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Bijlagen 

Uw kenmerk 

Geachte heer Muilenburg, 

In november 2016 deden de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg onderzoek bij Driestroomhuis Damaris in Ernnelo. 
Het onderzoek vond plaats aan de hand van het toetsingskader Jeugdhulp met 
verblijf. 

Als hoofdaannemer draagt u verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de hulp 
die door Driestroomhuis Damaris geleverd wordt. Daarom ontvangt u hierbij het 
vastgestelde rapport 'Driestroomhuis Damaris. Toets kleinschalige jeugdhulp met 
verblijf'. Het rapport wordt tegelijkertijd ook verzonden naar Driestroomhuis 
Damaris. Binnen drie weken na vaststelling van het rapport publiceert de Inspectie 
Jeugdzorg het rapport op haar website www.inspectiejeugdzorg.nl. Mocht u 
vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van het onderzoek, dan kunt u 
contact opnemen met mevrouw L. van der Loon, senior inspecteur. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
de hoofdinspecteur van de Inspectie Jeugdzorg, 

mw. drs. G.E.M. Tielen 
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g'4,5 	Naar zichtbare kwaliteit in de jeugdhulp! 

dil: Missie 

De Inspectie Jeugdzorg, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Veiligheid en 

Justitie voeren het landelijk toezicht in het kader van de Jeugdwet uit. Als waren zij één inspectie 

zien zij in het kader van de Jeugdwet toe op de kwaliteit van de jeugdhulp, de jeugdbescherming 

en jeugdreclassering en de andere instellingen in het jeugddomein. Daarnaast zien zij toe op de 

naleving van de wetgeving. Het landelijk toezicht jeugd stimuleert met haar toezicht de 

voorzieningen tot goede en veilige verzorging, opvoeding en behandeling van kinderen in de 

jeugdhulp en in de jeugdbescherming en jeugdreclassering en de ondersteuning van ouders en 

verzorgers van die kinderen. Het landelijk toezicht jeugd draagt er aan bij dat de samenleving er 

op kan vertrouwen dat kinderen en ouders op tijd en op maat de hulp en zorg krijgen van de 

instellingen en de professionals. Het onafhankelijke oordeel van het landelijk toezicht jeugd over 

de kwaliteit van de jeugdhulp, de jeugdbescherming en jeugdreclassering is relevant voor de 

professional, de instelling en de overheid en helpt bij het verbeteren van die kwaliteit. 
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Driestroomhuis Damaris 

Ermelo 
Toets kleinschalige Jeugdhulp met verblijf 



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. 

Driestroomhuis Damaris vof is gestart op 1 juli 2013 als doorstroomhuis voor jonge vrouwen en 

moeders en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56218338. 

Driestroomhuis Damaris heeft een onderaannemerovereenkomst met Stichting Driestroom. Het 

doorstroomhuis biedt een beschermde woonvoorziening aan jonge vrouwen en moeders die binnen 

korte tijd een kind verwachten of die al een jong kind (tot anderhalf jaar) hebben. In november 

2016 deden de inspecties onderzoek bij Driestroomhuis Damaris. Doel van het onderzoek was om 

te bepalen of Driestroomhuis Damaris verantwoorde jeugdhulp biedt. 

Driestroomhuis Damaris voldeed op het moment van het onderzoek aan 29 van de 32 

verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij de thema's uitvoering 

hulpverlening, leefklimaat, cliëntenpositie en organisatie voldeed de aanbieder aan alle getoetste 

verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp. Twee verwachtingen zijn niet 

beoordeeld. Aan één verwachting voldeed Driestroomhuis Damaris niet. De inspecties verwachten 

dat Driestroomhuis Damaris samen met Stichting Driestroom maatregelen neemt om aan alle 

verwachtingen voor het bieden van verantwoorde hulp te voldoen. 

De inspecties verwachten van Driestroomhuis Damaris binnen drie maanden na ontvangst van het 

vastgestelde rapport een schriftelijke verklaring waaruit blijkt op welke wijze de aanbieder ervoor 

heeft gezorgd dat is voldaan aan de 32 verwachtingen voor verantwoorde jeugdhulp uit het 

toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. De inspecties zullen de voortgang bij Driestroomhuis 

Damaris volgen en zo nodig toetsen in de praktijk. 
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Inleiding 

In november 2016 deden de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg (hierna: 

de inspecties) onderzoek bij Driestroomhuis Damaris. Doel van het onderzoek was om te bepalen 

of Driestroomhuis Damaris verantwoorde jeugdhulp biedt. 

