
Zorgethisch responsief toezicht 

Een zorgethisch onderzoek naar inzichten uit reflectie op toezicht door de inspecteurs van de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, afdeling Jeugd. 

 

 

 

 

Masterthesis Zorgethiek en Beleid  

11 juli 2022 

Lisa Luijten 

Studentnr.:1032712 

lisa.luijten@student.uvh.nl  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Universiteit van Humanistiek 

Master Zorgethiek en Beleid  

 ZEB70: Afstudeeronderzoek 

 Begeleider en examinator: dr. Pieter Dronkers 

Tweede lezer: Prof. dr. Inge van Nistelrooij 

Afbeelding: Home.deds. (z.d.)  



2 
 

Voorwoord 

 

Geachte lezer,  

 

Voor u ligt mijn masterthesis, een onderzoek naar de inzichten uit reflectie op toezicht door 

de inspecteurs van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, afdeling Jeugd. Met deze thesis 

rond ik de masterstudie Zorgethiek en Beleid af, een studie waar ik de afgelopen twee jaar 

veel nieuwe inzichten, inspiratie en ervaringen heb opgedaan. Daar waar een afronding klinkt 

als een einde, betekent dit ook het begin om de opgedane kennis van de afgelopen twee jaar in 

de praktijk te brengen en verder te ontwikkelen.  

Ik wil graag de Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd, specifiek mijn afdelingshoofd, team 

coördinator en collega’s bedanken voor de ruimte om dit onderzoek uit te voeren. In het 

bijzonder dank aan Lytske voor de ondersteuning en bemoedigende woorden en de 

respondenten voor hun bijdrage aan dit onderzoek. Daarnaast wil ik graag mijn 

thesisbegeleider, dr. Pieter Dronkers bedanken voor zijn begeleiding, feedback en geduld. 

Bedankt voor de motiverende woorden, kritische noot en het vertrouwen. Ook wil ik mijn 

medestudenten bedanken voor alle inspirerende gesprekken, inzichten en in het bijzonder, 

Marieke, Geja, Ellen, Jip en Rene voor de samenwerking aan verschillende projecten en 

onderlinge steun. Tot slot gaat mijn dank uit naar Ute, mijn oma en inspiratiebron. Dankzij 

jou ben ik dit studie avontuur aangegaan.   

Ik wens u veel leesplezier, 

 

Lisa Luijten, juli 2022  
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Samenvatting 

Door middel van het kijken door een zorgethische lens naar het reflecteren op 

overheidstoezicht op zorg zijn er verschillende inzichten ontstaan over het responsiever 

maken van toezicht. Inspecteurs willen onder andere een maatschappelijk impact en effect 

creëren met het toezicht maar zoeken naar passende werkwijzen die aansluiten in de 

zorgpraktijk. Door middel van responsief toezicht kan de inspectie meer aansluiten bij de 

praktijk waarop toegezien wordt en een oordeel of interventie op maat inzetten. In het 

aansluiten bij de zorgpraktijk is het van belang dat de inspectie oog heeft voor de particuliere 

situatie van een zorgaanbieder en interventies in zet die passen bij het doel wat zij willen 

bereiken om maatschappelijke impact te creëren.  

In dit onderzoek is er door middel van een discoursanalyse onderzocht welke inzichten het 

reflecteren op toezicht vanuit een zorgethische lens rondom fasen van zorg, relationaliteit en 

macht oplevert. Hiervoor zijn er reflectiesessies bijgewoond, observatieverslagen 

geanalyseerd en interviews uitgevoerd. Hierop is vervolgens een discoursanalyse toegepast 

waaruit verschillende thema’s naar voren kwamen: dilemma’s in toezichtstrategie, 

zorgpraktijk ten opzichte van de toezichtspraktijk beschreven en effecten van toezicht. In de 

analyse komt naar voren dat de verschillende thema’s zowel aanknopingspunten vormen met 

zorgethiek als kritiek.  

Door middel van verbinding tussen het empirische onderzoek en zorgethisch perspectief zijn 

er verschillende factoren onderzocht die van belang zijn voor responsief toezicht. In de 

reflectiesessies reflecteren inspecteurs op hoe zij het maatschappelijke doel kunnen bereiken 

en effect kunnen creëren. Dit doen zij door het innemen van verschillende perspectieven zoals 

die van bijvoorbeeld de zorgverlener. Echter vanuit zorgethisch perspectief is het ook nodig 

dat er gekeken wordt naar de geleefde ervaring van de zorgontvangers om hier kennis over te 

vergaren. Naast het onderzoeken van de geleefde ervaring valt op uit het empirisch onderzoek 

dat reflectie op toezicht veelal gebeurd door inspecteurs zelf maar niet mét de zorgverleners, 

cliënten of burgers. Dit is dan ook een aanbeveling voor de IGJ. Tot slot zal toezicht vanuit 

een zorgethische visie dichtbij de zorgpraktijk moeten plaatsvinden, waarbij de ervaring van 

de zorgontvanger en kennis van de zorgverlener cruciaal zijn. Door toezicht te houden op zorg 

vanuit de overheid wordt de noodzaak van goede en veilige zorg erkent en hiervoor 

verantwoordelijkheid gevoelt.   
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1. Problematisering en relevantie 

 

1.1. Aanleiding  

Voor de afronding van de master Zorgethiek en Beleid heb ik dit masteronderzoek uitgevoerd. 

Naast het volgen van deze master ben ik sinds anderhalf jaar werkzaam voor de Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ). Ik werk hier als inspecteur voor de afdeling Jeugd 

en ben naast deze functie onderdeel van de werkgroep ethiekondersteuning en het programma 

‘Werkend Toezicht’. In dit programma wordt er gewerkt aan de doorontwikkeling en 

responsiever maken van het toezicht op de jeugdhulp.  

In mijn werk als inspecteur rees mij de vraag hoe wij als IGJ het verschil kunnen maken. En 

hoe we en zo groot mogelijke impact kunnen creëren met het toezicht. Ook veel collega’s 

hebben deze vragen en bleek er een behoefte aan ruimte om hierbij stil te staan. Vanuit het 

programma Werkend Toezicht is er begin 2022 hiervoor een initiatief gestart: de reflectietafel. 

De reflectietafel is een groep collega’s uit het programma werkend toezicht die sessies en 

begeleidt om te reflecteren op de effecten en impact van het toezicht. Dit doen zij door middel 

van methodische dialoog op aanvraag van inspecteurs, om samen terug te kijken op toezicht 

trajecten, vooruit te kijken met een plan van aanpak of stil te staan in een lopend traject. 

Welke inzichten deze reflecties opleveren en wat dit de IGJ vertelt over het toezicht op de 

zorg interesseerde mij. De master zorgethiek en beleid gaf mij de mogelijkheid dit verder te 

onderzoeken. Voor deze masterthesis heb ik onderzoek gedaan naar de inzichten die het 

reflecteren op het toezicht opleveren en wat deze inzichten, vanuit een zorgethisch 

perspectief, betekenen voor toezicht op zorg.  

 

1.2. Maatschappelijk probleem  

Goede en tijdige hulp aan jeugdigen is van belang, beschrijft de IGJ in het werkplan met 

speerpunten voor 2022. Op dit moment zijn er ruim 6000 aanbieders bij de IGJ in beeld en de 

IGJ beschrijft dat in het afgelopen jaar is gebleken dat er onvoldoende beschikbaarheid van 

deskundig en gespecialiseerde medewerkers is, wat kan leiden tot druk op de kwaliteit1. In 

deze stroom van 6000 zorgaanbieders hebben in 2021 ruim 380.000 jongeren tot 23 jaar 

 
1 Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, werkplan 2022: https://www.igj.nl/over-
ons/publicaties/jaarplannen/2021/12/20/werkplan-2022  
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jeugdzorg en jeugdhulp ontvangen2 en moet de IGJ keuzes maken hoe er met het toezicht zo 

veel mogelijk effect bereikt kan worden.  

In politiek en maatschappelijk debat over toezicht lijkt er een spanningsveld te bestaan tussen 

het enerzijds uitsluiten van risico’s en onveiligheid en anderzijds de vrijheid bij 

zorginstellingen om zelf vorm te geven aan de hulp die zij bieden. Zorgaanbieders streven 

naar minder regeldruk en meer ruimte voor vakmanschap bij zorgverleners en dit vraagt 

bijvoorbeeld om minder overheidscontrole. Minder controle betekent vervolgens ook minder 

zicht voor de inspectie en hiermee het spanningsveld tussen vrijheid en risicobeperking. In de 

media zie je deze tendens ook terug. Zodra er misstanden of incidenten zijn ontstaat er veel 

aandacht voor inspectie en of zij wel voldoende zicht hadden (WRR, 2013). De politiek roept 

dan vervolgens op tot meer en beter toezicht terwijl de zorginstellingen weer oproepen tot 

meer ruimte en minder toezicht (Havinga, Verbruggen & de Waele, 2015).  

Dit politieke en maatschappelijk debat vraagt voor de inspectie om kritisch te blijven kijken 

naar keuzes die in het toezicht worden gemaakt. De IGJ beschrijft in de visie en missie van 

het meerjarenbeleidsplan dat ‘de bedoeling’ van het toezicht centraal staat en zij een lerende 

organisatie wil zijn. Er wordt van de medewerkers verwacht dat zij reflecteren op het toezicht 

met als doel te leren en ontwikkelen en uiteindelijk het effect van toezicht te vergroten. 

Hiermee beoogt de IGJ bij te dragen aan goede zorg en een ontwikkeling van jeugdigen. 

  

1.3.Wetenschappelijk probleem  

De praktijk van toezichthouden kent een lange geschiedenis in Nederland waarbij er in de late 

middeleeuwen al proeve van bekwaamheid bestonden om zorggerichte beroepen uit te voeren. 

In de zeventiende eeuw werd door de stedelijke overheid de ‘inspectores’ van het collegium 

Medicum benoemd en later in 1795 kreeg de rijksoverheid een eigen taak op het toezien op de 

volksgezondheid. Tot in de twintigste eeuw bestonden er twee vormen van toezicht op de 

zorg: het Staatstoezicht op de volksgezondheid en het staatstoezicht op de 

krankzinnigengestichten (Robben, Bal & Grol, 2012). Vanaf 1945 houden verschillende 

instanties toezicht op de jeugdhulpverlening welke in 2004 onder worden gebracht als de 

Inspectie Jeugdzorg (IJZ). In 2017 fuseren de IGZ en IJZ samen tot de IGJ.3  

 
2 https://www.skipr.nl/nieuws/meer-jongeren-krijgen-jeugdzorg-dan-eerder-gedacht/  
3 www.igj.nl/over-ons/geschiedenis-igj  
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De IGJ houdt toezicht op de gezondheidszorg en jeugdhulp. De definitie van toezicht wordt 

als volgt omschreven: “Toezicht is het verzamelen van de informatie over de vraag of een 

handeling of zaak voldoet aan de daaraan gestelde eisen, het zich daarna vormen van een 

oordeel daarover en het eventueel naar aanleiding daarvan interveniëren” (Velders & Brunia, 

2013, p. 20). Toezicht is een manier om naleving te bevorderen en kwaliteit te vergroten in de 

zorg (Velders & Brunia, 2013). Vaak wordt ook veronderstelt dat het weten dat er toezicht 

wordt gehouden, stimulerend werkt op de naleving. Er zijn vervolgens verschillende vormen 

van (overheids)toezicht te onderscheiden waaronder nalevingstoezicht en uitvoeringstoezicht. 

Nalevingstoezicht betreft het toezien op de naleving van wet- regelgeving door instellingen 

zodat erop vertrouwd kan worden dat diensten en/of producten aan de normen voldoen. De 

voedsel- en warenautoriteit is een voorbeeld van een toezichthouder gericht op 

nalevingstoezicht. Uitvoeringstoezicht richt zich op de uitvoering van de publieke taken zoals 

bijvoorbeeld zorginstellingen en onderwijs. Het doel is dat burgers kunnen vertrouwen op 

goede kwaliteit van bijvoorbeeld zorg en onderwijs. De inspectie gezondheidszorg en jeugd is 

een toezichthouder die zich voornamelijk richt op uitvoeringstoezicht (Velders & Brunia, 

2013).  

Ian Leistikow, bijzonder hoogleraar overheidstoezicht op kwaliteit en veiligheid van de 

gezondheidszorg beschrijft vier perspectieven waar het toezicht van de IGJ zich op moet 

richten om de maatschappelijke waarde van het toezicht te vergroten. Allereerste het 

perspectief van de patiënt, cliënt of jeugdige. Het tweede perspectief is dat van de 

professional en de zorginstelling zelf. De waarde van het toezicht op de zorg wordt “mede 

bepaald door de waarde die professionals hieraan hechten” (Leistikow,  2018, p. 8). Het derde 

perspectief is de politiek. Het overheidstoezicht wordt betaald uit publieke gelden en het 

perspectief van de politiek speelt een rol in hoe de toegevoegde waarde van het toezicht wordt 

gezien. Tot slot het vierde perspectief, het publiekelijke. Hiermee wordt de bevolking bedoeld 

die moet kunnen vertrouwen op goede zorg als zij die nodig hebben. Dit perspectief speelt 

dan ook een rol in het oordeel over de maatschappelijke meerwaarde van het toezicht. Om de 

toegevoegde waarde van het toezicht op goede zorg te creëren zal de IGJ onder andere haar 

keuzes moeten evalueren om deze goed te kunnen verantwoorden (Leistikow, 2018, p. 10).  

Bij de IGJ wordt beoogd om het toezicht op de jeugdhulp meer responsief te maken4. 

Responsief toezicht is een vorm van toezicht, passend bij de context en resultaatgericht. 

 
4 Programmaplan werkend toezicht, afdeling Jeugd IGJ. 2022. Auteur: S.I. Rutz.  
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Responsief toezicht richt zich op vier thema’s: maatschappelijke impact (1), diversiteit van de 

zorgaanbieders (2), passende werkwijzen (3) en het inspectieproces (4) (Bokhorst & van Erp. 

2017; Rutz & de Bont, 2019). Bij het laatste thema (4) is reflectie op de keuzes en aanpak in 

het inspectieproces een belangrijk onderdeel.  

De IGJ houdt toezicht op de zorg, afdeling jeugd specifiek op de zorg voor jeugdigen. 

Zorgethica Joan Tronto omschrijft zorg als breed begrip: “a species activity that includes 

everything that we do to maintain, continue, and repair our ‘world’ so that we can live in it as 

well as possible” (Fisher & Tronto, 1990, p.40).  

Zorgethiek is een politiek-ethische stroming waarbij het begrip ‘zorg’ het uitgangspunt is. Het 

is een interdisciplinair onderzoeksveld waarbij de maatschappelijke problemen of vragen 

centraal staan. De verschillende disciplines die bij elkaar worden gebracht zijn onder andere, 

filosofie, ethiek, sociale- politieke en verpleegwetenschappen (Leget et al, 2017). Daarbij 

wordt het begrip ‘zorg’ breed opgevat, zoals ook door Tronto (1993) omschreven. Zorgethiek 

ziet kennis of weten wat ‘goede’ zorg is niet vanuit vaste principes of regels maar als iets wat 

wordt bepaald in de zorgpraktijk zelf. Zorg is hiermee contextueel en altijd gebonden aan 

particuliere situaties (Baur, Van Nistelrooij & Vanlaere, 2017). Gezien de inspectie toezicht 

houdt vanuit een ‘externe’ positie en vanuit daar kijkt naar wat goede zorg is zou hier vanuit 

een zorgethisch perspectief kritisch naar gekeken kunnen worden. Opvallend is dat er in de 

zorgethische literatuur voornamelijk onderzoek is gedaan en geschreven over de zorgverlener-

zorgontvanger praktijken en wat in die particuliere situatie goede zorg is ( Kittay, 1999; 

Pettersen, 2012; Leget et al, 2017). Maar er is weinig zorgethisch onderzoek te vinden over 

hoe de zorgethische theorie als lens kan dienen voor toezichthouders, die zich met 

vergelijkbare vragen bezig houden.   

