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Opmerkingen bij het rapport 
van de Kinderombudsman 

   

Pluryn heeft kennisgenomen van het rapport ‘Belangen van kinderen voorop?’ van de 
Kinderombudsman en wil graag enkele opmerkingen plaatsen bij de inhoud ervan. Deze 
notitie bevat de reactie van Pluryn op het rapport van de Kinderombudsman over de 
sluiting van jeugdzorglocatie Hoenderloo/Deelen (ook wel De Hoenderloo Groep/DHG 
genoemd).  

 

Pluryn stelt het belang van kinderen altijd voorop. Zeker als het om kinderen en ouders met complexe 

zorgvragen gaat. Dus ook als het gaat om kwetsbare jongeren en hun ouders die te maken hebben met de 

sluiting van jeugdzorglocatie Hoenderloo. Daar kan geen twijfel over bestaan.  

 

Wij vinden het een goede zaak dat de Kinderombudsman vanuit zijn rol kijkt naar de positie van kinderen in de 

jeugdzorg en aanbevelingen doet om de positie van kinderen binnen het jeugdzorgstelsel te versterken. Dat 

komt de kwaliteit van zorg ten goede. Verder zijn de vragen de wij ons als instelling hebben gesteld, breder dan 

het proces rondom de sluiting: waarom komen kinderen in een jeugdzorglocatie als Hoenderloo/Deelen terecht? 

Wordt in de levens van kinderen wel gekozen voor de beste oplossingen bij onveiligheid? Krijgen kinderen wel 

tijdig de best passende zorg? Zijn instellingen als deze wel de plek waar vaak (door heel verschillende oorzaken) 

ernstig beschadigde kinderen goed kunnen herstellen? Bij Pluryn speelden dit soort vraagstukken mee bij haar 

afwegingen tot sluiting. 

 

Pluryn onderschrijft de slotconclusie van het rapport waarin de Kinderombudsman schrijft ‘dat Pluryn na de fase 

van het voorgenomen besluit tot sluiting [van DHG] verbeteringen heeft doorgevoerd in zijn 

besluitvormingsprocessen. Verschillende stakeholders als de IGJ en VWS hebben hier een belangrijke rol in 

gespeeld. Kinderen, jongeren en ouders worden sindsdien beter geïnformeerd en betrokken bij besluiten die er 

genomen worden. Dit onder het toezicht en in samenspraak met verschillende stakeholders. Het heeft ertoe 

geleid dat de belangen van kinderen bij de toeleiding naar nieuwe zorg nu wel meer systematisch worden 

onderzocht en meegewogen. Kinderen en hun ouders worden in hiervoor georganiseerde overleggen in staat 

gesteld hun visie te geven.’ 

 

Wij begrijpen de zorgen van jongeren, ouders en medewerkers. Pluryn is de afgelopen periode druk bezig 

geweest om, in goed overleg met alle betrokkenen, passende vervolgzorg te realiseren voor alle jongeren. Wij 

hebben nu voor 95% van de jongeren vervolgzorg geregeld. Voor 10 jongeren wordt het vervolgaanbod de 

komende periode vastgesteld. Voor 1 augustus hebben we voor 100% van de jongere een vervolgplek.  
 

 

Ten aanzien van de inhoud van het rapport willen we ter verduidelijking graag enkele 
opmerkingen plaatsen: 
 

De Kinderombudsman heeft naast stakeholders gesproken met 2 jongeren, 4 medewerkers en 7 ouderparen. Het 

betreft ouders die zichzelf hebben gemeld of via een oproep bij de Kinderombudsman terecht zijn gekomen. Het 

beeld dat hieruit ontstaat, is niet representatief voor de veel grotere groep betrokkenen. De Kinderombudsman 

zegt daarover in het rapport: ‘De eerste [beperking van dit onderzoek] is dat er alleen is gesproken met de 

ouders, die zichzelf gemeld hebben en de ouders die via een oproep bij de Kinderombudsman terecht zijn 
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gekomen. Hierdoor is met een grote groep ouders niet gesproken. Zoals de ouders die tevreden zijn over de 

besluitvorming en de uitwerking hiervan. Ook is niet gesproken met de ouders die weinig betrokken zijn op hun 

kind. Verder is niet gesproken met de ouders die moeite hebben om voor de belangen van hun kind op te komen. 

