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Datum  30 oktober 2017 

Onderwerp  Aanwijzing op grond van artikel 27 van de Wkkgz en artikel 9.3 

van de Jeugdwet 

 

 

Geachte, 
 

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

Gezondheidszorg (hierna: de inspectie1) een aanwijzing gegeven aan uw 

organisatie Melius Zorg B.V. (hierna: Melius Zorg) 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/17059400-CvdW/17-013-

KJV en bestond uit twee onderdelen (drie weken termijn en vier maanden 

termijn). Aan het eerste onderdeel van de aanwijzing heeft u (alsnog) binnen de 

begunstigingstermijn van de voorgenomen last onder dwangsom voldaan (18 juli 

2017).  

 

Aan het tweede onderdeel van deze aanwijzing (vier maanden termijn) diende u 

uiterlijk op 1 september 2017 te voldoen. Op 4 en 7 september 2017 heeft de 

inspectie tijdens inspectiebezoeken aan de locaties Schilderswijk en Kijkduin 

geconstateerd dat u niet volledig aan het tweede onderdeel van deze aanwijzing 

heeft voldaan. Daarnaast heeft de inspectie geconstateerd dat op een van de 

punten van het eerste onderdeel van de aanwijzing een achteruitgang zichtbaar 

was, waardoor u niet meer aan deze norm voldeed. Op grond van de bevindingen 

constateert de inspectie dat het Melius Zorg niet is gelukt om de noodzakelijke 

verbeteringen om te komen tot het leveren van goede zorg en verantwoorde 

jeugdhulp door te voeren.  

 

                                                
1 Per 1 oktober 2017 zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg 

gefuseerd tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting. Tot wijziging van diverse 
wetten op het terrein van de volksgezondheid wordt bij ondertekening de in de wet 
genoemde organisatienaam gehanteerd. 

> Retouradres Postbus 2518 6401 DA Heerlen 

 AANGETEKEND 

 

Melius Zorg B.V. 

t.a.v. algemeen directeur, 

Terwestenpad 11 

2525 BD  ‘S GRAVENHAGE 

http://www.igj.nl/
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Voor de aanhoudende tekortkomingen op het gebied van de kwaliteit van zorg en 

hulp legt de inspectie u een last onder dwangsom op. Hiervoor ontvangt u een 

separate brief.  

 

Op basis van de constateringen van de bezoeken op 4 en 7 september 2017 

concludeert de inspectie dat er thans sprake is van een aanhoudende risicovolle 

situatie voor de cliënten. Daarom acht ik het noodzakelijk om Melius Zorg een 

tweede aanwijzing te geven. 

 

Zienswijze aanwijzing 

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

schriftelijke zienswijze is op 26 oktober 2017 ontvangen door de inspectie. Het 

zienswijzegesprek vond diezelfde dag plaats ten kantore van de inspectie. 

 
De algemeen directeur van Melius Zorg is per 20 oktober 2017 vervangen door de 

directeur bedrijfsvoering. De nieuwe algemeen directeur geeft aan blij te zijn met 

het voornemen voor het opleggen van de last onder dwangsom en het voornemen 

tot het geven van een aanwijzing. Hij erkent de door de inspectie geconstateerde 

tekortkomingen en onderschrijft de ernst van de situatie. Hij geeft aan dat er de 

afgelopen maanden te weinig is gebeurd omdat de organisatie in de 

ontkenningsfase heeft gezeten. Er was op alle niveaus onvoldoende kennis en 

ervaring aanwezig. De algemeen directeur benoemt in dit kader als voorbeeld dat 

hij afgelopen week ontdekte dat veel medewerkers niet op de hoogte zijn van het 

bestaan van het kwaliteitsmanagementsysteem, en het gebruik van het 

kwaliteitshandboek en protocollen. Toch ziet de algemeen directeur dat er binnen 

Melius Zorg een goed basisteam staat, dat Melius Zorg over de juiste 

infrastructuur beschikt en dat zij voldoende partners in de regio heeft om 

aanvullend  van kennis en faciliteiten gebruik te maken. Hij verwacht dat onder 

zijn leiding alle tekortkomingen kunnen worden opgeheven binnen twee weken. 