Met dit onderzoek wordt dan ook beoogt om hier een bijdrage aan te leveren door vanuit een 

zorgethische lens te kijken naar de praktijk van toezichthouden op zorg en wat reflecties op 

toezicht voor een inzichten opleveren.  
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1.4. Vraagstelling  

Uit de eerder beschreven probleemstelling volgt hieronder de volgende vraagstelling die  

centraal staat in dit onderzoek. 

 

Hoofdvraag:   

Welke inzichten levert enerzijds het reflecteren op toezicht door inspecteurs van de IGJ 

(afdeling jeugd) over het responsiever maken van toezicht op en anderzijds zorgethische 

theorievorming rondom fasen van zorg, relationaliteit en macht op voor het responsiever 

maken van toezicht, vanuit een zorgethisch perspectief?  

Deelvragen: 

a) Hoe verhoudt responsief toezicht op zorg zich tot de fasen van zorg en de critical 

insights ‘relationaliteit’ en ‘macht en positie’ van zorgethiek?  

b) Welke inzichten over responsief toezicht blijken uit de reflecties op het toezicht door 

de inspecteurs van IGJ (afdeling Jeugd)?  

c) Hoe verhouden de empirische bevindingen en zorgethische theorie zich tot responsief 

toezicht op zorg?  

 

1.5. Doelstelling  

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de reflecties van inspecteurs over het 

responsiever maken van toezicht op de jeugdhulp vanuit een zorgethisch perspectief. Met dit 

onderzoek is beoogt een bijdrage te leveren aan het debat over responsief toezicht vanuit een 

zorgethische lens.  
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2. Theoretisch kader 

In dit theoretisch kader is er aan de hand van literatuurstudie gezocht naar een antwoord op de 

eerste deelvraag: ‘Hoe verhoudt responsief toezicht op zorg zich tot de fasen van zorg en de 

critical insights, ‘relationaliteit’ en ‘macht en positie’ van de zorgethiek? In de conceptuele 

verkenning worden allereerst de concepten toezicht en responsief toezicht beschreven. 

Vervolgens worden de fasen van zorg en critical insights ‘relationaliteit’, ‘macht en positie’ 

uiteengezet. Tot slot wordt er in de conclusie een antwoord gegeven op de beschreven 

deelvraag.   

2.1. Conceptuele verkenning  

Dit onderzoek is uitgevoerd met een zorgethische lens, specifiek de Utrechtse Zorgethiek. De 

Utrechtse Zorgethiek kenmerkt zich door een dialectische relatie tussen theorie en empirie 

waarbij de een het ander bevraagd en hierdoor onderzoek verrijkt (Leget et al., 2017). In de 

Utrechtse Zorgethiek staat de vraag ‘wat is het goede om te doen gegeven deze particuliere 

situatie?’ centraal (Leget et al., 2017). Door de lens van zorg wordt er gekeken naar de 

praktijk, geleefde ervaringen en hoe de samenleving is geordend. Door middel van critical 

insights wordt er richting gegeven aan de theoretische en conceptuele discussie vanuit een 

interdisciplinair onderzoeksveld. In dit onderzoek wordt er richting gegeven aan deze 

discussie aan de hand van de fasen van zorg zoals omschreven door Tronto (1993) en de 

critical insights: ‘relationaliteit’ en ‘macht en positie’. De keuze voor deze critical insights 

komt voort uit de voorstudie waarbij er een discrepantie lijkt over waar kennis over goede 

zorg kan ontstaan. Zorgethiek zou pleiten dat deze kennis ontstaat in de praktijk zelf maar 

toezichthouders toetsen en oordelen over wat goede zorg is vanuit een externe positie. Hierin 

is ‘macht en positie’ een belangrijk critical insight om naar te kijken. Hetzelfde geld hierbij 

voor het begrip ‘zorg’. Het critical insight ‘relationaliteit’ geeft richting aan het perspectief 

hoe de inspecteurs in relatie staan met de zorgpraktijk en wat dit zegt over toezicht. In dit 

theoretisch kader wordt daarnaast ook de praktijk van toezichthouden beschreven. Hierbij 

wordt responsief toezicht nader beschreven. De IGJ beoogd namelijk om het toezicht op de 

jeugdhulp meer responsief te maken waarbij er rekening wordt gehouden met de context en 

gekeken wordt hoe het juiste resultaat behaald kan worden. Het creëren van maatschappelijk 

impact is een van de belangrijke pijlers van responsief toezicht.  
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2.1.1. Toezicht  

Toezicht bestaat uit het verzamelen van informatie over of de betreffende zorg voldoet aan de 

daaraan gestelde eisen en het vervolgens vormen van een oordeel hierover (Leistikow, 2018). 

Toezicht bestaat volgens Leistikow (2018, p. 8) uit vier perspectieven: die van de 

client(jeugdige), de zorgprofessional of zorginstelling, de politiek en het publiek (de burger). 

Het proces van toezicht bestaat vervolgens uit drie onderdelen. Het verzamelen van de 

informatie, het vormen van een oordeel en het interveniëren 5.  

Het toezicht op de jeugdhulp vanuit de IGJ bestaat uit risicotoezicht, incidententoezicht en 

thematisch toezicht. Met risicotoezicht wordt er met risico-informatie een gericht bezoek 

gedaan en met thematisch toezicht worden er gerichte thema’s onderzocht zoals het 

feitenonderzoek bij uithuisplaatsing in de jeugdbeschermingsketen. Het incidententoezicht is 

toezicht naar aanleiding van signalen en meldingen vanuit burgers, zorgaanbieders, 

gemeenten of andere instanties6.   

In een onderzoek van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (2012) is door 

professoren Robben, Bal & Grol een theorie over toezichthouden door de IGJ uiteengezet. Als 

theoretische definitie beschrijven zij:  

 “Een samenhangend geheel van veronderstellingen van de toezichthouder over het 

toezichtdomein, veronderstellingen over relaties tussen doeleinden en middelen in het 

toezicht (finale relaties); veronderstellingen over oorzaken en gevolgen in het toezicht 

(causale relaties) en normatieve assumpties die leiden tot een voorkeur voor bepaalde 

doelen en middelen” (Robben, Bal & Grol, 2012, p. 25).  

Als het gaat over deze veronderstellingen wordt het begrip onafhankelijkheid als belangrijk 

onderwerp gezien in effectiviteit en doelmatigheid van toezicht. Onafhankelijkheid vanuit de 

inspectie ten opzichte van de politiek en beleid, maar ook tussen ondertoezichtstaanden en 

burgers. Zij zien de relatie tussen de inspectie en politiek vaak als spanningsvol. 

Samenwerking en voldoende afstemming tussen deze verschillende partijen is van belang als 

het gaat over oorzaak en gevolg van toezicht (Robben, Bal & Grol, 2012).  

Die spanningsvolle relatie hangt samen met de opvatting dat toezicht enerzijds een manier is 

om marktfalen te corrigeren maar vaak de ervaring bij zorgaanbieders ontstaat dat toezicht de 

autonomie beperkt, innovatie kan vertragen of tegenhouden en onnodige kosten met zich 

 
5 Kamerstukken II 1997/98, 25956, 2.    
6 IGJ Hoe werkt ons toezicht? https://www.igj.nl/onderwerpen/hoe-werkt-ons-toezicht  
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brengt voor de maatschappij (Prosser, 2010). Het perspectief van de maatschappij op toezicht 

hangt dan ook samen met de maatschappelijke verantwoording die de IGJ moet afleggen. De 

ervaring van de zorgaanbieders en met name hoe zorgverleners het toezicht ervaren is 

afhankelijk van hoe rechtvaardig zij de procedure van toezicht ervaren. Door het verzamelen 

van de informatie tijdens toezichten zijn zorgaanbieders geneigd een gelaagd systeem met 

afspraken te creëren met protocollen, procedures waarbij zorgverleners zelf niet met duidelijk 

hebben waarom zij dit vastleggen of registreren (Boersen, 2011). “(…) toezicht dat aansluit 

op de intrinsieke behoefte en procedures van professionals en instellingen om de kwaliteit van 

het werk te verhogen zal minder als belasting worden ervaren dan toezicht dat als doel op zich 

functioneert” (Robben, Bal & Grol, 2012, p.47). 

Het toezicht van de IGJ is gericht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de 

gezondheidszorg en jeugdhulp. Veilige zorg ziet de IGJ als belangrijke waarde en 

aandachtspunt7. Een dilemma wat zich in de zorgpraktijk echter voordoet als gevolg van het 

toezicht op veiligheid is dat zorgverleners niet durven afwijken van veiligheidsnormen ook al 

zou dit betere zorg opleveren (Centrum voor Ethiek en Gezondheid, 2019, p. 26). De (oud) 

inspecteur-generaal van de IGJ beschreef dat veel zorgverleners nooit contact hebben met 

inspecteurs en hierdoor ook een beeld van de IGJ houden van politieagent die de regels toetst. 

Bij de IGJ is steeds meer sprake van een verandering van het idee dat veiligheid het beste 

gewaarborgd kan worden door regels. Waar in het verleden door de IGJ veel gecontroleerd 

werd aan de hand van checklists is de dialoog een belangrijker instrument geworden. De IGJ 

beoogd zorgverleners ruimte te geven om goede afwegingen te maken waarbij het een lopend 

proces is waar inspecteurs zichzelf dit eigen proberen te maken (Centrum voor Ethiek en 

Gezondheid, 2019, p. 26).   

De keuzes die in de toezichtspraktijk worden gemaakt en de manier waarop deze impact 

hebben in de zorgpraktijk en maatschappij, zijn van invloed op de reputatie en waardering van 

de inspectie. “Meer dan de wettelijke macht van de IGJ is de reputatie van de inspectie 

bepalend voor haar invloed en effectiviteit” (Robben, Bal & Grol, 2012, p. 5). Vanuit politiek 

oogpunt is toezicht voor ministers een instrument om verbetering en het borgen van de 

werking van het (jeugd)zorgstelsel te realiseren en hiermee ook voldoen aan maatschappelijke 

verwachtingen (Mertens, 2002).  

 
7 Inspectie voor de Gezondheidszorg. Meerjarenbeleidsplan 2008-2011. Den Haag: Inspectie voor de 

Gezondheidszorg, 2007.  



14 
 

Door de marktwerking in de zorg is het belang van toezicht verder toegenomen door de jaren 

heen. Doordat de zorg niet meer wordt aangeboden vanuit overheidsinstanties maar vraag-

gestuurd is geworden, met meer vrijheid voor zorgaanbieders, heeft de overheid vooral een 

toezichthoudende en niet regulerende taak gekregen. In plaats van regulering van de zorg zelf 

is er dus toezicht achteraf en moet de overheid meer vertrouwen op het eigen vermogen van 

de zorginstellingen en stuurt daar in het toezicht ook op aan (Saltman, 2002; Mertens, 2006).   

2.1.2. Responsief toezicht  

Als mogelijk antwoord op de beschreven dilemma’s beoogt de IGJ om haar toezicht 

responsiever te maken. Met responsief toezicht kan een oordeel of interventie op maat in een 

zorgpraktijk beter aansluiten en hierdoor leiden tot de beoogde verbetering (Lonsdale, 2008). 

In de relatie tussen de toezichthouder en de zorgaanbieder is responsiviteit dan ook van 

belang. Theorieën over toezicht richten zich steeds meer op responsiviteit en ‘smart 

regulation’ wat ingaat op niet alleen het volgen van een standaard instrumentarium voor 

toezicht, maar op flexibiliteit, diversiteit van en complementariteit van instrumenten om zo 

beter aan te sluiten bij de context van zorgaanbieders (Gunningham & Grabowsky, 1998; 

Baldwin &Black, 2007). Responsief toezicht richt zich op vier thema’s: maatschappelijke 

impact (1), diversiteit van de zorgaanbieders (2), passende werkwijzen (3) en het 

inspectieproces (4) (Rutz & de Bont, 2019). 

Responsief toezicht gaat allereerst uit van verschillen, vanuit het thema diversiteit van 

zorgaanbieders. Iedere zorgaanbieder is anders en daarom is maatwerk nodig. Een passende 

behandeling waardoor aanbieders zich verbeteren. Zo houdt de ene aanbieder zich per 

ongeluk of uit onwetendheid niet aan de normen en doet de ander het bewust en met opzet. Of 

handelt de ene zorgaanbieder uit compassie en de ander vanuit een winstbelang. Responsief 

toezicht gaat over stimuleren door middel van passende werkwijzen. Dat aanbieders zich 

steeds verder verbeteren waarbij de toezichthouder zichzelf afvraagt: ‘hoe stimuleer ik deze 

aanbieder om het beter te gaan doen?’(Braithwaite, 2011). Responsief toezicht richt zich op 

het verbeteren voorbij de norm, gericht op het maatschappelijke doel, het eerste thema zoals 

eerder genoemd. In het geval van jeugd is dat doel: een gezonde ontwikkeling en een veilig 

thuis voor ieder kind. De toezichthouder kan hiermee rekening houden door in gesprek te 

gaan en rekening te houden met de context van de aanbieder. Door bijvoorbeeld te kijken hoe 

een organisatie eruit ziet en of er voldoende kennis en vaardigheid is om goede zorg te bieden. 

Maar ook of de aanbieder in staat is om te reflecteren en wil verbeteren. Toezichthouders 

kijken naar  de context en kiezen vervolgens een passende interventie uit hun repertoire en 
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creëren zo vrijheid binnen kaders. Hierbij is het belangrijk dat de toezichthouder transparant 

is over waarom de keuze is gemaakt in een situatie en stelt zich reflectief op. Evaluatie van 

toezicht is dan ook nodig om te blijven kijken naar het effect van het toezicht (Braithwaite, 

2011).   

In responsief toezicht is het dus van belang dat er gekeken wordt dat de activiteiten en 

instrumenten voor het toezicht passen bij het onderwerp of thema waarop toezicht wordt 

gehouden. Het houdt tevens in dat er oog is voor de specifieke situatie van een zorgaanbieder 

en voldoende ruimte ontstaat voor een interactief proces tussen de inspectie en zorgaanbieder. 

Responsief toezicht is hiermee “een proces waarbij de actor open staat voor vragen of 

klachten, in gesprek gaat met belanghebbenden en het eigen handelen aanpast middels een 

lerend vermogen waardoor de kwaliteit van de handeling kan verbeteren” (Stoopendaal & 

Bouwman, 2018, p. 13).  Openheid, dialoog en lerend vermogen zijn uitgangspunten waarbij 

vertrouwen een belangrijke basis vormt (Gunningham & Grabowsky, 1998; Baldwin &Black, 

2007).  

De IGJ wil met responsief toezicht het lerend vermogen van haar inspecteurs vergroten door  

kennis en ervaring op te halen om zo te kijken naar wat wel en niet werkt om een meerwaarde 

in de samenleving te houden8. Om effect van toezicht te creëren en kritisch te zijn naar de 

eigen (machts-)positie is het van belang dat de IGJ werkt aan het lerend vermogen en 

verbinding maakt met de zorgpraktijk (Klijn & Koppenjan, 2000). Om richting het responsief 

toezicht te gaan is vergroten van het lerend vermogen door middel reflectie een belangrijk 

aandachtspunt voor de IGJ, beschrijft prof. Leistikow in zijn onderzoek naar de waarde van 

toezicht:   

“De IGJ is op weg om een lerende organisatie te worden en reflectie op het eigen 

handelen wordt steeds vanzelfsprekender. Door haar toegevoegde waarde zichtbaar te 

maken, draagt de IGJ bij aan het gezonde vertrouwen van de samenleving in zowel het 

toezicht als de jeugd- en gezondheidszorg” (Leistikow, 2018, p. 25). 

Zoals beschreven door prof. Leistikow (2018) is het belangrijk dat de IGJ de waarde van het 

toezicht zichtbaar maakt en reflecteert op haar eigen handelen. Reflectie is hiermee een 

onderdeel van het lerend vermogen wat bij kan dragen aan het responsiever maken van het 

toezicht.  

