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Samenvatting 

In februari 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting toezicht uit bij Auti-

start B.V. (hierna Auti-start), locatie Trend, 24-uursbegeleiding. Doel van het toezicht was om te 

bepalen of deze locatie van Auti-start verantwoorde jeugdhulp biedt. 

De inspectie heeft de set met 32 kernverwachtingen voor jeugdhulp met verblijf getoetst. Auti-

start, locatie Trend, 24-uursbegeleiding voldeed op het moment van het toezicht aan 30 

onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. 

Verbetering is nodig op de volgende verwachtingen:  

- Professionals gebruiken een actueel medicatieoverzicht; 

- Professionals bewaren medicijnen verantwoord. 

De inspectie vertrouwt erop dat Auti-start concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle 

verwachtingen te voldoen.  
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1 Inleiding 

In februari 2018 voerde de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (hierna: de inspectie) 

onaangekondigd toezicht uit bij Auti-start. Doel van het toezicht was om te bepalen of Auti-start 

verantwoorde jeugdhulp biedt.  

 

Beschrijving Auti-start 

Auti-start is tien jaar geleden gestart als kleinschalige zorgaanbieder. Inmiddels wordt vanuit drie 

locaties zorg verleend. Vanuit de locaties wordt (kortdurend) verblijf, behandeling en begeleiding 

geboden aan jeugdigen tussen de 4 en 18 jaar met een gemiddelde tot hoge intelligentie en 

psychiatrische diagnostiek. De behandeling en begeleiding richt zich op de jeugdige met autisme 

en/of AD(H)D en diens netwerk. 

Op locatie 24-7 bevindt zich de dag- en logeervoorziening. Op locatie Trend bevindt zich de 24-

uursbegeleiding, Trendplus1 en de structuurgroep. Auti-start staat sinds 2008 ingeschreven bij de 

Kamer van Koophandel, de huidige inschrijving is bekend onder nummer 52365220.   

 

Het toezicht van de inspectie heeft zich gericht op de 24-uurs begeleiding op locatie Trend. Locatie 

Trend biedt 14 reguliere en twee crisisplaatsen aan jeugdigen. Op het moment van het toezicht 

verbleven er in totaal 14 jeugdigen op de 24-uursbegeleiding, in de leeftijdscategorie van 14 tot en 

met 19 jaar, allen geplaatst door omliggende gemeenten op basis van de Jeugdwet. Alle jeugdigen 

hebben autisme en/of ADHD/ADD problematiek, gecombineerd met psychische problematiek. De 

gemiddelde duur van het verblijf van een jeugdige op locatie Trend bedraagt tussen de 9 en 12 

maanden. 

 

Locatie Trend is overzichtelijk met grote open ruimtes. Iedere jeugdige beschikt over een eigen 

kamer, die uitkomt op een woonkamer die hij/zij deelt met een aantal andere jeugdigen. Daarnaast 

is er een gezamenlijke woonkamer waar alle jeugdigen mogen komen. Rondom de locatie bevindt 

zich een tuin omringd door een heg. In de tuin is een kleine moestuin en is er speelapparatuur 

aanwezig zoals een voetbaldoeltje en een trampoline. Naast de tuin ligt een kanaal waarin kan 

worden gezwommen en gevaren, mits de  jeugdigen beschikken over een zwemdiploma.  

 

Op locatie Trend, waar 24-uursbegeleiding wordt geboden, zijn verschillende medewerkers 

werkzaam: vier locatieondersteuners, twee assistent-begeleiders, twee begeleiders, vijf persoonlijk 

begeleiders, zes procescoördinatoren, drie systeembegeleiders, een nachtdienstmedewerker, een 

onderhoudsmedewerker en een GZ-psycholoog. De onderhoudsmedewerker, procescoördinatoren, 

systeembegeleiders en GZ-psycholoog zijn ook werkzaam op de andere locaties van Auti-start.  

