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Samenvatting 

KidzTower biedt hulp aan kinderen en hun ouders. KidzTower beschikt over een 

Kinderbehandelcentrum (behandelgroepen) en Basis in Perspectief (een psychologenpraktijk).  

Daarnaast biedt KidzTower ambulante begeleiding. Op het moment van toezicht bood KidzTower 

hulp aan ongeveer 150 kinderen. 

 

In april 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna: inspectie), naar 

aanleiding van een signaal, toezicht uit bij KidzTower. Doel van dit onderzoek was om te bepalen of 

KidzTower verantwoorde jeugdhulp biedt. De inspectie heeft de set met 21 kernverwachtingen voor 

jeugdhulp zonder verblijf uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd getoetst. Naast de 

set met kernverwachtingen zijn naar aanleiding van het signaal vier aanvullende verwachtingen 

onderzocht.  

 

KidzTower voldeed op het moment van het toezicht aan 9 van de 25 onderzochte verwachtingen. 

Verbetering is nodig op de volgende criteria:  

• 1.1 Professionals bieden passende hulp 

• 1.2 Professionals werken volgens professionele standaarden  

• 2.1 Professionals houden goed zicht op de veiligheid van jeugdigen 

• 2.2 Professionals beperken de veiligheidsrisico’s voor jeugdigen  

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

• 4.1 De aanbieder geeft de jeugdigen en hun ouders de mogelijkheid om voor hun  

individuele belangen op te komen  

• 5.1 De aanbieder voert systematisch kwaliteitsmanagement uit  

• 5.2 De aanbieder zet gekwalificeerde professionals in 

• 5.3 De aanbieder voldoet aan de geselecteerde nalevingsnormen 

 

De inspectie heeft na het toezicht haar zorgen over het aantal en de ernst van de tekortkomingen 

gedeeld met de bestuurder van KidzTower en haar verzocht om op korte termijn 

verbetermaatregelen te treffen om een aantal ernstige tekortkomingen op te heffen. KidzTower 

heeft aan dit verzoek van de inspectie voldaan en adequate verbetermaatregelen getroffen. 

Daarnaast heeft de bestuurder van KidzTower zelf externe expertise ingeschakeld om haar te 

ondersteunen in het bestuur van KidzTower. 

Ten aanzien van de andere verbeterpunten heeft KidzTower een verbeterplan opgesteld met 

concrete maatregelen om de geconstateerde tekortkomingen op te heffen. De inspectie is van 

oordeel dat de in het plan geformuleerde verbetermaatregelen aansluiten op de door de inspectie 

geconstateerde verbeterpunten en dat het plan voldoende urgentie en ambitie toont om de 

noodzakelijke verbeteringen door te voeren. De inspectie volgt het verbetertraject en voert na 

afronding van het verbeterplan een hertoets uit bij KidzTower.  
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1 Inleiding 

In april 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting onaangekondigd toezicht 

uit bij KidzTower B.V. (hierna: KidzTower). Aanleiding voor dit toezicht was een signaal dat de 

inspectie ontving van de personeelsvertegenwoordiging van KidzTower, over de kwaliteit van de 

hulpverlening. Doel van het toezicht was om te bepalen of KidzTower verantwoorde jeugdhulp 

biedt. 

 

Het rapport beschrijft de bevindingen van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 

over de kwaliteit van de geboden jeugdhulp.  

 

Beschrijving KidzTower 

KidzTower biedt hulp aan kinderen en hun ouders. De aanbieder staat sinds maart 2010 als 

besloten vennootschap ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 30283573. De 

bestuurder van KidzTower is enig aandeelhouder van KidzTower, via Zuiderhof Beheer B.V. waar 

zij directeur is. Medio 2010 heeft de bestuurder het huidige pand aangekocht. KidzTower beschikt 

over een Kinderbehandelcentrum (behandelgroepen) en Basis in Perspectief (een 

psychologenpraktijk). Daarnaast biedt KidzTower ambulante begeleiding. Er wordt geen 

logeeropvang of langdurig verblijf geboden. Op het moment van toezicht bood KidzTower hulp aan 

ongeveer 150 kinderen. 

