderswijk en Kijkduin van Melius Zorg.  

 

Bevindingen en conclusies inspectieonderzoek 

Ten aanzien van het onderdeel ‘veiligheid’, het actueel beeld van de veiligheid 

(eerste norm): 

 De professionals hebben niet van alle moeders en jonge kinderen een actueel 

beeld van de veiligheid. Zo blijkt uit interviews met de professionals en uit de 

cliëntdossiers dat zij onvoldoende zicht hebben op waar de moeders en jonge 

kinderen zijn en met wie zij omgaan. Daar komt bij dat de inspecties in dit 

kader niet hebben geconstateerd dat de directie van Melius Zorg voldoende 

instructies heeft gegeven aan het personeel teneinde deze norm te bereiken. 

Voor zover deze instructies wel zijn gegeven, zijn deze instructies onvoldoende 

geborgd. 

Ten aanzien van in ieder geval één moeder en één jong kind levert dit een 

direct risico op. Uit de interviews met professionals en de cliëntdossiers blijkt 

dat van meerdere cliënten, waaronder van deze moeder en dit kind, onbekend 

is waar zij op het moment van het toezicht op 23 en 24 mei 2017 verblijven. 

Deze cliënten zijn al meerdere dagen niet bij Melius Zorg aanwezig. Melius 

Zorg heeft hierop geen acties ondernomen, zo is niet getracht de huidige 

verblijfplaats te achterhalen.  

In het door Melius Zorg toegezonden resultaatverslag staat vermeld dat op de 

locatie Schilderswijk de aan- en afwezigheid van cliënten wordt bijgehouden 

middels een lijst. De inspecties hebben deze lijst tijdens de hertoets niet 

aangetroffen op de locatie Schilderswijk. Ook in het gesprek met de directie 

op 24 mei 2017 is gebleken dat genoemde lijst niet bestond. Bovendien gaven 

de geïnterviewde professionals en cliënten van de locatie Schilderswijk aan dat 

niet wordt bijgehouden of cliënten op de locatie aan- of afwezig zijn.  
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De professionals en cliënten van locatie Schilderswijk geven tevens aan dat 

geen afspraken worden gemaakt over waar cliënten naartoe gaan en met wie 

zij omgaan.  

Professionals van de locatie Kijkduin maken afspraken met de cliënten over 

aanwezigheid, maar uit interviews met professionals en cliënten blijkt dat de 

cliënten zich niet aan deze afspraken houden en dat onvoldoende wordt 

toegezien op de naleving van de gemaakte afspraken.  

 

 Ten aanzien van het ontvangen van bezoek blijkt uit de interviews met 

professionals en cliënten dat er geen afspraken zijn gemaakt met cliënten. De 

professionals hebben onvoldoende zicht op welke bezoekers op de locaties 

aanwezig zijn en of dit risico’s voor de cliënten met zich mee brengt. Er is 

geen geborgde procedure rond het ontvangen van bezoek. Ook ten aanzien 

van dit punt is de inspecties niet gebleken dat de directie van Melius Zorg haar 

professionals heeft geïnformeerd over de te behalen norm en voldoende heeft 

geïnstrueerd over de wijze waarop dit zou moeten worden bereikt.  

De professionals hebben van de directie van Melius Zorg weliswaar een 

instructie gekregen om de naam en adresgegevens van bezoekers te noteren 

op een bezoekerslijst, maar de inspecties zagen dat op deze lijst enkel een 

voornaam wordt genoteerd en niet zoals de lijst aangeeft de naam en 

adresgegevens van de bezoeker.  

De geïnterviewde professionals geven aan dat, ook als zij de bezoeker niet 

kennen, deze gewoon wordt toegelaten tot de instelling. Cliënten die de 

inspecties gesproken hebben geven aan dat het regelmatig voor komt dat 

bezoekers een valse naam opgeven.  

Ten aanzien van de eindtijd van bezoek is voor de locatie Kijkduin de afspraak 

gemaakt dat bezoek tot uiterlijk 22:00 uur mag blijven. Cliënten geven 

richting de inspecties aan dat professionals hier onvoldoende op toezien. Eén 

cliënt geeft aan dat haar vriend twee weken geleden een week is blijven 

slapen, terwijl hierover geen afspraken zijn gemaakt met de professionals. De 

professionals en de nachtwakers waren hiervan niet op de hoogte, ofwel 

hebben hierop niet geacteerd.  