                                                           
1 Trendplus is een variant van beschermd wonen waarbij er meer geoefend kan worden met het zelfstandig wonen en waarbij de begeleiding 

aangepast wordt naar de behoefte van de groep of het individu. Trendplus kan een tussenstap zijn naar zelfstandig (begeleid) wonen. 
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De locatieondersteuners verrichten de dagelijkse ondersteunende taken zoals schoonmaken en 

koken voor jeugdigen. De begeleiders begeleiden de jeugdigen op de groep, waarbij de persoonlijk 

begeleiders tevens mentor zijn van de jeugdigen. De procescoördinatoren zien toe op het gehele 

zorgproces en onderhouden contacten met externe partijen zoals scholen en behandelaars. De 

procescoördinatoren zijn eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de zorg. 

 

Alle medewerkers, behalve de onderhoudsmedewerker en één locatieondersteuner, hebben een 

zorggerelateerde opleiding op MBO of HBO niveau. Alle procescoördinatoren en systeembegeleiders 

zijn SKJ geregistreerd. Alle medewerkers zijn geschoold in de meldcode huiselijk geweld en hebben 

ook diverse zorginhoudelijke cursussen gevolgd zoals autismetrainingen, medicatietrainingen, en 

agressiebeheersing. Verder vindt er eenmaal in de maand intervisie plaats. 

 

Toetsingskader 

Het onderzoek is uitgevoerd aan de hand van het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. 

Het toetsingskader bestaat uit vijf thema’s: Uitvoering hulp, Veiligheid, Leefklimaat, Cliëntenpositie 

en Bestuurlijke organisatie. Elk thema is uitgewerkt in een aantal verwachtingen. Voor Jeugdhulp 

met verblijf is een set met 32 kernverwachtingen geselecteerd. Het toetsingskader is te vinden op: 

http://toetsingskadervhj.nl. 

  

http://toetsingskadervhj.nl/
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2 Bevindingen 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het toezicht gepresenteerd aan de hand van de vijf 

thema’s uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd: Uitvoering hulpverlening, Veiligheid, 

Leefklimaat, Cliëntenpositie en Bestuurlijke organisatie. Deze thema’s zijn onderverdeeld in criteria 

waaronder verwachtingen vallen. Per verwachting geeft de inspectie een oordeel. Als de 

verwachting als onvoldoende is beoordeeld, geeft de inspectie een toelichting. Wanneer het oordeel 

voldoende is, maar de inspectie op grond van de bevindingen van mening is dat er reden is voor 

verbetering, benoemt de inspectie een aandachtspunt.  

 

V Voldoende N.B. Niet beoordeeld 

O Onvoldoende O V Gewijzigd in voldoende voor vaststellen rapport 

 

De onderstaande oordelen van de inspectie hebben betrekking op de kwaliteit van de hulp die Auti-

start op locatie Trend, 24-uursbegeleiding biedt.  

 

Thema 1: Uitvoering hulpverlening 

1.1. Professionals bieden passende hulp 

 Verwachting Oordeel 

1.1.1 Professionals bieden hulp die aansluit bij de relevante ontwikkelingstaken en de 

problematiek van de jeugdigen en hun ouders. V 

1.1.2 Professionals bieden hulp die aansluit bij de achtergrond, eigen mogelijkheden en het 

probleemoplossend vermogen van de jeugdigen, hun ouders en hun netwerk. V 

 

1.2. Professionals werken volgens professionele standaarden 

 Verwachting Oordeel 

1.2.1 Professionals werken volgens de richtlijnen van de beroepsgroep.  V 

1.2.2 Professionals werken doelgericht en planmatig. V 
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1.3. Professionals betrekken jeugdigen en hun ouders bij de hulp 

 Verwachting 
Oordeel 

1.3.1 Professionals werken met een plan dat door of in overleg met jeugdigen en hun ouders is 

opgesteld. V 

1.3.3 Professionals bejegenen jeugdigen en hun ouders met respect en nemen hen serieus bij de 

uitvoering van de hulp. V 

1.3.4 Professionals zorgen ervoor dat de jeugdigen contact kunnen (onder)houden met hun 

ouders en hun netwerk. V 

 

1.4. Professionals stemmen af met de bij de jeugdigen en hun ouders 

betrokken instanties 

 Verwachting Oordeel 

1.4.1 Professionals stemmen het plan af met de plannen van overige betrokken instanties. 

V 

 Aandachtspunt:  

Voor jeugdigen, ouders en professionals is het niet altijd duidelijk wie de regie voert over 

de hulp. Dit staat ook niet altijd in het plan vermeld. 

