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Samenvatting 

Voor gezinshuizen, zorgboerderijen en andere aanbieders die kleinschalige jeugdhulp met verblijf 

bieden, gebruiken de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg een op maat 

gesneden toezicht. Om te bepalen of een aanbieder verantwoorde jeugdhulp biedt, gebruiken de 

inspecties een selectie van 32 verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor 

Jeugd. 

 

Shelterzorg B.V. (hierna: Shelterzorg) staat vanaf april 2015 ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 63016796. Shelterzorg biedt vanuit een evangelische identiteit opvang 

en ondersteuning aan kwetsbare jeugdigen en jongvolwassenen. In augustus 2017 deden de 

Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de WMO-toezichthouder van 

Gelderland-Zuid (hierna: de toezichthouders) gezamenlijk onderzoek bij Shelterzorg. Doel van het 

onderzoek was om te bepalen of Shelterzorg verantwoorde jeugdhulp biedt. 

 

Shelterzorg voldeed op het moment van het onderzoek aan 23 van de 32 verwachtingen van het 

toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Inmiddels heeft Shelterzorg maatregelen genomen zodat 

wordt voldaan aan 24 verwachtingen. Bij het thema cliëntpositie voldoet Shelterzorg aan alle 

getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp. De toezichthouders 

verwachten dat Shelterzorg maatregelen neemt om aan alle verwachtingen voor het bieden van 

verantwoorde hulp te voldoen.  

 

De toezichthouders verwachten dat Shelterzorg de verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan 

met concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen 

waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. Op basis van dit plan bepalen de 

toezichthouders het vervolgtoezicht.  
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1 Inleiding 

In augustus 2017 deden de Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de 

WMO-toezichthouder van Gelderland-Zuid (hierna: de toezichthouders) gezamenlijk onderzoek bij 

Shelterzorg B.V. in Wijchen. Aangezien de cliëntpopulatie zowel jeugdigen als volwassenen betreft 

op basis van de Jeugdwet, de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke 

ondersteuning 2015 (Wmo)1, is conform het afsprakenkader2 gekozen voor een gezamenlijk 

onderzoek. De Inspectie Jeugdzorg had hierbij het voortouw. Doel van het onderzoek was om te 

bepalen of Shelterzorg verantwoorde hulp biedt. De aanleiding voor het toezicht was een calamiteit 

die plaatsvond op een van de locaties van Shelterzorg.  

 

Beschrijving Shelterzorg B.V. 

Shelterzorg B.V. (hierna: Shelterzorg) staat vanaf april 2015 ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 63016796 en Stichting Administratiekantoor Parel Wijchen is de enige 

aandeelhouder. Shelterzorg biedt vanuit een evangelische identiteit opvang en ondersteuning aan 

kwetsbare jeugdigen en jongvolwassenen. De organisatie wil structuur en duidelijkheid bieden aan 

jongeren die thuis vastlopen. Shelterzorg is ontstaan vanuit twee gezinshuizen (De Parel en 

Chananja).  

 

Shelterzorg biedt hulp vanuit drie locaties: Gezinshuis De Parel (wonen 18-), Gezinshuis Chananja 

(wonen en kamertraining 18-) en De Zandroos (Time Out Gezinshuis 18- en Beschermd Wonen 

18+). Shelterzorg beschikt over het keurmerk voor Gezinshuizen en over het keurmerk ISO 9001 

voor het onderdeel Beschermd Wonen. De twee gezinshuizen De Parel en Chananja bieden 

gezamenlijk ruimte voor twaalf jeugdigen. Beide gezinshuizen bestaan uit een grote woning met 

gezamenlijke leefruimtes en voor elke jeugdige een eigen slaapkamer. Op de locatie Zandroos 

biedt het Time Out Gezinshuis plaats aan maximaal drie jeugdigen die tijdelijk niet thuis kunnen 

wonen, meestal vanwege een crisissituatie. Daarnaast zijn op de locatie Zandroos veertien 

appartementen voor beschermd wonen voor jongvolwassenen.  