Het pand van KidzTower bestaat uit drie verdiepingen. Iedere verdieping heeft een 

ontvangstruimte en een aantal behandelkamers, variërend van groepsruimten tot kleinere 

gespreksruimten. Ook zijn er een observatieruimte, een gymzaal, een muziekkamer, een snoezel-

ruimte en een tweetal time-outruimten. Aan weerszijden van het gebouw is een speelplaats met 

toestellen waar kinderen buiten kunnen spelen.  

KidzTower verleent voornamelijk hulp op basis van de Jeugdwet en incidenteel op basis van de 

Wet langdurige zorg of particulier gefinancierde hulp. Vrijwel alle hulp wordt verleend als zorg in 

natura via contracten met gemeenten. Enkele kinderen komen bij KidzTower middels een 

persoonsgebonden budget. De kinderen worden bij KidzTower geplaatst door een wijk- of 

gebiedsteam, door een jeugdbeschermer dan wel door een huisarts. Bij een deel van de kinderen 

is een jeugdbeschermer betrokken.  

De aanbieder beschikt over een keurmerk van HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de 

Zorgsector).  

De bestuurder van KidzTower heeft een achtergrond als GZ-psycholoog en is BIG geregistreerd. Zij 

is verantwoordelijk voor de organisatie en is tevens inhoudelijk betrokken bij de hulpverlening. 

KidzTower heeft ongeveer vijfendertig medewerkers in dienst. Naast pedagogisch medewerkers 
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heeft KidzTower twee GZ-psychologen, vier basispsychologen en een aantal stafmedewerkers in 

dienst. Een verpleegkundige is op consultbasis bereikbaar. De bestuurder geeft aan dat op één na 

alle medewerkers HBO-geschoold zijn. Op het moment van toezicht zijn een beperkt aantal 

medewerkers geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (hierna: SKJ). Ook heeft de 

aanbieder negen stageplaatsen.  

 

Toetsingskader 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. 

Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s: Uitvoering hulpverlening, Veiligheid, Leefklimaat, 

Cliëntenpositie en Bestuurlijke organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal verwachtingen.  

KidzTower biedt jeugdhulp zonder verblijf. Voor Jeugdhulp zonder verblijf is een set met 21 

kernverwachtingen geselecteerd binnen vier thema’s (Uitvoering hulpverlening, Veiligheid, 

Cliëntenpositie en Bestuurlijke organisatie). Naast de kernverwachtingen zijn aan dit onderzoek 

vier verwachtingen toegevoegd. Dit zijn verwachtingen over medicatieveiligheid en over het 

toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen.  

Het toetsingskader is te vinden op: http://toetsingskadervhj.nl.  

  

http://toetsingskadervhj.nl/
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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 Verantwoorde Hulp voor Jeugd: Uitvoering hulpverlening, 

Veiligheid, Leefklimaat, Cliëntenpositie en Bestuurlijke organisatie. Deze thema’s zijn 

onderverdeeld in criteria waar verwachtingen onder vallen. Per verwachting geeft de inspectie een 

oordeel. Als de verwachting als onvoldoende is beoordeeld geeft de inspectie een toelichting. 

Wanneer het oordeel voldoende is, maar de inspectie op grond van de bevindingen van mening is 

dat er reden is voor verbetering, benoemt de inspectie een aandachtspunt.  

 

 

V Voldoende 

O Onvoldoende 

 

 

Thema 1: Uitvoering hulpverlening 

1.1. Professionals bieden passende hulp 

 Verwachting Oordeel 

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

problematiek van de jeugdigen en hun ouders. 
O 

 Toelichting:  

KidzTower heeft geen duidelijke uitsluitcriteria vastgesteld. De uitsluitcriteria die er zijn 

worden niet eenduidig gehanteerd. 

 

KidzTower heeft voor ieder kind een plan opgesteld. De (begeleidings-)doelen en gekozen 

hulp zijn echter onvoldoende navolgbaar onderbouwd. Systematische aandacht voor de 

fysieke, emotionele en seksuele ontwikkelingstaken en problematiek ontbreekt. 