Op de vraag van de inspectie wat de bestuurswisseling zo anders maakt ten 

opzichte van de vorige bestuurssamenstelling gezien de omstandigheid dat de 

nieuwe algemeen directeur ook voorheen al nauw was betrokken bij Melius Zorg in 

zijn functie van directeur bedrijfsvoering, geeft de nieuwe algemeen directeur aan 

dat hij in deze functie meer kan bereiken, omdat er meer met zijn ideeën wordt 

gedaan nu hij algemeen directeur is.  

 

De algemeen directeur geeft aan rekening te houden met het scenario dat de 

cliënten op korte termijn moeten worden uitgeplaatst. Melius Zorg heeft hierover 

op de dag van het zienswijzegesprek een gesprek met een aanbieder waar alle 

cliënten mogelijk naar zouden kunnen worden overgeplaatst. De algemeen 

directeur gaat een plan van aanpak hiervoor opstellen. Tevens geeft de algemeen 

directeur aan nauw contact te onderhouden met de gemeente vanwege diens 

verantwoordelijkheid voor de zorgcontinuïteit en het voorzien in kwalitatief 

toereikend aanbod. 

 

Weging zienswijze  

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

door de inspectie beoordeeld.  
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De zienswijze geeft geen aanleiding om van het voornemen om een aanwijzing te 

geven af te zien. De vastgestelde tekortkomingen worden immers onderschreven 

door Melius Zorg Daar komt bij dat de inspectie er onvoldoende van is overtuigd 

dat de recente bestuurswisseling zal leiden tot een significante verbetering van de 

kwaliteit van de zorg en hulpverlening binnen Melius Zorg op dermate korte 

termijn dat de inspectie zou moeten afzien van verdere handhaving. De nieuwe 

algemeen directeur was immers reeds vanaf de start van het inspectietraject 

betrokken als mededirecteur, heeft in het kader van het verbetertraject de nodige 

stukken opgesteld en was bij belangrijke gesprekken met de inspectie aanwezig. 

De inspectie is er onvoldoende van overtuigd dat de nieuwe algemeen directeur, 

die al gedurende langere periode was betrokken bij Melius Zorg, voldoende 

sturend vermogen en verbeterkracht heeft om de benodigde verbeteringen door 

te voeren. Hiernaast blijkt uit de aangeleverde stukken niet dat de 

verbetermaatregelen binnen twee weken zullen zijn geïmplementeerd. Uit ervaring 

van de inspectie blijkt dat Melius Zorg eerder meerdere malen in de 

veronderstelling was dat zij aan de in de aanwijzing van 1 mei 2017 gestelde 

normen voldeed. Uit het toezicht van de inspectie bleek dat een protocol was 

opgesteld door Melius Zorg, maar dat er niet gesproken kon worden van borging 

of implementatie in de praktijk. De zorgen van de inspectie zijn daarmee 

onverminderd blijven bestaan en de aanhoudende risico’s die de cliënten lopen 

vanwege de tekortkomingen in de kwaliteit van de zorg en hulpverlening zijn van 

dien aard dat het langer voort laten duren ervan onverantwoord is.  
 

Bevindingen 

Op 4 en 7 september 2017 bezochten inspecteurs de locaties Schilderswijk en 

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

onderdeel van de aanwijzing, binnen de gestelde termijn van vier maanden, 

was voldaan. Tijdens de bezoeken hebben de inspecteurs gesproken met zeven 

professionals en negen cliënten. Hiernaast is gesproken met de coach, de 

psychiater en de integraal zorgmanager. Tevens zijn er cliëntdossiers ingezien 

en hebben de inspecteurs een rondgang gemaakt over de locaties. In de 

conceptrapportbrief van 19 september 2017 zijn de bevindingen van de 

inspectie beschreven. Deze conceptrapportbrief is u per schrijven van 19 

september 2017 toegezonden. Op 27 september 2017 zond u een inhoudelijke 

reactie. Op 1 oktober 2017 zond u een aanvulling op deze reactie. Na 

verwerking van uw reactie is de definitieve rapportbrief opgesteld met 

kenmerk IJZ/171011543-JB/17-013-KJV van 18 oktober 2017. Deze 

rapportbrief maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze brief. 