 

Op het moment van het onderzoek biedt Shelterzorg hulp aan twaalf jeugdigen tussen 11 en 17 

jaar op basis van de Jeugdwet. Voor deze jeugdhulp heeft Shelterzorg contracten afgesloten met 

een aantal Gelderse gemeenten. De meeste jeugdigen hebben een maatregel OTS of voogdij en 

zijn geplaatst door een gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming. Bij beschermd wonen 

wordt hulp geboden aan tien jongvolwassenen tussen 18 en 27 jaar. De begeleiding van deze 

groep wordt gefinancierd via een persoonsgebonden budget (pgb) op basis van de Wmo en de Wlz. 

                                                           
1 De gemeente Nijmegen is als centrumgemeente verantwoordelijk voor de beschikkingen Beschermd Wonen. 
2 Afsprakenkader en draaiboeken voor de afstemming van het Wmo-toezicht van de gemeente en het nalevings- en 

stelseltoezicht van de rijksinspecties in het sociaal domein, te vinden op: 

http://inspectieloketsociaaldomein.nl/actueel/vernieuwde-afspraken-voor-samenwerking-rijksinspecties-gemeenten-en-wmo-

toezichthouders-in-het-socia 

http://inspectieloketsociaaldomein.nl/actueel/vernieuwde-afspraken-voor-samenwerking-rijksinspecties-gemeenten-en-wmo-toezichthouders-in-het-socia
http://inspectieloketsociaaldomein.nl/actueel/vernieuwde-afspraken-voor-samenwerking-rijksinspecties-gemeenten-en-wmo-toezichthouders-in-het-socia
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Daarnaast sluiten de jongvolwassenen een overeenkomst met Shelterzorg voor de huur van een 

appartement. 

 

De twee bestuurders van Shelterzorg en Stichting Administratiekantoor Parel Wijchen hebben 

diverse functies binnen Shelterzorg. Zij bekleden de positie van Algemeen Directeur en Directeur 

Zorg. Daarnaast zijn zij gezinshuisouders bij de Time Out en begeleider bij het Beschermd Wonen. 

Naast de bestuurders werken bij Shelterzorg nog zes andere gezinshuisouders en vier begeleiders. 

De gezinshuisouders kennen alle jeugdigen en zij treden op als elkaars achterwacht. In de 

weekenden vangen de gezinshuisouders van de Time Out de jeugdigen op van de twee andere 

gezinshuizen.  

 

Vier van de acht gezinshuisouders en twee van de vier begeleiders beschikken over een relevante 

opleiding op mbo- of hbo-niveau. De overige vier gezinshuisouders en twee begeleiders zijn bezig 

met een opleiding of beschikken niet over een relevante opleiding. De universitair opgeleide 

behandelcoördinator is BIG-geregistreerd als GZ-psycholoog en werkt ongeveer een dag per week 

als zzp’er voor Shelterzorg. Verder werken bij Shelterzorg vier facilitair medewerkers, een 

kwaliteitsmedewerker en acht vrijwilligers. De vrijwilligers zijn voornamelijk actief als gastgezinnen 

die een jeugdige gedurende twee weekends per maand en in de vakantieperiode opvangen tegen 

een onkostenvergoeding. 

 

Toetsingskader 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Elementen 

uit dit toetsingskader zijn eveneens passend bij het kwaliteitstoezicht in het kader van de Wmo. 

Het toetsingskader is opgenomen in bijlage 1.  

Omwille van de leesbaarheid wordt voor alle cliënten van Shelterzorg, dus zowel voor de jeugdigen 

als voor de jongvolwassenen, in dit rapport de term jeugdigen gebruikt. 
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2 Bevindingen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het toezicht gepresenteerd aan de hand van de vijf 

thema’s uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf: uitvoering hulpverlening, veiligheid, 

leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie. Per verwachting geven de inspecties een oordeel. Als de 

verwachting als onvoldoende is beoordeeld volgt een toelichting. Wanneer het oordeel voldoende is 

maar de bevindingen aanleiding vormen voor verbetering wordt een aandachtspunt benoemd.  