 
8 Toezichtvernieuwing, Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd: Toezichtvernieuwing | Over ons | Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd (igj.nl)  
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Samengevat omvat responsief toezicht dat er sprake is van een oordeel en interventie op maat 

waarbij de inspecteurs zich flexibel kunnen opstellen en diversiteit hebben in hun 

instrumentarium. De interventies en aanpak moet passend zijn bij de thema of de branche 

waarop toezicht wordt gehouden. Tot slot is de dialoog, open staan voor feedback en vragen 

en in gesprek gaan met belanghebbende vanuit de inspectie belangrijk.  

2.1.3. Zorgethiek 

Zorgethiek is een interdisciplinair onderzoeksveld wat is ontstaan rond de jaren ’80 (Leget, 

van Nistelrooij & Visse, 2017). De zorgethiek kijkt verder dan alleen het zorgsysteem en richt 

zich op de praktijken zelf. In de zorgethiek staat het web van relaties en de afhankelijkheden 

van mensen centraal. De mens wordt gezien als fundamenteel relationeel, kwetsbaar en 

afhankelijk omdat iedereen op een gegeven moment in het leven zorg nodig heeft. Hiermee is 

zorg universeel (Kittay, 1999, Tronto 1993, Hamington, 2012).  Tronto (1993) omschrijft het 

belang van het kijken naar de zorgpraktijk en hoe de zorg wordt geboden, door welke 

personen en waar. Een manier om hiernaar te kijken is door middel van de vijf fasen van zorg 

(Tronto, 2013): Caring about (het zien van de zorgbehoefte), taking care of(het nemen van 

verantwoordelijkheid voor de zorgbehoefte), care giving (het zorg verlenen zelf), care 

receiving (het ontvangen van de zorg) en caring with (het kunnen vertrouwen op een 

doorgaande cyclus van zorg en het politieke proces van zorg).  

Zorgethiek is daarnaast zowel een politiek als morele theorie met zorg als uitgangspunt 

(Engster & Hamington, 2015). De centrale vraag binnen zorgethiek is: wat is het goede om te 

doen, gekeken door de lens van zorg, gegeven deze particuliere situatie? (Leget, van 

Nistelrooij & Visse, 2017, p. 21). Het begrip ‘goede zorg’ krijgt vorm door te kijken naar 

geleefde ervaringen, zorgpraktijk en de ordening van de samenleving. Door deze kijk ontstaat 

er inzicht over het moreel goede hierin. Deze inzichten ontstaan door middel van dialoog en 

participatieve vormen van onderzoek. Verschillende perspectieven en kennis zijn hierbij van 

belang (Leget et al., 2017). Bij het kijken naar de ordening van de samenleving is zorgzame 

en rechtvaardige instituties een belangrijk onderdeel. Filosoof Paul Ricoeur omschrijft ethisch 

streven als ‘het goede leven, met en voor anderen, binnen rechtvaardige instituties’ (Ricoeur, 

1990). Hierbij onderscheidt hij drie dimensies: het zelf (eigen waarden en normen), de sociale 

dimensie en de organisatie dimensie zoals instituties. Instituties zijn structuren van 

samenleven in een gemeenschap waarbij er niet louter sprake is van interpersoonlijke relaties, 

maar deze wel de basis vormen waaruit de instituties ontstaan. Instituties zijn noodzakelijk in 

het streven naar het goede leven en aangespoord vanuit de wens om samen te leven en samen 
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te handelen (Ricoeur, 1990). In de zorgethiek wordt gekeken naar hoe instituties en de 

ordening van de samenleving een rol spelen in ‘wat goede zorg is gegeven een particuliere 

situatie’. Gezien de IGJ als zowel zorginstellingen instituties vormen is het kijken naar de 

manier waarop deze instituties zijn vormgegeven en op elkaar van invloed zijn een belangrijk 

onderdeel van een zorgethisch perspectief. Zorgethiek is een sociaal politieke theorie waarbij 

de begrippen ‘zorg’ en ‘rechtvaardigheid’ dialectisch met elkaar in verhouding staan. 

Afhankelijk van de situatie kan het ene begrip relevanter of noodzakelijker blijken in reflectie 

(van Heijst,2008). Zorg is niet alleen moreel relevant omdat het een attitude is met 

zorgwaarden, maar ook omdat het “gerechte en zorgzame verhoudingen tussen mensen vorm 

geeft in private en professionele praktijken in de bedding van instituties”(van Heijst, 2008, p. 

17). Of en hoe dat gebeurd kan met een zorgethische lens inzichtelijk worden gemaakt.  

Ook zorgethica Joan Tronto (2010, p. 169) geeft aan dat de beste vormen van zorg binnen 

instituties of instellingen kunnen ontstaan als zij weloverwogen en expliciet zijn over hoe zij 

voldoen aan de zorgbehoefte van de personen waaraan zij zorg verlenen. Hierbij is van belang 

dat deze instellingen ruimte inbouwen intern maar ook ruimte ervaren binnen het 

institutionele systeem om eventuele conflicten op te lossen. Ook in het politieke proces dient 

er aandacht te zijn voor de behoefte van verschillende betrokkenen rondom de zorg en 

omstandigheden waarin de zorg geboden wordt (Tronto, 2010, p. 169). Ook als politiek ideaal 

heeft zorg een betekenis en gaat het over de verdeling van de zorgverantwoordelijkheden 

binnen het zorgsysteem. Waarbij de verdeling van zorgverantwoordelijkheden binnen de 

zorgpraktijk zelf altijd contextafhankelijk zijn, worden deze verantwoordelijkheden op 

politiek niveau voornamelijk gegeneraliseerd (Tronto, 2017). Zorg is echter altijd contextueel 

gebonden en ondanks alle mensen dezelfde basisbehoefte hebben, heeft niemand precies 

dezelfde zorgbehoefte op dezelfde manier. Zorg behoeft dan ook aandacht voor de specifieke 

situatie en context (Tronto, 2017, p. 33).  

 

2.1.4. Zorg 

In deze paragraaf wordt het begrip ‘zorg’ verder uitgewerkt en in verband gebracht met de 

praktijk van toezicht.  

Tronto omschrijft ‘zorg’ als volgt: “a species of activity that includes everything that we do to 

maintain, continue, and repair our ‘world’ so that we can live in it as well as possible. That 

world includes our bodies, ourselves and our environment, all of which we seek to interweave 
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in a complex, life-sustaining web” (Fisher & Tronto, 1990, p. 40). Het begrip ‘caring’ wordt 

door Nel Noddings (1984, p.24) omschreven als handelen met speciale achting voor de 

particuliere persoon in een concrete situatie, gericht op de bescherming of versterking van het 

welbevinden van de ander. Om te kunnen vertrouwen op (goede) zorg is er een politieke en 

institutionele structuur waarin de (professionele) zorg is ingebed. Door middel van het kijken 

vanuit de vijf fasen van zorg (Tronto, 2013) ontstaat er inzicht in deze structuren en hoe zorg 

is ingebed. Kijkend naar de deze vijf fasen gericht op de IGJ is het nemen van 

verantwoordelijkheid(fase 2) door bijvoorbeeld te handhaven of te sturen op 

gedragsverandering in toezicht een perspectief om te kijken naar zorg vanuit 

overheidstoezicht. Het kunnen vertrouwen op de doorgaande cyclus van zorg(fase 5) is tevens 

interessant vanuit een toezichtperspectief. Dit beoogt namelijk dat, in dit onderzoek een 

jeugdige en ouders kunnen vertrouwen op kwalitatief goede zorg.  

Wat goede zorg is, ontstaat volgens zorgethische theorie in praktijken zelf en hangt altijd 

samen met waar, hoe en met wie iemand leeft, welke verwachtingen iemand heeft, wat 

anderen verwachten, zich voelen en iemand zichzelf voelt, aan welke praktijken deelgenomen 

wordt en in welke positie iemand zich verkeerd (Walker, 2007). Noddings (1984) vindt dat 

goed handelen in een zorgcontext altijd gevarieerd en niet regel gebonden moet zijn 

(Noddings, 1984). Een institutioneel systeem, zoals overheidstoezicht, is hiermee een risico 

voor het goed handelen in zorgcontexten omdat er veel geabstraheerd en gerationaliseerd 

wordt en hiermee het concrete, de persoon en betrokkenheid verloren raakt. ‘Zorg’ wordt 

binnen Nederland vaak geassocieerd met deze institutionele context en professionele zorg 

zoals het gezondheidszorgsysteem (Den Uijl, 2022, p. 188).  

‘Wat is goed handelen in de zorg?’ en ‘wat is goede zorg?’ zijn zaken waar de inspectie op 

toetst in de zorgpraktijk. Vaak gaan deze vragen over systemen, meetinstrumenten en 

verbeteringen en minder over de inhoud van een specifieke situatie. Door teveel te focussen 

op systemen en niet de inhoud van particuliere situaties kunnen toezichthouders sneller 

verzanden in bureaucratische en administratieve controle, ondanks wordt beoogd dit niet te 

doen. Vanuit zorgethisch perspectief wordt er echter juist gekeken naar de inhoud van zorg 

binnen praktijken waarbij er ook gekeken wordt naar de morele en politieke implicaties van 

hetgeen dat binnen die praktijk als goede zorg wordt gezien (Den Uijl, 2022, p. 187). Kennis 

over wat goede zorg is rijst op uit praktijken en valt niet te standaardiseren door middel van 

algemene regels of richtlijnen (Baur, van Nistelrooij & Vanlaere, 2017). Hoe zich dit 
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verhoudt, hetgeen wat de inspectie doet ten opzichte van het zorgethische perspectief is een 

perspectief wat richting geeft in dit onderzoek.  

2.1.5. Macht en positie  

Macht en positie spelen een belangrijke rol in de systemen van zorg (van Heijst, 2008). 

Zorgverleners ervaren nog steeds weinig erkenning voor het werk wat zij doen en behoeven 

een betere organisatie rondom hun werkzaamheden (Mol, Moser & Pols, 2010). De 

zorgethiek gaat uit van het versterken van de zorgpraktijk zelf en niet alleen en zorgverlener 

of zorgberoep. De zorgpraktijk is een belangrijke bron van kennis en behoeft gedetailleerde 

beschrijvingen van de praktijken. Toch wordt er nog vaak door toezichthouders en 

onderzoekers gekeken in hoeverre zorginterventies effect hebben en welke niet. Hierin ligt de 

nadruk niet op het contact en de verbinding maar vaak efficiëntie en het behalen van doelen 

(Mol, Moser & Pols, 2010, blz. 11). Een vraag is of kennis over goede en slechte zorg 

gevonden kan worden in deze interventies, van een positie buitenaf of dat deze kennis juist, 

zoals zorgethiek beschrijft, bevindt binnenin de zorgpraktijk. Zorg en zorgpraktijk bevatten 

ambivalentie en vallen daarom moeilijk generalistisch te beoordelen:  

“if one looks hard enough any particular ‘good’ practice may hold something ‘bad’ 

inside it (and vice versa); ‘good enough’ care may be a wiser goal than care that is 

‘ever better’; while sometimes it is simply unclear whether (for whom, to what extent, 

in which way) some form of care deserves to be praised or to be criticised.”(Mol, 

Moser &Pols, 2010, p. 12).  

Zoals de zorgethiek dus beschrijft dat kennis over wat goede zorg is zich bevindt in de 

praktijk zelf houdt de IGJ als extern toezichthouder zicht op de zorg van buitenaf. Naast het 

toezichthouder beoordeeld zij ook over wat goed of niet goed genoeg is in de zorg. Hiermee is 

er een verschil in positie en als het gaat over wat bepalend is als kennis over goede zorg. 

Zorgaanbieders zijn afhankelijk van het (externe) oordeel over of er goede zorg geboden 

wordt.  

Naast dit verschil in positie is er verantwoordelijkheid een perspectief om naar te kijken als 

het zorg betreft. Walker (2007) kijkt naar hoe verantwoordelijkheden worden toebedeeld aan 

anderen. Zij geeft aan dat het van belang is om moraliteit te zoeken in praktijken van 

verantwoordelijkheden waar gemeenschappelijk begrip is over wie, wat doet met wie en wie, 

wat zou moeten doen en met wie. Binnen toezicht is verantwoordelijkheid een belangrijk 

thema, zoals eindverantwoordelijkheid en hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zijn. Denk 
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aan binnen de jeugdzorg wie de eindverantwoordelijkheid draagt over de behandeling van een 

jeugdige of wie verantwoordelijk is binnen constructies met een hoofd- en onderaannemer. De 

positieverschillen en machtsverhoudingen tussen de inspecteurs en de 

zorgverleners/zorgaanbieders zijn hiermee een interessant perspectief. De zorgaanbieders zijn 

afhankelijk van de inspectie, daar zij een oordeel velt over de kwaliteit die zij bieden en, in 

sommige gevallen, ook handhaaft bij onvoldoende kwaliteit. De inspectie is daarnaast ook 

afhankelijk van de zorgaanbieders betreft de informatie kennis over de kwaliteit van de zorg 

die zich in die praktijken bevindt. De verschillende posities en afhankelijkheid over en weer 

zijn daarom belangrijke factoren bewust van te zijn bij het toezichthouden en oordelen over 

wat goede zorg is in die particuliere situaties.  

2.1.6. Relationaliteit  

Ricoeur (1992) ziet de mens als fundamenteel relationeel waarbij wij als mensen niet losstaan 

van de mensen om ons heen. Tronto (1993) beschrijft deze verbondenheid als het life-

sustaining web waarin de verbintenissen en relaties een web vormen die ondersteunend moet 

zijn. In het geval van jeugdhulp moeten jeugdigen dus kunnen vertrouwen op een netwerk van 

goede zorg en dat de zorg die geleverd wordt, iemand is waar zij een relatie/band mee kunnen 

opbouwen (Carbo & Baart, 2013). Tegelijkertijd wordt er in de zorg en jeugdhulp gestuurd op 

‘eigen regie’, ‘zelfstandigheid’ en ‘onafhankelijkheid’ waarbij er in beleid vaak de 

veronderstelling ligt dat kwetsbaarheid en afhankelijkheid iets is waar je vanaf moet komen 

(Den Uijl, 2022, p. 197). Terwijl, vanuit een Zorgethisch perspectief juist gezien wordt dat de 

mens op een gegeven punt in het leven afhankelijk is van anderen (Kittay, 1999).  

Tevens, de wisselwerking tussen zorgverlener en zorgontvanger geeft kennis weer over wat 

op dat moment, voor die persoon goede zorg is. Deze praktische kennis ontstaat in de relatie 

tussen die twee (Bontemps-Hommen, Vosman & Baart, 2020). Deze praktische kennis is 

noodzakelijk om te begrijpen wat nodig is en vraagt om betrokkenheid richting de 

zorgontvanger (Baart, 2018). Relationaliteit biedt hiermee een perspectief om te kijken naar 

wat goede zorg kan zijn in een particuliere situatie (Den Uijl, 2022, p. 198). In het toezicht is 

dit tevens een interessant, niet alleen in de relatie tussen zorgverlener – zorgontvanger maar 

ook de relatie tussen inspectie – zorgaanbieder en inspectie - zorgverlener.  

Reflectie  

Het voeren van de dialoog en een participerende vorm van onderzoek, waarbij er ruimte is 

voor verschillende perspectieven en soorten van kennis, zijn van belang is om te ontdekken 



21 
 

wat het moreel goede is van uit zorgethisch perspectief (Leget, et al., 2017).  Het evalueren of 

reflecteren van het eigen handelen of evalueren van een gezamenlijke aanpak zijn vormen om 

bewust stil te staan bij visie, doelen en impact die beoogt wordt. Reflectie is een doelgerichte 

activiteit die ingezet kan worden voor het veranderen van gedrag of houding (Vos & Vlas, 

2000). Walker (2007) beschrijft tevens dat er naar verantwoordelijkheid gekeken kan worden 

door hierop te reflecteren en maar wel door te kijken naar de zorgpraktijk. Met dit perspectief 

kan er in de reflecties gekeken worden naar wat er in de praktijk gebeurt waar er toezicht op 

wordt gehouden. Echter is het een vraag hoe de inspectie voldoende nabij de zorgpraktijk kan 

staan om hierover kennis op te doen als kennis over wat goede zorg is ontstaat in de praktijk 

zelf.   

2.2.Sensitizing concepts  

Sensitizing concepts zijn richtinggevende concepten voor (zorgethisch) empirisch onderzoek. 