Als dit wel was gebeurd, was er mogelijk een aanvullend perspectief van de ouders in het onderzoek naar voren 

gekomen.’ Als in het rapport gesproken wordt over ‘de meeste ouders’ of ‘veel ouders’ gaat het om een klein 

aantal ouderparen.  

  

• Stakeholders geven in het rapport aan dat er een groep bezorgde ouders is met wie het moeilijk overleggen 

is. Pluryn deelt die ervaring. Niet alle ouders werken even goed mee. Gesprekken met ouders verschijnen 

direct in de media. Een groep ouders zoekt voortdurend media-aandacht, al dan niet gesteund door vakbond 

en mediapartijen. De IGJ benoemt in het rapport expliciet dat de media-aandacht rond de sluiting voor veel 

onrust zorgt bij de jongeren. De publiciteit die rondom het verschijnen van dit rapport ontstaat, zal daar 

ook invloed op hebben. Wij begrijpen de bezorgdheid van jongeren en ouders, maar gezien voorgaande is 

het verklaarbaar dat de Kinderombudsman schrijft dat ‘er nog steeds een discrepantie is tussen wat er op 

papier staat en wat kinderen en ouders ervaren.’  

  

• De coronacrisis heeft ook op de jongeren, ouders en medewerkers een grote impact. Juist bij jongeren met 

complexe zorgvragen kan dit tot extra onrust, stress en een gevoel van onveiligheid leiden. De 

Kinderombudsman schrijft hierover: ‘Een tweede beperking [van dit onderzoek] is dat het onderzoek is 

uitgevoerd ten tijde van de 'intelligente lockdown'. We weten inmiddels uit andere studies dat deze 

lockdown voor kinderen die met zorg te maken hebben en uit huis geplaatst zijn, grote consequenties heeft 

gehad. Bijvoorbeeld omdat bezoek niet meer was toegestaan en omdat onderwijs vanuit de groep 

vormgegeven moest worden en activiteiten kwamen te vervallen. Dit kan juist bij kinderen zoals degenen 

die verblijven op DHG extra onrust veroorzaken en consequenties hebben voor hun gedrag en welbevinden. 

Mogelijk zijn de effecten van het beleid dat we in dit onderzoek hebben beschreven hierdoor versterkt.’  

  

• Bij het besluit om jeugdzorglocatie Hoenderloo te sluiten, stond het algemeen belang van kinderen, ouders 

en medewerkers op de langere termijn voorop. Met als doel kwalitatief goede zorg, met deskundige en 

toegewijde medewerkers en financieel verantwoord. Pluryn heeft daarbij rekening te houden met de 

belangen van alle 8.000 cliënten, 6.000 medewerkers, leerlingen en vrijwilligers en een groot aantal 

samenwerkingspartners en stakeholders. Een groot deel van de stakeholders geeft volgens het rapport aan 

dat sluiting onafwendbaar was vanwege te weinig kwaliteit van zorg, behandeling en onderwijs en de 

financiële situatie van Pluryn. Dit sluit aan op de antwoorden van Minister De Jonge op vragen van de 

tweede kamer over sluiting van de locaties Hoenderloo en Deelen. Ook geven vrijwel alle stakeholders in het 

rapport aan dat voor een groot deel van de kinderen Hoenderloo niet de best passende plek is. De geboden 

zorg past volgens stakeholders niet in de ambitie van de Jeugdwet om zorg zo thuis mogelijk en zo dicht 

mogelijk bij huis te realiseren.  

  

• Pluryn vindt het belangrijk dat kinderen en hun ouders hun mening kunnen geven, gevraagd en ongevraagd. 