 

 

V Voldoende NB Niet beoordeeld 

O Onvoldoende O V Gewijzigd in voldoende voor vaststellen rapport 

 

 

2.1 Uitvoering hulpverlening 

 Verwachting Oordeel 

1.1.1 Professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelgebieden en de 

problematiek van de jeugdigen en hun ouders. 
O 

 Toelichting: 

De werkwijze binnen Shelterzorg staat beschreven in de handleiding Individueel 

Begeleidings/Behandel Plan (IBP)3 en in het document over taak- en 

verantwoordelijkheidsverdeling tussen Directeur Zorg en overige professionals. In het 

beleid wordt geen onderscheid gemaakt tussen de werkwijze bij de gezinshuizen en bij 

beschermd wonen. Bij verschillende jeugdigen is sprake van problematiek op meerdere 

terreinen. De achtergrond en problematiek van de jeugdige is terug te lezen in het 

persoonsbeeld maar wordt niet bij alle jeugdigen voldoende geadresseerd in het individuele 

plan. Daarnaast en in afwijking van het eigen beleid is de behandelcoördinator 

onvoldoende structureel betrokken bij het onderdeel beschermd wonen om de kwaliteit en 

passendheid van de hulp te borgen.  

 

1.1.2 Professionals bieden hulp die aansluit bij de achtergrond, eigen mogelijkheden en 

het probleemoplossend vermogen van de jeugdigen, hun ouders en hun netwerk. 
V 

 Aandachtspunt: 

De toezichthouders vragen aandacht voor het risico dat jeugdigen onvoldoende ruimte 

ervaren om hun eigen identiteit en opvattingen te onderzoeken en te ontwikkelen. Dit 

risico vloeit voort uit een combinatie van het verplichtende karakter van de 

levenbeschouwelijke activiteiten en de veelal lange verblijfsduur van de jeugdigen. 

 

  

                                                           
3 Het Time Out Gezinshuis 18- voor de kortdurende opvang van jeugdigen hanteert een specifieke aanpak in nauwe 

samenwerking met het Sociaal Wijk Team. 
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1.2.1 Professionals werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep.  

 
O 

 Toelichting: 

Weliswaar beschikt Shelterzorg over diverse richtlijnen die toegankelijk zijn voor 

professionals, maar de professionals worden hierin niet geschoold of aangestuurd.  

De interne richtlijnen vormen in de praktijk niet de basis voor het handelen van de 

professionals en meerdere professionals geven aan niet bekend te zijn met de richtlijnen.  

 

1.2.2 Professionals werken doelgericht en planmatig. 

 
V 

1.3.1 Professionals werken met een plan dat door of in overleg met jeugdigen en hun 

ouders is opgesteld. 
V 

1.3.3 Professionals bejegenen jeugdigen en hun ouders met respect en nemen hen 

serieus bij de uitvoering van de hulp. 
V 

1.3.4 Professionals zorgen ervoor dat de jeugdigen contact kunnen (onder)houden met 

hun ouders en hun netwerk. 
V 

1.4.1 Professionals stemmen het plan af met de plannen van overige betrokken 

instanties. 
V 

 

 

2.2 Veiligheid 

 Verwachting Oordeel 

2.1.1 Professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van de jeugdigen. 

 
V 

2.1.2 Professionals schatten de veiligheidsrisico’s van de jeugdigen systematisch in. 

 
O 

 Toelichting: 

Shelterzorg schat veiligheidsrisico’s van de jeugdigen in door bij de start van de hulp een 

risico-inventarisatie uit te voeren. Gezien de problematiek van de verschillende 

doelgroepen, in het bijzonder op de locatie De Zandroos, dient nadrukkelijk rekening 

gehouden te worden met de groepssamenstelling bij het inschatten van veiligheidsrisico’s. 

In de dossiers is echter onvoldoende navolgbaar op welke manier wordt afgewogen of de 

risico’s van plaatsing voor zowel de jeugdige als de groep acceptabel zijn.  

 

2.1.3 Professionals beoordelen de veiligheidsrisico’s in multidisciplinair verband. 

 
V 

2.2.1 Professionals bepalen mede op basis van de veiligheidsrisico’s de in te zetten 

hulp. 
O 

 Toelichting: 

Bij Shelterzorg is onvoldoende sprake van een systematische en pedagogische benadering 

van veiligheidsrisico’s gericht op vermindering van de risico’s. Weliswaar zijn de 

uitkomsten van een risico-inventarisatie beschikbaar per jeugdige, maar de gesignaleerde 

risico’s komen niet altijd terug in het persoonsbeeld of in het individuele plan. Het is 

onvoldoende navolgbaar dat vroegtijdige signalering van risico’s leidt tot adequate hulp.  
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2.2.2 Professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van 

veiligheidsrisico’s. 
V 

2.2.3 Professionals treden bij acute onveiligheid actief op.  

 
V 

 Aandachtspunt: 