Elk onderzoek heeft richtinggevende begrippen als startpunt en helpen in het analyseproces 

om te zien wat normaal onderbelicht kan blijven (Bowen, 2006). De sensitizing concepts die 

richting hebben gegeven aan dit onderzoek zijn: verantwoordelijkheid, reflectie, 

contextualiteit en macht en positie. De verantwoordelijkheid komt in de theorie naar voren als 

belangrijk relationeel component en perspectief voor toezicht en beleid. Reflectie is 

richtinggevend omdat dit de activiteit is waaruit de inspecteurs inzichten en kennis willen 

opdoen voor het vormgeven van toezicht met effect. De contextualiteit omdat in de literatuur 

de praktijk als belangrijke bron van kennis wordt genoemd en dus vraagt om context in iedere 

particuliere situatie. Ten slotte macht als positie als belangrijk perspectief wat richting heeft 

gegeven in de relatie tussen inspecteurs versus zorgaanbieder/zorgverleners.  

 

2.3.Conclusie  

Theorieën over toezicht laten zien dat de keuzes die in de toezichtspraktijk worden gemaakt 

en de manier waarop deze impact hebben in de zorgpraktijk en maatschappij, van invloed zijn 

op het effect van en vertrouwen in het toezicht. De relatie tussen de inspectie en 

zorgaanbieder, politiek en burgers is een belangrijk perspectief voor het lerend vermogen van 

inspecteurs als zij reflecteren op impact en effect van toezicht (Robben, Bal & Grol, 2012). 

De vorm van toezicht waar de IGJ naar toe werkt, responsief toezicht, is van invloed op deze 

relatie. Met responsiviteit wordt de mate waarin de inspectie kan aansluiten bij de praktijk 

waar erop toegezien bedoeld, en met responsiviteit kan een oordeel of interventie op maat in 
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een zorgpraktijk beter aansluiten (Lonsdale, 2008). Openheid, dialoog en lerend vermogen 

zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Toezicht kijkt vanaf een externe positie naar de 

zorgpraktijk en oordeelt over of de zorg goed genoeg is. Vanuit zorgethisch perspectief wordt 

er juist gekeken naar de inhoud van zorg binnen praktijken zelf, waarbij er ook gekeken wordt 

naar de morele en politieke implicaties van hetgeen dat binnen die praktijk als goede zorg 

wordt gezien (Den Uijl, 2022, p. 187). In dit onderzoek wordt dit verbreed door met een 

zorgethische lens ook vanuit een externe positie te kijken naar wat inzichten zijn voor toezicht 

op goede zorg. Zorgethici zouden kritisch zijn op een externe beoordeling over wat goede 

zorg is omdat zij aangeven dat kennis over wat goede zorg is oprijst uit praktijken en niet valt 

te standaardiseren door middel van algemene regels of richtlijnen, maar altijd 

contextafhankelijk is (Baur, van Nistelrooij & Vanlaere, 2017). Door middel van responsief 

toezicht, waarbij er ruimte is voor contextafhankelijkheid, dialoog en samenwerking met de 

zorgpraktijk zou de kennis uit de zorgpraktijk ook bij extern toezicht handvatten kunnen 

geven om te bepalen wat goede zorg is. Positieverschil en machtsverhoudingen zijn hierbij 

wel belangrijke perspectieven om bewust van te zijn. Zorgaanbieders zijn namelijk in 

bepaalde mate afhankelijk van de inspectie, daar zij een oordeel velt over de kwaliteit die zij 

bieden en de inspectie is daarnaast ook afhankelijk van de zorgaanbieders en de kennis over 

de kwaliteit van de zorg die zich in die praktijken bevindt. Vanuit een zorgethisch perspectief 

is zorg voor de zorgverlener belangrijk(Kittay, 1999; Tronto 2013). Het is interessant in welke 

mate toezicht hier ruimte voor biedt en hoe de samenwerking tussen inspectie en zorgverlener 

vorm krijgt in toezicht. Dit geldt hetzelfde voor verantwoordelijkheid, zowel binnen de 

zorgpraktijk maar ook binnen de praktijk van toezichthouden in relatie tot die zorgpraktijk.  

De inspectie kan door middel van reflectie inzichten krijgen in het eigen handen in de 

toezichtsprakijk. Vanuit zorgethisch perspectief is het echter interessant in welke mate de 

inspectie in staat is aan te sluiten bij de kennis vanuit de zorgpraktijk zelf, hoe de 

wisselwerking in relatie tussen de zorgaanbieders en inspectie van invloed is op het toezicht 

en hoe de oordelen over wat goede zorg is zich verhouden tot de kennis die hierover ontstaat 

in praktijken.  
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3. Methode  

 

3.1. Onderzoeksbenadering  

Dit thesisonderzoek vindt plaats vanuit een zorgethisch perspectief waarbij er gebruik 

gemaakt wordt van een sociaal constructivistische benadering. Een sociaal constructivistisch 

wereldbeeld gaat in op het onthullen van ervaringen van mensen uit hun eigen leefwereld en 

geeft zo betekenis aan die individuele ervaringen (Creswell & Poth, 2018). Deze benadering 

sluit aan bij de onderzoeksvraag waar er gekeken wordt naar inzichten van inspecteurs in hun 

prakijken. Dit onderzoek wordt daarnaast gedaan door een zorgethische lens, specifiek de 

Utrechtse Zorgethiek (2015). Hierbij wordt er gekeken naar wat goede zorg, gegeven een 

particuliere situatie is. De geleefde ervaring, zorgpraktijken en de wijze waarop de 

samenleving is geordend staan centraal binnen de Utrechtse zorgethiek (Leget, van Nistelrooij 

& Visse, 2017). Door te kijken naar ‘goede zorg’ vanuit een toezichtsprakijk en hoe de dit 

systeem ingebed is in de maatschappij past dit binnen de zorgethische vorm van onderzoek 

doen.  

3.2. Onderzoeksmethode  

In dit onderzoek wordt er door middel van een discoursanalyse en empirisch onderzoek 

middels semigestructureerde interviews en observaties onderzocht welke inzichten het 

reflecteren op toezicht oplevert. De discoursanalyse focust zich op de wijze waarop taal, 

gesproken en geschreven, culturele en sociale perspectieven en identiteiten bepaalt (Gee, 

2011). Een discoursanalyse gaat er daarnaast ook vanuit dat taal betekenis produceert en niet 

alleen informatie doorgeeft. Hiermee creëert taal ook werkelijkheid (van den Berg, 2004, 

p.30). Filosoof Foucault vat discours nog breder op: als geheel van sociale regels en sociale 

praktijken die betekenis vormen (van den Berg, 2004, p. 32). Voor dit onderzoek wordt deze 

brede opvatting van discours gehanteerd. De discoursen in taal zijn niet een reflectie van de 

werkelijkheid buiten taal, maar het vormt een eigen realiteit waardoor betekenissen ontstaan 

en sociale verhoudingen en identiteiten worden gevormd (Gee, 2005).  

3.3.Casusdefinitie en onderzoekseenheid  

Voor dit onderzoek zijn er drie reflectiebijeenkomsten geobserveerd, door middel van 

participerende observatie. Daarnaast zijn er zes semigestructureerde interviews gehouden aan 

de hand van een topiclijst naar aanleiding van een reflectiebijeenkomst (zie bijlagen). De 

geïnterviewden zijn medewerkers die werkzaam zijn voor de IGJ, grotendeels inspecteurs van 
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de afdeling Jeugd. Er is sprake van een heterogene groep waarbij er verschil is in functie, 

ervaring, leeftijd en gender.    

3.4. Data verzameling  

De dataverzameling heeft plaatsgevonden aan de hand van drie participerende observaties bij 

de reflectiebijeenkomsten, vier analyses van verslaglegging van reflectiebijeenkomsten, één  

waarbij geen sprake was van observatie. En zes semigestructureerde interviews van 

deelnemers aan reflectiebijeenkomsten. In de interviews is er gefocust op de inzichten die het 

reflecteren oplevert en wat dit betekent voor responsief toezicht aan de hand van een 

topiclijst. De interviews zijn grotendeels live afgenomen op de werkplek van de respondenten 

en een enkeling digitaal, en duurde ongeveer 45 minuten per interview. De interviews zijn 

naderhand getranscribeerd en opgeslagen volgens een datamanagementplan.  

3.5.Data analyse  

De data is geanalyseerd aan de hand van transcripties van de interviews die volgens een 

systematische procedure zijn geïnterpreteerd: 

- Lezen van de observatieverslagen en transcripties 

- Per observatieverslag en interview coderen 

- Bundelen en groeperen van coderingen naar thema’s  

- Analyseren en uitwerken van de thema’s  

Allereerst zijn de transcripties doorgenomen, gelezen en gecodeerd. Vervolgens is er gekeken 

naar thema’s binnen de coderingen en geanalyseerd welke discoursen uit de inzichten van 

reflectie op toezicht naar voren kwamen. Deze coderingen zijn gegroepeerd en onderverdeeld 

in thema’s. De thema’s zijn uitgewerkt in het empirische deel van dit onderzoek. Vervolgens 

is de empirische data met het theoretisch onderzoek met elkaar in verband gebracht en verder 

uitgewerkt in een discussie en conclusie.   

3.6. Ethische overwegingen  

In dit onderzoek is er zorgvuldig omgegaan met de data die verzameld is door deze beveiligd 

op te slaan op de data-opslagplaats van de Universiteit van Humanistiek. De identiteit van de 

participanten is geanonimiseerd evenals namen van zorgaanbieders of organisaties die 

besproken zijn tijdens de reflectiebijeenkomsten. De onderzoeker heeft de participanten 

voorgaand aan de observaties en interviews informed consent formulieren uitgedeeld en 
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gevraagd te ondertekenen. Er is gedurende het onderzoek getracht plagiaat te voorkomen en 

met zorgvuldigheid gewerkt.  
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4. Empirische bevindingen 

In dit hoofdstuk geef ik antwoord op de tweede deelvraag: ‘Welke inzichten over responsief 

toezicht blijken uit de reflecties op het toezicht door de inspecteurs van IGJ (afdeling 

Jeugd)?’. De bevindingen zijn onderverdeeld in drie verschillende thema’s die blijken uit de 

empirische data. Eerst wordt beschreven welke thema’s naar voren komen als inspecteurs 

reflecteren op dilemma’s in hun toezichtstrategie (4.1.). Als tweede worden de thema’s die 

gaan over de zorgpraktijk ten opzichte van de toezichtspraktijk beschreven (4.2.) en tot slot de 

thema’s over effect van toezicht (4.3.). 

4.1. Dilemma’s rondom toezichtstrategie  

In de zes interviews, observaties bij en de verslagen van de reflectiebijeenkomsten komt het 

thema ‘dilemma’s en keuzes maken’ sterk naar voren. Dit thema is op te delen in ‘strategie 

van toezicht’, het ‘wel of geen advies geven’, keuzes voor interventies en ‘de wet in 

verhouding tot de geest van de wet’.  

4.1.1. Strategie van toezicht  

In de reflectiebijeenkomsten wordt ‘keuzes maken’ vaak genoemd en beschreven als hetgeen 

wat wel of niet gedaan wordt voorafgaand, tijdens of na een toezichtbezoek. Inspecteurs 

beschrijven onder andere dat de reflectiebijeenkomsten inzicht geven in welke strategie van 

vervolgtoezicht gekozen werd. In onderstaande quote beschrijft een inspecteur wat hij/zij 

‘normaal’ zou doen. Hiermee wordt gedoeld op het standaard instrumentarium en standaard 

toetsingskader met bijhorende gespreksleidraden. Er wordt beschreven dat er belangrijke 

informatie verzameld is, juist doordat zij bewust keuzes hebben gemaakt in de manier hoe zij 

informatie gingen ophalen bij de zorgaanbieder. 

“ We hebben niet alle leidraden nagelopen zoals we misschien ‘normaal’ zouden doen, 

maar wel hebben we belangrijke informatie opgehaald. Je laat misschien wat liggen 

en je neemt wat extra’s mee. Deze keuzes hebben we bewust gemaakt.” (respondent 1).  

Daarnaast beschrijven vrijwel alle respondenten dat zij zichzelf afvragen hoe zij het juiste 

effect kunnen bereiken met het toezicht en dit meenemen in de strategie die zij bepalen in het 

plan van aanpak. Verschillende perspectieven worden hierbij beschreven als waardevol.  

“We vragen ons af wat het effect gaat zijn, wat wil je bereiken en wat gaan de 

jongeren daarvan merken? Wat betekent het voor hen?” (respondent 5).  
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Ook wordt er aangegeven dat er in de reflectiebijeenkomsten is gekeken naar welke aanpak in 

de toezichtstrategie het beste past bij het doel wat zij willen bereiken, aan de hand van 

verschillende perspectieven: 

 “ Zonder voldoende zicht hadden we te weinig vertrouwen en wilden we de borging 

ook neerleggen bij de hoofdaannemer van deze zorgaanbieder. Met de 

reflectiebijeenkomst hebben we hierop gezocht naar een interventie die daarbij 

aansloot, dit was een stukje responsief handelen”. (respondent 2). 

Respondent 6 gaf hierover aan: 

 “We kwamen erop uit dat we twee doelen hadden die we uit elkaar moesten trekken. 

Zowel het stimuleren van de intrinsieke motivatie van de bestuurder van de 

zorgorganisatie om een verbeterslag te maken, als het krijgen van vertrouwen dat ze 

op een goede manier aan de slag gingen met de verbeterpunten”.  

In de dilemma’s rondom de strategie en aanpak van toezicht blijkt dat inspecteurs zoekende 

zijn naar hoe zij het beste aan kunnen sluiten bij de praktijk maar wel kunnen interveniëren en 

toetsen. Verschillende perspectieven innemen en buiten bestaande instrumentarium zoeken 

helpt hen hierbij.  

4.1.2. Adviseren  of oordelen?  

Veel respondenten geven in de interviews aan zoekende te zijn naar waar er ruimte is om 

advies te geven en waar dit niet passend is en de IGJ alleen moet oordelen. Een respondent 

beschrijft dat met de reflectiebijeenkomst gekeken is naar de strategie van toezicht waarbij 

een voorlichtende rol heeft gezorgd voor een betere samenwerking met de zorgaanbieder. In 

de verschillende interviews lijken inspecteurs deze rol nog als ‘nieuw’ of ‘anders’ te ervaren: 

“Toen ik begon bij de IGJ werd mij vertelt: ‘wij zijn er niet om adviezen te geven, wij 

beoordelen, maken een foto en daar schrijven wij een rapport over.’ Uiteindelijk heb 

ik wel ontdekt dat ik tijdens de toezichten de inspecteurs het meest waardeer die soms 

ook wat context kunnen schetsen over dingen die niet kloppen en ‘het waarom’ 

uitleggen, omdat sommige aanbieders het gewoon niet weten.”(respondent 1)  

De meeste respondenten zijn inspecteurs die zelf ervaring hebben in de zorg. Zij vertellen in 

de interviews dat zij daardoor ook begrijpen dat alleen maar oordelen niet altijd helpt. Zij 

voelen de behoefte om daarnaast ook wat mee te geven aan de zorgaanbieder om deze zo op 
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weg te helpen. Zij beschrijven dat zij merken dat er visie verschil is binnen de IGJ maar 

daarin wel kijken wat zij zelf kunnen doen om te stimuleren en niet alleen te oordelen.  

“We zijn geen advies bureau, maar we kunnen wel bijdragen op een bepaalde manier. 

Bijvoorbeeld als het gaat over vrijheidsbeperkende maatregelen zeggen wij dat dit niet 

mag. Maar ik licht toch vaak wel toe hoe het anders kan zoals het positief formuleren 

van huisregels bijvoorbeeld. Dat we toch een beetje stimuleren dat het maatwerk 

wordt.” (respondent 5) 

Deze inspecteur beschrijft dat zodra er een dilemma is of de inspectie wel of niet kan of zou 

moeten adviseren, er vaak wordt gezegd door inspecteurs dat de IGJ geen advies bureau is. 

Deze inspecteur geeft daarbij aan dat hij/zij daarnaast wel kijkt naar mogelijkheden. 

