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Pluryn 	Fase: Jeugdautoriteit 
Ontwikkelingen 

• Op 15 oktober heeft Pluryn haar jaarrekening gedeponeerd. Dit is 
opgepakt in de media, waarbij vooral aandacht is voor het verlies van 
€ 15 miljoen in 2018 en besluitvorming VWS over vaststelling op de 
TAJ-subsidies. Daarnaast is Pluryn ook gekoppeld aan de berichtgeving 
over de jaarverslagenanalyse van Intrakoop bij jeugdhulpinstellingen. 

• Op dit moment is er geen acuut liquiditeitsprobleem en daarmee geen 
acuut gevaar voor continuïteit van de zorgverlening. 

• Donderdag 7 november heeft er een overleg met de gemeenten en 
zorgkantoren plaatsgevonden. Gemeenten en zorgkantoren zijn nog 
niet in dialoog met elkaar. Zorgkantoren zijn goed op de hoogte van 
wat er speelt binnen Pluryn en vinden de kwaliteit van de geleverde 
zorg binnen de WLZ goed. Pluryn vervult een "last resort" functie bij 
ingewikkelde WLZ cliënten. Ze zouden graag de financieringsstromen 
apart   

• Donderdag 7 november is er een overleg geweest met de raad van 
bestuur van Pluryn. Hierin is aangegeven dat de TAJ- subsidies niet 
teruggevorderd worden. Ook is meegedeeld dat de aanvullende 
subsidieverzoeken niet worden gehonoreerd. VWS heeft deze afspraak 
via de mail bevestigd. Als voorwaarde is genoemd dat: Pluryn een 
strak (besluitvormings)proces inricht met gemeenten en zorgkantoren, 
voor het herstel: uiteindelijk moet Pluryn op tijd de bedrijfsvoering op 
orde brengen en verlieslatende onderdelen herstructureren om weer 
toekomstbestendig worden. (Er is nog geen PowerPoint, agenda of 
plan voor dit overleg ontvangen). 

• Pluryn is van plan door middel van Fasering richting herstel te gaan 
(focus binnen focus). Allereerst willen ze de basis op orde krijgen. 
Vernieuwingen en strategische investeringen staan ondertussen 
tijdelijk stil. Het plan is niet gedeeld. 

• Het is bekend gemaakt dat de Hoenderloo groep gaat sluiten. In de 
komende 2 weken (week 48/49) worden de belangrijkste stakeholders 



hierover geïnformeerd. Uiterlijk eind 2020 moeten alle kinderen 
overgeplaatst zijn. 

Er is met Pluryn afgesproken dat Pluryn begin december met een 
herstelplan komt. IGJ wil het focus binnen focus plan voor kerst. 

• Er bestaat bij Pluryn ook nog een vastgoed kwestie (jeugdzorg +). 

Belangrijke 
data • Begin december: Deadline aanleveren herstelplan Pluryn. 

• VWS oriënteert zich op het meerjarenherstelpian Pluryn: 
De regie voor het herstelplan ligt bij Pluryn. Pluryn moet hierover 
afspraken maken met de belangrijkste stakeholders: gemeenten, 
zorgkantoren en banken. VWS is enkel betrokken vanuit continuïteit van 
zorg. VWS heeft zorgen over de regie. Na de stakeholdersessie van 13-11 
gaan we ons hier nader op beraden.  

• De PvdA heeft Kamervragen gesteld naar aanleiding van de berichtgeving 
en PvdA en SP hebben tevens aangekondigd hier in de 
begrotingsbehandeling naar te vragen. 

• Kamervragen zitten in de lijn bij VWS. Gaan voor het WGO uit. 
• Er is een uitstelbrief verstuurd. 

Handelings 
perpectief VWS 

Parlementair 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Koesveld. E.B.K. van (Ernst); 

Pluryn gaat Hoenderloo groep sluiten 
woensdag 27 november 2019 14:30:49 

Pluryn heeft ons (nog vertrouwelijk) laten weten dat ze de Hoendeloo groep gaan sluiten. De 
reden hiervoor is tweeledig. Er zijn al jaren kwaliteitsproblemen en de IGJ heeft recentelijk 
geconstateerd dat de problemen niet minder zijn geworden. Daarnaast speelt er ook financiële 
problematiek. 

Bij de Hoenderloo groep wonen 220 kinderen die hoog complexe zorg nodig hebben. De 
Hoenderloo groep neemt bijzonder ingewikkelde kinderen op vanuit heel Nederland. Pluryn wil 
de kinderen deels onderbrengen bij andere locaties van Pluryn. Dat zal niet voor alle kinderen 
lukken. Pluryn is ook van mening dat kinderen dichter bij hun eigen omgeving zorg moeten 
krijgen dus is van mening dat de kinderen uit bv de randstad, naar jeugdhulpaanbieders in de 
randstad zouden moeten. 

Pluryn spreekt deze week alle stakeholders en wil volgende week het personeel informeren. 
Pluryn gaat vanaf 1 januari geen nieuwe kinderen meer opnemen bij de Hoenderloo groep. 

Ik meld dit omdat ik verwacht dat dit aandacht zal krijgen in de pers. 

Inhoudelijk vinden wij het niet onlogisch om de Hoenderloo groep te sluiten. Mbt tot continuïteit 
van zorg voor de kinderen wordt het een heel uitdagend traject. Ook kan dit leiden tot verdere 
liquiditeitsproblemen bij Pluryn. Dit laatste hebben ze vandaag ook aangekondigd bij de JA 

MT Jeugd, Continuiteit van zorg 1 
IM!!!!!!Mlksgezondheid, Welzijn en Soort 1 Directie Jeugd 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 

06 
minvws.n11 www.rijksoverheid.nl   
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Van: 	 @owinsp.nl> 
Verzonden: 	 woensda.november 2019 17:15 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 FW: Pluryn- sluitingen 

Urgentie: 	 Hoog 

Categorieën: 	 Categorie Oranje 

Zie hier het bericht van vandaag.... 

Gaan we nog volgende week? Ik heb al een hotelovernachting geregeld... de zorg en het onderwijs 
moeten iig voorlopig nog doorgang vinden 

Van: 
	• -‘j.. 

Verzonden: woensdag 27 november 2019 15:25 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Pluryn- sluitingen 
Urgentie: Hoog 

Dag collega's, 

Zojuist ben ik door de bestuurder van stichting Pluryn, de heer Verwey, over het volgende 
geïnformeerd: 
Het Hoenderloo College (met twee vestigingen) en Kop van Deelen gaan sluiten. Naar verwachting per 
1-8-2020. Het is de bedoeling dat het definitieve besluit nog voor de kerstvakantie wordt genomen. 
(Valkenheide en Eefde blijven) 

Argumenten: 
1. Kwaliteit van de zorg 
2. Financiën: 
3. Toekomst van de jeugdzorg en afname aantal bedden; vanaf nu worden geen nieuwe cliënten 

meer aangenomen. 

E.e.a. is o.a. met de scholen besproken. Daar is erkenning en herkenning, maar de teams zijn 
aangeslagen. 

We moeten maar even nadenken over wat dit voor het vervolg van ons toezicht betekent. , - 

Ik denk dat we nu vooral moeten insteken op de kwaliteit van de ontwikkelingsperspectieven, omdat 
de leerlingen dit nu en ook in het vervolg nodig hebben, en op een goede overdracht naar de 
vervolgbestemming. 
De voorgenomen onderzoeken op de beide scholen die nu gaan sluiten kunnen we beter verplaatsen 
naar september. Als de scholen dan werkelijk dicht zijn hoeven we ze niet te doen, maar als ze toch 
nog open zijn dan kunnen we in ieder geval gaan. 

Ik hoor graag hoe jullie er tegenaan kijken. 

Groet, 
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Korte weergave gesprek Pluryn- IGJ 27 november 2019 
INTERN VERSLAG 

Aanleiding gesprek: Aanleiding voor het gesprek is het verzoek van bestuur van Pluryn om met de 
inspectie te spreken over het voornemen om DHG te sluiten. 