Bij acute onveiligheid handelen de professionals direct om de veiligheid van de jeugdigen 

en anderen te herstellen. Een aandachtspunt is dat professionals bij één jeugdige 

herhaaldelijk gekozen hebben voor vastpakken en vasthouden om te voorkomen dat 

(agressief) gedrag van de jeugdige escaleerde. De aanbieder heeft tijdens het onderzoek 

aangegeven dat het (vrijwel) niet meer nodig is om de jeugdige vast te pakken of vast te 

houden. Shelterzorg heeft geen wettelijke bevoegdheid voor dergelijke interventies. De 

inspecties verwachten daarom dat professionals zich blijven richten op minder ingrijpende 

alternatieven die wel wettelijk zijn toegestaan en dat zij de vrijheidsbeperkende 

maatregelen zoals genoemd in de Jeugdwet of in de Wet BOPZ niet meer toepassen, tenzij 

sprake is van een noodsituatie. Indien in een noodsituatie toepassing van 

vrijheidsbeperkende maatregelen noodzakelijk is gebleken, dient na deze situatie opnieuw 

beoordeeld te worden of een machtiging gesloten jeugdhulp (of machtiging BOPZ) 

aangevraagd dient te worden. De beoordeling, inclusief de visie van de jeugdige, moet 

opgenomen worden in het dossier van de jeugdige. 

 

2.3.1 De aanbieder organiseert het omgaan met medicatie zorgvuldig. 

 
V 

2.3.2 Professionals gebruiken een actueel medicatieoverzicht. 

 
V 

2.3.3 Professionals bewaren medicijnen verantwoord. 

 
V 

 

 

2.3 Leefklimaat 

 Verwachting Oordeel 

3.1.1 De leefomgeving is schoon, passend en veilig. 
V 

3.2.1 Het leefklimaat past bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de jeugdigen. 

 
V 

3.2.2 De dagelijkse routine en de huisregels dragen bij aan de ontwikkeling van de 

jeugdigen. 
O 

 Toelichting: 

De huisregels bij de gezinshuizen zijn vooral gericht op het reguleren en beheersen van de 

dagelijkse gang van zaken. De regels zijn onvoldoende positief geformuleerd en niet 

gericht op een ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Huisregels zijn niet 

bedoeld voor afspraken die de vrijheid structureel beperken. Indien een dergelijke afspraak 

nodig is bij een individuele jeugdige dient de afweging voor dit besluit te worden 

opgenomen in het individuele plan.  
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3.2.3 Jeugdigen leiden een voor hen zo gewoon mogelijk leven, inclusief onderwijs en 

vrijetijdsbesteding. 
V 

3.3.2 Professionals hebben tijd en aandacht voor de jeugdigen. 

 
V 

3.3.5 Professionals respecteren de privacy van de jeugdigen. 

 
V 

 Aandachtspunt: 

Shelterzorg maakt standaard gebruik van cameratoezicht in de gangen. Camera’s kunnen 

in een specifieke context een bijdrage leveren aan het gevoel van veiligheid. Echter, als 

camera’s een standaardmaatregel zijn vormen ze ook een risico op het optreden dan wel 

versterken van een beheersmatig klimaat. Het is nodig om meer maatwerk te bieden. Door 

geregeld vragen te stellen als: wat is de samenstelling van de groep jeugdigen die hier 

verblijft? Welke vorm van toezicht past daarbij en wat is dan de functie van 

cameratoezicht? Wanneer staan de camera’s aan en wat vinden jeugdigen zelf van het 

cameratoezicht? 

 

 

 

2.4 Cliëntenpositie 

 Verwachting Oordeel 

4.1.1 De aanbieder onderneemt actie indien jeugdigen en/of hun ouders aangeven 

ontevreden te zijn over de geboden hulp. 
V 

4.1.2 Jeugdigen en hun ouders kunnen gebruikmaken van een onafhankelijke 

vertrouwenspersoon. 
V 

4.1.3 Jeugdigen en hun ouders kunnen een klacht indienen bij een onafhankelijke 

klachtencommissie. 
V 

 Aandachtspunt: 

Niet alle professionals zijn op de hoogte van het bestaan en de werkwijze van de 

onafhankelijke klachtencommissie. 