4.1.3. Interventies inzetten   

De keuze welke interventie in te zetten was een onderwerp en inzicht wat veel terugkwam in 

de interviews met inspecteurs. Uit de gesprekken en de reflectiebijeenkomsten blijken 

dilemma’s rondom welke interventies passen bij de zorgpraktijk en hoe inspecteurs los van 

kaders kunnen zoeken naar hetgeen dat past bij het doel wat zij in de zorgpraktijk willen 

bereiken. Een inspecteur beschrijft onder andere dat hij/zij tijdens een reflectiebijeenkomst 

heeft reflecteert op de in te zetten interventies en hoe dit heeft uitgepakt in de praktijk:  

“Ik vroeg mij af, waar biedt de reflectiebijeenkomst nou een meerwaarde? Want, we 

hebben gewoon een interventiebeleid…. (…) maar als er maatwerk nodig is dan kan 

een reflectiebijeenkomst meerwaarde hebben want als wij dat niet hadden gedaan 

hadden we ons interventiebeleid gevolgd. (…) Dan waren we op toezicht gegaan en 

waren we in het gesprek met de bestuurder vooral gaan zitten op ‘vertel eens waar je 

verbetering nu doorgevoerd hebt’ en minder stilgestaan bij ja, wat heeft met jou 

gedaan? En dan hadden we vooral ingezet op verbetermaatregelen op de 

zorgaanbieder zelf, nu hebben we het breder kunnen trekken”. (respondent 2)  

Inspecteurs beschrijven dat zij bepaalde standaard interventies kunnen inzetten maar door 

middel van reflecteren en perspectieven de zorgpraktijk in te nemen op meer passende 

interventies kwamen. Zij beschrijven dat zij het belangrijk vinden dat het doel wordt bereikt 

met een interventie en niet alleen omdat het een veelgebruikte interventie is.   
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“Toen de oplossing voor interventie naar voren kwam raakte dat heel erg wat we 

wilden bereiken in het toezicht om kunnen bepalen of er nu verantwoorde zorg wordt 

geboden of niet.” (respondent 1)  

Inspecteurs willen interventies inzetten die passen bij het doel wat zij willen bereiken en 

zoeken naar mogelijkheden om out-of-the-box te kijken en niet vast te blijven houden aan een 

standaard beleid rondom interventies. In de gesprekken, verslagen en bijeenkomsten gaan de 

dilemma’s over het wel/niet en hoe inzetten van interventies vooral vanuit de inspectie en 

wordt er niet gesproken over wat een zorgaanbieder bijvoorbeeld zelf als passende interventie 

zou aandragen.  

4.1.4. Letter en de geest van de wet  

Ook signaleren of bespreken veel inspecteurs tijdens de interviews het onderscheid tussen de 

letter en de geest van de wet. Een respondent vertelt:  

“Sommigen inspecteurs noemen hun standpunt vanuit bijvoorbeeld meldingen en de 

letter van de wet, waar sommigen afdelingen binnen de IGJ meer op focussen. In de 

reflectiebijeenkomst hebben we meer gekeken naar onderliggende oorzaken van een 

probleem in het werkveld vanuit verschillende perspectieven.” (respondent 4).  

Ook vertellen de respondenten dat inspecteurs wetgeving versus wat er in de praktijk gebeurt 

soms als dilemma zien: 

“Wij constateerde tijdens ons toezicht een afwijking van de wet, maar je meet 

natuurlijk ook met een menselijke maat. (…) In de praktijk zagen we een persoon die 

een positieve draai aan de zorg gaf voor de jongeren en ingezet werd op zijn 

kwaliteiten maar niet voldeed aan de eisen van de Jeugdwet. Er spelen dan soms 

belangen die elkaar tegen spreken. Wat weegt dan zwaarder? (…) In de 

reflectiebijeenkomst zijn de verschillende belangen meer zichtbaar geworden en vond 

ik het belangrijk dat we een goed en eerlijk verhaal aan de zorgaanbieder kunnen 

meegeven als we de wet handhaven.” (respondent 3).  

De inspecteurs hebben voor bovenstaande casus een moreel beraad ingezet om het dilemma 

verder te onderzoeken. Zoals vertelt wordt zien inspecteurs soms een discrepantie in hetgeen 

de wet voorschrijft en wat er in de praktijk gebeurd. Zoals bijvoorbeeld vrijheidsbeperkende 

maatregelen inzetten. De inspecteurs geven aan het belangrijk te vinden om het ‘waarom’ 
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goed te kunnen uitleggen en toelichten aan zorgaanbieders. Zij zijn immers degenen die het 

uitvoerende werk doen.  

 

4.2. Zorgpraktijk versus toezichtspraktijk  

In het empirisch onderzoek komt het thema zorgpraktijk ten opzichte van de toezichtpraktijk 

herhaaldelijk terug. Dit thema is op te delen in gevolgen van het toezicht, contextfactoren en 

samenwerking tussen zorgaanbieders en inspectie.  

4.2.1. Gevolgen van toezicht  

In de interviews blijkt dat inspecteurs in de reflectiebijeenkomsten stil staan bij de gevolgen 

van het toezicht, positief dan wel negatief:  

“Er was vooral twijfel hoe we het zouden gaan aanpakken. Want, wat voor een effect 

creëren we als er veel negatieve punten uit het toezicht komen? Wat doet dat met 

soortgelijke zorgaanbieders in het werkveld? Daar willen we ook oog voor hebben.” 

(respondent 5) 

“Vaak is het zo van, oké we gaan op toezicht. Maar we staan er niet altijd bij stil dat 

die persoon waarbij we het aankondigen daar misschien wel een week stress van heeft 

omdat die weet dat wij eraan komen. Je hoort ook altijd terug in gesprekken dat ze het 

spannend vinden (…) Wij komen langs en dat is dan toch vaak een inbreuk op het 

hulpverleningstraject wat iemand loopt. Ik vind het vraagstuk wat wij doen in 

verhouding tot met wat het doet in de praktijk interessant.” (respondent 3).  

Sommigen inspecteurs beschrijven dat er specifiek vanuit een bepaald perspectief is gekeken 

naar het gevolg van toezicht en de invloed daarvan op de zorg:  

“We hebben in het programma van het toezicht bezoek expliciet stilgestaan bij het 

perspectief van de jeugdige. We hebben meer dan gemiddeld tijd ingeruimd om met 

jeugdigen te spreken. (…) Maar dit was wel lastig, de jeugdigen zijn namelijk bang om 

hun plekje kwijt te raken als wij als inspectie komen en schetsen daardoor veelal een 

positief beeld van de aanbieder.” (respondent 2) 

Daarnaast geven inspecteurs ook aan dat er niet altijd stil gestaan wordt bij de gevolgen van 

een toezicht of het effect wat wel of niet bereikt wordt:  
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“We kijken vaak, hoe doe ik mijn werk als persoon en hoe neem ik dat mee. Maar 

breder, in de zin van, wat doen we met ons toezicht aan en is het nou echt effectief. 

Wat we doen, heeft dan zin? Dat gebeurt alleen op aanvraag en georganiseerd.” 

(respondent 5) 

“Ik vraag me af of we het heel expliciet inzetten. Ik ben wel benieuwd hoe vaak we 

vragen van, ‘wat hebben we nou bereikt met datgeen wat we hebben gedaan?’ Dat is 

denk ik ook wel een spanningsveld. Ik denk dat we er weinig aan doen.” (respondent 

2).  

Een inspecteur vertelt over een gevolg van de manier van rapporteren van toezicht:   

“Wat mij wel erg puzzelt is niet zozeer de manier waarop wij toezicht doen maar 

hoeveel tijd wij kwijt zijn aan rapporten schrijven, en ja dat is zonde want het 

merendeel van de aanbieders die wij kennen doen wij gewoon af met ‘het is oké, pas 

verbeteringen toe en we gaan verder. Ja weet je, dat kan ook in een brief. We moeten 

ons vooral richten op de aanbieders waar meer aan de hand is en ter plaatse zijn met 

toezicht. (…) Ik zou graag meer bezoeken doen en vooral de aanbieders met rust laten 

die het allemaal redelijk op orde hebben want daar zitten niet de grootste klappen. Ik 

denk dat we juist een hele groep hebben,  waar de kwaliteit niet op orde is en daar 

komen we maar beperkt.” (respondent 2) 

De inspecteur geeft aan dat doordat er respectievelijk veel tijd gaat naar het schrijven van 

rapporten over het toezicht er tijd verloren gaat die besteed kan worden aan aanbieders die 

zaken niet op orde hebben. Inspecteurs geven aan dat het steeds weer een afweging is hoe 

hierin balans te vinden.  

4.2.2. Contextfactoren  

In de interviews en reflectiebijeenkomsten zijn contextfactoren en terugkerend thema. Vrijwel 

alle respondenten geven aan context een belangrijk component te vinden in het toezicht en 

iets waar zij bij stil hebben gestaan tijdens de reflectiebijeenkomsten. Met context wordt 

veelal gedoeld op factoren die van invloed zijn om een zorgaanbieder heen. Dit kan 

bijvoorbeeld het type doelgroep zijn, of een zorgaanbieder nieuw is of al lang bestaat, of er 

financiële stabiliteit is, welke samenwerkingspartijen en betrokken zijn bij de aanbieder et 

cetera.  
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Een respondent geeft aan dat de context ook van invloed is hoe de manier van toezicht effect 

kan hebben in de zorgpraktijk. Dit beschrijft deze respondent aan de hand van een voorbeeld 

van een project waarbij er IGJ-breed (alle afdelingen) toezicht wordt gehouden op een 

bepaald thema: 

“ Context is gewoon super belangrijk, want de hele context maakt bijvoorbeeld dat de 

implementatie van een thematisch toezicht, IGJ-breed bijvoorbeeld nog niet goed 

loopt. Iedere sector verschilt en op de ene afdeling gaan ze alleen achter meldingen 

aan en de andere afdeling werkt wel met thema’s in toezicht.” (respondent 4)  

Ook geven inspecteurs aan dat context van belang is om naar te kijken in het toezicht omdat 

de praktijk van zorgen soms anders is dan vanuit een externe positie gedacht wordt: 

“Context is belangrijk omdat je ook niet wil dat je het contact met de werkelijkheid 

verliest. Want we kunnen met z’n alle heel leuk willen dat er bijvoorbeeld nergens 

meer vrijheidsbeperking wordt toegepast, maar in de praktijk zelf is de realiteit soms 

anders. Dan is er vaak wat anders nodig en moeten we de onderliggende vraag ook 

horen.”(respondent 1).  

Een inspecteur geeft aan in de reflectiebijeenkomst context echter niet als alles bepalend te 

zien.  

“Want, ja.. er moet ook gewoon een bepaalde kwaliteit zijn. Er is ook gewoon een 

minimum waaraan ze moeten voldoen en hoe het moet zijn. En daar moeten wij 

aanbieders ook op aanspreken, je neemt de context dus mee maar is niet alles 

bepalend.” (respondent 5) 

Deze visies en daaruit volgende dilemma’s zijn thema’s die veel terug te horen waren tijdens 

de reflectiebijeenkomsten en interviews. De inspecteurs willen rekening houden met de 

context maar vinden ook dat een zorgaanbieder zich aan wet- en regelgeving en beroeps- en 

veldnormen heeft te houden. Hoe hierbij aan te sluiten is voor inspecteurs soms een 

zoektocht. Tijdens de reflectiebijeenkomsten werd hierbij stil gestaan.  

4.2.3. Samenwerking zorgpraktijk en toezicht  

In de reflectiebijeenkomsten en interviews blijkt dat inspecteurs de samenwerking tussen de 

zorgpraktijk en inspectie een onderwerp is wat soms vragen oproept: 
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“Ik denk dat er veel meer verbinding zou moeten zijn met het werkveld om effectief 

toezicht te houden.” (respondent 5).  

Ook hierbij komen verschillende perspectieven naar voren zoals het cliënten/patiënten 

perspectief:  

“We moeten denk ik veel meer gaan zitten dat we een cliëntenraad bijvoorbeeld, zien 

als een soort verlengde arm van ons binnen zo’n instelling. Want in feite is een 

cliëntenraad ook een toezichthouder: een interne toezichthouder. Dus die kunnen wij 

nog beter inzetten om informatie op te halen, die hebben wij eigenlijk gewoon nodig. 

(…) Als je een volledig beeld wil van  de kwaliteit van zorg dan moeten we de client 

vragen hoe hun ervaring is van de zorg.” (respondent 4)  

Een inspecteur geeft weer hoe een mogelijke verbinding eruit kan zien in samenwerking:  

“Ik denk soms dat een IGJ Academie voor hulpverleners misschien nog wel mooi zou 

zijn. Ofja, voor aanbieders zegmaar. Dan kan je echt sturen op kwaliteitsverbetering 

en lerend vermogen.” (respondent 3)  

De inspecteurs vertellen dat zij een samenwerking met de zorgaanbieder belangrijk vinden 

maar ook bewust zijn dat die samenwerking niet altijd gelijkwaardig is. De inspectie heeft een 

toezichthoudende taak en hiermee oordelend over de zorgaanbieder. Waardoor de inspectie 

een grotere machtspositie heeft ten opzichte van de zorgaanbieder. Wel beschrijven de 

inspecteurs dat zij het effect  van toezicht (het doel wat zij willen bereiken) belangrijk vinden 

en hierbij kijken naar de verbinding met de zorgpraktijk. De inspecteur van de 

bovengenoemde quote noemt een ‘IGJ academie’ als voorbeeld om meer 

verantwoordelijkheid bij de zorgverleners zelf te leggen en te focussen op lerend vermogen.  

4.3. Effecten van toezicht  

In de zes interviews en observatie bij de reflectiebijeenkomsten komt het thema effect van 

toezicht of toezicht met effect veel terug. Met effect van toezicht doelen de inspecteurs op het 

creeren van impact en effect met het doel wat voor ogen lag. Dit verschilt in gevolgen van 

toezicht, zoals genoemd in paragraaf 4.2.1. wat ingaat op onbedoelde gevolgen/ 

nevengevolgen. Het thema effect van toezicht is opgedeeld in ‘(on)veiligheid’, 

‘verantwoordelijkheid’ en ‘vertrouwen/positie’.  
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4.3.1. (on)veiligheid  

Veel inspecteurs vertellen in de interviews dat veiligheid voor hen een onderliggende waarde 

is als doel van het toezicht.  

“We zitten net ons toezicht vaak heel erg op veiligheid, dat creëren of onveiligheid 

wegnemen.” (respondent 4).   

Sommigen omschrijven het als drijfveer en afweging in de reflectiebijeenkomsten: 

“De drijfveer die eronder zat was dat het eerder behoorlijk onveilig was (…) er was 

amper zicht op deze jongeren in zorg, het was een soort studentenhuis maar  dan heel 

slecht, echt verwaarloosd. Die locaties zijn er nu niet meer bij die aanbieder, en 

daardoor konden we andere keuzes maken in het toezicht.” (respondent 1) 

Daarnaast geven verschillende respondenten aan dat zij denken dat toezichthouden vanuit de 

IGJ nodig is omdat zorgaanbieders (sommigen) zich anders niet aan de wet houden of geen 

kwaliteit leveren:  

“We zijn er ook om die ondergrens aan te geven. De waarde die daaronder zit is 

veiligheid voor alle kinderen. En toch ook wel een beetje de overtuiging dat er anders 

een hoop onder duiken, onder de maat zijn. Het is belangrijk dat we er zijn en 

duidelijk maken ‘dit is de ondergrens’.” (respondent 2) 

Ook wordt er aangegeven dat (on)veiligheid weliswaar een drijfveer is maar niet altijd 

doorslaggevend in de keuzes van toezicht. Inspecteurs stellen vragen bij het effect wat het met 

het toezicht wordt bereikt: 

“Ik denk dat we soms wat scherper kunnen zijn en meer kunnen doorpakken. Het kan 

niet zo zijn, we weten allemaal hoe het is gesteld in de jeugdzorg, dat we zo weinig 

handhaving toepassen (…) Het kan inzicht geven om te kijken naar goede voorbeelden 

en met reflectie terugkijken op handhavingstrajecten.”  (respondent 2)  

“Als het gaat over meldingen van incidenten of calamiteiten gaat het over veiligheid. 