 

 

Thema 2: Veiligheid 

2.1. Professionals houden goed zicht op de veiligheid van jeugdigen 

 Verwachting Oordeel 

2.1.1 Professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van de jeugdigen. V 

2.1.2 Professionals schatten de veiligheidsrisico’s van de jeugdigen systematisch in. 
V 

2.1.3 Professionals beoordelen de veiligheidsrisico’s in multidisciplinair verband. V 
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2.2. Professionals beperken de veiligheidsrisico’s voor jeugdigen 

 Verwachting Oordeel 

2.2.1 Professionals bepalen mede op basis van de veiligheidsrisico’s de in te zetten hulp. V 

2.2.2 Professionals bewaken de gemaakte afspraken over het beperken van de 

veiligheidsrisico’s. 
V 

2.2.3 Professionals treden bij acute onveiligheid actief op. V 

 

2.3. De aanbieder zorgt ervoor dat jeugdigen op een veilige wijze 

medicatie ontvangen 

 Verwachting Oordeel 

2.3.1 De aanbieder organiseert het omgaan met medicatie zorgvuldig. V 

2.3.2 Professionals gebruiken een actueel medicatieoverzicht. O 

 Toelichting:  

Professionals dienen de medicatie te verstrekken aan de hand van een actuele door de 

apotheker verstrekte toedienlijst per jeugdige. Deze lijst dient door de apotheek bij de 

afgifte van een geneesmiddel op aanvraag aan ouders te worden verstrekt. Er dient op 

deze medicatietoedienlijst te worden afgetekend dat de medicatie is verstrekt. De “Veilige 

principes in de medicatieketen” zijn hierbij de norm. Op dit moment handelt Auti-start niet 

conform deze norm omdat professionals voor het verstrekken van medicatie aan jeugdigen 

eigen formulieren gebruiken. Hierin staat vermeld welke medicatie de jeugdige wanneer en 

op welke wijze moet innemen en hoe de medicijnen bewaard moeten worden. De ouders 

van de jeugdige moeten dit formulier ondertekenen. De formulieren worden in het dossier 

van de jeugdige opgeslagen.  

2.3.3 Professionals bewaren medicijnen verantwoord. O 

 Toelichting:  

Medicijnen worden bewaard in de voorraadkast en de medicatiekast die beiden op slot 

zaten. De voorraadkast van de medicatie was overzichtelijk, er was geen overbodige 

voorraad en de medicatie zat in op-naam-gestelde verpakkingen.De medicijnen in de 

medicijnkast worden op naam uitgezet in weekdoosjes. Echter, gelet op de zorgzwaarte 

van de jeugdigen, de mate van medicijngebruik door de jeugdigen en het relatief grote 

aantal medewerkers is het noodzakelijk, voor de 24-uursbegeleiding, om gebruik te maken 

van een geneesmiddelen distributie systeem. 
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Thema 3: Leefklimaat 

3.1. De fysieke leefomgeving is van goede kwaliteit 

 Verwachting Oordeel 

3.1.1 De leefomgeving is schoon, passend en veilig. V 

3.1.2 Het leefklimaat past bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase van de jeugdigen. 

 V 

 

3.2. Het leefklimaat is passend bij de jeugdigen 

 Verwachting Oordeel 

3.2.2 De dagelijkse routine en de huisregels dragen bij aan de ontwikkeling van de jeugdigen. V 

3.2.3 Jeugdigen leiden een voor hen zo gewoon mogelijk leven, inclusief onderwijs en 

vrijetijdsbesteding. V 

 

3.3. Professionals hebben een respectvolle houding naar de jeugdigen 

 Verwachting 
Oordeel 

3.3.2 Professionals hebben tijd en aandacht voor de jeugdigen. 
V 

3.3.5 Professionals respecteren de privacy van de jeugdigen. V 

 

Thema 4: Cliëntenpositie 

4.1. De aanbieder geeft de jeugdigen en hun ouders de mogelijkheid om voor 

hun individuele belangen op te komen 

 Verwachting Oordeel 

4.1.1 De aanbieder onderneemt actie indien jeugdigen en/of hun ouders aangeven ontevreden te 

zijn over de geboden hulp. 
V 

4.1.2 Jeugdigen en hun ouders kunnen gebruikmaken van een onafhankelijke 

vertrouwenspersoon. 
V 

4.1.3 Jeugdigen en hun ouders kunnen een klacht indienen bij een onafhankelijke 

klachtencommissie. 
V 
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Thema 5: Bestuurlijke organisatie 