 

 

 

2.5 Organisatie 

 Verwachting 
Oordeel 

5.1.4 De aanbieder registreert en analyseert incidenten en voert naar aanleiding van de 

analyse verbeteringen door. 
V 

 Aandachtspunt: 

De bestuurders van Shelterzorg bespreken elke kwartaal het overzicht van incidenten. Om 

te borgen dat de analyse robuust is en leidt tot verbetermaatregelen, verdient het 

aanbeveling om het incidentenoverzicht te bespreken met inbreng vanuit diverse 

invalshoeken, zoals de behandelcoördinator en de begeleiders van het beschermd wonen.  
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5.2.1 De aanbieder werkt met geregistreerde professionals, tenzij de inzet van een niet 

geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit van hulp of noodzakelijk 

is voor de kwaliteit. 

O 

 Toelichting: 

Het Kwaliteitskader Jeugd geldt als veldnorm voor de verantwoorde werktoedeling binnen 

de jeugdhulp. Hierin staat onder meer dat jeugdhulp moet worden uitgevoerd door SKJ-

geregistreerde professionals indien de hulp gericht is op complexe problematiek en 

specifieke kennis en vaardigheden vereist.  

Een deel van het aanbod van Shelterzorg betreft hulp aan jeugdigen die te maken hebben 

met complexe problematiek. Een BIG-geregistreerde behandelcoördinator is 

verantwoordelijk voor de behandeling van deze jeugdigen; hij stelt onder meer het 

begeleidings/behandelplan vast. De behandelcoördinator is niet dagelijks aanwezig . 

Gezien de complexiteit van de problematiek, vraagt ook de dagelijkse hulp aan deze 

jeugdigen om de expertise van geregistreerde professionals, naast de inzet van niet-

geregistreerde professionals.  

Bij Shelterzorg wordt de dagelijkse hulp volledig uitgevoerd door niet- geregistreerde 

medewerkers. Shelterzorg heeft niet aannemelijk gemaakt dat deze afwijking van het 

Kwaliteitskader Jeugd niet leidt tot verlies van kwaliteit van de geboden hulp. De 

toezichthouders verwachten dat Shelterzorg een onderbouwde keuze maakt voor de 

verhouding tussen het aantal geregistreerde en niet-geregistreerde medewerkers voor de 

dagelijkse hulp aan jeugdigen, passend bij de complexiteit van de problematiek van deze 

jeugdigen.  

 

5.2.2 De aanbieder zet professionals in die aantoonbaar zijn geschoold voor de functie 

die zij uitoefenen. 
O 

 Toelichting: 

Shelterzorg stelt basiseisen aan de professionals die de hulp en begeleiding bieden, maar 

de deskundigheid van het personeel voldoet op het moment van het onderzoek niet aan 

het eigen beleid. Minimaal drie professionals zonder afgeronde opleiding op mbo-niveau 

treden op als begeleider binnen Beschermd Wonen.  

 

5.2.3 De aanbieder biedt professionals de mogelijkheid kennis en vaardigheden actueel 

te houden. 
V 

 Aandachtspunt: 

Shelterzorg heeft nog geen intervisie georganiseerd voor de professionals.  
 

5.3.1 De aanbieder beschikt over de Verklaring Omtrent Gedrag van personen die 

structureel contact hebben met jeugdigen of hun ouders. 
O V 

 Toelichting: 

Op het moment van het onderzoek was geen actuele VOG beschikbaar voor de 

behandelcoördinator en voor een meerderjarig inwonend kind van een van de 

gezinshuisouders. Na het onderzoek heeft Shelterzorg maatregelen genomen en inmiddels 

heeft de aanbieder aangetoond te beschikken over alle benodigde VOG’s.  

 

5.3.2 De aanbieder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 
O 

 Toelichting: 

Weliswaar beschikt Shelterzorg over een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 

maar de werkwijze voor het gebruik van de meldcode is niet bekend bij professionals en er 

is ook geen scholing op dit gebied gepland. 