Het inspectieonderzoek heeft geleid tot de volgende bevindingen: 

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

toetsingskader Jeugdhulp met verblijf en het Kwaliteitskader Jeugd)  

 In de dossiers van de cliënten van de beide locaties staan problemen op 

meerdere leefgebieden genoemd. Uit het dossieronderzoek blijkt dat de 

per cliënt geformuleerde doelen zich slechts richten op een beperkt deel 

van hun problematiek. Het is niet navolgbaar waarom doelen ten aanzien 

van de overige geconstateerde problemen ontbreken. Een voorbeeld 

hiervan betreft een cliënt van de locatie Schilderswijk die binnenkort zal 

uitstromen terwijl nog niet zichtbaar is gewerkt aan doelen gericht op 

zelfstandig wonen.   
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Ook geldt ten aanzien van het leefgebied ‘financiën’ dat voor cliënten 

doelen op dit gebied zonder onderbouwing ontbreken in het dossier of dat 

er niet aan wordt gewerkt. Uit het dossieronderzoek op beide locaties 

blijkt dat een groot aantal cliënten dat bij Melius Zorg verblijft (grote) 

financiële problemen heeft. Een aantal cliënten staat onder bewind. Voor 

andere cliënten is Melius Zorg begonnen met het in kaart brengen van de 

financiële problemen. Een groot deel van de cliënten ontvangt nog geen 

concrete hulp of begeleiding op het gebied van financiën, ook niet als dit 

een doel is in het hulpverleningsplan.  

Daarnaast wordt niet zichtbaar aan alle doelen per cliënt gewerkt.  

 Meerdere cliënten hebben een indicatie voor zorg met verblijf bij Melius 

Zorg en zijn geplaatst op de locatie Schilderswijk, maar verblijven op dit 

moment niet op een van de locaties van Melius Zorg en ontvangen ook 

geen hulp van Melius Zorg. Zo verblijft een cliënt bij een familielid, deze 

cliënt ontvangt daar geen hulp van Melius Zorg. Een moeder en kind 

verblijven in een zelfstandige woning zonder enige vorm van hulp van 

Melius Zorg terwijl moeder en kind een indicatie hebben voor zorg met 

verblijf en uit het cliëntdossier blijkt dat hulp aan moeder en kind nodig is. 

 Uit de interviews met professionals, de interviews met cliënten en het 

dossieronderzoek blijkt dat de professionals vraaggericht werken; 

moeders die met hun kind(eren) op de locatie Kijkduin verblijven kunnen 

met opvoedvragen terecht bij de kraamhulpen en begeleiders. De 

inspectie constateert dat deze vorm van hulp onvoldoende aansluit bij wat 

de doelgroep nodig heeft. Gezien de doelgroep verwacht de inspectie dat 

outreachend aan de problemen rondom de opvoeding en kindspecifieke 

problematiek wordt gewerkt. De moeders hebben niet vanzelfsprekend 

inzicht in de eigen tekortkomingen en de zorgen rondom hun kinderen 

vanwege hun verstandelijke beperking en eigen problematiek. 

 Op de locatie Kijkduin worden sinds half augustus 2017 activiteiten 

georganiseerd voor moeders en kinderen. In ieder geval één van de twee 

activiteitenbegeleidsters heeft geen (pedagogische) opleidingsachtergrond 

in of ervaring in het werken met kinderen. Op de locatie Schilderswijk 

worden geen activiteiten voor moeders en kinderen georganiseerd.  

 

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

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

 Uit de cliëntdossiers blijkt dat professionals onvoldoende zicht hebben op 

waar cliënten zijn en met wie zij omgaan. Op de locatie Schilderswijk 

wordt de aan- en afwezigheid van cliënten bijgehouden middels een lijst, 

die wordt ingevuld door de professionals. Echter, uit dossieronderzoek en 

interviews met professionals blijkt dat het desondanks regelmatig 

voorkomt dat cliënten (meerdere dagen) weg zijn zonder dat professionals 

weten waar de cliënten zijn. Zo is in een dossier te zien dat een cliënt in 

twaalf dagen tijd zeven dagen afwezig is geweest zonder dat bij de 

professionals bekend is waar de cliënt was. In een ander dossier is te 

lezen dat de professionals concluderen dat een cliënt zelden op locatie 

aanwezig is, terwijl hier geen conclusies aan worden verbonden ten 

aanzien van de veiligheid van de cliënt.  
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Uit het dossieronderzoek blijkt dat professionals van Melius Zorg een 

aantal keer actie heeft ondernomen op het moment dat een minderjarige 

cliënt niet op de locatie aanwezig was, terwijl bij de professionals niet 

bekend was waar de minderjarige cliënt was. Zo hebben professionals 

contact opgenomen met familieleden van deze minderjarige cliënten en 

met de politie. Tegelijkertijd blijkt echter uit de incidentenregistratie dat 

het in de afgelopen twee maanden ook voorgekomen is dat een 

minderjarige cliënt vier dagen niet op de locatie is verschenen zonder dat 

professionals dit hebben opgemerkt. 