Beschrijving Driestroomhuis Damaris 

Driestroomhuis Damaris vof is gestart op 1 juli 2013 als doorstroomhuis voor jonge vrouwen en 

moeders en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 56218338. 

Driestroomhuis Damaris heeft een onderaannennerovereenkomst met Stichting Driestroom. Het 

doorstroomhuis biedt een beschermde woonvoorziening aan jonge vrouwen en moeders die binnen 

korte tijd een kind verwachten of die al een jong kind (tot anderhalf jaar) hebben. 

De aanbieder is verantwoordelijk voor de huisvesting, de dagelijkse zorg en begeleiding van de in 

het huis geplaatste jonge vrouwen en eventueel hun jonge kinderen. De aanbieder zorgt zelf voor 

vervanging bij ziekte en op andere momenten. Stichting Driestroom is verantwoordelijk voor de 

plaatsing en de kwaliteit van de jeugdhulp die de vrouwen krijgen. Die verantwoordelijkheid wordt 

ingevuld door de hoofdbehandelaar van Stichting Driestroom. De aanbieder heeft zelf zeggenschap 

of een plaatsing daadwerkelijk wordt uitgevoerd. 

In Driestroomhuis Damaris (hierna: de aanbieder) verblijven op het moment van het toezicht vijf 

jonge vrouwen en moeders in de leeftijd van 18 tot 27 jaar en drie jonge kinderen. Er is plaats voor 

zes jonge vrouwen met eventueel hun jonge kinderen. Cliënten verblijven er vrijwillig, in enkele 

gevallen is sprake van crisisopvang. De aanbieder verleent hulp aan cliënten op basis van de 

Jeugdwet (indicatie die is afgegeven voor 18-jarige leeftijd van cliënten) en de Wet 

maatschappelijke ondersteuning. De vrouwen met hun eventuele kinderen hebben elk een eigen 

kamer en hebben de beschikking over een aantal gemeenschappelijke ruimten en een tuin. De 

eigenaren en hun twee kinderen wonen apart in een gekoppelde woning. Het gezinsleven van de 

eigenaren is gescheiden van het leven van de cliënten in het doorstroomhuis. 

De eigenaren werken beiden fulltime in het doorstroomhuis en besteden de zorg in principe niet uit. 

Er is wel achtervang wanneer de eigenaren op vakantie gaan, maar dit wordt zelden ingezet. In het 

huis werken verder een schoonmaker, een medewerker voor het bereiden van de maaltijden en 

één stagiaire. Eén van de eigenaren is orthopedagoog en geregistreerd bij Stichting 

Kwaliteitsregister Jeugdhulp. De andere eigenaar heeft een hbo-opleiding verpleegkunde gevolgd, 

is geregistreerd in het BIG-register (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) en heeft jaren 

als manager in de zorg gewerkt. De eigenaren volgen verschillende cursussen op basis van hun 

opleidingsbehoefte en voor het behoud van de registratie. Ze hebben ook intervisie geregeld met 
een andere zorgaanbieder. 
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Toetsingskader 

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

toetsingskader is opgenomen in bijlage 1. 
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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 geven de inspecties een toelichting. Wanneer het 

oordeel voldoende is maar de inspecties op grond van de bevindingen van mening zijn dat er reden 

is voor verbetering benoemen de inspectie een aandachtspunt. 

    

Voldoende 

Onvoldoende 

Niet beoordeeld 

Gewijzigd in voldoende voor vaststellen rapport 

2.1 Uitvoering hulpverlening 

Verwachting 

Professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelgebieden en de 

problematiek van de jeugdigen en hun ouders. 

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. 

Professionals werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep. 

1.2.2 Professionals werken doelgericht en planmatig. 

Aandachtspunt: 

De aanbieder formuleert voor de jonge vrouwen doelen in een plan. De doelen in het plan 

worden één keer per jaar geëvalueerd. Daarnaast houdt de aanbieder ook de ontwikkeling 

van de jonge vrouwen bij in weekrapportages. De doelen en rapportages zijn gericht op de 

ontwikkeling van de jonge vrouwen. De inspecties misten in de formulering van doelen en 

de evaluatie van de plannen een expliciete relatie met de zorg voor hun kinderen. 

