
 

 

De Kinderombudsman onderzocht hoe de sluiting van Hoenderloo/Deelen gaat  

en wat het voor jongeren betekent. Het rapport komt op 19 juni op de website 

www.dekinderombudsman.nl. De Kinderombudsman maakte ook een leaflet met 

vragen en antwoorden, speciaal voor jongeren. En wij maakten dit leaflet waarin 

je leest wat Pluryn van het rapport vindt. 

 

Wij kunnen ervan leren 

Pluryn is het met veel dingen die in het rapport staan niet eens. Maar er staan ook 

goede dingen in waarvan we kunnen leren. We vinden het belangrijk om steeds te 

blijven verbeteren, want dat is goed voor jongeren, hun familie en medewerkers. En 

waarschijnlijk kunnen ook andere organisaties die betrokken zijn bij de jeugdzorg 

ervan leren.  

 

Het rapport geeft geen goed beeld 

De Kinderombudsman heeft voor het onderzoek gesproken met maar twee jongeren, 

vier medewerkers en zeven ouderparen. Dat verbaast Pluryn. Want dat zijn niet veel 

mensen en dat geeft geen goed beeld van hoe het is. Als de Kinderombudsman met 

meer mensen had gepraat, was er misschien iets anders uit het onderzoek gekomen.  

 

Het rapport zorgt voor onrust 

Het rapport van de Kinderombudsman geeft geen goed beeld en komt in de media. 

Dat vindt Pluryn jammer. Want het zorgt voor onrust en dat is voor niemand goed. 

Ook het moment van het onderzoek begrijpt Pluryn niet. Het was beter geweest als 

het onderzoek was gedaan na de sluiting.  

 

Verandert er door het rapport iets voor mij?  

Nee, door het rapport verandert er nu niets voor jou. Dat zegt ook de 

Kinderombudsman. Pluryn houdt zich aan de belofte om zo goed mogelijk te blijven 

zorgen voor alle jongeren. Totdat de laatste jongere is vertrokken, waarschijnlijk in 

augustus. Heb je vragen of maak je je zorgen? Praat erover met jouw mentor, 

behandelcoördinator of met een van de andere groepsleiders. 
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