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

professionals, interviews met cliënten en uit het dossieronderzoek, net als 

tijdens de toetsing op 5 juli 2017, dat het in de afgelopen periode 

regelmatig is voorgekomen dat professionals niet-aangemelde bezoekers 

in het pand hebben aangetroffen. Hieruit blijkt dat er nog onvoldoende 

zicht is op met wie de cliënten omgaan en wie zij ontvangen. 

 

 De inspectie constateert dat sinds het vorige bezoek een aantal moeders 

en kinderen is overgeplaatst van de locatie Schilderswijk naar de locatie 

Kijkduin. Zij zijn samen geplaatst met andere moeders en kinderen die al 

op de locatie Kijkduin verbleven. Binnen Melius Zorg is stil gestaan bij 

deze samenplaatsingen, maar er is geen sprake van een navolgbare 

afweging of dit voldoende veilig en passend is, gezien de risico’s, de 

persoonlijke problematiek van de cliënten en de groepsdynamiek.  

 Uit het dossieronderzoek en de interviews met professionals blijkt dat de 

veiligheidsrisico’s voor een cliënt die een logé ontvangt niet navolgbaar 

worden ingeschat en niet worden vastgelegd.  

 Uit het dossieronderzoek blijkt dat er cliënten bij Melius Zorg verblijven 

die medicatie gebruiken. Uit de dossiers en de interviews met 

professionals blijkt dat niet is ingeschat in hoeverre het verantwoord is dat 

cliënten medicatie in eigen beheer hebben en of hier begeleiding bij nodig 

is. Ook niet in de gevallen waarbij sprake is van medicatie voor psychische 

problemen.  

 

 De inspectie heeft zes risico-inventarisaties van moeders en hun kinderen 

en cliënten zonder kinderen ingezien. In de betreffende dossiers was 

sprake van veiligheidsrisico’s die varieerden van groot tot zeer groot. 

Slechts drie van de zes bekeken dossiers bevatten veiligheidafspraken om 

deze veiligheidsrisico’s te verminderen. 

 Uit geen van deze drie dossiers met veiligheidsafspraken bleek dat er 

daadwerkelijk hulp is ingezet om de veiligheidsrisico’s te verminderen. Zo 

worden ten aanzien van een bepaalde cliënt de veiligheidsrisico’s 

‘psychische klachten’ en ‘drugsgebruik’ benoemd, terwijl uit het dossier en 

een interview met een professional duidelijk wordt dat hier geen hulp voor 

is ingezet. Bij een andere cliënt worden in het dossier risico’s benoemd die 

voortkomen uit onder andere afhankelijkheidsproblematiek. Uit het dossier 

en een gesprek met de cliënt blijkt dat er geen hulp is ingezet om deze 

risico’s te verminderen. In een derde dossier zag de inspectie 

veiligheidsrisico’s benoemd in de opvoeding, zoals fysieke en emotionele 
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afwezigheid van moeder. Er is niet benoemd welke interventies nodig zijn 

om deze veiligheidsrisico’s te verminderen.  

 

 Zoals hierboven beschreven stelt Melius Zorg niet voor iedere cliënt waar 

veiligheidsrisico’s aan de orde zijn afspraken op om de risico’s te 

verminderen. Dientengevolge is er ook geen sprake van het bewaken van 

gemaakte afspraken. 

 Daar waar de professionals wel afspraken maken om veiligheidsrisico’s te 

beperken, blijkt uit interviews met professionals, interviews met cliënten 

en dossieronderzoek dat professionals deze afspraken niet altijd bewaken. 

Zo is de afspraak op de locatie Kijkduin dat bezoek niet mag blijven 

slapen. Uit de interviews met cliënten blijkt echter dat de afgelopen twee 

maanden minstens één bezoeker (vrijwel) voortdurend op de locatie bij 

een cliënt en haar kind overnacht.  