Ik vind het dan soms wel frappant dat er nog weinig mee gebeurt. Er komen veel 

meldingen bij ons waarvan we dan zeggen ‘oké het is goed zo’. Maar ondertussen is er 

wel al wat gebeurd. En aan de andere kant leggen we de verantwoordelijkheid bij de 

mensen die er zelf iets vanaf weten, de zorgaanbieder zelf, door die onderzoek te laten 

doen naar wat er is gebeurd.” (respondent 3) 



35 
 

Inspecteurs vertellen in de interviews dat zij veiligheid voor jeugdigen belangrijk vinden en 

vinden dat toezicht kan bijdragen aan het sturen op veiligheid, voorkomen van veiligheid of 

ingrijpen bij onveiligheid. 

4.3.2. N=1 

In de interviews vertellen de respondenten over hun inzichten uit de reflectiebijeenkomsten 

waarbij het thema effect van toezicht en N=1 toezicht vaak samen wordt genoemd. Met N=1 

toezicht bedoelen de inspecteurs enkelvoudig toezicht. Dus toezicht op 1 zorgaanbieder, vaak 

een kleinschalige zorgaanbieder. De reden van toezicht verschilt en kan zijn omdat de 

zorgaanbieder nieuw is of dat er signalen zijn dat de kwaliteit van zorg onvoldoende is. De 

inspecteurs vertellen wisselend over hun visie op N=1 toezicht in verhouding tot het effect 

wat dat creëert in het zorgveld breed: 

“Ik denk dat alle bezoeken belangrijk zijn. Echt contact is heel belangrijk, het wordt 

gewaardeerd om echt contact te hebben met de aanbieders en te laten zien dat je echt 

geïnteresseerd bent. Dan ben je ook al stimulerend bezig.”(respondent 5) 

Sommige inspecteurs vinden N=1 toezicht beperkt in effect, waar anderen wel het belang 

hierbij zien.  

“Soms wordt er nog gedacht we doen veel bezoeken en dan heb je impact én het effect 

zit vooral op die ene instelling die je bezoekt. Maar dat is redelijk beperkt. Ik denk dat 

we weg moeten van nalevingstoezicht en veel meer moeten agenderen, stimuleren en 

thematisch aanpakken.” (respondent 4)  

Sommigen noemen letterlijk het woord ‘discussie’ als het over N=1 toezicht gaat, wat kan 

laten zien dat dit een onderwerp is waarover nog geen eenduidige visie blijkt.  

“Het is al goed dat we er zijn. Gewoon zichtbaar zijn in het veld. Ik vind de N=1 

discussie altijd een lastige discussie, want met N=1 toezicht heb je gewoon effect, je 

bent er namelijk. Je laat zien wanneer het onder de grens zakt. De rapporten van 

Jeugd worden ook veel gelezen, daar zit ook effect (…) Ook aanbieders die onder een 

koepel of hoofdaannemer vallen, als we daar komen bereiken we vaak breder effect.” 

(respondent 2)   

Een andere inspecteur geeft aan dat hij/zij vindt dat er meer effect bereikt kan worden met het 

agenderen van problemen dan N=1 toezicht: 
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“We moeten onze invloed en effect niet overschatten. Misschien moeten we meer en 

vaker stelselproblemen agenderen bij VWS in de hoop dat er structurele 

beleidsverbeteringen komen. Dat zet denk ik meer zoden aan de dijk dan individueel 

toezicht trajecten bij aanbieders.” (respondent 6) 

Een inspecteur geeft in een interview een dilemma achter deze afwegingen aan:  

“We hebben best veel vertrouwen in het werkveld, maar waar is dat op gebaseerd? De 

inspectie weet nooit alle ins en outs, dat is utopisch. Niet iedereen zal zich 

bijvoorbeeld herkennen in een rapport van een toezicht. En we kunnen niet naar alleen 

maar N=1 want we kunnen niet alles. Maar die ene burger wil ook goede zorg. Dus 

hoe verhoudt zich dat voor een die individuele burger of iemand die zorg ontvangt, ten 

opzicht van de effectiviteit van toezicht. Dat is een dilemma. Wanneer heb ik iedereen 

kunnen bedienen? Want eigenlijk zijn wij er voor iedereen.” (respondent 3) 

In bovenstaande quote wordt het dilemma duidelijker wat bij de meeste van de respondenten 

lijkt te spelen als zij praten over effect van toezicht in verhouding tot bezoeken(N=1). De 

inspecteurs willen graag dat alle jeugdigen goede zorg ontvangen maar realiseren zich ook dat 

de capaciteit beperkt is en hierdoor keuzes gemaakt moeten worden. De inspecteur beschrijft 

dat hij/zij denkt dat de inspectie ook nooit alles kan weten van de zorgpraktijk omdat de 

inspectie extern toezicht houdt en zich dus moet beroepen op een deel vertrouwen van de 

zorgaanbieders.  

4.3.3. Positie en vertrouwen 

In de interviews en observaties wordt ‘vertrouwen’ of ‘positie’ vaak  genoemd vanuit het 

perspectief van de inspectie. Oftewel, heeft de inspectie vertrouwen in de zorgaanbieder: 

“Ik geloof er niet zo erg in zelfregulering van zorgaanbieders. Want ja, zonder extern 

toezicht gaat dat niet. Mensen zijn niet allemaal uit zichzelf gemotiveerd om zich aan 

de regels te houden. Het is daarnaast ook vaak onkunde en niet alleen onwil.” 

(respondent 5)  

“We vinden het vaak moeilijk in het toezicht als we geen vertrouwen hebben in een 

aanbieder. Maar wat dan hé? Dan is het vaak een vraag welke mogelijkheden we zien 

om er wat mee te doen.” (respondent 2) 

Inspecteurs beschrijven dat zij zelf reflecteren maar heel weinig mét de aanbieder: 
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“Het is misschien ook wel heel spannend om te vragen of na te bellen of ze nu 

gestimuleerd zijn door een brief die wij hebben gestuurd. Ik denk dat het heeft te 

maken met het beeld wat inspecteurs hebben wat ze horen te doen of welke positie ze 

moeten hebben.” (respondent 5)  

De inspecteur beschrijft dat reflectie met de aanbieder lastig kan zijn omdat er een beeld is 

welke positie de inspectie heeft of hoort te hebben. Hieruit lijkt de veronderstelling dat een 

ongelijke positie (sturende inspectie versus volgende zorgaanbieder) de manier is om effect te 

creëren. De vraag kan zijn of dit in de praktijk ook zo werkt.  

4.4. Conclusie 

Het spreken over toezicht en de inzichten uit reflectiebijeenkomsten wordt onder andere 

gevormd door drie thema’s: dilemma’s rondom de toezichtstrategie, de verhouding van de 

zorgpraktijk ten opzichte van de toezichtspraktijk en over effect van toezicht. Gekeken naar 

de deelvraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord: ‘welke inzichten over responsief toezicht 

blijken uit de reflecties op het toezicht door de inspecteurs van IGJ (afdeling Jeugd)?’ zijn er 

een aantal inzichten die centraal staan. Wanneer er gesproken wordt over de dilemma’s in de 

toezichtstrategie willen de inspecteurs vooral dat er effect wordt gecreëerd. Hoe zij dit effect 

kunnen bereiken brengt vraagstukken en dilemma’s met zich mee. Het gaat hierbij om 

afwegingen en zoeken naar een balans. Voorbeelden hiervan zijn of er voldoende informatie 

opgehaald kan worden om tot een goed oordeel te komen, maar ook wat jeugden merken van 

het toezicht. Door middel van verschillende perspectieven in te nemen tijdens de 

reflectiebijeenkomsten kregen inspecteurs inzichten dat zij passende interventies en out-of-

the-box aanpak van belang vinden in het toezicht. Onderwerpen die nog vraagstukken 

opleverden waren onder andere in hoeverre de inspectie advies kan geven en hoe er 

afwegingen gemaakt worden als de wet niet helemaal aansluit op de zorgpraktijk. Ook vragen 

inspecteurs zich af in hoeverre er een balans is tussen de last van het toezicht voor de 

aanbieder en het huidige effect wat er wordt bereikt in de praktijk. Blijven kijken naar de 

context is voor inspecteurs hierbij waardevol maar geen doorslaggevende factor. Het is voor 

de inspecteurs geen doorslaggevende factor maar wel een belangrijke om mee te nemen in de 

manier waarop zij effect willen creëren. Ook wordt er vervolgens in de samenwerking tussen 

de inspectie en zorgaanbieders beschreven dat er meer verbinding zou moeten zijn en 

misschien zelfs een academie voor zorgaanbieders. Hierbij op dat het uitgangspunt voor 

kennis over goede zorg nog start bij de inspectie niet bij de zorgaanbieder zelf.  
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Daarnaast blijkt dat inspecteurs veiligheid als belangrijke onderliggende waarde voor het 

toezicht zien. Zij willen dat jeugdige veilige zorg krijgen en met toezicht hierop toezien of 

ingrijpen als dat nodig is. Inspecteurs geven aan dat zij niet (voldoende) vertrouwen hebben 

dat de zorgpraktijk zelf voldoende kan reguleren om misstanden te voorkomen.  

Toezicht met effect wordt veel aangehaald tijdens de interviews en valt op in observaties. De 

invulling van het toezicht brengt vragen en discussie met zich mee. Er wordt gesproken over 

enkelvoudig toezicht ten opzichte van thematisch toezicht en het bereik hiervan. Ook wordt 

de positie van de inspectie benoemd waarbij vertrouwen een belangrijk thema is vanuit de 

inspectie richting zorgaanbieders. De inspecteurs geven aan graag te willen samenwerken met 

de zorgaanbieder maar zijn nog zoekende hoe de praktijk van toezicht zich hierin verhoudt tot 

de zorgpraktijk.  

Wat tot slot opvalt is dat er weinig reflectie is mét de zorgaanbieders. De inspecteurs 

beschrijven vragen die zij eigenlijk aan in de praktijk kunnen stellen. Een van de 

respondenten noemt de positie van de inspectie ook als mogelijke reden hiervoor.  

 

.  
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5. Zorgethische discussie 

In dit hoofdstuk wordt er een verbinding gelegd tussen de empirische en theoretische 

bevindingen en zo antwoord gegeven op de derde deelvraag: ‘Hoe verhouden de empirische 

bevindingen en zorgethische theorie zich tot responsief toezicht op zorg?’. In dit hoofdstuk 

worden de bevindingen uit de theoretische studie vergeleken met de empirische inzichten en 

door middel van een zorgethische reflectie aan de hand van de praktijk van toezicht ten 

opzichte van de zorgpraktijk (5.1.) de vijf fasen van zorg (5.2.), met specifieke aan dacht voor 

de critical insights: ‘relationaliteit’(5.3) en ‘macht en positie’(5.4.). Deze worden met elkaar 

in verbinding gebracht om tot beantwoording van de deelvraag te komen in een conclusie 

(5.5.).  

5.1. Toezichtspraktijk en zorgpraktijk  

In de theoretische bevindingen is zowel de praktijk van toezicht als de praktijk van zorgen 

(zorgethisch) beschreven. Hoe deze verschillende praktijken zich tot elkaar verhouden en 

elkaar beïnvloeden is een rode draad in zowel de theoretische als empirische bevindingen.  

De praktijk van toezicht bestaat uit drie onderdelen: het verzamelen van informatie over de 

zorg die geboden wordt, het vormen van een oordeel of deze zorg voldoet aan de daaraan 

gestelde eisen en het interveniëren hierop (Leistikow, 2018). Vanuit de empirische 

bevindingen zou daar nog een onderdeel aan toegevoegd kunnen worden: de reflectie op het 

toezicht. In zowel de afstemming met de zorgpraktijk als het effect van het toezicht. Dit sluit 

ook aan bij de theorie over responsief toezicht waarbij het transparant maken van keuzes en 

hierop reflecteren en evalueren van belang zijn (Braithwaite, 2011).  

In de empirische bevindingen gaan dilemma’s die inspecteurs beschrijven veelal over het plan 

van aanpak hóe zij het traject gaan aanpakken of aangepakt hebben. Hierbij gaat het over hoe 

de praktijk van toezichthouden het beste aansluit op de praktijk van zorg. Inspecteurs stellen 

zichzelf vragen over de gevolgen van toezicht en hoe zij hierop kunnen inspelen om negatief 

effect voor de jeugdigen te voorkomen. Maar ook de aanpak in toezichtlast (de tijd die het 

toezicht voor de zorgaanbieder in beslag neemt) is een afweging waarbij inspecteurs 

reflecteren op wat aansluit in die praktijk. Hierin zijn verschillende perspectieven te 

onderscheiden: het perspectief van de client/jeugdige, zorgverlener, zorginstelling/aanbieder 

en die van de toezichthouder. Als het gaat over bijvoorbeeld de toezichtlast voor de 

zorgaanbieder, houdt dit ook verband met de tijd die zij ‘wegnemen’ bij de zorgverleners om 

hun werk uit te voeren. In de literatuur blijkt hierbij dat zorgverleners als gevolg van toezicht 
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niet durven afwijken van vast normen en regels, ook al zou dit betere zorg opleveren 

(Centrum voor Ethiek en Gezondheid, 2019, p. 26). Hier speelt dus zowel het component van 

toezichtlast als regeldruk en verantwoordingsdruk een rol in de verhouding van toezicht en 

zorgpraktijk. De dialoog tussen toezichthouder en zorgverlener is hierom een belangrijk 

instrument om in te zetten in plaats van uitsluitend controle en afvinklijsten.  

De IGJ beoogd zorgverleners ruimte te geven om goede afwegingen te maken (Centrum voor 

Ethiek en Gezondheid, 2019, p. 26).  In de praktijk van toezichthouden vraagt dit van de 

inspecteurs om vertrouwen te hebben in de zorgverleners en zorgaanbieders. In de empirische 

bevindingen komen daarover verschillende dilemma’s naar voren. Inspecteurs vragen zich af 

waarop het vertrouwen te baseren zou zijn, want de inspectie ziet vaak maar een klein deel in 

de praktijk en vaak achteraf. Inspecteurs willen graag vertrouwen hebben in de 

zorgaanbieders maar voelen ook de verantwoordelijkheid dat jeugdigen kwalitatief goede 

zorg ontvangen. En zoals in theorieën over toezicht wordt beschreven is het zoeken naar 

balans in aanpak waar er aanbieders zijn die zich onbewust niet aan normen houden en 

aanbieders die zich opzettelijk niet aan normen houden (Braithwaite, 2011). De 

verantwoordelijkheid die zij voelen vertaalt zich in dilemma’s over het aansluiten van het 

toezicht op de zorgpraktijk en wat de reikwijdte van toezicht is. Iedere burger heeft recht op 

goede zorg maar niet alle zorgaanbieders in Nederland worden structureel of continu 

geïnspecteerd of zij voldoen aan de norm voor goede zorg.  Inspecteurs vragen zich 

vervolgens af in hoeverre en juist veel inspectiebezoeken of juist meer op effect van breder, 

thematisch toezicht ingezet moet worden. Vanuit de literatuurstudie hangt dit ook samen met 

de veranderingen in het zorgstelsel door de jaren heen. Zorg wordt niet meer direct 

gereguleerd door de overheid maar is geliberaliseerd en marktgerichter geworden. Bij de IGJ 

is er meer achteraf-toezichthoudende taak belegd, door bijvoorbeeld risico gestuurd toezicht 

in plaats van jaargesprekken met alle zorgaanbieders. Hiermee legt de overheid meer 

vertrouwen bij de zorginstellingen neer om goede zorg te leveren (Saltman, 2002; Mertens, 

2006). Met dit vertrouwen wordt ook veronderstelt dat de zorgaanbieders 

verantwoordelijkheid nemen. Gekeken naar de vijf fasen van zorg zoals omschreven door 

Tronto(2013) is het nemen van de verantwoordelijkheid een vorm van het ‘zorgen voor’ en in 

deze context is toezicht dus ook een onderdeel van ‘het zorgen voor goede zorg’ en hier 

verantwoordelijkheid voor nemen.  
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5.2. Zorg 

Om de vijf fasen van zorg van Tronto(1993; 2013) als uitgangspunt te nemen om te kijken 

naar de praktijk van zorg en de praktijk van toezicht valt op dat er aanknopingspunten zijn in 

hoe responsief toezicht zich verhoudt ten op zichten deze vijf fasen.   