 

 



 

11 | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 

3 Vervolg  

Shelterzorg voldeed op het moment van het onderzoek aan 23 van de 32 verwachtingen van het 

toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij het thema cliëntenpositie voldeed Shelterzorg aan alle 

getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp. Inmiddels heeft Shelterzorg 

maatregelen genomen zodat wordt voldaan aan 24 van de 32 verwachtingen. 

 

De toezichthouders verwachten dat Shelterzorg maatregelen neemt om aan alle 32 verwachtingen 

voor het bieden van verantwoorde hulp te voldoen. De toezichthouders verwachten dat Shelterzorg 

de verbeterpunten vertaalt in een verbeterplan met concrete maatregelen om de geconstateerde 

tekortkomingen op te heffen, inclusief termijnen waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd 

zijn. Dit verbeterplan moet voor 22 december 2017 aan de toezichthouders worden verzonden. Het 

plan wordt getoetst op volledigheid, ambitie en realisme. Op basis van dit plan bepalen de 

toezichthouders het vervolgtoezicht.  

 

 

  



 

12 | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 

Bijlage 1 - Toetsingskader Jeugdhulp met verblijf  

Het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd vormt het kader voor het toezicht op de 

Jeugdwet door de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg en is hieronder in 

zijn geheel opgenomen. Het toetsingskader bestaat uit de vijf thema’s uitvoering hulpverlening, 

veiligheid, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie.  

 

Voor het toezicht bij kleinschalige aanbieders van jeugdhulp met verblijf hebben de inspecties 32 

verwachtingen geselecteerd. Deze zijn hieronder vetgedrukt en vormen samen het toetsingskader 

Jeugdhulp met verblijf.  

 

Het toezicht bij een kleinschalige aanbieder van jeugdhulp met verblijf resulteert in een openbaar 

rapport waarin staat in hoeverre de aanbieder voldoet aan het toetsingskader Jeugdhulp met 

verblijf. 

 

 

1. UITVOERING HULPVERLENING 

Jeugdigen krijgen de hulp die zij nodig hebben om zich onbedreigd te kunnen ontwikkelen. 

1.1. Professionals bieden passende hulp. 

 Verwachtingen: 

1. Professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelingstaken en de problematiek 

van de jeugdigen en hun ouders. 

2. Professionals bieden hulp die aansluit bij de achtergrond, eigen mogelijkheden en het 

probleemoplossend vermogen van de jeugdigen, hun ouders en hun netwerk. 

3. Professionals zorgen voor continuïteit van de hulp. 

1.2. Professionals werken volgens professionele standaarden. 

 Verwachtingen: 

1. Professionals werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep. 

2. Professionals werken doelgericht en planmatig. 

3. Professionals zettende hulp tijdig in. 

4. Professionals nemen kernbeslissingen in multidisciplinair verband.  

1.3. Professionals betrekken jeugdigen en hun ouders bij de hulp. 

 Verwachtingen: 

1. Professionals werken met een plan dat door of in overleg met jeugdigen en hun ouders is 

opgesteld. 

2. Professionals bieden de jeugdigen en hun ouders duidelijkheid over de inhoud en uitvoering van de hulp. 

3. Professionals bejegenen jeugdigen en hun ouders met respect en nemen hen serieus bij de 

uitvoering van de hulp. 

4. Professionals zorgen ervoor dat de jeugdigen contact kunnen (onder)houden met hun ouders 

en hun netwerk. 

1.4. Professionals stemmen af met de bij de jeugdigen en hun ouders betrokken instanties. 

 Verwachtingen: 

1. Professionals stemmen het plan af met de plannen van de overige betrokken instanties. 

2. Professionals evalueren regelmatig het resultaat van de geboden hulp met de overige betrokken 

instanties. 

3. Professionals zorgen voor een tijdige en volledige overdracht van zorg en informatie naar de overige 

betrokken instanties. 
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1.5. Professionals passen vrijheidsbeperkende maatregelen verantwoord toe. 

 Verwachtingen: 

1. Professionals nemen in de plannen van de jeugdigen op welke vrijheidsbeperkende maatregelen op hen 

toegepast kunnen worden. 