 Op de locatie Schilderswijk is de afspraak dat bezoekers zich melden en 

dat professionals een aantal keer per dag een ronde maken over de 

locatie. Uit de interviews met professionals en het dossieronderzoek blijkt 

dat het regelmatig voorkomt dat professionals tijdens die rondes 

onaangemeld bezoek aantreffen. Ook bezoekers die een pandverbod 

opgelegd hebben gekregen omdat zij een risico vormen voor de veiligheid 

van de cliënten, worden tijdens de rondes aangetroffen op de locatie. Uit 

interviews met cliënten blijkt dat deze bezoekers dan al een aantal uur op 

de locatie aanwezig zijn.  

In het geval van één cliënt, waarbij professionals sinds mei 2017 met 

enige regelmaat een bezoeker met een pandverbod aantreffen, blijkt uit 

de interviews met professionals dat begeleiders hebben gesproken over de 

mogelijkheid de cliënt dichter bij het kantoor van de begeleiders te 

plaatsen om zo beter zicht te houden. Deze actie hebben de professionals 

echter nog niet uitgevoerd.  

 

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 is meerdere malen niet in staat gebleken om de inspectie 

correcte en actuele informatie over het personeel aan te leveren. Zo is 

drie keer een onvolledige werknemerslijst aangeleverd, ook nadat de 

zorgmanager door de inspectie is verzocht de lijst op volledigheid en 

juistheid te controleren. De inspectie constateerde dit onder andere omdat 

op de roosters van de beide locaties namen van medewerkers stonden 

vermeld die op de aangeleverde werknemerslijst ontbreken. 

 Uit het interview met de zorgmanager tijdens het toezicht op 4 september 

2017 blijkt dat de zorgmanager onvoldoende op de hoogte is van de 

relevante veldnormen en wet- en regelgeving. Zo was de zorgmanager 

niet op de hoogte van de inhoud het Kwaliteitskader Jeugd, zijnde de 

algemeen gehanteerde werknorm in het jeugddomein en de norm 

waaraan de inspectie reeds refereerde in de aanwijzing. In uw aanvullende 

reactie van 1 oktober 2017 constateert u dat de zorgmanager inhoudelijk 

onvoldoende kennis heeft van de jeugdzorg. 

 De begeleiders die dagelijks werken met de cliënten hebben, op enkele 
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uitzonderingen na, weinig tot geen ervaring met de doelgroep van Melius 

Zorg, terwijl het een uitermate complexe doelgroep betreft, te weten 

jongeren en jonge moeders met een verstandelijke beperking. Melius Zorg 

stelt zelf als basiseis dat de professionals die de hulp bieden een mbo-4 

opleiding hebben afgerond. Tien van de zesentwintig begeleiders voldoen 

niet aan deze gestelde basiseis. In de aanvullende reactie van Melius Zorg 

van 1 oktober 2017 geeft het bestuur aan dat de organisatie de norm van 

verantwoorde werktoedeling uit het Kwaliteitskader Jeugd onvoldoende 

toepast. De gedragwetenschappers hebben wel kennis en ervaring, maar 

uit de interviews blijkt dat zij nog niet bekend zijn met de (ernst van de) 

problematiek van alle cliënten. In uw aanvullende reactie van 1 oktober 

2017 geeft u aan dat de gedragswetenschappers tot nu toe onvoldoende 

worden ingezet en betrokken bij daadwerkelijke hulpverlening aan de 

cliënten.  

 Er vindt binnen Melius Zorg geen scholing plaats aan de professionals over 

enkele essentiële onderdelen van de kennis die nodig is voor de omgang 

met de doelgroep. Zo zijn dDe professionals van Melius Zorg worden niet 

getraind in de-escalerend werken om agressie te voorkomen of hiermee 

op professionele wijze om te gaan. Dit terwijl zich binnen Melius Zorg 

regelmatig agressie-incidenten voor doen en dit al een aantal keren heeft 

geresulteerd in een wettelijk verplichte melding van geweld tussen 

professionals en cliënten. 

 De directie van Melius Zorg is niet in staat gebleken om alle benodigde 

verbetermaatregelen binnen de in de aanwijzing opgenomen termijn van 

vier maanden te realiseren. Voor zover zij hiertoe zelf niet in staat was, 

heeft zij nagelaten hiervoor voldoende expertise aan te trekken. Er is 

weliswaar een zorgmanager aangesteld, maar ook dit heeft niet geleid tot 

het voldoen aan de normen uit de aanwijzing.  

