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Datum  13 juni 2017 

Onderwerp  Last onder dwangsom ex artikel 29, eerste lid van de Wet 

kwaliteit, klachten en geschillen zorg en ex artikel 9.5 van de 

Jeugdwet, in samenhang met artikel 5:32 van de Algemene wet 

bestuursrecht. 

 

 

Geachte, 

Per aangetekende brief en email van 30 mei 2017 hebben de Inspectie Jeugdzorg 

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

over hun voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom ex artikel 29, 

eerste lid van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (hierna: Wkkgz) en 

artikel 9.5 van de Jeugdwet, in verbinding met artikel 5:32 van de Algemene wet 

bestuursrecht (hierna: Awb), wegens het niet volledig voldoen aan het eerste 

onderdeel van de aanwijzing van 1 mei 2017. Met deze brief geven de inspecties 

gevolg aan hun voornemen en leggen u een last onder dwangsom op, om de 

naleving van de op 1 mei 2017 gegeven aanwijzing alsnog bestuursrechtelijk af te 

dwingen.  

 

 

Bevindingen inspectieonderzoek  

Het inspectieonderzoek van 23 en 24 mei 2017 heeft geleid tot de volgende 

bevindingen: 

 

Op 23 en 24 mei 2017 bezochten inspecteurs de locaties Schilderswijk en 

Kijkduin van Melius Zorg om te beoordelen of door Melius Zorg aan het eerste 

onderdeel van de aanwijzing, binnen de gestelde termijn van drie weken, was 

voldaan. Tijdens de bezoeken hebben de inspecteurs gesproken met zeven 

professionals en vier cliënten. Hiernaast is gesproken met de directie en de 

integraal zorgmanager. Tevens zijn er cliëntdossiers ingezien. In de 

rapportbrief met kenmerk IJZ/17069924-JB/17-013-KJV zijn de bevindingen 

van de inspecties beschreven. Deze brief is als bijlage toegevoegd aan dit 

besluit. 

 

Melius Zorg voldoet op twee punten nog immer niet aan het eerste onderdeel van 

de aanwijzing. Op één punt voldoet Melius Zorg wel aan het eerste onderdeel van 

de aanwijzing; namelijk het leefklimaat. De volgende twee normen worden nog 

niet nageleefd: 
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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 nachtelijke toezicht 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. 

 

Toelichting 

 De inspecteurs hebben vastgesteld dat de professionals op de locaties 

Schilderswijk en Kijkduin geen actueel beeld hebben van de veiligheid van de 

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

moeders en de jonge kinderen.  

 

- Gebleken is dat de professionals niet van alle moeders en hun kinderen 

weten waar zij zich bevinden en met wie zij omgaan. Op de locatie 

Schilderswijk wordt niet bijgehouden of cliënten op de locatie aan- of 

afwezig zijn. Ook worden er geen afspraken gemaakt over waar cliënten 

naartoe gaan en met wie zij omgaan. Op de locatie Kijkduin worden wel 

afspraken gemaakt over de aan- en afwezigheid. In de praktijk blijkt 

echter dat cliënten zich niet aan deze afspraken houden en dat 

professionals onvoldoende toezien op de naleving van de gemaakte 

afspraken.  

 

- Voorts blijkt dat op beide locaties de professionals onvoldoende zicht 

hebben op welke bezoekers aanwezig zijn en welke risico’s dit voor de 

cliënten met zich mee brengt. Er is geen geborgde procedure. 

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.   
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- Daarnaast past de invulling van het nachtelijke het toezicht op beide 

locaties niet bij de kwetsbaarheid van de doelgroep. Het toezicht wordt 

verricht door nachtwakers die geen begeleiding bieden, ondanks dat 

verschillende moeders ook gedurende de nacht hulp en begeleiding nodig 

hebben bij de verzorging van hun kind. 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. 

 

 Uit de cliëntdossiers blijkt dat professionals een risico-inschatting hebben 

gemaakt van de moeders en jonge kinderen, met uitzondering van één jong 

kind. Bij de risico-inschatting van de jonge kinderen is een BIG-

geregistreerde professional betrokken.  

 

- De risico-inschattingen laten zien dat de professionals nog geen volledig 

zicht hebben op aanwezige risico’s. Zo is in een groot deel van de 

dossiers aangegeven dat de risico’s onbekend zijn en dat er na enkele 

weken opnieuw een inschatting moet worden gemaakt. Deze 

inschattingen zijn echter niet na enkele weken opnieuw beoordeeld en 

aangetekend. Hierdoor hebben professionals geen zicht verkregen op de 

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

kinderen.  

