
     

         

Schriftelijke vragen ex Art 38 RvO 

Aan: Het college van B&W van Groningen 

Betreft: Wanzorg in de jeugdhulp 

Datum: 1augustus 2021 

Geacht college, 

In het dvhn van 7 en 10 augustus j.l. wordt aandacht besteed aan “onzinzorg” in de jeugdhulp, 

aangekaart in een opiniestuk van hoogleraar orthopedagogiek  RUG, Laura Batstra. Deze “wanzorg” 

wordt in de gemeente Groningen net als in andere noordelijke gemeenten uitgevoerd door 

jeugdhulp-ondernemers. Mevrouw Batstra stelt dat in de jeugdhulp “belachelijke methodes” 

gehanteerd worden door niet juist opgeleide en/of ongeregistreerde zelfstandige zorgverleners 

(“kwakzalvers”) die zijn aangesloten bij de jeugdhulpbedrijven. 

Het artikel roept bij ons de volgende vragen op: 

1. Mevrouw Batstra meldt dat de gemeente Groningen onlangs op de hoogte is gebracht van 

deze praktijken en dat u maatregelen heeft getroffen om daar een eind aan te maken. 

a. Klopt deze melding? Zo nee waarom niet? Zo ja, wanneer heeft u voor het eerst 

geconstateerd dat sprake is van “kwakzalverij” c.q. mogelijk kwalitatief onvoldoende 

methodes in de door u gefinancierde jeugdhulp? Welke maatregelen heeft u getroffen 

om hier een eind aan te maken en om herhaling te voorkomen?  

b. Op grond waarvan beoordeelt u of een methode in de jeugdhulp onderbouwd effectief is 

of moet worden beschouwd als kwakzalverij?  

c. In het Dagblad wordt Samen Sterk Zorg genoemd. Hoeveel winst heeft de onderneming 

gemaakt in 2019 en 2020?  Voor welk bedrag heeft deze aan mogelijk  onterechte 

diensten gedeclareerd bij de gemeente Groningen? Vordert u dit bedrag  terug?  Zo nee, 

waarom niet? Zo ja, overweegt u nog andere maatregelen naar deze ondernemer?  Zo 

nee , waarom niet? Zo ja welke? Zijn er nog meer jeugdhulpbedrijven die dergelijke 

pseudo-hulpverlening gefinancierd krijgen door de gemeente Groningen? Zo ja welke? 

d. Heeft u de andere ruim 200 zorgondernemers tegen het licht gehouden om zeker te zijn 

dat zij kwalitatief goede jeugdhulp leveren? Zo ja, wat is de uitkomst van deze screening? 

Zo nee, waarom heeft u dit niet gedaan? 

e. Heeft u de afgelopen jaren van ouders/jeugdigen meldingen/klachten ontvangen over 

materiele en/of immateriële schade die zij geleden hebben tgv. Deze vermeende 

“kwakzalverij”? Zo ja hoeveel en welke acties heeft u in die situaties ondernomen? 

f. De rijksinspectie heeft een toezichthoudende rol in met name de kwaliteit van de 

jeugdhulp. Hebben u van de kant  van de inspectie de afgelopen jaren signalen bereikt 

over kwakzalverij in de jeugdhulp? Zo ja, hoeveel en wat heeft u daarmee gedaan? Zo 

nee, is er wel eens contact geweest tussen de gemeente en de inspectie over het 

verschijnsel “kwakzalverij” in de jeugdhulp? 

g. Kunt u bij benadering zeggen wat “kwakzalverij” de gemeente heeft gekost in 2019 en 

2020?  



 

2. Ook wordt gesteld dat bij het onderhavige zorgbedrijf 30 van de 40 aangesloten 

jeugdhulpverleners niet over de juist opleiding en/of registratie beschikken. 

a.  Klopt deze stelling? Zo nee waarom niet? Zo ja, hoe kan dit als toetsing door de 

gemeente van medewerkers onderdeel is van de vraag of een onderneming al dan niet 

wordt toegelaten als jeugdhulpbedrijf? 

b. Kunt u garanderen dat het ontbreken van passende opleiding en/of registratie niet 

voorkomt bij andere door u gecontracteerde en ongetwijfeld gescreende  zorgbedrijven? 
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