 

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. Professionals werken volgens professionele standaarden 

 Verwachting Oordeel 

1.2.1 Professionals werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep.  

 
O 

 Toelichting:  

De aanbieder heeft een aantal procedures en richtlijnen vastgesteld op basis waarvan de 

professionals moeten werken, maar heeft deze niet geïmplementeerd in de organisatie.  
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Uit gesprekken met professionals blijkt dat zij niet handelen op basis van deze procedures 

en richtlijnen.  

 

Daarnaast zijn de rol en taakverdeling van verschillende professionals niet duidelijk. Er 

missen duidelijke kaders waarbinnen de professionals hun werk kunnen doen.  

1.2.2 Professionals werken doelgericht en planmatig. 

 
V 

 

 

1.3. Professionals betrekken jeugdigen en hun ouders bij de hulp 

 Verwachting Oordeel 

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

opgesteld. 
V 

 

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

 Verwachting Oordeel 

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

V 

 

 

Thema 2: Veiligheid 

2.1. Professionals houden goed zicht op de veiligheid van jeugdigen 

 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:  

Voor de kinderen die in het Kinderbehandelcentrum komen, beschikt KidzTower niet over 

een inschatting en beoordeling van de veiligheidsrisico’s bij aanvang van de hulp, 

tussentijds en bij veranderende omstandigheden. Uit gesprekken met professionals en 

dossieronderzoek blijkt dat de professionals weinig zicht hebben op de aanwezige 

veiligheidsrisico’s van de kinderen. 

 

De aanbieder dient de veiligheidsrisico’s voor de kinderen die zij begeleiding biedt op een 

eenduidige manier in te schatten. Minimaal dienen bij aanvang van de hulp een aantal 

eenduidige vragen over veiligheid te worden gesteld, dit voor de veiligheid van het kind 

zelf maar ook voor de veiligheid van de groep.  
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 Verwachting Oordeel 

In de dossiers is onvoldoende navolgbaar op welke wijze wordt afgewogen of de risico’s 

van de begeleiding van een kind bij de aanbieder acceptabel zijn, zowel voor het kind zelf 

als voor de groep. 

 

Na het toezicht heeft de inspectie KidzTower verzocht om op korte termijn 

verbetermaatregelen te treffen op dit punt. KidzTower heeft een planning aangeleverd voor 

het uitvoeren van de risico-inventarisaties en geeft daarin aan uiterlijk begin juli 2018 voor 

alle kinderen een risico-inventarisatie uit te voeren. De inspectie heeft het merendeel van 

de uitgevoerde risico-inventarisaties inmiddels ingezien. KidzTower heeft deze 

verbetermaatregel behalve in het Kinderbehandelcentrum ook uitgevoerd bij Basis in 

Perspectief (psychologenpraktijk) en de ambulante begeleiding. 

2.1.3 Professionals beoordelen de veiligheidsrisico’s in multidisciplinair verband. 

 
O 

 Toelichting:  

Omdat veiligheidsrisico’s in het Kinderbehandelcentrum niet systematisch worden 

ingeschat en veelal ontbreken, worden deze door de betrokken professionals ook niet in 

multidisciplinair verband beoordeeld of besproken.  

 

KidzTower heeft in haar verbeterplan behalve verbetermaatregelen voor het 

Kinderbehandelcentrum ook maatregelen voor Basis in Perspectief en de ambulante 

begeleiding opgenomen. 

 

 

 

2.2. Professionals beperken de veiligheidsrisico’s voor jeugdigen 

 Verwachting Oordeel 

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

 
O 

 Toelichting:  

Aangezien in het Kinderbehandelcentrum de veiligheidsrisico’s per kind niet systematisch 

worden ingeschat, is niet goed te bepalen of de door KidzTower geboden hulp aan de 

kinderen passend is. In de plannen van de kinderen heeft de inspectie geen uitkomsten 

van risico-inschattingen teruggevonden. Hierdoor formuleren de professionals ook geen 

doelen die aansluiten op het verminderen of wegnemen van eventuele veiligheidsrisico’s.  

 

KidzTower heeft in haar verbeterplan behalve verbetermaatregelen voor het 

Kinderbehandelcentrum ook maatregelen voor Basis in Perspectief en de ambulante 

begeleiding opgenomen. 