Professionals geven aan dat zich, in de periode tussen de aanwijzing en het 

toezicht op 23 en 24 mei 2017, (ernstige) incidenten hebben voorgedaan met 

bezoekers. Zo hebben agressie incidenten plaatsgevonden en hebben 

bezoekers in strijd met de daarvoor bestemde regels in het pand van Melius 

Zorg verdovende middelen tot zich genomen. Uit de dossierinzage tijdens het 

inspectiebezoek van 23 en 24 mei 2017 is gebleken dat deze incidenten niet 

altijd zijn vastgelegd. Daarnaast bleek uit de gesprekken met de professionals 

en de directie dat de afhandeling van deze incidenten onvoldoende is geborgd 

binnen de organisatie. Er is onvoldoende aandacht voor de gevolgen 

(individueel, relatie moeder en kind, leefklimaat/groepsdynamiek en 

personeel) van deze incidenten op de cliënten. Naar aanleiding van deze 

incidenten met bezoekers zijn geen eenduidige afspraken gemaakt met 

cliënten om risico’s rondom bezoek te beperken. Professionals van de locatie 

Schilderswijk geven aan dat het voor zowel de cliënten als de professionals 

niet duidelijk is of een bezoeker nog op de locatie mag komen als zich een 

incident heeft voorgedaan.  
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 Melius Zorg zet op beide locaties nachtwakers in de nacht in. De geïnterviewde 

professionals van beide locaties geven aan dat de nachtwakers niet zijn 

toegerust om met acuut onveilige situaties om te gaan en dat zich in de 

afgelopen weken ’s nachts incidenten hebben voorgedaan.  

Tijdens het inspectiebezoek aan de Schilderswijk op 23 mei 2017 zagen de 

inspecties dat een nachtwaker die voor het eerst kwam onvoldoende 

instructies kreeg bij binnenkomst hoe de gegevens van het bezoek te noteren 

conform de procedure van Melius Zorg.  

Op de locatie Kijkduin was tijdens het inspectiebezoek op 27 maart 2017       

24 uur per dag een begeleider aanwezig. Tijdens het toezicht op 23 mei 2017 

is gebleken dat er op de locatie Kijkduin geen sprake meer is van 24-uurs 

begeleiding, maar dat hier, net als op de locatie Schilderswijk elke nacht een 

nachtwaker aanwezig is. De nachtwakers bieden geen begeleiding, ondanks 

dat op de locatie Kijkduin moeders met jonge kinderen verblijven die ook ’s 

nachts hulp en begeleiding nodig hebben. Er is geen sprake van vastgelegde 

taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en (mondelinge) instructies hoe 

de begeleiding vorm te geven. Tevens is geen achterwacht geregeld. Dit 

betekent dat de nachtwaker ’s nachts geen (telefonisch) beroep kan doen op 

een begeleider. Hierdoor is de zorg ’s nachts onverantwoord. 

 

Conclusie  

Gelet op de bovengenoemde bevindingen voldoet Melius Zorg niet aan de norm 

die ziet op het hebben van een actueel beeld van de veiligheid van moeders en 

jonge kinderen van het onderdeel ‘veiligheid’ zoals opgenomen in het eerste deel 

van de aanwijzing. 

 

Ten aanzien van onderdeel ‘veiligheid’, het inschatten van de veiligheidsrisico’s 

(tweede norm): 

 De inspecties hebben op 23 en 24 mei 2017 in de cliëntdossiers van iedere 

moeder een risico-inschatting aangetroffen. Van één kind ontbreekt een 

risicotaxatie in het cliëntdossier. Van de overige kinderen is samen met een 

BIG-geregistreerde GZ-psycholoog een risico-inschatting opgesteld. Deze zijn 

opgenomen in de cliëntdossiers. Echter, de risico-inschattingen laten zien dat 

de professionals geen volledig zicht hebben op de aanwezige risico’s. Zo is in 

een groot deel van de dossiers aangegeven dat de risico’s onbekend zijn, 

hierdoor is het niet mogelijk een degelijke risico-inschatting te maken. In de 

dossiers van in ieder geval vijf moeders staat dat er daarom na enkele weken 

opnieuw een inschatting had moeten worden gemaakt. Deze actuele 

inschattingen ontbreken echter. Hierdoor hebben professionals te weinig zicht 

op de fysieke, emotionele en seksuele veiligheid van de moeders en hun jonge 

kinderen en is deze veiligheid onvoldoende geborgd. 