Aanwezig vanuit IGJ: 
Aanwezig vanuit Pluryn: 	 Karel Verweij en 

De heer Verweij vertelt dat de Raad van Bestuur van Pluryn voornemens is te onderzoeken of tot 
sluiting van De Hoenderloo Groep (DHG) over kan worden gaan. Dat het bestuur overgaat tot dit 
voornemen heeft drie redenen: 

Zorgen om de kwaliteit van de geboden hulp door DHG 
Financiële problematiek van DHG 
Landelijke ontwikkelingen ten aanzien van de inrichting van de (gesloten) jeugdhulp 

Financiële problematiek van DHG: 
Mevrouw(:-17.•:;>'''''1?<<è;:w1 geeft aan dat tijdens het vorige gesprek met de IGJ aangegeven is door Pluryn 
dat het nieuwe plan voor DHG getoetst moest worden op haalbaarheid. De Raad van Bestuur trekt 
nu de conclusie dat de benodigde ontwikkelingen met betrekking tot DHG niet haalbaar zijn. 

DHG maakt op dit moment een half miljoen euro verlies per maand. De Raad van Bestuur vertelt 
dat het verkopen van vastgoed een bedrag op kan leveren, waardoor er investeringsruimte 
ontstaat voor andere locaties van Pluryn, zoals de locaties in Eefde en Valkenheide. 

Zorgen om de kwaliteit van de geboden hulp door DHG: 
De 	 vertelt een analyse te hebben gemaakt van de calamiteiten in de afgelopen twee 
jaar. Op basis hiervan blijkt dat onvoldoende sprake is van verbetering binnen DHG. De 

was voornemens een interne audit uit te voeren. Inmiddels zijn ook de resultaten van het 
leefklimaat onderzoek bekend bij het bestuur. Er bestaat een groot verschil tussen de verschillende 
groepen. De 	 geeft aan geen vertrouwen te hebben in de toekomst van DHG. 

De heer Verweij geeft aan dat zich op de avond van het toezicht door de inspectie de week ervoor 
nog een incident heeft voorgedaan. 

Afbouw DHG 
Gevraagd naar een plan rondom de afbouw van hulp door DHG geeft de Raad van Bestuur aan dat 
dit plan nog niet is opgesteld. Dit plan zal in de komende weken wel worden opgesteld. Pluryn zal 
dit continuïteitsplan in concept met inspectie delen, zodat de inspectie ook nog kan bijsturen indien 
nodig. 

Desgevraagd geeft de Raad van Bestuur aan hiervoor ook een risico analyse te betrekken bij het 
opstellen van het plan. Pluryn zal tevens een sociaal plan op moeten stellen ten aanzien van 
afspraken met medewerkers. Hierin hebben de vakbonden ook een rol. 

Op dit moment is er nog geen opname stop. In de komende week zal de locatie geïnformeerd 
worden en zal er vanaf dat moment een opnamestop gelden. Pluryn zal niet per direct afbouwen. 
Een deel van de jeugdigen stromen uit in verband met het aflopen van hun traject. Een ander deel 
van de jongeren kunnen worden overgeplaatst naar andere onderdelen van Pluryn. Een deel van 
de jongeren die bijvoorbeeld uit de randstad komen, hoopt Pluryn bij andere aanbieders te 
plaatsen. In overleg met het onderwijs lijkt het logisch om jeugdigen in de zomer van volgend jaar 
over te plaatsen. 

Ter ondersteuning van het proces zullen vier hoofd behandelaren van andere locaties zich richten 
op het in kaart brengen van de aanwezige cliënten van DHG. 

10.2.g 
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Vervolg 
Deze week worden belangrijke stakeholders geïnformeerd. Pluryn geeft aan dat contact met de JA 
en VWS van cruciaal belang is om een afbouw in financiële zin mogelijk te maken. Deze week 
wordt tevens de locatie geïnformeerd. 

Begin volgende week worden jeugdigen en ouders op de hoogte gebracht. Eind volgende week zal 
Pluryn ook extern een persbericht uitbrengen. 

Gevraagd naar de Raad van Toezicht geeft de Raad van bestuur aan dat ze snappen dat het zowel 
een financieel als inhoudelijk besluit betreft. Zij maken zich ook zorgen om de moeilijk te plaatsen 
jeugdigen. 

Overige punten: 
- De medewerkers van de scholen zijn behoorlijk aangeslagen door het nieuws. Het 

proces rondom het verzelfstandigen van scholen is ook een complex traject gebleken. 

Gemaakte afspraken: 
- Pluryn stuurt de inspectie zo snel mogelijk maar in ieder geval voor de kerst het 

continuïteit- en afbouwplan. Deze afspraak vervangt de eerder gemaakte afspraak met 
betrekking tot het versturen van het herstelplan voor DHG. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

Doc. 5 

kE: Nader overleg IGJ-JA inzake Pluryn (Hoenderloo Groep) 
donderdag 28 november 2019 08:34:46 

H 

Dat komt prima uit. Karel en ik melden ons om 11:00 uur (tot 12:00 uur) bij jullie. 
Ik zal een vergaderverzoek sturen. 

Tot dinsdag! 

Groet, 

Van: 	 @igj.nl> 

Verzonden: donderdag 28 november 2019 08:09 

Aan: 	 weA @jeugdautoriteit nl> 

CC: 	
@igj nl> 

Onderwerp: RE: Nader overleg IGJ-JA inzake Pluryn (Hoenderloo Groep) 

Ha 

Dan kunnen wij tussen 11-13. Lukt dat voor jullie? 

Groet, 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Jeugd 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

T  088 3700230 
M 06 

JP:k 
ttps: www.laj.n1 

Twitter: (aIG3n1   

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 	  Rieugdautoriteit nl> 

Verzonden: woensdag 27 november 2019 16:29 

Aan: 
	

Ri2j.nl> 

CC: 
	

Pigj.nl> 

Onderwerp: RE: Nader overleg IGJ-JA inzake Pluryn (Hoenderloo Groep) 

H 

Zou het ook dinsdag kunnen? Maandag ben ik afwezig. Utrecht is geen probleem voor ons. 

Groet, 



T 088 3700230 
M 6' 

iai.nl 
nl 

Twitter: aIG3n1  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 
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Van: 	 (igj.nl> 
Verzonden: woensdag 27 november 2019 15:07 
Aan: 	 Pjeugdautoriteit.nl> 
CC: 	 Rigj.nl> 
Onderwerp: RE: Nader overleg IGJ-JA inzake Pluryn (Hoenderloo Groep) 

Hoi K2 

Prima. 	tt 	 (contactinspecteur; zie cc) sluit ook graag aan. Wij kunnen 
maandag ergens tussen 1i-14, wel graag in Utrecht als dat mogelijk is. 

Groet, 

Met vriendelijke groet, 

Afdeling Jeugd 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

Van: 	 Pjeugdautoriteit.nl> 
Verzonden: woensdag 27 november 2019 14:06 
Aan: 	 Rigj.nl> 
Onderwerp: Nader overleg IGJ-JA inzake Pluryn (Hoenderloo Groep) 

H 

Vanochtend had ik overleg met Karel Schuurman, directeur Jeugdautoriteit, over de mededeling 
van Pluryn om De Hoenderloo Groep (DHG) te sluiten en wat dat met name t.a.v. het 
jeugdzorglandschap en de continuïteit daarvan doet. Karel heeft daar vanmiddag ook 
telefonisch over gesproken met Karel Verweij, bestuurder Pluryn. In het kader van zoeken naar 
mogelijkheden (in de zin van een brainstormsessie) om te kunnen samenwerken tussen IGJ 
(kwaliteit en veiligheid) en Jeugdautoriteit (financiële stabiliteit) t.a.v. een behandelaanpak 
richting Pluryn zou ik graag een overleg willen plannen tussen jou, Karel en mij. Wellicht wil jij 
nog iemand anders van de IGJ laten aansluiten. Zou dit schikken (bijvoorbeeld begin volgende 
week)? 

