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De meest gestelde  
vragen en antwoorden
De Kinderombudsman brengt op vrijdag 19 juni 2020 een rapport uit over \

De Hoenderloo Groep (DHG). Wij vinden het belangrijk dat jullie dit weten, want 

het gaat over jullie en de plek waar jullie wonen. Daarom leggen we uit wat we 

hebben onderzocht.

Staat jouw vraag er niet bij of wil je ons nog iets vertellen?  Je kan ons (gratis) 

bellen op 0800-8765432 of mailen ombudswerk@dekinderombudsman.nl.

1 Vraag: Verandert er door het 
rapport iets voor mij? 
Nee, door het rapport verandert er nu niets voor jou. 

Dat vind je  misschien raar, maar dat komt omdat we 

gekeken hebben naar wat er tot nu toe is gebeurd en 

niet naar wat er in de toekomst nog gaat gebeuren. 2 Vraag: Waarom hebben jullie dit 
onderzoek gedaan?
We hebben dit onderzoek gedaan, omdat er veel verschillende 

verhalen waren over waarom DHG moest sluiten en hoe dit 

is besloten. Dit komt omdat  veel mensen ons hierover heel 

verschillende dingen vertelden. Sommigen vertelden dat het 

juist goed was om DHG te sluiten, omdat DHG kinderen geen 

goede zorg geeft. Maar anderen vinden DHG juist wel heel goed 

en zeggen dat het besluit om geld gaat. En we hoorden ook 

verschillende verhalen over hoe goed er is gekeken naar wat voor 

jullie belangrijk en goed was en of jullie hier zelf ook iets over 

konden zeggen. Door al die verschillende verhalen zijn we zelf een 

onderzoek begonnen om het uit te zoeken hoe het is gegaan. 

3 Vraag: Wat hebben jullie onderzocht? 
We hebben onderzocht of bij de beslissingen die zijn genomen 

goed is gekeken wat het beste is voor jullie, de kinderen die op DHG 

wonen. Niet alleen voor nu maar ook voor later. Drie dingen hebben 

we speciaal onderzocht:

1. Of er goed genoeg is gekeken of het voor jullie  

echt het beste was om DHG te sluiten.

2. Of er goed genoeg is gekeken en voor is gezorgd dat  

alles voor jullie ook na het besluit om DHG dicht te  

doen op een goede en fijne manier door zou gaan. 

3. Of er goed genoeg is gekeken waar jullie heen kunnen na DHG. 
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4 Vraag: Hoe hebben wij dit onderzoek gedaan? 
Wij hebben met veel mensen gesproken die ons iets konden vertellen over hoe 

de besluiten zijn genomen. Zoals mensen van Pluryn, van DHG, van gemeenten, 

jongeren van de Jongerenraad en ook  ouders. Ook hebben we  rapporten gelezen 

die over de sluiting van DHG gaan. En over hoe het daarna ging. Alles wat we 

hebben gehoord en gezien, hebben we met elkaar vergeleken. Verder hebben we 

gekeken naar wat in het Kinderrechtenverdrag staat over hoe je besluiten moet 

nemen. En we hebben gekeken naar wat het Kinderrechtencomité hier over zegt. 

Het Kinderrechtencomité kijkt in bijna alle landen van de wereld hoe het met 

kinderrechten gaat. Zo hebben we onderzocht of de besluiten op een goede manier 

zijn genomen en of dit voor jullie ook het beste was. 

5 Vraag: Ik woon hier, maar jullie hebben 
mij niets gevraagd. Waarom niet? 
Het plan was om naar ongeveer tien kinderen van verschillende 

groepen toe te gaan om mee te praten. Maar door corona kon dat 

niet. Daarom hebben we via beeldbellen met twee jongeren van de 

Jongerenraad van DHG gesproken. Zij hebben hun eigen verhaal en 

dat van jullie heel goed aan ons verteld. En die verhalen zijn belangrijk 

geweest voor ons onderzoek!