 

2.2.2 Professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van de 

veiligheidsrisico’s. 
O 

 Toelichting:  

Uit de interviews met de professionals en het dossieronderzoek blijkt dat er in het 

Kinderbehandelcentrum geen afspraken gemaakt worden rondom de veiligheidsrisico’s van 

de kinderen, waardoor maatregelen om risico’s te beperken niet goed kunnen worden 

vastgelegd of bewaakt.  

 

 



 
 

8 | Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting 

 

 Verwachting Oordeel 

KidzTower heeft in haar verbeterplan behalve verbetermaatregelen voor het 

Kinderbehandelcentrum ook maatregelen voor Basis in Perspectief en de ambulante 

begeleiding opgenomen. 

2.2.3 Professionals treden bij acute onveiligheid actief op. 

 
O 

 Toelichting: 

In geval van onveilige situaties, bijvoorbeeld bij agressief gedrag van een kind, handelen 

professionals direct. Dit doen zij regelmatig door kinderen in het Kinderbehandelcentrum in 

een time-outruimte en daarmee in afzondering te plaatsen. Dit is, buiten noodsituaties, 

wettelijk niet toegestaan (zie verder onder 5.3.3). Bij Basis in Perspectief en de ambulante 

begeleiding maakt KidzTower geen gebruik van de time-outruimte. 

 

 

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

 Verwachting Oordeel 

2.3.1 De aanbieder organiseert het omgaan met medicatie zorgvuldig. 

 
O 

 Toelichting: 

De aanbieder heeft geen toereikend medicatiebeleid opgesteld.  

 

In het Kinderbehandelcentrum is niet vastgelegd wie medicatie – die bewaard wordt in een 

afgesloten kastje aan de muur - uit mag delen en wie met ouders bespreekt en vastlegt op 

welke wijze kinderen hun medicatie ontvangen. 

 

Op basis van gesprekken met de professionals blijkt dat zij de werkwijze omtrent het 

medicatiebeleid niet allemaal kennen en dat het medicatiebeleid niet goed 

geïmplementeerd is.  

 

2.3.2 Professionals gebruiken een actueel medicatieoverzicht. 

 
O 

 Toelichting: 

De aanbieder werkt in het Kinderbehandelcentrum niet met een actuele en toedienlijst per 

kind. 

 

Medewerkers dienen de medicatie te verstrekken aan de hand van een toedienlijst per 

kind, waarmee navolgbaar is wat een kind op welk moment aan medicatie heeft 

ontvangen. Op deze medicatietoedienlijst dient te worden afgetekend dat de medicatie is 

verstrekt.  

 

2.3.3 Professionals bewaren medicijnen verantwoord. 

 
V 
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Thema 4: Cliëntenpositie 

4.1. De aanbieder geeft de jeugdigen en hun ouders de mogelijkheid om 

voor hun individuele belangen op te komen 

 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. 
O 

 Toelichting: 

Er is geen onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikbaar voor ouders en kinderen.  

 

De inspectie verwacht dat aanbieders zorgen voor een onafhankelijke vertrouwenspersoon, 

bijvoorbeeld van het AKJ, die vrij toegankelijk is voor de kinderen en hun ouders en over 

wiens bestaan zij zijn geïnformeerd.  

 

Na het toezicht heeft KidzTower contact gelegd met het AKJ en is er een 

vertrouwenspersoon aangesteld.  

 

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

klachtencommissie. 
O 

 Toelichting: 

De klachtencommissie van de aanbieder voldoet niet aan de vereisten van de Jeugdwet. Er 

is geen onafhankelijke voorzitter en een laagdrempelige toegang tot de klachtencommissie. 

Wel is er een interne commissie, zo blijkt uit het klachtenreglement op de website.  

 

De aanbieder dient de interne commissie en de werkwijze te verbeteren, zodat voldaan 

wordt aan de vereisten van de Jeugdwet. Een alternatief is dat de aanbieder zich aansluit 

bij een onafhankelijke externe klachtencommissie die voldoet aan de eisen van de 

Jeugdwet. Zodra dit geregeld is dienen de kinderen en hun ouders hierover geïnformeerd 

te worden. 