 In uw aanvullende reactie van 1 oktober 2017 erkent u als directie van 

Melius Zorg dat u tekort bent geschoten in de aansturing. Zo geeft u aan 

dat er geen duidelijke functieomschrijving is opgesteld voor de 

zorgmanager, dat de aansturing vanuit de zorgmanager tekort schiet en 

dat het bestuur tekort schiet in het bevragen van de zorgmanager op 

concrete uitvoering en opvolgen van noodzakelijke acties. 

 

 Uit de interviews met cliënten en uit de geregistreerde meldingen die de 

inspectie heeft ingezien blijkt dat niet alle incidenten worden 

geregistreerd. Zo blijkt uit een op zichzelf staand incident dat het een 

herhaald incident betreft. Het vorige incident is echter niet terug te vinden 

in de incidentenregistratie.  

 Het is niet navolgbaar dat incidenten worden geanalyseerd. Volgens het 

resultaatverslag vinden de analyses naar aanleiding van incidenten plaats 

in de cliëntoverleggen. De inspectie heeft van alle cliënten die bij Melius 

Zorg verblijven de verslagen van de cliëntoverleggen ingezien. In geen 

enkel verslag is echter te lezen dat incidenten zijn geanalyseerd en welke 

verbetermaatregelen er zijn getroffen om nieuwe incidenten te 

voorkomen. Wel is het aantal incidentmeldingen in de verslagen van 

cliëntoverleggen genoteerd. 
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 Een aantal professionals heeft in mei 2017 een training gehad in het 

gebruik van de meldcode. Slechts twee van de huidige professionals 

hebben deze training succesvol afgerond. De overige professionals hadden 

na de training nog onvoldoende expertise om een diploma te kunnen 

ontvangen. Voor de professionals die niet voor de training zijn geslaagd is 

geen vervolgtraining georganiseerd. De professionals die na mei 2017 bij 

Melius Zorg in dienst zijn getreden zijn niet geschoold in (het gebruik van) 

de meldcode.  

 Uit de interviews met de professionals blijkt dat niet alle medewerkers 

bekend zijn met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en 

het gebruik hiervan. 

 

Beoordeling van de zorg- en hulpverlening 

De inspectie concludeert op basis van bovenstaande bevindingen dat er sprake is 

van een voortdurende risicovolle situatie. Uit voorgaande blijkt dat de door u 

ondernomen acties in ieder geval niet hebben geleid tot de noodzakelijke 

verbetering van de kwaliteit van de zorgverlening. De thema’s zoals opgesomd in 

de aanwijzing van 1 mei 2017 krijgen onvoldoende aandacht. Melius Zorg is er in 

de periode vanaf 1 mei 2017 onvoldoende in geslaagd om de noodzakelijke 

verbeteringen op de gebieden ‘uitvoering hulpverlening’, ‘veiligheid’ en 

‘organisatie’, door te voeren. Daarnaast is Melius Zorg onvoldoende in staat 

gebleken om de doorgevoerde verbeteringen uit de eerste termijn van de 

aanwijzing vast te houden.  

 

Naar het oordeel van de inspectie ziet u in onvoldoende mate in dat en waar zich 

risico’s voordoen en welke aandacht de thema’s zoals opgesomd in de aanwijzing 

van 1 mei 2017 nodig hebben. Als bestuurder bent u eindverantwoordelijk voor de 

kwaliteit en veiligheid van de zorg en hulp. Dit betekent dat u verantwoordelijk 

bent voor de realisatie van de doelstellingen van de zorgorganisatie, de strategie 

en het beleid en de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling en voor de 

kwaliteit en de veiligheid van de zorg.  

 

Conclusie 

De inspectie komt tot de conclusie dat, gezien het gebrek aan verbeterkracht en 

sturend vermogen, sprake is van een voortdurende risicovolle situatie zonder zicht 

op eindigheid. Op bestuurlijk niveau is geen sprake van sturing die leidt tot goede 

zorg en verantwoorde hulp. De voortdurende risicovolle situatie is van dien aard 

en ernst dat het langer voort laten duren ervan onverantwoord is en het uitstellen 

van het nemen van verdergaande maatregelen geen optie is. Gelet op de huidige 

situatie is de inspectie bovendien van oordeel dat de prioriteit van Melius Zorg op 

dit moment niet dient te liggen bij leveren van zorg of hulp maar bij het 

verbetertraject. 

