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Geachte raad van bestuur,
Bij deze deel ik u mee dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd
(hierna: de inspectie) het verscherpt toezicht bij Zorgboerderij ‘t Boerenerf
B.V. te Emmeloord (hierna: ‘t Boerenerf) op 21 december 2018 heeft
opgeheven. U bent hierover al per telefoon op 21 december 2018
geïnformeerd.
Bevindingen inspectie
Op 28 augustus 2018 werd ‘t Boerenerf te Emmeloord voor een periode van
drie maanden door de inspectie onder verscherpt toezicht gesteld.
Op 30 oktober 2018 is er een tussentijds inspectiebezoek geweest en op
29 november 2018 heeft de inspectie ‘t Boerenerf opnieuw bezocht om te
toetsen of de gevraagde maatregelen zijn doorgevoerd.
Uit het inspectiebezoek blijkt dat medewerkers en bestuurders van
‘t Boerenerf hard gewerkt hebben aan verbeteringen. Zo constateerde de
inspectie geen tekortkomingen meer ten aanzien van de getoetste normen
op de thema’s medicatieveiligheid en sturen op kwaliteit en veiligheid. Ook
heeft het ‘t Boerenerf beleid ontwikkeld en nieuwe protocollen
geïmplementeerd voor het thema vrijheidsbeperking. ’t Boerenerf heeft ten
tijde van het inspectiebezoek geen ingezette vrijheidsbeperkende
maatregelen. Hierdoor is het laatste thema niet getoetst.
Het uitvoeren van het scholingsplan en het methodisch werken met het
zorgplan blijven een aandachtspunt. Door het per oktober 2018 invoeren
van een nieuw elektronisch zorgdossier is het voor de inspectie nog niet
mogelijk uitspraken te doen over volledige implementatie en borging. Echter
de motivatie en de daadkracht om zich, ook op deze aspecten, te blijven
verbeteren en ontwikkelen, is voldoende aannemelijk gemaakt door de
organisatie.
Conclusie
Op basis van de inspectiebezoeken bij ‘t Boerenerf concludeert de inspectie
dat de tekortkomingen die ten grondslag lagen aan het verscherpt toezicht
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grotendeels zijn opgelost. Er is door ’t Boerenerf goed gestuurd op
verbeteringen. De inspectie heeft daarom het verscherpt toezicht bij
‘t Boerenerf opgeheven.
Vervolgacties inspectie
De inspectie zal de vorderingen bij ‘t Boerenerf blijven volgen en het
‘t Boerenerf in 2019 nogmaals bezoeken. Dit om te kijken of de ingezette
verbeteringen verder vervolg hebben gekregen en deze verbeteringen ook
worden geborgd in de organisatie.
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Procedure verscherpt toezicht en openbaarmaking
Het opheffen van verscherpt toezicht is geen besluit in de zin van de
Algemene wet bestuursrecht en daarom niet vatbaar voor bezwaar en
beroep.
U bent telefonisch geïnformeerd dat u vóór 3 januari 2019 voor 12.00 uur
een eventuele reactie op het opheffen van verscherpt toezicht schriftelijk
kenbaar kunt maken aan de inspectie. Deze zal als bijlage bij het rapport,
met deze brief, actief openbaar worden gemaakt op de website van de
inspectie (www.igj.nl). De openbaarmaking gaat gepaard met een
persbericht.
U heeft, conform artikel 4.8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot
3 januari 2019 12.00 uur de gelegenheid uw eventuele bedenkingen tegen
de openbaarmaking van de opheffing van het verscherpt toezicht in te
dienen. Het indienen van deze bedenkingen kan zowel mondeling als
schriftelijk.
Indien u geen bedenkingen indient tegen openbaarmaking wordt deze brief
tezamen met het definitieve rapport, uw schriftelijke reactie op de opheffing
van verscherpt toezicht en een persbericht op www.igj.nl gepubliceerd.
Indien u wel bedenkingen indient tegen openbaarmaking zullen deze in
behandeling worden genomen in het kader van de Wet openbaarheid van
bestuur (Wob). Hangende de besluitvorming op grond van de Wob vindt dan
geen actieve openbaarmaking plaats.
Uw eventuele bedenkingen tegen de actieve openbaarmaking kunt u
meedelen op telefoonnummer telefoonnummer van ondergetekende, N.N.,
senior inspecteur of mailen naar het algemeen e-mailadres van de inspectie
ri.utrecht@igj.nl met een cc naar e-mailadres@igj.nl onder vermelding van
het kenmerk rechts boven aan deze brief.
De inspectie gaat ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,

N.N.
senior inspecteur
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