Met vriendelijke groet, 

m r 	 - 

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Jeugdautoriteit 
Cotirdinerend adviseur 

(jeugdautoriteit.n1  

Bezoekadres: Korte Voorhout 7, 2511 CW Den Haag 
Postadres: Postbus 2021 kamer 
Mobiel: 06 
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Secretariaat: 070 - 340 6888 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Woordvoerder beschikbaar voor domein Jeugd 
vrijdag 29 november 2019 12:05:18 

Van: 	 @igj.nl> 
Verzonden: vrijdag 29 november 2019 12:00 

@igj.nl> 

CC: 
Onderwerp: FW: Woordvoerder beschikbaar voor domein Jeugd 

@igj.nl> 

Van: 	- 	 tg 	igj .nl> 

Verzonden: vrijdag 29 november 2019 11:41 

Aan: _dienstpostbus IGJ Communicatie <communicatieRiej.nl> 

CC 	 @igj.nl> 
Onderwerp: Woordvoerder beschikbaar voor domein Jeugd 

10.2.e 
	

Doc. 6 

Hoi 

Dank voor je snelle reactie! Het gaat inderdaad om de Hoenderloo groep. 
Er was bij ons wat verwarring of jij nou als enige woordvoerder aan ons gekoppeld bent, omdat 
er blijkbaar ook contacten zijn geweest met andere woordvoerders. Maar fijn dat jij de 
woordvoerder bent en ons kan helpen! RINZI en ik zijn ook op kantoor. Ik zal zo wel even een 
vergaderverzoek sturen, dan kunnen we even bij elkaar zitten. 

Groet, 

Dag 

Een beetje verbaast omdat we toch al een heel aantal keer contact hebben gehad. Maar bij 
deze: Ik ben de woordvoerder van Jeugd. 

Ik neem aan dat je Hoenderloo groep bedoelt? Dat stem ik graag even met je af. Ik ben op 
kantoor in Utrecht. 

Groet 

Van: _dienstpostbus IGJ Communicatie <communicatie@igj.nl> 

Verzonden: vrijdag 29 november 2019 11:55 

Aan 	 t 	 Rigj.nl> 
,: 4  

CC: _dienstpostbus IGJ Persvoorlichting <persvoorlichting@igj.nl> 

Onderwerp: FW: Woordvoerder beschikbaar voor domein Jeugd 

Ha 

Jij doet jeugd op dit moment toch? Zie hieronder. 

Groet, 

Hoi collega, 

Graag zouden wij met een woordvoerder een woordvoeringslijn opstellen voor verwachte media 
aandacht over het sluiten van een onderdeel van een grote aanbieder. Is er iemand die ons 
hierbij op korte termijn kan helpen en gekoppeld is aan Domein Jeugd? 
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Met vriendelijke groet, 

Senior  inspecteur 

Afdeling Jeugd 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ I Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

laicd.n1  
httPs://www.icd.n1  
Twitter: (aIGJnI  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Kamervragen Pluryn 
Datum: 	maandag 2 december 2019 17:51:00 
Bijlagen: 	image001.jpq 

2019222103Kamervraaen Plurvn.docx 

Excuus, ik zie een tikfout: het moet uiteraard 	zijn 
Van: 
Verzonden: maandag 2 december 2019 17:51 

Aan: 	@pluryn.n1' ; 	,@pluryn.n1' 

Onderwerp: Kamervragen Pluryn 
Beste 	1  en ' 
Op de dag dat we de beantwoording verzonden over de vorige set Kamervragen van Pluryn (14 
november) hebben de Kamerleden Van den Berg en Slootweg (beiden CDA) opnieuw een aantal 
Kamervragen gesteld. Deze vragen gaan heel specifiek over jullie bedrijfsvoering en zijn zeer 
gedetailleerd. Wij moeten aan de slag met deze beantwoording maar kunnen dat uiteraard niet 
zonder jullie, zeker niet omdat het zo specifiek over jullie organisatie gaat. Daarbij worstelen we 
wel over het detailniveau en zouden we in de beantwoording zoveel mogelijk willen aansluiten 
op openbare informatie, bijvoorbeeld in het kader van het jaardocument maatschappelijke 
verantwoording. 
Zouden jullie willen kijken naar deze set vragen en input kunnen leveren? Op het moment dat 
het teveel detailinformatie betreft of bedrijfsgevoelige informatie die niet openbaar gemaakt kan 
worden, moeten we dit ook vooral aangeven in de beantwoording, dus benoem dat ook gerust. 
Alvast hartelijk dank! 

Mevr. 	 1 
Senior Beleidsmedewerker 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport l 
Directie Patiënt en Zorgordening 
Parnassusplein 5 1 2511 XV 1 Den Haag 1 Postbus 20350  1  2500 EJ 1 Den Haag 1 

(minvws.n1  
(070) 	/ 06 	1 10e verdieping! 
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@igj.nl>; 
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Doc. 18 

Van: 
Verzonden: 	 dinsda • 3 december 2019 09:43 
Aan: 
Onderwerp: 	 RE: Programma morgen 

Categorieën: 	 Categorie Oranje 

Hoi: 

Groetjes, 

Van: 	 @igj.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 07:55 
Aan: 	 @igj.n1>; 

1 @igj.n1>; 	 @owinsp.nl> 
Onderwerp: Programma morgen 

Goedemorgen collega's, 

Bijgaand het programma voor ons bezoek morgen in Hoenderloo: Kampheuvellaan 34, 7351 DA Hoenderloo 
haalt; 	mij en 	 I op bij het station om half 9 	 wij zien jou dan iets om voor 9 uur bij de 

parkeerplaats in Hoenderloo 

Inmiddels is het nieuws over het sluiten van DHG gelekt in de pers. We moeten ons erop voorbereiden dat we 
midden in de hectiek komen. Ik had de instrumenten gemaakt maar nog niet aangepast op het 'sluiten'. Dat zal ik 
deze ochtend doen en naar jullie toesturen. 

Bij vragen of opmerkingen over het programma hoor ik het graag! 

Groet, 



@igj.n1>; 
@igj.nl> 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 3 december 2019 11:56 
Aan: 
Onderwerp: 	 RE: Programma DHG 4 dec. 

Categorieën: 	 Categorie Oranje 

Verstandig om het zo te doen! 
je zou dan alleen voor mij via Arnhem moeten rijden. Ik kan ook morgen zelf met de auto komen om je 

dié autorit op de terugweg te besparen. 

Van: 	 @igj.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 10:59 
Aan: 

	

	 @ igj. nl>; 
@owinsp.nl>; 

Onderwerp: Programma DHG 4 dec. 

Hoi allemaal, 

Na overleg met   hebben we toch besloten om het programma wat 'af te slanken' en medewerkers in 
principe niet te spreken. Bij deze het aangepaste programma. Ik hoor het graag bij vragen of opmerkingen. 

Groet, 
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Programma Toezicht DHG 

Datum: 4 december 2019 

Locatie: Hoenderloo, Kampheuvellaan 

Inspecteurs: 	 en 	 (ivho) 

Wanneer  Wat  Wie  Wanneer Wat Wie  Wat  Wie 

Gezamenlijk, alle inspecteurs Aanmelden en 
planning maken voor 
de dag: 
In de middag willen 
we jongeren 
spreken: Graag de 
jongeren op school 
informeren dat we er 
zijn. Jongeren 
mogen zich bij de 
docenten aanmelden 
voor een gesprek 
met de inspectie. Dit 
hoeft niet. 

09:30- 
10.00 

en 09.30-10.45 

10.45-12.00  

Clusterleider(s) en ~LE 
	Clusterleider(s  

Min 

Min  

	

09.30- 	Behandelaren 
10.45 

	

10.45- 	Behandelaren 
12.00  

Dossieronderzoek 
"gesloten" 

12.00-13.00  Lunchen  Gezamenlijk, alle inspecteurs 

en 
13.00-14.00  Transitiemanager Dossieronderzoek 

"open" 
sim enill 13.00- 

14.00 



14.00- 
16.00 

Jongerencarrousel. 
Gesprekken van 15 
minuten. Jongeren 
individueel spreken. 

14.00- 
16.00 

Vertrekken naar 
gesloten smaragd en 
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Na het toezicht telefonische interviews met: 

Cliëntenraad 
De OR 
Ouders 

Hiervoor telefoonnummers opvragen. 