 

- Daarnaast blijkt uit de cliëntdossiers niet dat voor iedere moeder en 

ieder kind afzonderlijk de afweging wordt gemaakt of verblijf bij Melius 

Zorg voldoende veilig en passend is. Ook worden de veiligheidsrisico’s 

van cliënten bij wie bezoek blijft logeren niet ingeschat en zijn de 

veiligheidsrisico’s onvoldoende geborgd. 

 

 

Zienswijze last onder dwangsom 

De inspecties hebben van u op 6 juni 2017 een schriftelijke zienswijze ontvangen 

op het voornemen tot het opleggen van een last onder dwangsom aan Melius Zorg 

B.V. (hierna: Melius Zorg). In het zienswijzegesprek op 7 juni 2017, ten kantore 

van de inspecties, heeft Melius Zorg hierop een mondelinge toelichting gegeven.  

 

Ten aanzien van het eerste onderdeel van de last (actueel beeld veiligheid 

moeders en jonge kinderen) geeft u het volgende aan:  

- Melius Zorg heeft werkinstructies opgesteld, concrete acties daaraan 

gekoppeld en toelichtingsbijeenkomsten voor de medewerkers georganiseerd;  

- Melius Zorg werkt nu met een presentielijst voor de registratie van aan- en 

afwezigheid van cliënten;  

- Er zijn huisregels aanwezig voor het ontvangen van bezoek;  

- De nachtwachten van Melius Zorg hebben een zorginhoudelijke achtergrond; 

- Gedurende de nachten wordt er een vrouwelijke begeleider of (indien 

geïndiceerd) een vrouwelijke kraamverzorgende ingezet op beide locaties. Ter 

onderbouwing is een overzicht tot 15 juni 2017 overlegd van extra ingeleende 

begeleiders van een externe flexpool;  

- Elke drie weken vindt er een MDO plaats waarin de afspraken met betrekking 

tot een deel van de cliënten wordt doorgenomen met de SJK-geregistreerde 

professional, de GZ-psycholoog en de persoonlijk begeleider;  
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- Er zijn affiches gemaakt ter bevordering van de awareness van veiligheid van 

de zorg binnen Melius Zorg en incidenten worden binnen Melius Zorg 

besproken in de teamoverleggen.  

 

Ten aanzien van het tweede onderdeel van de last (professionals schatten 

systematisch de veiligheidsrisico’s van de meest kwetsbare groep cliënten in) 

geeft u het volgende aan:  

- Voor het merendeel van de cliënten is een Lirik ingevuld, voor een beperkt 

aantal cliënten gebeurt dit in de komende twee weken. Deze aantallen konden 

door u niet worden gespecificeerd;  

- De inschattingen van de veiligheidsrisico’s zullen worden besproken in de 

driewekelijkse MDO’s en de planning hiervoor zal komende week worden 

gemaakt;  

- Afwegingen met betrekking tot logés zijn er nog niet, ook deze zullen in de 

komende MDO’s aan de orde komen.  

 

Resumerend meent Melius Zorg dat er, gezien het door u aangevoerde, geen 

aanleiding is voor een last onder dwangsom. U beroept zich daarbij op het 

evenredigheidsbeginsel omdat u vindt dat de verwachting is dat binnen afzienbare 

tijd volledig aan het eerste onderdeel van de gegeven aanwijzing zal zijn voldaan. 

Tevens voert u aan dat de door u aangevoerde opgeheven tekortkomingen in 

ieder geval nopen tot een lagere dwangsom. 

 

Voor het geval de last onder dwangsom wel wordt opgelegd, voert u met 

betrekking tot de begunstigingstermijn aan dat u deze onredelijk acht en in strijd 

met het zorgvuldigheidsbeginsel. Hierbij geeft u aan dat Melius Zorg afhankelijk is 

van derden bij het voldoen aan de lasten. U verzoekt daarom een 

begunstigingstermijn van minimaal 15 werkdagen te hanteren.  

 

Ten slotte verzoekt u de inspecties bekend te maken wanneer tot publicatie van 

de last en de rapportbrief wordt overgegaan en verzoekt u de inspecties alle 

gegevens die betrekken hebben op of herleidbaar zijn tot de handelsnaam van 

Melius Zorg als vertrouwelijk aan te merken. Over de openbaarmaking van de 

stukken vindt u meer informatie in bijgevoegd Wob-besluit.  