In de eerste fase, caring about (het zien van de zorgbehoefte) is aandachtigheid de waarde die 

recht doet aan het proces. In het toezicht op zorgpraktijken is het dan van belang dat de 

inspecteur met aandacht onderzoekt en kijkt wat er nodig is in de praktijk om goede zorg te 

verlenen. De inspecteur dient met aandacht zich open te stellen voor hetgeen wat een 

zorgaanbieder nodig heeft om te kunnen leren, verbeteren en kwalitatief goede zorg te 

verlenen. Dit betekent voor de zorg voor jeugdigen specifiek dat zorgverleners met aandacht 

kijken naar welke zorg jeugdigen nodig hebben. Dat zij rekening houden met de context van 

een jeugdige en kijken wat de jeugdige nodig heeft en de zorg daarop aanpassen. Vanuit de 

verantwoordelijkheid van de inspecteurs voor de zorgverleners betekent dit dat zij kijken naar 

hoe zich dit in de praktijk vorm geeft. In reflectie staan de inspecteurs stil bij hoe ze dit het 

best vorm kunnen geven en hoe zij bijvoorbeeld de context van de doelgroep of context van 

de zorginstelling kunnen betrekken in de aanpak van het toezicht.  

In de tweede fase, taking care of (de zorg op zich nemen) is verantwoordelijkheid de 

bijhorende waarde. In het toezicht op de zorgpraktijk zijn hier verschillende perspectieven te 

onderscheiden. De inspecteurs hebben een wettelijke verantwoordelijkheid om toe te zien op 

de kwaliteit en veiligheid van de zorg voor jeugdigen, maar ervaren dat ze in de praktijk niet 

altijd over zicht op (kunnen) hebben. De verantwoordelijkheid hebben betekent voor 

inspecteurs dan ook niet altijd dat zij verantwoordelijkheid (kunnen) nemen. Daarnaast staat 

de verantwoordelijkheid die zorgverleners hebben om goede zorg te bieden aan de jeugdigen 

en de zorginstellingen om de organisatie dusdanig in te richten dat deze leidt tot het geven van 

goede zorg. Zorgverleners zijn in de zorgpraktijk vaak direct in contact met de zorgbehoefte 

van degene waaraan zij zorg verlenen en kunnen vanuit hier de zorg op zich nemen en geven 

zo vorm aan verantwoordelijkheid. De inspectie heeft niet alle zorginstellingen continu in 

beeld en is afhankelijk van informatie uit de praktijk om de zorg op zich te nemen in de vorm 

van toezichthoudende activiteiten of interventies. Uit de empirische bevindingen blijkt dit ook 

als een dilemma te worden ervaren door inspecteurs. Zij voelen de verantwoordelijkheid dat 

alle burgers recht hebben op goede zorg maar ervaren dat ze niet ‘alles’ kunnen en afhankelijk 

zijn van zowel de praktijk als politiek. Zij zoeken naar de juiste balans in afwegingen hoe het 

toezicht vorm te geven. De inspecteurs vragen zich bijvoorbeeld af of ze juist veel bezoeken 
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moeten doen in de praktijk of juist meer thematisch toezicht moeten uitvoeren en agenderen 

op ministerieel niveau. Hoe deze verantwoordelijkheden worden opgepakt en toebedeeld zijn 

dus een belangrijk perspectief en geven weer hoe moraliteit vorm krijgt binnen praktijken, in 

dit geval van toezicht houden (Walker, 2007).  

In de derde fase, care giving (het zorg verlenen) is competentie de bijhorende waarde waarbij 

het in de zorgpraktijk gaat over het voldoende competent zijn om de zorg op een goede 

manier te verlenen. Deze fase kan vanuit de praktijk van toezicht houden vanuit verschillende 

perspectieven worden bekeken. Ten eerste blijkt uit het empirische onderzoek, zoals eerder in 

dit hoofdstuk beschreven, dat (het onvoldoende hebben van) vertrouwen in zorgpraktijk in de 

competentie van zorgaanbieders een van de reden is waarom inspecteurs vinden dat het 

belangrijk is dat er een inspectie/extern toezicht is. Ten tweede zou er naar deze derde fase 

van zorg gekeken kunnen worden met het perspectief dat toezicht onderdeel is van zorgen. 

Zoals de zoektocht die inspecteurs beschrijven over het wel of niet advies geven aan 

zorgaanbieders kan een vorm van zorgen voor de zorgverlener zijn. In plaats van de 

zorgaanbieder alleen te beoordelen of te verwijzen kan een advies mogelijk bijdrage aan 

direct resultaat tot zorg volgens de norm. Ten derde kan dan vanuit deze fase de vraag gesteld 

worden of inspecteurs voldoende competenties hebben om dit als zodanig te doen, zij zijn 

immers niet de zorgverleners maar toezichthouders. De reflectiesessies vormen een onderdeel 

van het oefenen van de reflexieve competentie van inspecteurs waarin zij ruimte krijgen om te 

zoeken binnen het repertoire wat passende interventies zijn door ook rekening te houden met 

de zorgverlener en waar deze bij gebaat is (Braithwaite, 2011).  

In de vierde fase, care receiving (het ontvangen van de zorg) staat de waarde responsiviteit 

centraal. Dit is een interessante waarde gezien de IGJ beoogt het toezicht meer responsief te 

maken. Ook heeft dit betrekking op de samenwerking tussen de inspectie en zorgaanbieder. In 

deze fase gaat het over ontvangen waarbij responsiviteit vanuit het toezichtperspectief gaat 

over hoe de zorginstelling het toezicht of de interventie ontvangt en het gedrag daarop 

volgend. De IGJ wil aansluiten bij het maatschappelijke doel: een gezonde ontwikkeling en 

een veilig thuis voor ieder kind. Zorg is alleen geslaagd als het in de ervaring van de 

zorgontvanger compleet en passend is (Tronto, 1993). Zo zou dit ook vanuit toezicht op zorg 

bekeken kunnen worden. Toezicht is dan alleen geslaagd als het leidt tot goede zorg voor 

jeugdigen en zij dit ook zo ervaren. Inspecteurs geven aan dat voor hen veilige zorg voor 

jeugdige een belangrijke waarde is voor het toezicht, dat is hetgeen wat zij willen bereiken. 

Ook willen zij dat het toezicht effect heeft en bijdraagt aan het doel. Dilemma’s die hieruit 
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voortvloeien is de vormgeving hiervan om dit doel zo goed mogelijk te bereiken. Ook geldt 

hierbij de responsiviteit van de zorgverleners en zorginstellingen op het toezicht. Gaan zij aan 

de slag met de gestelde verwachtingen? En zo niet, hoe kan de IGJ stimuleren dat dit toch 

gebeurd, met als doel weer de veilige en goede zorg.  

De laatste fase, caring with (het kunnen vertrouwen op een doorgaande cyclus van en het 

politieke proces van zorg) met als waarde solidariteit gaat in op de verhouding van zorg tot de 

maatschappij en het kunnen vertrouwen op goede zorg. In deze fase, vanuit de 

toezichtpraktijk geredeneerd, is een perspectief om bewust te zijn van de positie van de IGJ 

ten opzichte van de zorgpraktijk en de invloed die zij heeft. In de empirische resultaten wordt 

onder andere ook beschreven dat inspecteurs vinden dat de invloed van een inspectie niet 

onderschat moet worden en zij ook mogelijkheid heeft om signalen in de breedte van de 

zorgpraktijk te agenderen op politiek niveau. Om effect van toezicht te creëren en kritisch te 

zijn naar de eigen (machts-)positie is het van belang dat de IGJ werkt aan het lerend 

vermogen en verbinding maakt met de zorgpraktijk (Klijn & Koppenjan, 2000). Daarnaast is 

de waarde bij deze fase, solidariteit ook een waarde die gekoppeld is aan toezicht houden op 

zorg. Veilige en goede zorg voor jeugdigen wordt dusdanig belangrijk gevonden dat hiervoor 

een toezichthouder is ingesteld die kan ingrijpen maar ook stimuleert met als doel goede 

zorgverlening. Door toezicht te houden op de zorg borgt  de overheid dat jeugdigen kunnen 

vertrouwen op het proces van zorg en tevens kunnen vertrouwen op interventies als deze zorg 

niet voldoet aan de kwaliteitsnormen.  

5.3. Relationaliteit  

Gekeken naar de verbinding tussen de toezichtspraktijk en zorgprakijk is relationaliteit een 

belangrijk critical insight om inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen beiden. Vanuit de 

literatuur blijkt dat de relatie tussen toezichthouder en zorgaanbieders als spanningsvol wordt 

gezien door de opvatting dat toezicht enerzijds een manier is om marktfalen te corrigeren 

maar vaak de ervaring bij zorgaanbieders ontstaat dat toezicht de autonomie beperkt, 

innovatie kan vertragen of tegenhouden en onnodige kosten met zich brengt voor de 

maatschappij (Proser, 2010). Toch blijkt ook uit de empirische resultaten dat inspecteurs 

behoefte hebben aan verbinding met de zorgpraktijk. Zij geven aan dat het perspectief van 

cliënten of jeugdigen van belang kan zijn voor de informatie die de inspectie wil ophalen. Dit 

sluit aan bij het uitgangspunt van de Utrechtse zorgethiek over geleefde ervaringen. Door 

middel van het onderzoeken van de geleefde ervaringen ontstaat er kennis over wat goede 

zorg is en of deze zorg passend is bij de zorgbehoefte van de zorgvrager (Leget et al., 2017). 
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Voor jeugdigen is het dan ook belangrijk dat zij kunnen vertrouwen op een netwerk en 

continuïteit van goede zorg en zij moeten kunnen vertrouwen dat de zorg die geleverd wordt, 

iemand is waar zij een relatie/band mee kunnen opbouwen (Carbo & Baart, 2013). Hierin is 

dan ook de geleefde ervaring weer van belang. Door in het toezicht aan te sluiten bij deze 

geleefde ervaring kan er kennis ontstaan over de mate van vertrouwen die jeugdige in zorg 

hebben. Praktische kennis over wat goede zorg is ontstaat namelijk onder andere uit de relatie 

tussen de zorgverlener en de zorgontvanger (Bontemps-Hommen, Vosman & Baart, 2020). 

Die verbinding die de inspecteurs aan geven van belang te vinden levert vanuit dit perspectief 

ook belangrijke informatie op. Zonder samenwerking met de zorgpraktijk, waar zich volgens 

zorgethisch perspectief kennis bevind over goede zorg, kan de inspectie onvoldoende een 

compleet oordeel vormen over of de zorg goed genoeg is. De IGJ haalt wel informatie op uit 

de zorgprakijk door middel van de vormen van toezicht, jaarverantwoordingen, analyses en 

thematische uitvragen maar deze informatie is grotendeels op afstand van wat er in de praktijk 

gebeurd en geeft onvoldoende inzicht in die geleefde ervaring van jeugdigen. Vanuit 

zorgethisch oogpunt is inzicht krijgen in wat er gebeurd in de praktijk en wat dit zegt over de 

mate van goede zorg belangrijke input voor een oordeel van de inspectie. Deze visie sluit ook 

aan bij wat beoogd wordt met responsief toezicht zoals het voeren van de dialoog en rekening 

houden met de context van een zorgaanbieder. In het rekening houden met de context vinden 

inspecteurs het belangrijk dat zij rekening kunnen houden met de ervaring van de 

zorgverlener. Waarbij dilemma’s zoals het wel of geen advies geven en de toezichtlast 

onderdelen zijn. Aandacht voor de ervaring van de zorgverlener is van belang omdat er voor 

goede zorg voor jeugdige ook zorg voor de zorgverlener nodig is (Kittay, 1999). Toezicht dat 

aansluit op de behoefte van zorgaanbieders om goede zorg te leveren zal minder als belasting 

worden ervaren dan toezicht dat als doel op zich functioneert (Robben, Bal & Grol, 2012, 

p.47). Hiermee kan meer ruimte ontstaan om het lerend vermogen te stimuleren en 

gezamenlijk te werken aan het maatschappelijk doel: goede zorg voor jeugdigen.  

5.4. Macht en positie  

Naast de ervaringen van zorgaanbieders valt er vanuit de theoretische en empirische resultaten 

ook wat te zeggen over de positie van de IGJ ten opzichte van zorgaanbieders. Zorgaanbieders 

zijn degene die de uitvoering van de zorgverlening doen en de IGJ de toetsing daarop. Door 

middel van toetsen en het vormen van een oordeel over de zorgverlening en mogelijk 

interveniëren legt de IGJ een lat neer voor wat goede zorg is en wat niet. Hiermee heeft de 

IGJ een machtpositie ten opzichte van de zorgaanbieders die de uitvoering van de zorg doen. 
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Zorgaanbieders zijn afhankelijk van het (externe) oordeel over of er goede zorg geboden 

wordt. Uit het empirische onderzoek blijkt dat inspecteurs dit positieverschil ervaren in de 

interpretatie en toepassing van wet- en regelgeving. De inspecteurs hebben de wettelijke taak 

om toe te zien op de wet- en regelgeving maar zien dat dit niet altijd in de praktijk aansluit. 

Als voorbeelden geven zij hierbij vrijheidsbeperkende maatregelen aan. Vrijheidsbeperking 

mag bij wet niet in de jeugdhulp, tenzij het in de gesloten jeugdhulp plaatsvindt. Maar soms is 

de zorg voor een jeugdige passender in een open setting met gezinsgerichte zorg, waar wel 

maatregelen toegepast worden. Hoe zij hiermee het beste om kunnen gaan als toezichthouder 

ervaren zij als dilemma. Inspecteurs vinden het belangrijk dat het ‘waarom’ achter normen of 

wet- en regelgeving duidelijk is zodat zij dit vervolgens ook goed kunnen uitleggen aan de 

zorgverleners.  

Inspecteurs beschrijven dat er verschillende perspectieve en belangen meespelen in 

toezichttrajecten. De IGJ is het degene die uiteindelijk een oordeel velt en heeft hiermee een 

machtspositie ten opzichte van de zorginstellingen. Anderzijds is de IGJ afhankelijk van de 

informatie en kennis uit de praktijk van de zorginstelling. Als de IGJ bijvoorbeeld geen 

signaal krijgt over slechte zorg is er kans dat de IGJ dit ook niet weet en hierop niet kan 

acteren. Hetzelfde geldt voor meldingen en delen van informatie. Zoals eerder beschreven zijn 

er zorgaanbieders die onbewust maar sommige ook bewust zich niet aan normen houden. 

Inspecteurs geven dan ook aan dat zij volledige zelfregulering van het toezicht op kwaliteit 

van zorg door de praktijk zelf niet als haalbaar zien. De inspecteurs zien het als positie en taak 

van de IGJ om een ondergrens aan te geven en hebben de opvatting dat als dit niet door de 

inspectie wordt gedaan, aanbieders zich niet aan de normen houden. Zij geven aan dat doordat 

er de mogelijkheid is dat de inspectie op toezichtbezoek komt dit een motivatie is voor 

aanbieders om zich aan normen van goede zorg te houden. De theorie over toezichthouden 

zoals beschreven door Bentham(1995) en Foucault(1997) heeft hierin overeenkomsten. Deze 

theorie gaat ook uit van indirect toezicht en zelfdisciplinering door middel van het idee dat er 

altijd iemand kijkt of kan komen kijken (Galič, Koops & Bentham, 2017). Ook vanuit een 

zorgethisch perspectief zou volledige zelfregulering door de zorgprakijk utopisch zijn. De 

overheid heeft een taak om burgers te beschermen en jeugdigen hebben recht op veilige zorg. 