Documenten opvragen: 

1. Nieuw plan december 2019 
2. Incidentenregistratie 
3. Management/kwaliteitsrapportages (maandelijks) 
4. Overzicht van SKJ registraties per groep 
5. Notulen/stukken informeren jongerenraad en OR. 
6. Nieuwe pedagogische visie 
7. Vlootschouw/analyse teams 
8. Medewerkerstevredenheidsonderzoek 
9. Definitieve roosters november 



Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum: 

RE: Woordvoeringslijn Hoenderloo Groep 
dinsdag 3 december 2019 10:44:06 

10.2.e 
	 Doc. 23 

Eigen persbericht DHG: 
https://www.oluryn.nl/over-pluryn/nieuws/nieuws-2019/week49/pluryn-sluit-locatie- 
hoenderloo-en-deelen 
Met vriendelijke groet, 
drs. 

Afdeling Jeugd 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

T 088 3700230 
M 06 

ei nl 
.n1 

Twitter: alGJni  

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Van: 

Verzonden: dinsdag 3 december 2019 10:07 

Aan:, 

Onderwerp: RE: Woordvoeringslijn Hoenderloo Groep 
Ter info. Hier een wat uitgebreider stuk uit de Stentor: 
https://www.destentor.ni/apeldoornkeelbesproken-jeugdzorginstelling-hoenderloo-groep-dicht-
n  -f ten-en-financiele-problemen»aeb6fd33/ 
Groet 

subbet met document 29 



3 december 2019 09:16 

Doc. 24 

dinsda 

RE: 

Categorie Oranje 

10 2 e 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 
Onderwerp: 

Categorieën: 

Onze minister is ook geïnformeerd over de woordvoeringslijn. 

Wat betreft een afsluitend gesprek. Dat lijkt me nu niet handig omdat we op twee locaties zijn. Dat doen we wat mij 
betreft alleen als er zaken zijn die we ivm veiligheid of urgentie direct terug willen koppelen. 

18.00 in ede moet dus in principe prima lukken :) 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 .powinsp.nl> 
Datum: dinsdag 03 dec. 2019 9:12 AM 
Aan: 
Onderwerp: Re: 

Lijkt me prima, van ons uit is gisteren een ambtsbericht naar de minister ocw gegaan 

Met vriendelijke groeten, 

Inspecteur speciaal onderwijs 

Op 3 dec. 2019 om 09:06 heeft 	 @igj.nl> het volgende geschreven: 

Geen idee. Ik denk het niet. Zal de woordvoerder vragen dit ook te delen met jullie 
woordvoerders. 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: 	 .'   o\\ insp  nl> 
Datum: dinsdag 03 dec. 2019 9:02 AM 
Aan: 	 (ij_ igj.nl>  
Onderwerp: RE: 

Is dit ook gedeeld met ivho? 

Met vriendelijke groeten, 

Inspecteur speciaal onderwijs 
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Werkdagen: dinsdag, woensdag, donderdag 

2 
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Van: 	 @pluryn.nl> 
Verzonden: 	 dinsdag 3 december 2019 10:15 
Aan: 
Onderwerp: 	 meldingen DHG 

Categorieën: 	 Categorie Oranje 

Beste 

Ik bedacht vanmorgen dat er tot de sluiting van De Hoenderloo Groep ongetwijfeld nog calamiteiten zullen 
plaatsvinden. We zullen die gewoon melden zoals het hoort, maar ik vraag me af hoe zinvol het is om ze nog te 
onderzoeken. Zou je hier over met me mee willen denken? 

Met vriendelijke groet, 

M 06 
T 	088 - 	 / 06 - 

	
(secretariaat) 

T 088 - 779 20 00 (centraal) 
E 	 73" 1@pluryn.n1  

Afdeling geneesheer-directeur 
Industrieweg 50, 6541TW Nijmegen 
Postbus 53, 6500AB Nijmegen 
www.plurvn.n1  

0 0 0 (5) 



dinsda 3 december 2019 08:54 
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Categorie Oranje 

Van: 
Verzonden: 
Aan: 

Categorieën: 

Hoi 

Ter informatie, onderstaand onze reactieve woordvoeringslijn: 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt al langere tijd intensief toezicht bij Pluryn en bij De Hoenderloo Groep in het 
bijzonder. Reden hiervoor is dat de inspectie zich zorgen maakt over de kwaliteit van zorg en de afwezigheid van middelen om 
deze zorg te verbeteren. De inspectie begrijpt de keuze van het bestuur van Pluryn om De Hoenderloo Groep te sluiten. Op dit 
moment doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van de geboden hulp bij De Hoenderloo Groep. 

Pluryn gaat de komende maanden een overgangsperiode in waarbij voor de jongeren die wonen op de locaties van de 
Hoenderloo groep een passende nieuwe woonplek gevonden moet worden. Pluryn, gemeenten, zorgverzekeraars en andere 
hulpaanbieders moeten hiervoor gaan zorgen in goed overleg met elkaar en met name de betrokken jeugdigen en diens ouders. 
De inspectie volgt deze overdracht en continuïteit van zorg op de voet. 

Groet, 

1 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Doc. 29 

RE: Woordvoeringslijn Hoenderloo Groep 
dinsdag 3 december 2019 09:29:00 

Beroepsdeformatie ;-) 

Van: 
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 09:29 
Aan: 
Onderwerp: RE: Woordvoeringslijn Hoenderloo Groep 
De inspectie van het onderwijs. Sorry! 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van '. 	 @igj.nl> 1@igj.nl> 
Datum: dinsdag 03 dec. 2019 9:27 AM 

@igj.nl> 
@igj.nl> 

Onderwerp: RE: Woordvoeringslijn Hoenderloo Groep 
Hoi, 
Wat is IvhO? 
Groet 
Van: 	 Ri4n1> 
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 09:09 
Aan: 	 (@i2j.nl> 
CC: 	 Pigj.nl> 
Onderwerp: RE: Woordvoeringslijn Hoenderloo Groep 
Hoi 
Zou je onze woordvoeringslijn willen delen met de woordvoering van de IvhO? De 
sluiting betreft namelijk ook de scholen. 
Bedankt! 
Groet, 
Van: 
Datum: dinsdag 03 dec. 2019 8:14 AM 
Aan: 	 @igj.nl>, 	 @igj.nl> 
Onderwerp: Woordvoeringslijn Hoenderloo Groep 
Dag E: en, 
Bijgaand de woordvoeringslijn over de sluiting Hoenderloo groep. 
Door de media aandacht krijgt LMZ of meldpunt mogelijk vragen. 
Groet 
-0-0-0 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt al langere tijd intensief toezicht bij Pluryn en bij De Hoenderloo 
Groep in het bijzonder. Reden hiervoor is dat de inspectie zich zorgen maakt over de kwaliteit van zorg en de 
afwezigheid van middelen om deze zorg te verbeteren. De inspectie begrijpt de keuze van het bestuur van 
Pluryn om De Hoenderloo Groep te sluiten. Op dit moment doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van 
de geboden hulp bij De Hoenderloo Groep. 
Pluryn gaat de komende maanden een overgangsperiode in waarbij voor de jongeren die wonen op de locaties 
van de Hoenderloo groep een passende nieuwe woonplek gevonden moet worden. Pluryn, gemeenten, 
zorgverzekeraars en andere hulpaanbieders moeten hiervoor gaan zorgen in goed overleg met elkaar en met 
name de betrokken jeugdigen en diens ouders. De inspectie volgt deze overdracht en continuïteit van zorg op 
de voet. 
Verzonden met BlackBerry Work 

Aan: 
Kopie: 
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(www.blackberry.com) 



Van: Louwes, K. (Korrie) 	@igj.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 december 2019 08:46 

Aan: Jonge, H.M. de (Hugo) 

CC: Koesveld, E.B.K. van (Ernst) minvws.nk Diemen-Steenvoorde, J.A.A.M. van 111/40-, 
Pminvws.nl> 

@minvws.n1>; 

@mi nvws.n1>; 
@minvws.n1>; 