 

 

Weging zienswijze 

Wat betreft de zienswijze ten aanzien van het eerste onderdeel van de last hebben 

de inspecties het volgende overwogen.  

 

Melius Zorg heeft enkele noodzakelijke verbeteringen doorgevoerd in de 

organisatie. Echter, Melius Zorg voldoet nog niet aan dit onderdeel van de last. Op 

dit moment zijn er namelijk cliënten waarvan Melius Zorg niet weet waar zij 

verblijven. Ook zijn er cliënten met wie nog geen afspraken zijn gemaakt met 

betrekking tot waar ze naartoe gaan, wie ze op de locatie ontvangen en met wie 

ze omgaan. Deze worden pas in de komende weken gemaakt.  

 

Voor wat betreft het nachtelijk toezicht hebben de inspecties van Melius Zorg een 

overzicht overgelegd gekregen van extern in te zetten begeleiders, de 

zogenaamde flexpool. Dit overzicht ziet toe op een periode van 5 juni tot en met 

15 juni 2017 en geldt voor wat betreft de nacht alleen voor de locatie 

Schilderswijk. Er zijn geen stukken overgelegd waaruit blijkt dat ook na deze 
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periode ’s nachts een begeleider of kraamzorg wordt ingezet. Daarmee is de 

inspecties niet gebleken dat de verbetermaatregel structureel is. Ten slotte is 

onvoldoende inhoudelijk onderbouwd dat met één extra begeleider of 

kraamverzorgende per locatie het nachtelijke toezicht voldoende is en er in de 

nacht verantwoorde begeleiding aan de cliënten geboden kan worden.  

 

Wat betreft de zienswijze ten aanzien van het tweede onderdeel van de last 

hebben de inspecties het volgende overwogen.  

 

U geeft aan dat van een aantal cliënten er nog geen actuele inschatting is van de 

veiligheidsrisico’s. Ook zijn de afwegingen met betrekking tot logés nog niet 

gerealiseerd.  

 

U deelt de conclusie van de inspecties dat, ondanks de verbetermaatregelen en de 

voorgenomen stappen, Melius Zorg nog niet voldoet aan het eerste onderdeel van 

de aanwijzing. Volgens u zijn er nog enkele weken nodig om aan de aanwijzing te 

voldoen.  

 

De door u aangevoerde argumenten zijn voor de inspecties dan ook geen 

aanleiding de inhoud van de last onder dwangsom aan te passen, dan wel om af 

te zien van het opleggen van de last onder dwangsom.  

 

De hoogte van de op te leggen dwangsom, zien de inspecties als proportioneel en 

passend bij de last. De tekortkomingen die vallen onder het eerste onderdeel van 

de aanwijzing, dienen – gelet op de aard en ernst van deze tekortkomingen en het 

gevaar voor de gezondheid en veiligheid van de cliënten die deze opleveren – zo 

spoedig mogelijk te worden opgeheven. Nu dit tot op heden en na inzet van 

verschillende interventies niet is gerealiseerd, achten de inspecties een last onder 

dwangsom ineens en van deze hoogte proportioneel en passend bij de zwaarte 

van het geschonden belang (gezondheid en veiligheid van kwetsbare cliënten) en 

in redelijke verhouding tot de beoogde werking van dwangsom (op korte termijn 

herstellen van de situatie van het verlenen van goede zorg en hulpverlening). 

Daarbij merken de inspecties volledigheidshalve op dat de dwangsom niet zal 

worden verbeurd als binnen de begunstigingstermijn is voldaan aan de last. Zoals 

in het voornemen reeds aangegeven: indien u gedurende de begunstigingstermijn 

aan de last voldoet, zal er geen dwangsom worden verbeurd. 