Toch hebben wij in de aanloop naar het voorgenomen besluit niet expliciet alle individuele wensen, 

meningen en belangen van jongeren en hun ouders onderzocht en expliciet in de besluitvorming 

meegewogen. We hebben begrip voor het feit dat mensen het gevoel kunnen hebben dat ze overvallen zijn 

door het besluit. Al was het voor de meeste betrokkenen al langer duidelijk dat er zorgelijke signalen waren 

op inhoudelijk en financieel gebied en dat de locatie Hoenderloo/Deelen in zwaar weer verkeert. Onze 

werkwijze is ingegeven door de aard van de strategische lange termijnbeslissing om jeugdzorglocatie 

Hoenderloo te sluiten en de wetenschap dat het betrekken van kinderen bij dit soort complexe 

vraagstukken, die vaak te groot en te veel omvattend voor hen zijn, eerder schadelijk is dan dat het de 

belangen van deze kinderen dient. De meeste ouders geven in het rapport aan dit niet problematisch te 

vinden omdat dit voor extra onrust zou kunnen zorgen bij hun kind. Ook geeft een deel van de ouders in het 
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rapport aan dat kinderen niet altijd betrokken hoeven te worden bij de toeleiding naar nieuwe zorg, zolang 

er nog geen duidelijkheid is. Want dat leidt alleen maar tot meer onrust. Verder kan het voorkomen dat 

ouders als gezaghebber niet wensen dat hun kind expliciet wordt betrokken. In de praktijk is dit voor 

zorgprofessionals vaak een lastige afweging. Want zowel het vroegtijdig betrekken van cliënten kan tot 

onrust leiden (met wellicht alle negatieve media-aandacht zoals in voorliggende situatie), als ook het in een 

later stadium informeren van cliënten of wanneer het eindbeeld nog niet helemaal compleet is. Hierbij geldt 

ook nog een ander aspect. Jongeren verblijven gemiddeld ruim een jaar op de locatie Hoenderloo en gaan 

daarna terug naar huis of naar een andere jeugdzorginstelling in eigen regio of elders. Verblijf in een 

terreinsetting wordt steeds meer gezien als een ‘tussenstap’ in een ambulant traject waarbij de zorg zoveel 

mogelijk in de eigen omgeving en de eigen regio plaatsvindt. In dit kader ligt het niet voor de hand om 

jongeren en hun ouders te betrekken bij een strategisch besluit over het openhouden van een 

jeugdzorglocatie waar zij slechts gedurende een beperkte tijd verblijven.  

  

• De Kinderombudsman heeft voor zijn onderzoek het Kinderrechtenverdrag en daaruit volgende normen en 

specifieke bepalingen (general comments) als toetsingskader gehanteerd. Dit toetsingskader beschrijft een 

stappenplan en systematiek van werken om het belang van het individuele kind te bepalen en af te wegen 

tegen alle andere belangen. Pluryn onderschrijft het universele belang van dit verdrag. Echter, op het 

gebied van inspraak en medezeggenschap volgt Pluryn als zorginstelling niet dit toetsingskader, maar de 

Wetgeving medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz). Cliënten van Pluryn kunnen over het beleid 

meepraten via de cliëntenraad (en daarbinnen jongerenraad) en informeel via allerlei gremia binnen de 

organisatie. Ook wordt met iedere cliënt een individueel zorg- en behandelplan opgesteld. Daarbij is het 

goed om te weten dat er vanuit de zorgrelatie frequent contact is tussen cliënten, ouders, groepsleiders en 

behandelaren. Dit zijn ook de personen die onderling afstemmen over onder andere de gewenste 

vervolgzorg. Waarbij we wel moeten opmerken dat de gevraagde concreetheid helaas niet op ieder moment 

geboden kon worden. Daar waar het Kinderrechtenverdrag uitgaat van de rechten van het individuele kind, 

gaat de Wmcz meer uit van collectieve cliëntbelang. Vanaf 1 juli verandert de Wmcz en krijgen cliënten 

meer inspraak, ook bij Pluryn. De cliëntenraad krijgt dan extra rechten en er komt een nieuwe vorm van 

medezeggenschap op zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven van cliënten. Pluryn gaat 

ervanuit dat de nieuwe Wmcz afgestemd is op het Kinderrechtenverdrag zoals in het rapport besproken 

wordt.  