@igj.n I>; AP.Wr, 	55/1::MRigi.ni>  
Onderwerp: Sluiting Hoenderloo Groep, woordvoeringslijn IGJ 

@i2j.n1>; 
@minvws.n1>; 

(Ronnie 

10.2.e, tenzij anders aangegeven 	 Doc. 30 

Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

FW: Sluiting Hoenderloo Groep, woordvoeringslijn IGJ 
donderdag 2 april 2020 16:28:57 

MT Jeugd, Continuiteit van zorg 1 
inisterie van olksgezondheid, Welzijn en Soort 1 Directie Jeugd 1 

Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 E 1 Den Haag 1 

I www.rijksoverheid.nl  

Van: 	 minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 december 201909:43 

Aan 	 @minvws.nl> 

Onderwerp: FW: Sluiting Hoenderloo Groep, woordvoeringslijn IGJ 

Fyi 

Beste Hugo, 

Naar aanleiding van de voorgenomen sluiting van de Hoenderloo Groep van Pluryn, hanteert de 
inspectie onderstaande woordvoeringslijn, gedeeld met DCO 	' gikai 
Wij volgen de ontwikkelingen intensief. Zo heb ik de voltallige -Raa van Bestuur vorige week op 
hun verzoek persoonlijk gesproken waarbij zij ons op de hoogte stelden van hun voornemen tot 
sluiting. Ter achtergrondinformatie 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt al langere tijd intensief toezicht bij Pluryn en bij 
De Hoenderloo Groep in het bijzonder. Reden hiervoor is dat de inspectie zich zorgen maakt 
over de kwaliteit van zorg en de afwezigheid van middelen om deze zorg te verbeteren. De 
inspectie begrijpt de keuze van het bestuur van Pluryn om De Hoenderloo Groep te sluiten. Op 
dit moment doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van de geboden hulp bij De 
Hoenderloo Groep. 

Pluryn gaat de komende maanden een overgangsperiode in waarbij voor de jongeren die wonen 
op de locaties van de Hoenderloo groep een passende nieuwe woonplek gevonden moet 
worden. Pluryn, gemeenten, zorgverzekeraars en andere hulpaanbieders moeten hiervoor gaan 
zorgen in goed overleg met elkaar en met name de betrokken jeugdigen en diens ouders. De 
inspectie volgt deze overdracht en continuïteit van zorg op de voet. 

Met vriendelijke groet, 

Korrie Louwes 

Hoofdinspecteur 

06 
tE1 
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Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA 1 Heerlen 

Managementondersteuner 

M 06 
qj.nl  

ttos:/ www.iqj.n1  
Twitter: (aIG)n1  

i("iqj.n11 06: 

Bekijk het verhaal van IG): Gezond vertrouwen 



nvws. nl>, 
/ 	inv w'S.111.>, 

cvnlin‘,  
invws.nl> 

Onderwerp: RE: 02122019 hele set MV Pluryn definitief 

Doc. 39 

Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 
Datum:  

RE: 02122019 hele set MV Pluryn definitief 
dinsdag 3 december 2019 12:30:57 

Grr inderdaad. Worden vast schriftelijke vragen... 

Iedereen thx voor snelle handelen 

(En gesprek met gemeenten moet nog steeds wel) 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: -~,M1111.111~  m in\ s. n I> 
Datum: dinsdag 03 dec. 2019 12:28 PM 

Grrrrr, hoor net dat niet door gaat 

Dank allemaal voor jullie super snelle en goede inzet! 

(I 	\\ s nl>, 

I MT. Jeugd, Continuiteit van zorg 1 
1111111lolksgezondheid, Welzijn en Sport  1 Directie Jeugd 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 

06 	 1 
minvws.nl 1 www.rijksoverheid.nl   

Van: 	 .~111Ella@minvws.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 12:27 
Aan: iiiallikiliatildái~@minvws.nl> 
CC: 	 @minvws.nl>; 	 @minvws.nl>; 

@minvws.nl>; WOW 21~ 
MIIIMIl@minvws.nl>; 	 @minvws.nl> 
Onderwerp: RE: 02122019 hele set MV Pluryn definitief 

Prima. 

Graag nog een opmerking toevoegen aan punt gemeenten. 

Dat je dit vraagstuk betrekt bij de herinrichting zorglandschap en met de VNG in gesprek 
gaat (BO 22 jan) hoe regio's ervoor gaan zorgen dat de toekomstige kids in de eigen regio 
of bovenregionaal) kunnen worden opgevangen. 

Grt 
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Verzonden met BlackBerry Work 
(\\ vv\\ .blackberry.com) 

Van: 	 (dm illVWS.11t> 
Datum: dinsdag 03 dec. 2019 12:06 PM 
Aan: 	 c?m 	invws. nl> 
Kopie: 	 'd minvws.nl>, 

(7minvws.nl>, 
rihninvws.nl> 

Onderwerp: 02122019 hele set MV Pluryn definitief 

Hoi 

Bijgevoegd dossiertje voor MV Pluryn. Achtergrondstukken hebben we los. 
Heb jij nog wijzigingen/aanvullingen? 

Groeten, 

minvws.nl>, 

invws nl>, 
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Factsheet Mondelinge Vraag 

Onderwerp: over jeugdzorginstellingen die stoppen, terwijl we tegelijkertijd kampen met flinke 
wachtlijsten (WESTERVELD, GroenLinks) 

Bron van artikel: Destentor.nl, 2 december 2019 

Naam dossierhouder: 

Telefoonnummer dossierhouder: 

Samenvatting van 
onderwerp dat 
voorligt 

Pluryn heeft aangekondigd dat De Hoenderloo Groep gaat sluiten. Bij de 
Hoerderloo Groep verblijven ruim 200 jongeren. De reden voor de sluiting is 
tweeledig. Er zijn kwaliteitsproblemen en financiele problemen. 

De context van het 
onderwerp 

Financiele problemen in de jeugdzorg 
Wachtlijsen in de Jeugdzorg 
TK brief; naar een betere organisatie van de jeugdhulp, jeugdbescherming en 

jeugdreclasering. 

Wat vinden wij van 
het bericht? 

• Het besluit tot sluiting is niet onlogisch. Het moet wel zorgvuldig gebeuren. 
Daarom is het goed dat Pluryn er een jaar voor uittrekt. 

• Pluryn heeft ons voorafgaand aan de communicatie over de sluiten 
geinformeerd. 

Kernboodschap • Er zijn al jaren kwaliteitsproblemen bij de Hoenderloo Groep. Het is 
onvoldoende gelukt om die problemen op te lossen. 

• De IG3 geeft aan de keuze van het bestuur van Pluryn om De Hoenderloo 
Groep te sluiten te begrijpen. 

• Het gaan om kwetsbare jongeren. Pluryn neemt 1 jaar de tijd om de zorg 
zorgvuldig over te dragen. 

o Een deel van de jongeren kan zijn behandeling bij Pluryn afronden. 
o Een ander deel van de jongeren kan de behandeling thuis afmaken 

of kan worden overgedragen aan een andere locatie binnen pluryn. 
o Voor de jongeren waarbij dit niet geldt organiseert Pluryn 

overlegtafels met andere aanbieders waar individuele jongeren en 
hun zorgvragen worden besproken en zodoende de meest 
passende plek te vinden. Gemeenten worden hier ook bij 
betrokken. 

• Daarnaast is het streven van het kabinet dat kinderen en jongeren meer in 
hun eigen omgeving zorg ontvangen.  

Kwaliteit 
De inspectie heeft aangegeven de overdracht en continuïteit van zorg op de 

voet te gaan volgen. 

Financiele situatie 
Pluryn is bezig met een financieel herstelplan. Gemeenten hebben een 
jeugdhulpplicht en zijn verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van passende 
jeugdhulp. Gemeenten en zorgkantoren zijn bij het herstelplan betrokken. 
Vanuit mijn rol als stelselverantwoordelijke ben ik hierbij betrokken, altijd met 
het oog op de borging van de continuïteit van zorg. 