 

 De inspecties hebben dertien cliëntdossiers van moeders ingezien. In alle 

dertien dossiers is geen afweging aangetroffen of het verblijf van moeder en 

kind(eren) bij Melius Zorg voldoende veilig en passend is met het oog op 

vastgestelde risico’s, leeftijd, persoonlijke problematiek en groepsdynamiek. 
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 Veiligheidsrisico’s van cliënten bij wie bezoek blijft logeren worden niet 

ingeschat. Uit de logeerlijst en de interviews met professionals blijkt dat op de 

locatie Schilderswijk al meerdere nachten een man op de kamer van een 

moeder en kind slaapt, zonder dat professionals hiervan op de hoogte zijn, 

noch is hiervan ingeschat of dit verantwoord is. De veiligheid van de cliënten is 

hiermee onvoldoende geborgd. 

 

Conclusie  

Gelet op vorengenoemde bevindingen voldoet Melius Zorg niet aan de norm wat 

betreft het inschatten van de veiligheidsrisico’s van de moeders en jonge kinderen 

van onderdeel het ‘veiligheid’ zoals opgenomen in het eerste deel van de 

aanwijzing.  

 

Ten aanzien van onderdeel ‘leefklimaat’: 

Uit de rondgang over de locatie Kijkduin en de interviews met professionals blijkt 

dat de heetwaterleidingen zodanig zijn afgedekt dat de jonge kinderen hier niet bij 

kunnen. 

 

Conclusie  

Melius Zorg voldoet aan dit onderdeel zoals opgenomen in het eerste deel van de 

aanwijzing.  

 

Ten aanzien van de opnamestop: 

Uit het dossieronderzoek en de interviews met professionals blijkt dat Melius Zorg 

geen nieuwe cliënten heeft opgenomen, nadat de inspecties op 1 mei 2017 een 

aanwijzing aan Melius Zorg hebben gegeven.  

 

Eindconclusie 

De inspecties concluderen op basis van het voorgaande dat u op 23 mei 2017 niet 

volledig heeft voldaan aan het eerste onderdeel van de aanwijzing (zie drie weken 

termijn in de aanwijzing). Om ervoor te zorgen dat u alsnog aan dit onderdeel van 

de aanwijzing zal voldoen zullen de inspecties een last onder dwangsom-

procedure starten.  

 

Bovendien geldt onverkort de eis dat u nog geen nieuwe cliënten binnen Melius 

Zorg mag opnemen, totdat naar oordeel van de inspecties volledig is voldaan aan 

de normen uit het eerste onderdeel van de aanwijzing (te weten de drie weken 

termijn). 

 

Ten slotte 

De inspecties zijn voornemens om de geconstateerde bevindingen in een 

nieuwsbericht op de website www.inspectiejeugdzorg.nl actief openbaar te maken. 

Actieve openbaarmaking houdt in dat de rapportbrief inclusief de conclusies over 

(de mate van) naleving van de aanwijzing, door de inspecties actief op hun 

websites wordt gepubliceerd.  

 

  

http://www.inspectiejeugdzorg.nl/


 

 

 

 

Ons kenmerk 

IJZ/17069924-JB/17-013-KJV 

Pagina 6 van 6 

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

geïnformeerd. Indien u een toelichting wenst dan kunt u contact opnemen met                            

                              , senior inspecteur bij de Inspectie Jeugdzorg. 

 

 

Hoogachtend, 

mede namens                                  , hoofdinspecteur maatschappelijke zorg  

van de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

 

 

 

 

de hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 