2. Professionals passen vrijheidsbeperkende maatregelen alleen toe na de instemming van een 

gedragswetenschapper. 

3. Professionals passen vrijheidsbeperkende maatregelen toe conform de geldende instructies en 

procedures. 

4. Professionals zijn in het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen getraind. 

1.6. Professionals kennen verlof verantwoord toe. 

 Verwachtingen: 

1. Professionals nemen verlof op in het plan van de jeugdigen. 

2. Professionals schatten de risico’s van het verlof in aan de hand van een gestandaardiseerd risicotaxatie-

instrument. 

3. Professionals verlenen alleen verlof na instemming van een gedragswetenschapper. 

 

 

2. VEILIGHEID  

Jeugdigen worden beschermd tegen gevaren die hun ontwikkeling bedreigen. 

2.1. Professionals houden goed zicht op de veiligheid van jeugdigen. 

 Verwachtingen: 

1. Professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van de jeugdigen. 

2. Professionals schatten de veiligheidsrisico’s van de jeugdigen systematisch in. 

3. Professionals beoordelen de veiligheidsrisico’s in multidisciplinair verband. 

2.2. Professionals beperken de veiligheidsrisico’s voor jeugdigen. 

 Verwachtingen: 

1. Professionals bepalen mede op basis van de veiligheidsrisico’s de in te zetten hulp.  

2. Professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van de veiligheidsrisico’s. 

3. Professionals treden bij acute onveiligheid actief op. 

2.3. De aanbieder zorgt ervoor dat jeugdigen op een veilige wijze medicatie ontvangen. 

 Verwachtingen: 

1. De aanbieder organiseert het omgaan met medicatie zorgvuldig.  

2. Professionals gebruiken een actueel medicatieoverzicht. 

3. Professionals bewaren medicijnen verantwoord.  

 

 

3. LEEFKLIMAAT  

Jeugdigen verblijven in een aandachtvolle omgeving.  

3.1. De fysieke leefomgeving is van goede kwaliteit.  

 Verwachtingen: 

1. De fysieke leefomgeving is schoon, passend en veilig. 

2. Jeugdigen hebben invloed op de inrichting van de fysieke leefomgeving. 

3.2. Het leefklimaat is passend bij de jeugdigen. 

 Verwachtingen: 

1. Het leefklimaat past bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de jeugdigen. 

2. De dagelijkse routine en de huisregels dragen bij aan de ontwikkeling van de jeugdigen. 

3. Jeugdigen leiden een voor hen zo gewoon mogelijk leven, inclusief onderwijs en 

vrijetijdsbesteding. 

3.3. Professionals hebben een respectvolle houding naar de jeugdigen. 

 Verwachtingen: 

1. Jeugdigen vertrouwen de professionals. 

2. Professionals hebben tijd en aandacht voor de jeugdigen. 
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3. Professionals belonen positief gedrag van kinderen. 

4. Professionals tonen voorbeeldgedrag. 

5. Professionals respecteren de privacy van de jeugdigen. 

 

 

4. CLIËNTENPOSITIE  

De aanbieder biedt jeugdigen en hun ouders voldoende mogelijkheden om voor hun individuele en 

gemeenschappelijke belangen op te komen.  

4.1. De aanbieder geeft jeugdigen en hun ouders de mogelijkheid om voor hun individuele belangen op te komen.  

 Verwachtingen: 

1. De aanbieder onderneemt actie indien jeugdigen en/of hun ouders aangeven ontevreden te 

zijn over de geboden hulp. 

2. Jeugdigen en hun ouders kunnen gebruikmaken van een onafhankelijke vertrouwenspersoon. 

3. Jeugdigen en hun ouders kunnen een klacht indienen bij een onafhankelijke 

klachtencommissie. 

4.2. De aanbieder draagt zorg voor de behartiging van gemeenschappelijke belangen van de jeugdigen en hun 

ouders. 

 Verwachtingen: 

1. De aanbieder de medezeggenschap van de jeugdigen en hun ouders geregeld. 

2. De aanbieder gebruikt de medezeggenschap van de jeugdigen en hun ouders om de kwaliteit te 

verbeteren. 

3. De aanbieder informeert de jeugdigen en hun ouders actief over de wijze waarop zij medezeggenschap 

binnen de aanbieder heeft georganiseerd. 