  

• Wij begrijpen als geen ander dat dit een moeilijke tijd is voor veel kinderen, ouderen en medewerkers van 

DHG en dat een tussentijdse verandering van woon- en leefsituatie een grote impact heeft. Vandaar dat we 

vanaf het begin gecommuniceerd hebben wat we geen enkel kind laten vallen. Jammer genoeg werd het 

proces regelmatig verstoord doordat interne communicatie door ouders of medewerkers direct werd 

doorgespeeld naar de media. Pluryn erkent dat sommige zaken anders of beter hadden gekund, met name 

op het gebied van communicatie en timing. Wij leren daarin dagelijks. In nauw overleg met de jongeren en 

ouders, medewerkers en stakeholders zijn er vanaf de besluitvorming voortdurend verbeteringen 

doorgevoerd. Wij doen er alles aan om de kwaliteit van zorg en onderwijs en de veiligheid van kinderen en 

personeel te waarborgen. Hiertoe zijn verschillende crisisteams ingesteld die beleid kunnen aanpassen als 

dit nodig is. Verder is er nauw contact met verschillende stakeholders die hierop meekijken, zoals IGJ en 

VWS. Waar mogelijk creëert Pluryn een beter passend aanbod dan de cliënt nu krijgt, bij voorkeur in de 

regio van herkomst of daar dichtbij. Wij volgen daarbij het advies van de IGJ om meer aandacht te hebben 

voor de wensen en behoeften van kinderen bij de keuze van de vervolgplek. Het proces van toeleiding naar 

zorg is goed georganiseerd en voor alle kinderen is of komt er een passend aanbod beschikbaar. Voor alle 

kinderen zijn individuele maatwerkplannen gemaakt. Kinderen, hun ouders en mentoren en behandelaars 

zijn hierbij betrokken. Stakeholders benadrukken in het rapport dat er voor de meeste kinderen dichter bij 

huis goede passende vervolgplekken gevonden worden en dat het proces goed verloopt. Echter voor niet alle 
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kinderen is er regionaal een goed behandelaanbod beschikbaar. Dus dat vraagt voor een kleine groep 

cliënten een extra inspanning van alle betrokkenen.  

  

• Pluryn zal de aanbevelingen van de Kinderombudsman oppakken in ons streven om de zorg voor jongeren 

met complexe zorgvragen voortdurend te verbeteren. Ook nemen wij het rapport mee in ons 

evaluatieproces met betrekking tot de sluiting van jeugdzorglocatie Hoenderloo. Zodat niet alleen wij, maar 

ook andere zorgorganisatie daarvan kunnen leren.    

  

De Kinderombudsman sluit haar rapport af met een korte reflectie waarbij we ons graag aansluiten en waarin 

men constateert ‘dat het voor alle (residentiële) jeugdhulpaanbieders in Nederland die de zwaarste vormen van 

zorg verlenen, toenemend moeilijk wordt om goede zorg te bieden.’ Verder schrijft de Kinderombudsman: ‘Er 

zijn door verschillende stakeholders van Pluryn zorgen geuit over andere organisaties waarbij vergelijkbare 

issues spelen, die noodzaken tot transformatie van zorg. Het is daarom zaak om een landelijk dekkend en 

passend zorgaanbod te creëren, waarbij aansluiting is van zorg en onderwijs en activiteiten voor de meest 

kwetsbare groepen kinderen in de jeugdzorg. Hierbij moet ook gekeken worden naar aanbestedingsprocedures 

en de negatieve aspecten die hieraan verbonden zijn. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van 

overheden en zorgaanbieders, zodat belangen van kinderen werkelijk een eerste overweging zijn bij belangrijke 

besluiten in hun leven.’ Pluryn pakt de handschoen graag op.  

  

  

 

 