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

Professionals bejegenen jeugdigen en hun ouders met respect en nemen hen 

serieus bij de uitvoering van de hulp. 

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

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

1.2.1 

1.3.3 

1.3.4 

1.4.1 
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2.2 Veiligheid 

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

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

Aandachtspunt: 

De aanbieder maakt gebruik van een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument om 

veiligheidsrisico's in te schatten van de jonge vrouwen en moeders. Van de kinderen van 

de jonge moeders beschikken de professionals niet over een inschatting en beoordeling 

van de veiligheidsrisico's. Gezien de risico's van de problematiek van de jonge moeders 

voor de veiligheid van de kinderen achten de inspecties zo'n inschatting wel nodig. 

2.1.3 Professionals beoordelen de veiligheidsrisico's in multidisciplinair verband. 

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

hulp. 

Toelichting: 

De zorg voor het kind van de jonge moeder komt onvoldoende terug in het plan. Het is 

niet navolgbaar welke hulp wordt ingezet om de veiligheid van het kind te waarborgen. 

2.2.2 Professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van 

veiligheidsrisico's. 

2.2.3 Professionals treden bij acute onveiligheid actief op. 

2.3.1 De aanbieder organiseert het omgaan met medicatie zorgvuldig 

2.3.2 Professionals gebruiken een actueel medicatieoverzicht  
NB 

Toelichting: 

De verwachting is niet beoordeeld omdat er tijdens het onderzoek door de cliënten geen 

medicatie werd gebruikt. 

2.3.3 Professionals bewaren medicijnen verantwoord 
NB t 

Toelichting: 

De verwachting is niet beoordeeld omdat er tijdens het onderzoek door de cliënten geen 

medicatie werd gebruikt. 
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2.3 Leefklimaat 

Verwachting 

3.1.1 De leefomgeving is schoon, passend en veilig. 

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

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

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

33.2 Professionals hebben tijd en aandacht voor de jeugdigen. 

3.3.5 Professionals respecteren de privacy van de jeugdigen. 

2.4 Cliëntenpositie 

   

Verwachting 

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

ontevreden te zijn over de geboden hulp. 

Jeugdigen en hun ouders kunnen gebruikmaken van een onafhankelijke 
vertrouwenspersoon. 

 

 

4.1.1 

  

 

4.1.2 

  

 

4.1.3 

 

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

 

     

     

2.5 Organisatie 

    

Verwachting 

 

  

5.1.4 

 

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

  

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. 

  

5.2.2 

 

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

  

5.2.3 

 

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

De aanbieder beschikt over de Verklaring Omtrent Gedrag van personen die 

structureel contact hebben met jeugdigen of hun ouders. 

De aanbieder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

  

5.3.1 

  

  

5.3.2 
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Vervolg 

Driestroomhuis Damaris voldeed op het moment van het onderzoek aan 29 van de 32 

verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Twee verwachtingen zijn niet 

beoordeeld. Bij de thema's Uitvoering hulpverlening, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Organisatie 

voldeed de aanbieder aan alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde 

jeugdhulp. Aan één van de 32 verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf voldeed 

Driestroomhuis Damaris niet. 

De inspecties verwachten dat Driestroomhuis Damaris maatregelen neemt om aan alle 

verwachtingen voor het bieden van verantwoorde hulp te voldoen. 

De inspecties verwachten van Driestroomhuis Damaris binnen drie maanden na ontvangst van het 

vastgestelde rapport een schriftelijke verklaring waaruit blijkt op welke wijze de aanbieder ervoor 

heeft gezorgd dat is voldaan aan de 32 verwachtingen voor verantwoorde jeugdhulp uit het 

toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Indien de aanbieder op die datum nog niet volledig voldoet 

aan de verwachtingen dient zij de inspecties te informeren over de reden voor de vertraging. 

Tevens dient zij aan te geven wanneer zij wel zal voldoen aan de verwachtingen. 

De inspecties zullen de voortgang bij Driestroomhuis Damaris volgen en zo nodig toetsen in de 

praktijk. 
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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 zetten de 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 heeft 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. 
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Bijlage 2 - Verantwoording 

De inspecties voerden het toezicht bij Driestroomhuis Damaris onaangekondigd uit op 23 november 

2016. Het toezicht bestond uit de volgende onderdelen: 

• Gesprek met de eigenaren. 

• Rondleiding en observatie. 

• Dossieronderzoek. 