Handelingsperspectief 

(wat kunnen we als 
VWS doen of 
toezeggen) 

Politieke afspraken 
(regeerakkoord, 

• De TK heeft eerder vragen gesteld over de situatie bij Pluryn (zie 
bijgevoegd)  
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convenant, 
coalitieafspraken 
e.d.) 

• Er is 20 mln beschikbaar voor liqiditeitssteun voor aanbieders in financiele 
problemen. De JA adviseert hierover. 

Feiten&cijfers • Bij Pluryn zijn ongeveer 8800 kinderen in zorg 
• Bij de Hoenderloo Groep veblijven ruim 200 jongeren. 

Financiële situatie bij Pluryn:  
• Pluryn verkeert in financieel zwaar weer. 
• In 2018: 

o Negatief resultaat van € 15,6 min 
o Jaaromzet: € 411 min 

• Oorzaken: 
o Niet betaalde overproductie en hoge ICT (integratie)kosten 
o Grote administratieve belasting door groot aantal gemeenten 
o Tarieven laag en niet kostendekkend 
o Veel (tijdelijke) inhuur 
o Omvang en complexiteit Pluryn (o.a. door overnames etc): 

▪ Pluryn heeft in 2016 het noodlijdende Intermetzo 
overgenomen 

■ Intermetzo (/Pluryn) heeft in 2015, 2016 en 2017 een 
omvangrijk bedrag (circa € 32,1 mln.) aan TAJ subsidie 
gekregen. 

• Op de afrekening van deze subsidie zat een 
oordeelsonthouding en een onrechtmatigheid VWS had 
ruim 6 min kunnen terugvorderen. 

▪ In november heeft VWS besloten dat bedrag niet terug te 
vorderen. De reden is dat er bij terugvordering een 
continuiteitsprobleem zou ontstaan. 

• Pluryn werkt op dit moment aan een meerjarenherstelplan om weer 
financieel gezond en toekomstbestendig te worden ((Focus binnen) Focus). 
Het sluiten van De Hoenderloo Groep is één van de maatregelen die hierin 
nemt. 

Overig 

(zoals heikele punten 
en pers) 

De media heeft aandacht besteed aan medere jeugdhulp instellingen in 
financiele problemen. 
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Datum: 
Prioriteit: 

Doc. 45 

dinsdag 3 december 2019 11:14:29 
Hoog 

Hebben Pluryn net gesproken. 

Mbt overdracht kinderen zeggen ze: 

Een deel van de kinderen kan de behandeling bij hoenderloo afmaken (verwachting ongeveer 
70) 
Een ander deel van de kinderen kan naar verwachting thuis verder worden behandeld of kan 
overgedragen worden aan een andere locatie van Pluryn (100-150) 
Voor de kinderen waarbij deze opties niet gelden gaat pluryn overleg tafels met andere 
zorgaanbieders organiseren en bespreken welke locatie passend zijn voor deze jongeren. De 
gemeenten worden hier uiteraard bij betrokken. 

1 MT Jeugd, Continuiteit van zorg 1 
inisterie van olksgezondheid. Welzijn en Soort 1 Directie Jeugd 1 

Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
06 

fE 	 i w i 1 www.rijksoverheid.nl   



m i nv ws . n I >; gtát2  

minvws.n1>; 0'04t4:'•VP b 
@minvws.n1>:, 	,. 

"n42';'4•Oth,  • - Rminvws.nl> 
@minvws.nl>; 

csti; • 
Pminvws.nl> 
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Van: 	 @minvws.nl> -29/9.K!"zi- 
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 09:21 
Aan 	 @minvws.n1>; 

Rminvws.nl>d,  
Ominvws.nl> 

CC: Koesveld, E.B.K. van (Ernst) 
gt,Rminvws.nl>, 	r 

 

iPminvws nl> 
Onderwerp: mondelinge vraag Pluryn 
Urgentie: Hoog 

Hoi allen, 

Ik neem aan dat één van jullie de MV over Pluryn voorbereid, niet? 

We bespraken het onderwerp net in de ochtend call. 
MWS heeft 3 aandachtspunten voor de voorbereiding: 

Kunnen jullie hiermee aan de slag? 

Verwachting is dat deze vraag door gaat. 

Groet.  

Van: 
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 08:09 

Pminvws.nl> 

Aan: 'WARminvws.n1>; _Dienstpostbus DBPZ Parlementaire Zaken <DBPZ- 
parlementairezaken@minvws.nl>; 
CC: Jonge, H.M. de (Hugo 

mi nvws.nl>; 
Rminvws.nl> 

Onderwerp: FW: mondelinge vraag 

Bijgaand een MV voor minister Hugo de Jonge. 

Gr. 
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Verzonden met BlackBerry Work(www.blackberry.com) 

Van: 	 @tweedekamer.nl>  
Verzonden: 3 dec. 2019 08:02 
Aan: Minister van VWS 

	
Ominvws.nl>  

Onderwerp: mondelinge vraag 

- het lid WESTERVELD (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over 
jeugdzorginstellingen die stoppen, terwijl we tegelijkertijd kampen met flinke wachtlijsten 
(Destentor.nl. 2 december 2019) 

Met vriendelijke groet, 

senior medewerker plenair proces 
Griffie Plenair - Bureau Wetgeving 
Tweede Kamer der Staten-Generaal 
Postbus 20018, 2500 EA 
I +(31)70 	1 EMPtweedekamer.n1 1 i www.tweedekamer.n1  
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Van: 
Aan: 
Cc: 
Onderwerp: 	FW: 02122019 hele set MV Pluryn definitief 
Datum: 	dinsdag 3 december 2019 13:31:58 
Bijlagen: 	02122019 hele set MV Plurvn definitief.docx 

Hierbij de set die we hebben gemaakt. 

Wij hebben contacten met Pluryn dus als er iets gebeurd houden we jullie op de hoogte. 

Het punt dat Ve. `1 maakte over de kinderen die nog komen en in het verleden naar Pluryn 
gestuurd werdén, pakken jullie dat op? Laat je weten als wij kunnen bijdragen? We hebben 
donderdag nog een overleg staan. 

1  MT Jeugd, Continuiteit van zorg 1 
nisterie van olksgezondheid. Welzijn en Soort Directie Jeugd 1 

Parnassusplein 5 t  2511 VX 1 Den Haag Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
06 

nvw 	1 www.rijksoverheid.nl   

u ebet met document 39 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 3 december 2019 11:37 
Aan: 
Onderwerp: 	 FW: input MV 
Bijlagen: 	 input MV.docx 

Categorieën: 	 Categorie Oranje 

Hoi en, 

Zie bijgaand. Kunnen jullie kijken of jullie gekke dingen zien? Ik zit nu in overleg. 

Groet, 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com) 

Van: t, .1' 	Q, - a minvws.nl> 
Datum: dmsda• 03 dec. 2019 11:34 AM 
Aan: 
Kopie: 	 @minvws.n1 
Onderwerp: FW: input MV 

Hoi 

Dit is het dossier voor de mondelingen vraag. 

We hebben de woordvoeringlijunn van TW gebruikt zoals we die via 	 hebben gekregen. 

1 MT Jeugd, Continuiteit van zorg 1 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  1  Directie Jeugd  1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
M  06 

(minvws.nl  1  www.rijksoverheid.nl  

Van: 	 @minvws.ni> 
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 11:33 
Aan: 	 @minvws,nl>; 	 @minvws.nl>; 

@minvws.nk 	 minvws.ni>; 
@minvws.nl> 

Onderwerp: input MV 
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Van: 
Verzonden: 	 dinsdag 3 december 2019 17:12 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 	 RE: Mondelinge vragen dinsdag 3 december 2019 

Categorieën: 	 Categorie Oranje 

H 

Prima, overigens zagen 	en ik geen gekke dingen in het stuk. 

Groet, 

Van: 	 @igj.nl> 
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 13:19 
Aan: 	 @igj.n1>; 

@igj.n1>; 	 @igj.nl> 
Onderwerp: FW: Mondelinge vragen dinsdag 3 december 2019 

Vraag onder de Hoenderloo Groep gaat niet door. 

