
1. Meer duiding basistoezicht en thematische inspecties?  

Komen er niet aangekondigde inspecties?  
 

Zie ook de uitgeschreven presentatie 2016-10-21 Presentatie toekomstige inspecties BJZ 

Voor het basistoezicht wordt gedacht aan korte, zo min mogelijk belastende inspecties van 

een  3-tal uren en zo dicht mogelijk bij de dagelijkse realiteit. 

Niet aangekondigde inspecties lijken ons hiervoor een gepaste methodiek.  

Over éen en ander wordt nog overlegd met de verschillende belanghebbenden, worden 

proefinspecties uitgevoerd, wordt bijgestuurd,… We gaan daarbij nooit over één nacht ijs. 

 

Wat het specifieke element van niet-aangekondigde inspecties betreft: niet aangekondigd is 

niet hetzelfde als niet voorbereid. Immers, vooraleer de inspecties zouden worden aangevat, 

zal duidelijk aan de sector gecommuniceerd worden waarover deze basisinspecties zullen 

gaan, hoe lang ze zullen duren, waar de inspecteur zal naar kijken en naar vragen en wat de 

verwachtingen zullen zijn. 

Van de inspecteurs wordt dan een flexibele opstelling verwacht, het dagelijks werk krijgt de 

voorrang, de inspecteur is hierbij aanwezig en kan vragen stellen, maar zal de werking niet 

hinderen. Waar nodig kan de inspecteur bij een niet aangekondigde inspectie een afspraak 

maken om aangekondigd bepaalde aspecten nader te bevragen of te bespreken op een 

ander tijdstip.  

 

2. Wat zijn de verwachtingen bij het thema vrijheidsbeperkende maatregelen 

(VBM)? 

Zijn er nog thema ’s bekend, bv. vertrouwenspersoon of ICT -veiligheid? 
 

Als de inspecties  VBM verder uitgewerkt zijn, zal hierover opnieuw gecommuniceerd 

worden. Op dit moment zijn er nog geen verdere thema ’s gekend. Zoals uiteengezet tijdens 

de presentatie zijn er allerhande redenen om te kiezen voor een thema en zal dit in overleg 

met de betrokken partijen gebeuren. 

 

3. Wat is de bedoeling van ervaringen van jongeren uit de jeugdhulp te 

verzamelen? 
 

Eén van de elementen in de visie van Zorginspectie is ‘de gebruiker staat centraal’. Vandaar 

dat wij het belangrijk vinden om goed te luisteren naar de jongeren, maar ook naar hun 

context. Echter beperken we ons niet tot jongeren en context, maar willen we ook in dialoog 

gaan met de organisaties en de koepels, met het Agentschap Jongerenwelzijn en met alle 

belanghebbenden.  

 