• Analyse beleidsdocumenten. 
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Wat is is het landelijk toezicht jeugd? 
Het landelijk toezicht jeugd bestaat uit de Inspectie Jeugdzorg (I3Z), de Inspectie voor de 
Gezondheidszorg (IGZ) en de Inspectie Veiligheid en Justitie (IVen3). 

Wat zegt de wet over het landelijk toezicht jeugd? 
De Jeugdwet geeft de inspecties die het landelijk toezicht jeugd vormen de volgende taken: 
• onderzoek doen naar de kwaliteit in algemene zin van de jeugdhulp, de gecertificeerde 

instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, de certificerende instelling, het 
adviespunt huiselijk geweld en kindermishandeling, de Raad voor de Kinderbescherming en de 
justitiële jeugdinrichtingen; 

• toezicht houden op de naleving van de kwaliteitseisen die in de wet staan; 
• voorstellen doen voor verbetering. 

, 
Het toezicht gebeurt uit eigen beweging of op verzoek van de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport en/of de minister van Veiligheid en Justitie. Het landelijk toezicht houdt bij de 
vervulling van haar taak rekening met de behoeften van gemeenten. 

Wat is toezicht? 
Toezicht houden betekent dat de inspecties informatie verzamelen over de kwaliteit van de 
instellingen die onder de Jeugdwet vallen, zich een onafhankelijk oordeel vormen en zo nodig 
ingrijpen. Daarbij kijken zij of het beleid voor deze instellingen in de praktijk goed werkt. De 
rapporten zijn in principe openbaar. De openbaar gemaakte rapporten staan op de website van de 
inspecties. 

Wat wil het landelijk toezicht jeugd bereiken? 
Het landelijk toezicht jeugd wil met haar onderzoeken bijdragen aan: 
• het behouden en bevorderen van de kwaliteit van de jeugdhulp en de instellingen voor 

jeugdbescherming en jeugdreclassering en de andere instellingen in het jeugddomein; 
• het versterken van de positie van jeugdigen en hun ouders of verzorgers (de cliënten); 
• de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid van het beleid. 

Waarop houdt zij toezicht? 
Er zijn vijf verschillende wetten en regelingen met toezichttaken en bevoegdheden voor de 
inspecties die het landelijk toezicht jeugd vormen: 
• Jeugdwet; 
• Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen; 
• Wet opneming buitenlandse kinderen ter adoptie; 
• Wet Centraal Orgaan opvang Asielzoekers; 
• Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met een trekkend/varend bestaan. 

Op grond van die wetten en al dan niet in samenwerking met andere inspecties wordt er toezicht 
gehouden op de volgende organisaties: 
• de jeugd hulpaanbieders (jeugdzorg, jeugd-GGZ en jeugd-LVB); 
• de certificerende instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering; 
• de instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering; 
• Veilig Thuis: het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling; 
• de justitiële jeugdinrichtingen; 
• de vergunninghouders voor interlandelijke adoptie; 
• de opvangvoorzieningen voor (alleenstaande) minderjarige vreemdelingen; 
• de Raad voor de Kinderbescherming; 
• Halt; 
• de schippersinternaten. 
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Bijlage 

Uw kenmerk 

Datum 	29 mei 2017 
Betreft 	Vervolg Toezicht Driestroomhuis Damaris 

Geachte heer en mevrouw Tijdeman, 

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben in 
november 2016 een onderzoek uitgevoerd naar de kwaliteit van de jeugdhulp die 
door Driestroomhuis Damaris wordt geboden. In januari 2017 is het vastgestelde 
rapport verschenen. De inspecties beoordeelden één verwachting als onvoldoende. 

Op 21 april 2017 heeft u de inspecties door middel van een verklaring, 
geïnformeerd dat Driestroomhuis Damaris de benodigde verbeteringen heeft 
doorgevoerd en dat Driestroomhuis Damaris daarmee voldoet aan alle 
verwachtingen. De inspecties achten Driestroomhuis Damaris hierdoor in staat om 
verantwoorde hulp te bieden. 

Een afschrift van deze brief wordt tegelijkertijd verzonden aan Stichting 
Driestroom. 

De inspectie Jeugdzorg maakt binnenkort op haar website 
www.inspectiejeugdzomnl  met een korte tekst onder het rapport bekend dat de 
benodigde verbeteringen zijn doorgevoerd. 

Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van deze brief dan kunt u 
met mij contact opnemen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

mw. L. van der Loon MSc 
senior inspecteur 