 

 

 

Thema 5: Bestuurlijke organisatie 

5.1. De aanbieder voert systematisch kwaliteitsmanagement uit 

 Verwachting Oordeel 

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

verbeteringen door. 
O 

 Toelichting: 

De aanbieder heeft een systeem waarin incidenten geregistreerd worden. Tijdens het 

toezicht was dit systeem niet toegankelijk voor de inspectie en zijn de gemelde incidenten 

voor de inspectie niet inzichtelijk geworden. Onduidelijk is hoeveel incidenten zich de 

afgelopen periode bij de aanbieder hebben voorgedaan.  
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 Verwachting Oordeel 

Uit gesprekken met professionals is gebleken dat het systeem onvoldoende functioneert.  

 

Omdat incidenten onvoldoende worden geregistreerd, worden deze ook onvoldoende 

geanalyseerd en ontstaat er geen lerende cyclus voor professionals met betrekking tot de 

incidenten die zich hebben voorgedaan. De aanbieder stelt geen verbetermaatregelen vast 

op basis van een analyse van de incidenten. 

 

 

5.2. De aanbieder zet gekwalificeerde professionals in 

 Verwachting Oordeel 

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: 

Uit dossieronderzoek en gesprekken met professionals is gebleken dat een minderheid van 

de professionals geregistreerd is bij de SKJ. Tijdens het toezicht is de inspectie niet 

overtuigd dat de inzet van niet geregistreerde professionals niet afdoet aan de kwaliteit 

van hulp of dat dit noodzakelijk is voor de kwaliteit.  

 

Na het toezicht heeft de aanbieder maatregelen genomen en aangetoond dat alle HBO-

medewerkers SKJ voor aangemeld of geregistreerd zijn. Ook heeft de aanbieder inmiddels 

een psychiater aangesteld die op de maandagen beschikbaar is.  

 

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. 
O 

 Toelichting: 

De aanbieder biedt professionals onvoldoende de mogelijkheid om kennis en vaardigheden 

actueel te houden. Er wordt geen intervisie of de gelegenheid tot 

deskundigheidsbevordering geboden. Daarnaast is er voor de medewerkers geen 

scholingsplan.  

 

 

5.3. De aanbieder voldoet aan de geselecteerde nalevingsnormen 

 Verwachting Oordeel 

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

structureel contact hebben met jeugdigen of hun ouders. 
V 

5.3.2 De aanbieder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

  
O 

 Toelichting: 

De Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld is bij aanbieder aanwezig maar is – 

omdat deze niet door alle professionals gebruikt wordt - onvoldoende geïmplementeerd.  

Het is aan de bestuurder om kennis over of gebruik van de meldcode te stimuleren. Dit 

gebeurt niet bij aanbieder.  
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Om die reden beoordeelt de inspectie deze verwachting als onvoldoende. 

5.3.3. De aanbieder past geen vrijheidsbeperkende maatregelen toe op jeugdigen zonder 

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

noodsituatie.  

O 

 Toelichting: 

Tijdens het bezoek aan KidzTower constateerde de inspectie dat er in het 

Kinderbehandelcentrum gebruik wordt gemaakt van een tweetal ‘time-out ruimten’ en dat 

kinderen hier naar toe worden gebracht. Uit gesprekken met medewerkers is gebleken dat 

beide time-out ruimten dagelijks gebruikt worden. Kinderen worden, bijvoorbeeld wanneer 

zij agressief gedrag laten zien, door één of meerdere medewerkers vastgepakt en naar een 

time-out ruimte gebracht, waar zij enige tijd verblijven alvorens terug te keren op de 

groep. De andere op de groep aanwezige kinderen kunnen hierdoor getuige zijn van het 

vastpakken en vasthouden van kinderen. 

 

Door bovenstaande handelingen worden kinderen in hun vrijheid beperkt en past 

KidzTower vrijheidsbeperkende maatregelen toe als bedoeld in artikel 6.3.1 van de 

Jeugdwet. De Jeugdwet staat het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen alleen 

toe in die gevallen waarin een rechterlijke machtiging tot gesloten plaatsing is afgegeven. 

In een open setting, zoals KidzTower, is het toepassen van dergelijke vrijheidsbeperkende 

maatregelen, buiten noodsituaties, niet toegestaan. 