4.3. De aanbieder gaat zorgvuldig om met de gegevens van de jeugdigen en hun ouders. 

 Verwachtingen: 

1. De aanbieder waarborgt de bescherming van persoonsgegevens van de jeugdigen en hun ouders. 

2. De aanbieder draagt zorg voor waarheidsgetrouwe verslaglegging. 

3. De aanbieder heeft een regeling met betrekking tot inzage-, afschrift-, of wijzigingsverzoek van de 

jeugdigen en hun ouders. 

 

 

5. ORGANISATIE  

De aanbieder voorziet in de voorwaarden om verantwoorde hulp te leveren. 

5.1. De aanbieder voert systematisch kwaliteitsmanagement uit. 

 Verwachtingen: 

1. De aanbieder heeft een visie op hoe zij verantwoorde hulp biedt. 

2. De aanbieder verzamelt systematisch informatie en rapporteert over de kwaliteit van de hulp.  

3. De aanbieder brengt op basis van de analyse van de verzamelde informatie veranderingen aan om de 

kwaliteit van de hulp te verbeteren. 

4. De aanbieder registreert en analyseert incidenten en voert naar aanleiding van de analyse 

verbeteringen door. 

5. De aanbieder waarborgt dat de professionals werken volgens de professionele standaarden. 

5.2. De aanbieder zet gekwalificeerde professionals in. 

 Verwachtingen: 

1. De aanbieder werkt met geregistreerde professionals, tenzij de inzet van een niet 

geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit van hulp of noodzakelijk is voor de 

kwaliteit. 

2. De aanbieder zet professionals in die aantoonbaar zijn geschoold voor de functie die zij 

uitoefenen. 

3. De aanbieder biedt professionals de mogelijkheid kennis en vaardigheden actueel te houden. 

5.3. De aanbieder voldoet aan de geselecteerde nalevingsnormen. 

 Verwachtingen: 

1. De aanbieder beschikt over de Verklaring Omtrent het Gedrag van personen die structureel 
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contact hebben met jeugdigen of hun ouders. 

2. De aanbieder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

3. De aanbieder past geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe op jeugdigen zonder rechterlijke 

machtiging gesloten jeugdhulp (of BOPZ), tenzij er sprake is van een noodsituatie. 

4. De aanbieder past geen vrijheidsontneming toe op jeugdigen zonder rechterlijke machtiging gesloten 

jeugdhulp (of BOPZ). 

5. De aanbieder voor gesloten jeugdhulp zorgt ervoor dat jeugdigen zonder rechterlijke machtiging gesloten 

jeugdhulp (of BOPZ) geen getuige zijn van de toepassing van zware vrijheidsbeperkende maatregelen bij 

jeugdigen met een rechterijke machtiging, tenzij er sprake is van een noodsituatie. 

5.4. De aanbieder zorgt voor jeugdhulp in samenhang met andere hulp. 

 Verwachtingen: 

1. De aanbieder heeft samenwerkingsafspraken met haar ketenpartners vastgelegd. 

2. De aanbieder stelt haar professionals in staat samen te werken met ketenpartners. 

5.5. De aanbieder werkt volgens de Zorgbrede Governancecode. 

 Verwachtingen: 

1. De aanbieder beschikt over een Raad van Toezicht die intern toezicht houdt. 

2. De aanbieder beschikt over een Raad van Toezicht die het externe toezicht door een accountant regelt. 

3. De aanbieder beschikt over een Raad van Toezicht die aan belanghebbenden verantwoording aflegt. 

 

 



 

16 | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 

Bijlage 2 - Verantwoording 

De inspecties voerden het toezicht bij Shelterzorg onaangekondigd uit op 29 en 30 augustus 2017. 

Het toezicht bestond uit de volgende onderdelen: 

 

 Gesprek met de twee bestuurders (tevens gezinshuisouders). 

 Twee gesprekken met de overige gezinshuisouders. 

 Twee gesprekken met jeugdigen. 

 Twee gesprekken met begeleiders. 

 Gesprek met behandelcoördinator. 

 Gesprek met kwaliteitsmedewerker. 

 Rondleiding en observatie. 

 Dossieronderzoek. 

 Analyse beleidsdocumenten. 
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