 

Overigens zullen de inspecties naar aanleiding van de door u ingediende 

zienswijze de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom aanpassen. U gaf 

aan dat het vanwege de afwezigheid van enkele persoonlijk begeleiders niet 

mogelijk is om binnen zeven dagen alle MDO’s te laten plaatsvinden waarin de 

systematische risico-inschattingen plaatsvinden van alle cliënten en waarin ook 

bezoek en logés besproken worden. De inspecties onderschrijven de noodzaak om 

deze persoonlijk begeleiders aanwezig te laten zijn bij de MDO’s en dat hiervoor 

de termijn van zeven dagen te kort is. Dit is voor de inspecties reden deze 

begunstigingstermijn aan te passen naar vijftien werkdagen, zoals u in uw 

zienswijze heeft verzocht.  
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Feitelijke onjuistheden 

U heeft daarnaast de mogelijkheid gehad om te reageren op feitelijke 

onjuistheden ten aanzien van de bevindingen die zijn gedaan tijdens het 

inspectiebezoek van 23 en 24 mei 2017. De inspecties hebben bovenstaande tekst 

met bevindingen op basis van uw reactie aangepast. Ook de definitieve 

rapportbrief is hierop aangepast. 

 

 

Conclusie 

Op basis van voornoemde bevindingen concluderen de inspecties dat Melius Zorg 

nog altijd niet volledig heeft voldaan aan het eerste onderdeel van de op 1 mei 

2017 gegeven aanwijzing. Zoals hierboven weergegeven zijn de door u 

aangevoerde verbetermaatregelen en voorgenomen stappen in de zienswijze, voor 

de inspecties onvoldoende aanleiding de voorgenomen last onder dwangsom aan 

te passen.  

 

 

Last onder dwangsom 

Om de naleving van het eerste onderdeel van de aanwijzing alsnog te 

bewerkstelligen, leggen de inspecties u, op grond van artikel 29, eerste lid Wkkgz 

en artikel 9.5 van de Jeugdwet, in verbinding met artikel 5:32 van de Awb, een 

last onder dwangsom op.  

 

De last onder dwangsom heeft de volgende inhoud: 

 

Melius Zorg dient alsnog volledig te voldoen aan het eerste onderdeel van de 

aanwijzing van 1 mei 2017 op de volgende punten: 

 

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

ingeschat en vastgelegd. 

 

De inspecties verbinden aan deze last een dwangsom van €10.000,- ineens.  

 

Voor deze last geldt een begunstigingstermijn van vijftien werkdagen, die 

aanvangt op de eerste dag na dagtekening van dit besluit. Dit betekent dat u 

gedurende deze vijftien werkdagen aan de last kunt voldoen zonder dat 

daadwerkelijk een dwangsom wordt verbeurd. 

 

Indien u na deze termijn de tekortkomingen niet hebt opgeheven, beraden de 

inspecties zich over andere interventies op korte termijn. Dit kan een hogere last 

onder dwangsom betreffen of een aanwijzing die ziet op het bestuur.  

 

 

Openbaarmaking 

In de brief van 30 mei 2017 heeft u kunnen lezen dat de inspecties het 

voornemen hebben om de last onder dwangsom en de definitieve rapportbrief 

actief openbaar te maken via hun websites. Dit zullen zij twee weken na 

dagtekening van dit besluit doen. 

 

U heeft tijdens het zienswijzegesprek, zoals hierboven is weergegeven, 

aangegeven bedenkingen tegen de openbaarmaking te hebben. Over de 

voorgenomen openbaarmaking verwijzen de inspecties u graag naar bijgevoegd 

Wob-besluit. 

 

De inspecties gaan ervan 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. 

 

De Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg 

 

 

 

 

 

 

 

hoofdinspecteur maatschappelijke zorg van de Inspectie voor de Gezondheidszorg   
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Bezwaar 

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk dan 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 kunt inschatten. 

 

Wilt u 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 

worden behandeld. 

 

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

voorkeur met een ingescande handtekening. 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. 

 

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? 

 

Voorlopige voorziening 

Het indienen van een bezwaarschrift, heft de werking van het besluit niet op. Als u 

een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u ook een voorlopige voorziening 

aanvragen waarmee mogelijk de werking van het besluit en/of de 

openbaarmaking kan worden opgeschort.  

 

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

de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam 

verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.  

 

Mocht u naast een eventueel bezwaar een verzoek om een voorlopige voorziening 

doen, dan verzoek ik u mij middels bekend e-mailadres daarvan vóór dinsdag 27 

juni om 17:00 uur in kennis te stellen onder gelijktijdige verzending van het 

verzoekschrift.  

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws
mailto:WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl
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Bij het verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Voor de 

regio-indeling en de adressen van de rechtbanken verwijs ik naar de volgende 

website: http:/www.rechtspraak.ni/Organisatie/Rechtbanken/Pages/default.aspx  
  

 

 

 

 

 

 

 


