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Gezinshuis ‘t Woltershuus 

Varsseveld 

Toets kleinschalige jeugdhulp met verblijf 

 



 

Samenvatting 

In september 2017 deden de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(hierna: de inspecties) onderzoek bij Gezinshuis ‘t Woltershuus. Doel van het onderzoek was om te 

bepalen of Gezinshuis ‘t Woltershuus verantwoorde jeugdhulp biedt.  

 

Gezinshuis ‘t Woltershuus voldeed op het moment van het onderzoek aan 31 van de 32 

verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij de thema’s Uitvoering 

hulpverlening, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Organisatie voldeed Gezinshuis ‘t Woltershuus aan 

alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.  

 

De inspecties achten Gezinshuis ’t Woltershuus in staat om verantwoorde hulp te bieden en 

vertrouwen erop dat Gezinshuis ’t Woltershuus samen met Stichting Driestroom concrete 

verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. De inspecties blijven de 

ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtsrol. 
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1 Inleiding 

In september 2017 deden de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg 

(hierna: de inspecties) onderzoek bij Gezinshuis ‘t Woltershuus. Doel van het onderzoek was om te 

bepalen of Gezinshuis ‘t Woltershuus verantwoorde jeugdhulp biedt.  

 

Beschrijving Gezinshuis ’t Woltershuus 

Gezinshuis ’t Woltershuus is in 2012 gestart als gezinshuis en staat ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel onder nummer 55216285. Gezinshuis ’t Woltershuus is franchisenemer van Stichting 

Driestroom, een organisatie die hulp en dienstverlening biedt aan mensen met en zonder 

beperking. Stichting Driestroom is ISO-gecertificeerd. Gezinshuis ’t Woltershuus is verantwoordelijk 

voor de uitvoering van de zorg en begeleiding van de jeugdigen in het gezinshuis. Stichting 

Driestroom is verantwoordelijk voor de plaatsing en de kwaliteit van de jeugdhulp. Daarover is 

regelmatig contact met de hoofdbehandelaar van Stichting Driestroom. De orthopedagoog/gz-

psycholoog die Gezinshuis ‘t Woltershuus inhuurt is verantwoordelijk voor het opstellen en 

bewaken van de uitvoering van de behandelplannen. Daarnaast worden incidenten, contacten met 

ouders en veiligheidsrisico’s besproken met deze gz-psycholoog, die ook een eigen gezinshuis 

heeft. 

 

Gezinshuis ’t Woltershuus biedt momenteel 24-uurs zorg aan vier jeugdigen van zes tot acht jaar: 

twee jongens en twee meisjes. De minderjarige jeugdigen staan onder voogdij van een 

gezinsvoogd van de William Schrikker Groep en zijn geplaatst op grond van de Jeugdwet. Binnen 

het gezinshuis is plaats voor vijf jeugdigen. De laatste plek wordt eind oktober ingevuld. Alle 

jeugdigen hebben in principe de mogelijkheid om in het gezinshuis te blijven wonen tot hun 

achttiende jaar. Verder woont er één kind van de gezinshuisouders. Om de week logeert één van 

de gezinshuiskinderen een weekend in het gezinshuis van de gz-psycholoog; dit gebeurt ook 

andersom.  

 

Één van de gezinshuisouders is pedagogisch geschoold op hbo-niveau, heeft ruime ervaring in de 

jeugdhulp en is SKJ-geregistreerd. Zij werkt fulltime in het gezinshuis. Haar partner heeft een baan 

buitenshuis maar is buiten werktijd ook werkzaam als gezinshuisouder. Naast de gezinshuisouders 

werkt er een pedagogisch medewerker met een mbo zorgopleiding op niveau 4 voor enkele 

dagdelen per week bij ‘t Woltershuus. Tevens is er momenteel een studente van de hbo-opleiding 

SPH die haar jaarstage loopt binnen het gezinshuis. De gezinshuisouders volgen bijscholing op 

basis van hun eigen behoefte of wanneer dit verplicht is gesteld door Stichting Driestroom. 

Intervisie vindt momenteel plaats met de gz-psycholoog die BIG-geregistreerd is; de 

gezinshuisouders zijn op zoek naar een passende intervisiegroep.  
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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.  

 

 

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. 
V 

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 

1.2.1 Professionals werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep.  

 
V 

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 
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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. 

 
V 

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. 
V 

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 

2.3.1 De aanbieder organiseert het omgaan met medicatie zorgvuldig. 

 
V 

2.3.2 Professionals gebruiken een actueel medicatieoverzicht. 

 
O 

 Toelichting: 

Hoewel de gezinshuisouders zich inzetten voor een zorgvuldige medicatieverstrekking, 

gebruiken zij geen actuele door de apotheek verstrekte toedienlijst voor iedere jeugdige 

die medicatie krijgt. Deze lijst dient door de apotheker bij de afgifte van een geneesmiddel 

op aanvraag te worden verstrekt. Er dient op deze medicatietoedienlijst te worden 

afgetekend dat de medicatie is verstrekt. De “Veilige principes in de medicatieketen” zijn 

hierbij de norm. 

 

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. 
V 

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 
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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 

 

 

2.5 Organisatie 

 Verwachting Oordeel 

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

analyse verbeteringen door. 
V 

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. 

V 

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

die zij uitoefenen. 
V 

5.2.3 De aanbieder biedt professionals de mogelijkheid kennis en vaardigheden actueel 

te houden. 
V 

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

structureel contact hebben met jeugdigen of hun ouders. 
V 

5.3.2 De aanbieder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 
V 

 

 

 

 

 



 
 

9 | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 

3 Vervolg  

Gezinshuis ‘t Woltershuus voldeed op het moment van het onderzoek aan 31 van de 32 

verwachtingen uit het toetsingskader Jeugdhulp met verblijf. Bij de thema’s Uitvoering 

hulpverlening, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Organisatie voldeed Gezinshuis ‘t Woltershuus aan 

alle getoetste verwachtingen voor het bieden van verantwoorde jeugdhulp.  

 

De inspecties achten Gezinshuis ’t Woltershuus in staat om verantwoorde hulp te bieden en 

vertrouwen erop dat Gezinshuis ’t Woltershuus samen met Stichting Driestroom concrete 

verbetermaatregelen doorvoert om aan alle verwachtingen te voldoen. De inspecties blijven de 

ontwikkelingen volgen vanuit haar reguliere toezichtsrol. 
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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 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 



 
 

13 | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 

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 Gezinshuis ’t Woltershuus aangekondigd uit op 25 september 

2017. Het toezicht bestond uit de volgende onderdelen: 

 

 Gesprek met de gezinshuisouder en stagiaire. 

 Tijdens het toezicht zijn geen jeugdigen gesproken omdat zij niet aanwezig waren. 

 Rondleiding. 

 Dossieronderzoek. 

 Analyse beleidsdocumenten. 
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