5.1. De aanbieder voert systematisch kwaliteitsmanagement uit 

 Verwachting Oordeel 

5.1.4 De aanbieder registreert en analyseert incidenten en voert naar aanleiding van de analyse 

verbeteringen door. 
V 

 

5.2. De aanbieder zet gekwalificeerde professionals in 

 Verwachting 
Oordeel 

5.2.1 De aanbieder werkt met geregistreerde professionals, tenzij de inzet van een niet 

geregistreerde professional niet afdoet aan de kwaliteit van hulp of noodzakelijk is voor de 

kwaliteit. 
V 

5.2.2 De aanbieder zet professionals in die aantoonbaar zijn geschoold voor de functie die zij 

uitoefenen. 
V 

5.2.3 De aanbieder biedt professionals de mogelijkheid kennis en vaardigheden actueel te 

houden. 
V 

 

5.3. De aanbieder voldoet aan de geselecteerde nalevingsnormen 

 Verwachting Oordeel 

5.3.1 De aanbieder beschikt over de Verklaring Omtrent Gedrag van personen die structureel 

contact hebben met jeugdigen of hun ouders. 
V 

 Aandachtspunt:  

De aanbieder beschikt voor alle medewerkers en vrijwilligers over een Verklaring Omtrent 

Gedrag. Wel bleek dat de VOG’s niet aanwezig zijn bij de start van het dienstverband. De 

werkwijze van Auti-start is dat bij ondertekening van de arbeidsovereenkomst een VOG 

wordt aangevraagd waardoor deze niet altijd bij de start van het dienstverband aanwezig 

is. Het is echter van belang dat een VOG op het moment van aanvang van het 

dienstverband aanwezig is bij de aanbieder. De aanbieder dient zijn werkwijze hierop aan 

te passen en de VOG eerder aan te vragen. 

 

5.3.2 De aanbieder heeft een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
V 
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3 Vervolg 

Auti-start, locatie Trend 24-uursbegeleiding voldeed op het moment van het toezicht aan 30  

onderzochte verwachtingen uit het toetsingskader Verantwoorde Hulp voor Jeugd. Bij twee 

verwachtingen heeft de inspectie een aandachtspunt geformuleerd. 

Verbetering is nodig op de volgende verwachtingen: 

- Professionals gebruiken een actueel medicatieoverzicht; 

- Professionals bewaren medicijnen verantwoord. 

De inspectie vertrouwt erop dat Auti-start concrete verbetermaatregelen doorvoert om aan alle 

verwachtingen te voldoen.  
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Bijlage - Verantwoording 

De inspectie voerde het toezicht bij Auti-start, locatie Trend, 24-uursbegeleiding onaangekondigd 

uit op 16 februari 2018. Om tot een gefundeerd oordeel te komen, gebruikte de inspectie voor het 

toezicht verschillende informatiebronnen. De informatie uit deze bronnen is met elkaar vergeleken 

en gewogen. Voor het toezicht zijn de volgende bronnen betrokken: 

 Een gesprek met twee leden van het dagelijks bestuur van Auti-start. 

 Gestructureerde interviews met: 

o een pedagogisch medewerker  

o een procescoördinator. 

 De check van 12 dossiers op de aanwezigheid van de Verklaring Omtrent het Gedrag van 

medewerkers, waarbij de inspectie op basis van een aantal criteria zelf de dossiers heeft 

geselecteerd. 

 De check van vier dossiers van jeugdigen, onder andere op de aanwezigheid van een plan en 

risico-inschattingen en –beoordelingen. Hierbij was een medewerker aanwezig. De inspecties 

hebben zelf de dossiers geselecteerd. 

 Een gesprek met één jeugdige. 

 Observaties van de leef- en verblijfruimten. 

 

Voorafgaand aan het toezicht heeft de inspectie de website geraadpleegd en de aanwezige 

documenten van de instelling geanalyseerd, waaronder het Maatschappelijk Jaarverslag 2016. 

 

De 
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