6 Vraag: Waarom is dit onderzoek belangrijk?
Niet alleen Pluryn en DHG hebben problemen. Er zijn meer instellingen in 

Nederland waar kinderen wonen. We willen dat als die problemen krijgen, ze 

leren van de dingen die bij Pluryn en DHG niet goed zijn gegaan. Zodat zij het 

voor kinderen beter kunnen gaan doen.

7 Vraag: Wat moet er volgens de 
Kinderombudsman veranderen? 
Als je zo’n belangrijk besluit neemt als sluiten, dan moet je een heel goed plan 

hebben. Je moet heel goed onderzocht hebben dat je besluit echt het beste besluit 

voor kinderen is. En als dat niet zo is, dan moet je heel belangrijke redenen hebben 

om het besluit toch door te laten gaan. Dat moet je goed uitleggen.

Omdat het niet alleen door Pluryn komt dat het zo gegaan is, moet je samen 

kijken wat je het beste aan de problemen kunt doen. En je moet samen 

oplossingen vinden. De kinderen om wie het gaat moeten kunnen meepraten  

en meedenken over de oplossingen. 
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8 Vraag: Wat zijn de belangrijkste conclusies? 

1. Is er goed genoeg gekeken of het voor jullie, de kinderen die op DHG wonen, echt het beste was 

om DHG te sluiten?  

Wij vinden dat Pluryn bij het besluit om DHG te sluiten niet goed genoeg heeft gekeken naar wat 

het beste was voor jullie. Pluryn heeft niet goed genoeg onderzocht wat dit besluit voor jullie 

betekent. We vinden dat er voor elk kind een plan klaar had moeten liggen over hoe het verder zou 

gaan. En dat was er niet. En Pluryn wist ook niet zeker of er voor ieder kind een goede vervolgplek 

was in de buurt van hun ouders.  Dat vindt de Kinderombudsman verkeerd, want onduidelijkheid 

over je toekomst daar kun je bang en onrustig van worden.  

2. Is er goed genoeg gekeken en voor gezorgd dat alles voor jullie ook na het besluit om DHG dicht 

te doen op een goede en fijne manier door zou gaan?  

Ook dat is niet zo goed gegaan. Door alle onduidelijkheid kwam er bij jullie, ouders en ook bij de 

groepsleiding onrust en stress. Er werden ook activiteiten gestopt en groepen samengevoegd 

omdat groepsleiding weg ging. Dat had volgens de Kinderombudsman anders gemoeten.  

3.  Is er goed genoeg gekeken waar jullie heen kunnen na DHG?  

De Kinderombudsman vindt dat er in het begin niet goed genoeg met jullie en jullie ouders gepraat 

is over een passende vervolgplek. Dat gaat nu wel beter. De meesten van jullie hebben gesprekken 

gehad. Je hebt kunnen vertellen wat je zelf belangrijk vindt. Maar het kan nog altijd beter. De 

Kinderombudsman vindt het belangrijk dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt voor álle 

kinderen op DHG over hun vervolgplek. En dat je er zelf over mee mag praten.

We hebben ook nog een eindconclusie
Onze eindconclusie is dat Pluryn geprobeerd heeft om alles zo goed mogelijk voor jullie te doen, 

maar dat er toch wel veel fout is gegaan. Er is niet altijd gekozen voor wat echt het beste is 

voor jullie. Wij denken trouwens dat dit vaker voorkomt bij organisaties die jeugdhulp geven of 

organisaties die betrokken zijn bij het geven van jeugdhulp. Wat het voor Pluryn moeilijk maakte, 

was dat ze de zorg moesten veranderen omdat de regels anders zijn geworden. Dat maakte het 

geven van goede zorg lastig. Daarom vindt de Kinderombudsman dat ook de gemeenten en 

ministers verantwoordelijk zijn en moeten kijken hoe het voor kinderen beter kan gaan.



De Kinderombudsman
Postbus 93122
2509 AC Den Haag

0800-876 54 32 
(maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 17.00 uur)

www.dekinderombudsman.nl
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