 

Gelet op de ernst van de bevindingen en het daarbij voortdurend aanwezige hoge 

risico voor de cliëntveiligheid zie ik mij genoodzaakt om, naast de opgelegde last 

onder dwangsom van 30 oktober 2017 met kenmerk IJZ/171011717-JB/17-013-

KJV, tevens een maatregel op te leggen om te voorkomen dat het verbetertraject 

in gevaar komt en de situatie voor de huidige cliëntenpopulatie nog verder 

verslechtert. 
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Tweede aanwijzing 

Gelet op bovenstaande eindconclusie geef ik Melius Zorg een aanwijzing op grond 

van artikel 9.3 van de Jeugdwet en artikel 27 van de Wkkgz. De aanwijzing heeft 

de volgende inhoud. 

 

1. Melius Zorg dient binnen twee weken, gerekend vanaf de dagtekening van 

de aanwijzing, alle Wlz- en Jeugdwet cliënten op zorgvuldige wijze over te 

dragen aan een zorgaanbieder die naar het oordeel van de inspectie goede 

zorg en verantwoorde hulp verleent.  

2. Melius Zorg neemt vanaf de dagtekening van de aanwijzing geen nieuwe 

Wlz- of Jeugdwet cliënten aan. 

 

Melius Zorg mag weer zorg verlenen, verantwoorde hulp verlenen en nieuwe 

cliënten aannemen indien, na toetsing door de inspectie, is vastgesteld dat Melius 

Zorg voldoet aan de vereisten van de Wkkgz en de Jeugdwet, zoals benoemd in de 

last onder dwangsom. Op het moment dat Melius Zorg vindt dat zij aan deze 

eis(en) voldoet, komt de inspectie dit - op haar verzoek - direct toetsen.  

 

Indien u binnen deze termijn van twee weken geen gevolg heeft gegeven aan de 

eerste twee punten van de aanwijzing, kan ik een last onder bestuursdwang dan 

wel een last onder dwangsom opleggen teneinde de naleving van de aanwijzing af 

te dwingen. 

 

Indien u binnen bovenstaande termijnen van mening bent dat u voldoet aan het 

desbetreffende onderdeel van de aanwijzing, dan verzoek ik u de inspectie hiervan 

op de hoogte te brengen.  
 

Overigens kan de inspectie tussentijds besluiten de voortgang te controleren van 

de verbeteringen die voortvloeien uit de aanwijzing middels een aangekondigd of 

onaangekondigd bezoek. 

 

De inspectie verwacht dat u niet enkel de inspectie, maar ook het college van 

burgemeester en wethouder van de gemeente Den Haag betrekt bij de 

veranderingen die binnen Melius Zorg dienen te worden doorgevoerd. Ik verwacht 

dat u de gemeente informeert over de aanwijzing, alsmede de onderliggende 

redenen voor de aanwijzing.   

 

Voorts verwacht ik dat u de plaatsende instanties en de gezagsdragers van uw 

cliënten en/of hun jonge kinderen zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 

zeven dagen na dagtekening van de aanwijzing, informeert over de aanwijzing, 

alsmede de onderliggende redenen voor het geven van de aanwijzing.  

 

Openbaarmaking aanwijzing 

In de brief van 18 oktober 2017 heeft u kunnen lezen dat de inspectie het 

voornemen had om de aanwijzing actief openbaar te maken via hun websites.  

U heeft tijdens het zienswijzegesprek aangegeven geen bedenkingen tegen de 

openbaarmaking te hebben. De inspectie zal vijf werkdagen na dagtekening van 

deze brief de aanwijzing openbaar maken. 
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Ik ga ervan uit u met het bovenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 

Indien u een toelichting op dit besluit wenst dan kunt u contact opnemen met                   

                 op telefoonnummer                     . 

 

De Minister van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

 

 

hoofdinspecteur Jeugd  IJZ[1] en wnd. hoofdinspecteur Maatschappelijke Zorg IGZ1.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
[1] Tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid en jeugdhulp in 

verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg 

tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd heeft plaatsgevonden, hanteren wij bij 

ondertekening de in de wet genoemde organisatienaam. 
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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: secretariaatBJZ@IGJ.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: 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 

t.a.v. Afdeling Juridische Zaken 

Postbus 2518                                                              

6401 DA Heerlen 

 

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 vrijdag 3 

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

het verzoekschrift.  

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws
mailto:secretariaatBJZ@IGJ.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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