 

Bij Basis in Perspectief en de ambulante begeleiding maakte KidzTower geen gebruik van 

de time-out ruimten. 

 

Daarnaast constateerde de inspectie dat de time-out ruimten fysiek onveilig waren, onder 

andere doordat het systeemplafond niet intact was en bij het stopcontact dan wel 

lichtschakelaar het plastic omhulsel ontbrak. 

 

Na het toezicht heeft de inspectie KidzTower verzocht om op korte termijn 

verbetermaatregelen te treffen op dit punt en zo snel als mogelijk te stoppen met het 

plaatsen van kinderen in een time-out ruimte. KidzTower heeft meerdere maatregelen 

getroffen en in het verbeterplan opgenomen om dit te bereiken. Inmiddels is één van de 

ruimten gesloten. Tevens heeft KidzTower de fysieke onveiligheid verholpen. 
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3 Vervolg 

KidzTower voldeed op het moment van het toezicht aan 9 van de 25 onderzochte verwachtingen 

uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd zonder verblijf.  

Verbetering is nodig op de volgende criteria:  

• 1.1 Professionals bieden passende hulp 

• 1.2 Professionals werken volgens professionele standaarden  

• 2.1 Professionals houden goed zicht op de veiligheid van jeugdigen 

• 2.2 Professionals beperken de veiligheidsrisico’s voor jeugdigen  

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

• 4.1 De aanbieder geeft de jeugdigen en hun ouders de mogelijkheid om voor hun  

individuele belangen op te komen  

• 5.1 De aanbieder voert systematisch kwaliteitsmanagement uit  

• 5.2 De aanbieder zet gekwalificeerde professionals in 

• 5.3 De aanbieder voldoet aan de geselecteerde nalevingsnormen 

 

De inspectie trof een groot aantal tekortkomingen aan binnen de vier onderzochte thema’s: 

uitvoering hulpverlening, veiligheid, cliëntenpositie en organisatie. De inspectie heeft haar zorgen  

direct na het toezicht met de bestuurder van KidzTower gedeeld. Kort na het toezicht heeft de 

inspectie KidzTower verzocht om op korte termijn verbetermaatregelen te treffen om een aantal 

ernstige tekortkomingen op te heffen. Hierbij ging het om het systematisch inschatten van 

veiligheidsrisico’s en het stoppen met het gebruik van de time-out ruimten. KidzTower heeft aan 

dit verzoek van de inspectie voldaan en adequate verbetermaatregelen getroffen. Daarnaast heeft 

de bestuurder van KidzTower zelf externe expertise ingeschakeld om haar te ondersteunen in het 

bestuur van KidzTower. 

Ten aanzien van de andere verbeterpunten heeft KidzTower een verbeterplan opgesteld met 

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

waarbinnen deze maatregelen geïmplementeerd zijn. Dit verbeterplan heeft de aanbieder, kort 

nadat zij het conceptrapport met de bevindingen van de inspectie had ontvangen, aan de inspectie 

toegestuurd. De inspectie heeft het plan vervolgens getoetst op volledigheid, ambitie en realisme 

en de uitkomsten met KidzTower besproken. De inspectie is van oordeel dat de in het plan 

geformuleerde verbetermaatregelen aansluiten op de door de inspectie geconstateerde 

verbeterpunten en dat het plan voldoende urgentie en ambitie toont om de noodzakelijke 

verbeteringen door te voeren. De inspectie volgt het verbetertraject en voert na afronding van het 

verbeterplan een hertoets uit bij KidzTower. 
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Bijlage - Verantwoording 

De inspectie voerde het toezicht bij KidzTower onaangekondigd uit op 25 april 2018. Het toezicht 

bestond uit de volgende onderdelen: 

 Gesprek met de eigenaar in bijzijn van een adviseur 

 Gesprekken met professionals 

 Rondleiding en observatie van de locatie 

 Dossieronderzoek: 

- de check van personeelsdossiers op de aanwezigheid van de Verklaring Omtrent het Gedrag 

van professionals, stagiaires.  

- de check van dossiers van jeugdigen, onder andere op de aanwezigheid van een plan en 

risico-inschattingen en –beoordelingen. De inspectie heeft de dossiers geselecteerd.  

 Analyse beleidsdocumenten 
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