Groet 

@igj.ni>; 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  



Van: 	 1@minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 december 2019 08:58 

Aan 	 - ft 	@minvws.n1>; 

gd 	 jeugdautoriteit.nl>; 

@jeugdautoriteit.nl> 

Onderwerp: FW: Reactie Hoenderloo groep 
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Van: 	 ia 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Reactie Hoenaerloo groep 
Datum: 	donderdag 2 april 2020 16:29:22 

1 MT Jeugd, Continuiteit van zorg 1 
•inisterie van olksgezondheid, Welzijn en Soort 1 Directie Jeugd 1 
Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 

06 
	

1 
E 	 1 www.rijksoverheid.n1 

Van: 	 @minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 december 2019 10:49 

Aan : 	 ,_.,ariggesem @minvws.nl> 

Onderwerp: FW: Reactie Hoenderloo groep 

Zie onderstaand ter info 

1 MT Jeugd, Continuiteit van zorg I 
inisterie van olksgezondheid, Welzijn en Soort 1 Directie Jeugd 1 

Parnassusplein 5 1 2511 VX 1 Den Haag 1 Postbus 20350 1 2500 EJ 1 Den Haag 1 
'§06 	1 
E 	minvw nl 1 www.rijksoverheid.n1  

Van: 	 minvws.nl> 

Verzonden: dinsdag 3 december 2019 08:40 
P0 • :4  

gi  • ni>  
9@igj.n1>; 

@minvws.nl> 
5-4.0 Pminvws.n1>; 

Onderwerp: RE: Reactie Hoenderloo groep 

Ok! Dank. 

Van: 	 ,,;;;vg ,4 4,, , .<s" 	@igj.nl>  
Datum: dinsdag 03 dec. 2019 8:15 AM 
Aan: 	 @minvws.nl>  
Kopie: 	 igj .nl> 
Onderwerp: Reactie Hoenderloo groep 

Hoi 

Ter info. Als wij benaderd worden over de sluiting Hoenderloo groep van Pluryn dan is dit 
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onze antwoordlijn. 

Groet 

-0-0-0 

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt al langere tijd intensief toezicht bij Pluryn en bij De Hoenderloo 
Groep in het bijzonder. Reden hiervoor is dat de inspectie zich zorgen maakt over de kwaliteit van zorg en de 
afwezigheid van middelen om deze zorg te verbeteren. De inspectie begrijpt de keuze van het bestuur van 
Pluryn om De Hoenderloo Groep te sluiten. Op dit moment doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van 
de geboden hulp bij De Hoenderloo Groep. 

Pluryn gaat de komende maanden een overgangsperiode in waarbij voor de jongeren die wonen op de locaties 
van de Hoenderloo groep een passende nieuwe woonplek gevonden moet worden. Pluryn, gemeenten, 
zorgverzekeraars en andere hulpaanbieders moeten hiervoor gaan zorgen in goed overleg met elkaar en met 
name de betrokken jeugdigen en diens ouders. De inspectie volgt deze overdracht en continuïteit van zorg op 
de voet. 

Verzonden met BlackBerry Work 
(www.blackberry.com)  
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Van: 	 1 
Aan: 
Onderwerp: 	RE: Woordvoeringslijn Hoenderloo Groep vanuit IGJ 
Datum: 	 dinsdag 3 december 2019 13:17:02 
Bijlagen: 	 imacie001.pnq 

imaae002.onq 
imaae003.cinq 
image004.onq 
imacie005.pnq 
image006.pnq 

nee, dank! 

Van: 	 1@igj.nl>  
Datum: dinsdag 03 dec. 2019 10:59 AM 
Aan: 	 @rn invws.nl> 
Onderwerp: FW: Woordvoeringslijn Hoenderloo Groep vanuit IGJ 

Hoi 
Ken je deze brief vanuit Pluryn aan de stakeholders. Handig om te hebben denk ik. 
Groet 
Van: 
Verzonden: dinsda 3 december 2019 10:21 
Aan: 
Onderwerp: RE: Woordvoeringslijn Hoenderloo Groep vanuit IGJ 
Dag 
Mooi zo. 
Bijgevoegd de brief die naar de stakeholders gaat. Hier meer informatie over opvang jongeren. Is misschien een 
goede toevoeging. 
Met vriendelijke groet, 

("j1"‘Pluryn 
M 06 - 
T 088 - 779 20 00 (centraal) 
E 	 @pluryn.ni 
Marketing 
Postbus 53, 6500 AB Nijmegen 
Industrieweg 50, 6541 TW Nijmegen 
www.pluryn.ni   

Van: 	 [ni 	 @igj.nl]  
Verzonden: dinsdag 3 december 20199:36 
Aan: 
Onderwerp: Woordvoeringslijn Hoenderloo Groep vanuit IGJ 
Dag I_ 
Ik probeerde je al te bellen maar je zal druk zijn met telefoontjes vanuit de media. Ik wilde je 
even laten weten dat onderstaande reactie de woordvoeringslijn vanuit de inspectie zal zijn. Wij 
hebben er nog geen vragen over gekregen. 
Mocht ie 	even willen afstemmen, mijn nummer is 06 
Groet 
-0-0-0 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt al langere tijd intensief toezicht bij Pluryn en bij De Hoenderloo 
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Groep in het bijzonder. Reden liervoor is dat de inspectie zich zorgen maakt over de kwaliteit van zorg en de 
afwezigheid van middelen om deze zorg te verbeteren. De inspectie begrijpt de keuze van het bestuur van 
Pluryn om De Hoenderloo Groep te sluiten. Op dit moment doet de inspectie onderzoek naar de kwaliteit van de 
geboden hulp bij De Hoenderloo Groep. 
Pluryn gaat de komende maanden een overgangsperiode in waarbij voor de jongeren die wonen op de locaties 
van de Hoenderloo groep een passende nieuwe woonplek gevonden moet worden. Pluryn, gemeenten, 
zorgverzekeraars en andere hulpaanbieders moeten hiervoor gaan zorgen in goed overleg met elkaar en met 
name de betrokken jeugdigen en diens ouders. De inspectie volgt deze overdracht en continuïteit van zorg op de 
voet. 

Woordvoerder 

Afdeling Communicatie 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA Heerlen 

T 06 

httn://wkv w. igj. nl   

twitter: @igjnl 

niet aanwezig op dinsdag 

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Onze persberichten in uw mailbox? Meld u aan voor de persberichtenservice. 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 	FW: Woordvoeringslijn Hoenderloo Groep vanuit IGJ 
Datum: 	 dinsdag 3 december 2019 10:58:11 
Bijlagen: 	 imarle001,png 

imaae002.onq 
imaae003.ong 
imaae004.onq 
imaae005.onq 
imaae006.pnq 
Brief RvB aan Stakeholders inzake sluiting Hoenderloo -Deelen.docx 

Hebben jullie deze brief voor de stakeholders al gezien? 

Groet  in 
Dubbel met document 58 
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Betreft: Sluiting locatie Hoenderloo/Deelen 

Geachte heer/mevrouw, 

Na een moeilijke en zorgvuldige afweging is Pluryn tot de onvermijdelijke conclusie gekomen dat 
we de locatie Hoenderloo (inclusief Deelen en het Hoenderloo College) in de loop van 2020 moeten 
sluiten als locatie voor open jeugdzorg en gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus). We begrijpen heel 
goed dat dit ingrijpend nieuws is voor jongeren, hun familie/verwanten, onze medewerkers en 
iedereen die verder betrokken is bij de jeugdzorg van Pluryn, locatie Hoenderloo/Deelen. 

Huidige jongeren 
De jongeren die momenteel op de locatie Hoenderloo/Deelen verblijven, stromen in lijn met hun 
behandeltraject het komend jaar geleidelijk door naar passende opvang thuis, in hun regio, naar 
passende andere voorzieningen zoals gezinswonen, naar specialistische behandelcentra van Pluryn 
of naar een andere zorgaanbieder. We gaan met elke jongere en familie/verwanten individueel in 
gesprek om te zoeken naar een maatwerkoplossing. 

Nieuwe aanmeldingen 
Pluryn neemt nieuwe aanmeldingen gewoon in behandeling, maar jongeren worden niet meer 
geplaatst in Hoenderloo en Deelen. Aanmeldingen voor jeugdzorg en JeugdzorgPlus in 
Hoenderloo/Deelen komen op de plaatsingslijst van de andere jeugdlocaties van Pluryn of van 
(ambulante) zorg en ondersteuning in de eigen regio. 

Medewerkers 
We gaan met de medewerkers van de locatie Hoenderloo/Deelen en het Hoenderloo College 
individueel in gesprek over herplaatsingsmogelijkheden binnen Pluryn. Door de krapte op de 
arbeidsmarkt hebben we zorg- en onderwijsprofessionals immers hard nodig. 

Redenen 
Er zijn drie redenen waarom we tot het besluit zijn gekomen om de locatie Hoenderloo/Deelen te 
sluiten: 

Kwaliteit van zorg 
De afgelopen jaren is onder meer uit intern onderzoek gebleken dat de kwaliteit van zorg op locatie 
Hoenderloo/Deelen verbeterd moet worden. Een van de oorzaken was het ontbreken van stabiele 
teams, waarop gebouwd kan worden. Daarbij maakte de inspectie zich zorgen over het repressief 
klimaat op een aantal groepen. Pluryn heeft die signalen serieus genomen en veel 
verbetermaatregelen doorgevoerd. Zowel de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) als Pluryn 
stellen vast dat de benodigde verbetervoorwaarden onvoldoende aanwezig zijn op de locatie. 
Daardoor kan de kwaliteit van de zorg aan de jongeren in het geding komen. 

Financiële resultaten 
De locatie Hoenderloo/Deelen lijdt dit jaar naar verwachting een verlies van meer dan vier miljoen 
euro en de financiële vooruitzichten zijn blijvend slecht. Dat gaat ten koste van de overige 
onderdelen van Pluryn en kan niet blijven duren. Het verlies wordt veroorzaakt door een lagere 
instroom van jongeren en dus lagere inkomsten. Verder zijn de tarieven die we krijgen voor onze 
specialistische zorg simpelweg te laag. En tenslotte hebben we als Pluryn, net als andere 
jeugdzorginstellingen, te maken met stijgende personeelskosten. Dat komt door personeelsverloop, 
ziekteverzuim (mede als gevolg van de werkdruk) en hogere kosten voor medewerkers die worden 
ingehuurd. 
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Maatschappelijke opgave 
Gemeentes willen de zorg aan jeugdigen zoveel mogelijk in de eigen regio laten plaatsvinden. Dat 
geldt ook voor de meer complexe jeugdzorg zoals we die kennen op de locatie Hoenderloo/Deelen. 
Pluryn is het hier mee eens, maar dat betekent ook dat Pluryn vooral jongeren krijgt waarvoor in de 
regio nog geen geschikte zorg voor is. Het gaat hierbij vooral om relatief veel verharde jongeren 
met een complexe zorgvraag. Daarvoor zijn kleine groepen en intensieve behandeling nodig. We 
krijgen hiervoor echter onvoldoende geld. 
Pluryn gaat zich vooral richten op de (vernieuwing) van de specialistische jeugdzorg. Dat doen we 
enerzijds door `de juiste zorg op de juiste plaats' oftewel zoveel mogelijk in de eigen regio en 
thuissituatie. En anderzijds via ambulante jeugdzorg zoals JeugdzorgPlus-thuis en gezinswonen. Dat 
betekent dat we als Pluryn onze specialistische jeugdzorg op een aantal locaties gaan concentreren. 
Hoenderloo/Deelen hoort daar niet bij. 

Zorgvuldig proces 
Wij beseffen dat de sluiting van de locatie Hoenderloo/Deelen als jeugdzorglocatie ingrijpend is 
voor alle betrokkenen en dat dit emoties oproept. Dat vraagt om de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid en heldere communicatie naar alle betrokkenen cliënten, familie/verwanten, 
medewerkers, verwijzers en ketenpartners. En ook naar overige partijen zoals cliëntenverenigingen, 
brancheorganisaties, gemeenten, landelijke overheid en financiers. Om een zorgvuldig proces te 
waarborgen, gaan we een 'Task force' oprichten. Sluiting van de locatie Hoenderloo/Deelen is een 
voorgenomen besluit, dat nog verder met de Raad van Toezicht, Ondernemingsraad en Cliëntenraad 
wordt besproken en definitief moet worden goedgekeurd. Sluiting van de locatie 
Hoenderloo/Deelen heeft geen gevolgen voor de overige locaties (jeugdzorg en Wlz) van Pluryn. 

Ik hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Voor aanvullende informatie of vragen kunt u 
contact opnemen met uw accountmanager zorgverkoop of met 

@pluryn.nl. 

Hoogachtend, namens Raad van Bestuur Pluryn 

Drs. Karel Verweij MMC 
Bestuursvoorzitter 
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Van: 
Aan: 
Onderwerp: 
Datum: 

Doc. 62 

RE: Hoenderloo Groep sluiting 
dinsdag 3 december 2019 10:10:00 

Okee, ik zie dit staan in het artikel: 
De sluiting heeft geen gevolgen voor de overige locaties van Pluryn. Wel heeft het besluit 
gevolgen voor het Hoenderloo College, de school voor voortgezet speciaal onderwijs van de 
Hoenderloo Groep 
Groet 

Van:, 
Verzonden: dinsdag 3 december 2019 10:09 
Aan: 
Onderwerp: Re: Hoenderloo Groep sluiting 
Hoi .  
Bedankt. Goed dat je even contact zoekt. Ik wist niet dat er ook speciaal onderwijs werd 
gegeven. 
Ik zal bij mijn collega's in het toezicht nagaan hoe wij hier mee omgaan. 
Groet 

Woordvoerder Inspectie van het Onderwijs 
06 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 

C)p  3 dec. 2019 om 09:43 heeft 	„  
giS144:» 	igj. n I>  het 

volgende geschreven: 

Beste rkj 
Volgens mij hebben we nog geen contact gehad, ik werk bij de inspectie 
gezondheidszorg en jeugd als woordvoerder. Vandaag was in het nieuws dat de 
Hoenderloo Groep onderdeel van Pluryn gaan sluiten. https://nos.nliartike1/2313033-
jeugdzorginstelling-hoenderloo-sluit-toekomst-400-medewerkers-onzeker.html   
Wij zijn over deze beslissing geïnformeerd en vinden deze navolgbaar. Ik heb er nog 
geen vragen over gekregen. Ik informeer jou omdat er ook speciaal onderwijs op deze 
locatie gegeven wordt. 
Zie hieronder de antwoordlijn die we hebben klaar staan. 
-0-0-0 
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt al langere tijd intensief toezicht bij 
Pluryn en bij De Hoenderloo Groep in het bijzonder. Reden hiervoor is dat de inspectie 
zich zorgen maakt over de kwaliteit van zorg en de afwezigheid van middelen om deze 
zorg te verbeteren. De inspectie begrijpt de keuze van het bestuur van Pluryn om De 
Hoenderloo Groep te sluiten. Op dit moment doet de inspectie onderzoek naar de 
kwaliteit van de geboden hulp bij De Hoenderloo Groep. 
Pluryn gaat de komende maanden een overgangsperiode in waarbij voor de jongeren 
die wonen op de locaties van de Hoenderloo groep een passende nieuwe woonplek 
gevonden moet worden. Pluryn, gemeenten, zorgverzekeraars en andere 
hulpaanbieders moeten hiervoor gaan zorgen in goed overleg met elkaar en met name 
de betrokken jeugdigen en diens ouders. De inspectie volgt deze overdracht en 
continuïteit van zorg op de voet. 
Groet 

floPrre voer er 
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Afdeling Communicatie 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
Stadsplateau 1 1 3521 AZ 1 Utrecht 
Postbus 2518 1 6401 DA Heerlen 

T 06- 
1

_ ,
.n1 

http://www.igj.nl   

twitter: @igjnl 

niet aanwezig op dinsdag 

Bekijk het verhaal van IGJ: Gezond vertrouwen 

Onze persberichten in uw mailbox? Meld u aan voor de persberichtenservice. 
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