Doordat de overheid verantwoordelijkheid neemt in het toezien hierop wordt het belang van 

veilige en goede zorg erkent. Op deze manier wordt er ook recht gedaan aan de zorg vanuit 

een politieke proces doordat de omstandigheden waarin zorg geboden wordt aan eisen moeten 
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voldoen en hierop toegezien wordt en de verdeling van verantwoordelijkheden in het 

zorgsysteem aandacht heeft (Tronto, 2010).  

5.5.Conclusie:   

In deze paragraaf wordt er een samenvattend antwoord gegeven op de derde deelvraag: ‘Hoe 

verhouden de empirische resultaten en zorgethische theorie zich tot responsief toezicht op 

zorg?’. Uit de theoretische en empirische bevindingen komt naar voren dat de praktijk van 

toezicht en de praktijk van zorg raakvlakken hebben maar ook van elkaar gescheiden zijn. 

Inspecteurs zoeken naar meer verbindingen en samenwerking en proberen hierbij hun aanpak 

om informatie te verzamelen toe te spitsen op de praktijk van zorg. Kennis over wat goede 

zorg is, ontstaat volgens zorgethische theorie in de zorgpraktijken zelf en hangt altijd samen 

met waar, hoe en met wie iemand leeft. Welke verwachtingen iemand heeft, wat anderen 

verwachten van die persoon, hoe iemand zich voelt en aan welke praktijken hij of zij 

deelneemt zijn hierop van invloed (Walker, 2007). Kennis over goede zorg ontstaat onder 

andere door het onderzoeken van de geleefde ervaring van personen in die specifieke 

praktijken (Leget et al, 2017). Zoals responsief toezicht de dialoog beoogt te voeren is hierbij 

dus ook van belang dat er aandacht is voor de ervaring van de jeugdige die de zorg ontvangt 

als ook de ervaring van de zorgverlener die de zorg verleent. Zorg is namelijk pas geslaagd en 

compleet als de ontvanger dit ook als zodanig ervaart (Tronto, 1993). Responsiviteit is 

hiermee dus niet alleen de dialoog aangaan maar ook kijken naar de ervaring en effect van 

toezicht op het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Waarbij er in responsief toezicht 

geprobeerd wordt aan te sluiten bij de behoefte van de zorgverleners kan er rekening 

gehouden worden met de context en wordt er samengewerkt aan het maatschappelijk doel 

(Lonsdale, 2008). In responsief toezicht worden activiteiten en instrumenten voor het toezicht 

passend bij het onderwerp of thema waarop toezicht wordt gehouden gemaakt. Openheid, 

dialoog en lerend vermogen zijn uitgangspunten waarbij vertrouwen een belangrijke basis 

vormt (Gunningham & Grabowsky, 1998; Baldwin &Black, 2007). Dit vertrouwen uit zich in 

zorgethisch perspectief in de vijfde fase van zorg waarbij jeugdige moeten kunnen vertrouwen 

op een doorgaande cyclus van zorg. Vanuit zorgethisch perspectief is toezicht op de zorg ook 

een vorm van solidariteit en een bijdrage leveren aan deze doorgaande cyclus door het nemen 

van verantwoordelijkheid voor het toezicht en handhaving op kwaliteit van zorg.  

Inspecteurs willen graag dat alle jeugdigen goede en veilige zorg ontvangen maar ervaren 

tegelijkertijd dat de capaciteit beperkt is en zij niet alles continu kunnen zien of toetsen. 
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Doordat  de inspecteurs nooit alles kunnen weten moeten zij zich beroepen op een deel 

vertrouwen waarbij, gekeken naar responsief toezicht, interactie een belangrijk proces is.  

In interactie wordt er met responsief toezicht gezocht naar een balans in aanpak van 

zorginstellingen die zich onbewust niet aan normen houden en instellingen die zich bewust 

niet aan normen houden. De wederzijdse afhankelijkheid van tussen inspectie en zorgpraktijk 

speelt hierin een rol. De IGJ toetst en oordeelt over de kwaliteit van zorg maar om te komen 

tot dit oordeel is zij afhankelijk van de informatie uit de praktijk.  

Inspecteurs willen aansluiten bij de praktijk om tot een zo goed mogelijk oordeel te komen, 

maar vooral ook om effect van het toezicht te creëren. Inspecteurs zoeken buiten de kaders 

van het vaste instrumentarium en stellen zichzelf de vraag hoe ze effect kunnen creëren met 

toezicht en dit mee te nemen in hun strategie en plan van aanpak. Zij vinden het innemen van 

verschillende perspectieven hierbij waardevol. Door in reflectiebijeenkomsten stil te staan bij 

verschillende perspectieven werken de inspecteurs aan het lerend vermogen en proberen zij de 

praktijk van zorgen en praktijk van toezicht bij elkaar te brengen. Dit sluit aan bij hetgeen wat 

er met responsief toezicht wordt beoogd (Braithwaite, 2010). Vanuit zorgethisch perspectief is 

het innemen van verschillende perspectieven van belang om vorm te geven aan het begrip 

‘goede zorg’ (Leget et al., 2017). Echter kan er ook kritisch gekeken worden naar de vorm 

van reflectie op wat goede zorg is vanuit zorgethisch oogpunt. Praktische kennis over wat 

goede zorg is ontstaat onder andere uit de relatie tussen de zorgverlener en de zorgontvanger, 

geleefde ervaringen en wat er gebeurd in de zorgpraktijk zelf (Bontemps-Hommen, Vosman 

& Baart, 2020). Opvallend is dat er bij de reflectiebijeenkomsten wel getracht wordt het 

perspectief in te nemen van de zorgontvanger(jeugdigen) en zorgverleners maar deze niet een 

stem in de reflectie hebben. Inspecteurs geven aan zelf te reflecteren maar of het toezicht ook 

het beoogde effect bereikt bij de jeugdigen zelf of in de zorgpraktijk zelf wordt nog weinig 

bevraagd. Het van belang dat er wordt gekeken naar de zorg vanuit de praktijk zelf, waarbij er 

ook gekeken wordt naar de implicaties van hetgeen dat binnen die praktijk als goede zorg 

wordt gezien (Den Uijl, 2022, p. 187). Hiermee draagt het toezicht bij aan het 

maatschappelijk doel wat bereikt dient te worden en wordt zo ook responsief (Lonsdale, 

2008).  

Door toe te werken naar responsief toezicht wordt er meer aangesloten bij kennis die zich in 

de zorgpraktijk bevindt. Zoals door middel van het oog hebben voor de specifieke situatie van 

een zorgaanbieder. Inspecteurs willen interventies inzetten die passen bij het doel wat zij 

willen bereiken met de mogelijkheid om out-of-the-box te kijken en niet vast te blijven 
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houden aan standaard beleid. Dit sluit aan bij de visie van Noddings (1984) die vindt dat goed 

handelen in een zorgcontext altijd gevarieerd niet regel gebonden moet zijn.  De respons van 

de zorgontvangers zijn cruciaal voor het evalueren of de zorg passend en goed is (Noddings, 

1984). Instituties en politieke systemen behoeven structuren die open staan voor feedback, 

kritiek en oplossingen van de personen die zorg ontvangen en de zorg verlenen om voldoende 

rechtvaardig en zorgzaam te zijn (Tronto, 2013), en zo dus ook de IGJ.  
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6. Conclusie en aanbevelingen 

In dit onderzoek is er gezocht naar het antwoord op de vraag: ‘Welke inzichten levert 

enerzijds het reflecteren op toezicht door inspecteurs van de IGJ (afdeling jeugd) over het 

responsiever maken van toezicht en anderzijds zorgethische theorievorming rondom fasen van 

zorg, relationaliteit en macht op voor het responsiever maken van toezicht, vanuit een 

zorgethisch perspectief?’. Om deze vraag te beantwoorden is er door middel van 

literatuuronderzoek gekeken naar hoe responsief toezicht op zorg zich verhoudt tot de fasen 

van zorg en de critical insights ‘relationaliteit’ en ‘macht en positie’ van de zorgethiek. 

Daarnaast is er middels empirisch onderzoek aan de hand van een discoursanalyse onderzocht 

welke inzichten over responsief toezicht blijken uit  de reflecties op het toezicht door 

inspecteurs van de IGJ, afdeling jeugd. Vervolgens zijn de theoretische en empirische 

bevindingen met elkaar in verband gebracht aan de hand van een zorgethische reflectie en hoe 

deze bevindingen zich verhouden tot responsief toezicht. Het antwoord op de hoofdvraag zal 

eerst beschreven worden, om vervolgens met aanbevelingen voor de toezichtspraktijk af te 

ronden.  

6.1. Eindconclusie  

Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat door middel van het kijken door een 

zorgethische lens naar het reflecteren op toezicht verschillende inzichten over het 

responsiever maken van toezicht oplevert.  

In de literatuurstudie worden allereerst vier perspectieven van toezicht (Leistikow, 2018) 

beschreven en vier thema’s van responsief toezicht (Rutz & de Bont, 2019). Uit het empirisch 

onderzoek blijkt voornamelijk dat de maatschappelijke impact en passende werkwijzen 

thema’s zijn waarover de inspecteurs dilemma’s ervaren. Inspecteurs willen een 

maatschappelijk impact en effect creëren met het toezicht maar zoeken naar passende 

werkwijzen die aansluiten in de zorgpraktijk. Het betrekken van de context bij het maken van 

een plan van aanpak voor het toezicht is hierin belangrijk en vanuit zorgethisch perspectief 

noodzakelijk. Want kennis over wat goede zorg is ontstaat in prakijken en is altijd 

contextafhankelijk (Baur, van Nistelrooij & Vanlaere, 2017). Door middel van responsief 

toezicht kan de inspectie meer aansluiten bij de praktijk waarop toegezien wordt en een 

oordeel of interventie op maat inzetten. Om hierin maatwerk te creëren is openheid, dialoog 

en lerend vermogen voor zowel de zorgaanbieder als inspectie van belang als het gaat over 

oordelen wat goede zorg is (Lonsdale, 2008). 
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In de samenwerking tussen zorgpraktijk en toezichtspraktijk is bewustzijn van positie en 

machtsverschil van belang. Zorgaanbieders zijn tot op zekere hoogte afhankelijk van de 

oordeelsvorming van de inspectie over hun kwaliteit van zorg. Andersom is de inspectie 

afhankelijk van de kennis en informatie uit de zorgpraktijk om te komen tot die 

oordeelsvorming over goede/kwalitatieve zorg. De mate waarin de inspectie in staat is om aan 

te sluiten bij de kennis vanuit de zorgpraktijk zelf en de wisselwerking in relatie tussen de 

zorgaanbieder en inspectie op het toezicht is een vraag die hieruit voortvloeit. 

Om aan te sluiten bij de zorgpraktijk is het van belang dat er oog is voor de particuliere 

situatie van de zorginstelling. Door middel van oog hebben voor de specifieke situatie van een 

zorgaanbieder en vervolgens interventies inzetten die passen bij het doel wat de 

toezichthouder wil bereiken kan meer maatschappelijke impact bereikt worden. Inspecteurs 

willen mogelijkheid om out-of-the-box te kijken en niet vast blijven houden aan standaard 

beleid om juist aan te kunnen sluiten bij dat wat er in de praktijk nodig is. Goed handelen in 

een zorgcontext zou ook gevarieerd en niet regel gebonden moeten zijn. Hiermee wordt 

voorkomen dat er teveel geabstraheerd en gerationaliseerd wordt en hiermee het concrete, de 

persoon en betrokkenheid verloren raakt (Noddings, 1984).  

 Inspecteurs vinden de verbinding met de zorgpraktijk belangrijk en waardevol maar zijn 

zoekende in hun rol en positie ten opzichte van de zorginstelling, zorgverleners en 

jeugdigen(cliënten). Zij willen namelijk voorkomen dat de toezichtlast de zorgverleners 

beperkt om goede zorg te verlenen op dat moment, maar voelen ook een verantwoordelijkheid 

ten opzichte van de jeugdigen om toe te zien of zij goede zorg ontvangen.   

In de reflectiesessies reflecteren inspecteurs op hoe zij het maatschappelijke doel kunnen 

bereiken en effect kunnen creëren. Dit doen zij door het innemen van verschillende 

perspectieven zoals die van bijvoorbeeld de zorgverlener. Echter vanuit zorgethisch 

perspectief is het ook nodig dat er gekeken wordt naar de geleefde ervaring van de 

zorgontvangers om hier kennis over te vergaren. Door middel van het onderzoeken van de 

geleefde ervaringen ontstaat er kennis over wat goede zorg is en of deze zorg passend is bij de 

zorgbehoefte van de zorgvrager (Leget et al., 2017). Zorg is alleen geslaagd als het in de 

ervaring van de zorgontvanger compleet en passend is (Tronto, 1993). Toezicht is dan ook 

alleen geslaagd als het leidt tot goede zorg voor jeugdigen en zij dit ook als zodanig ervaren.  

Naast het onderzoeken van de geleefde ervaring valt op uit het empirisch onderzoek dat 

reflectie op toezicht veelal gebeurd door inspecteurs zelf maar niet mét de zorgverleners, 
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cliënten of burgers. De respons van de zorgontvangers en zorgverleners zijn cruciaal voor het 

evalueren of de zorg passend en goed is (Noddings, 1984; Tronto, 2013).  

Vanuit een zorgetisch perspectief ontstaat kennis over wat goede zorg is in een particuliere 

situatie in de zorgpraktijk zelf en door het kijken naar geleefde ervaring en hoe de 

maatschappij geordend is (Leget et al., 2017). Daar waar inspectie normeert vanuit een 

externe positie over wat wel en geen goede zorg is of verbetert moet worden is het van belang 

dat er voldoende informatie uit de zorgpraktijk zelf gehaald kan worden en de geleefde 

ervaring onderdeel is van het ophalen van deze informatie. Door te kijken naar de ordening 

van de samenleving, bijvoorbeeld de invloed van wet- en regelgeving of politieke keuzes kan 

er gekeken worden hoe toezicht hiertoe in verhouding staat en wat dit van invloed heeft op het 

effect van een toezichttraject. Dit betekent dat vanuit een zorgethische visie toezicht op zorg 

dichtbij de zorgpraktijk zal moeten plaatsvinden, waarbij de ervaring van de zorgontvanger en 

kennis van de zorgverlener cruciaal zijn. Door toezicht te houden op zorg vanuit de overheid 

wordt de noodzaak van goede en veilige zorg erkent en hiervoor verantwoordelijkheid 

gevoelt. Om te reflecteren op de responsiviteit en effectiviteit van toezicht is informatie en 

kennis uit die zorgpraktijk van belang en wederom ook altijd contextafhankelijk.  

 

6.2. Aanbevelingen  

Vanuit dit zorgethisch onderzoek zijn er een aantal aanbevelingen te doen voor enerzijds de 

praktijk van toezichthouden op (jeugd)zorg en anderzijds voor vervolg (zorgethisch) 

onderzoek. Uit de bevindingen van dit onderzoek komt naar voren dat de samenwerking met 

de zorginstellingen, zorgverleners en jeugdigen van belang is. Vanuit zorgethisch perspectief 

is goed responsief toezicht gebaat bij reflectie met de zorginstellingen, zorgverleners en 

jeugdigen, want daarmee wordt bereikt dat de kennis over de geleefde ervaringen van de zorg 

en eventuele veranderingen hiervan na toezicht inzichtelijk worden. Dit biedt inzicht in de 

effectiviteit van toezicht en geeft de jeugdigen en zorgverleners een stem in het bepalen wat 

goede zorg is. Daarnaast komt er uit het onderzoek naar voren dat maatwerk van belang is in 

het toezicht. Zowel vanuit een zorgethisch perspectief als in hetgeen responsief toezicht 

beoogt. Hiervoor is het van belang dat inspecteurs de ruimte ervaren om te experimenteren 

binnen het repertoire om passende interventies of werkwijzen in te zetten om het doel van 

toezicht te kunnen gebruiken. Reflectiesessies bieden ruimte om hier verder in te ontwikkelen.  
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Daarnaast heeft dit onderzoek heeft zich uitsluitend gericht op inzichten uit 

reflectiebijeenkomsten bij de afdeling jeugd. Wat echter in dit onderzoek niet is onderzocht is 

ook de ervaring van de zorgverleners en jeugdigen zelf ten opzichte van responsief toezicht. 

Vervolgonderzoek naar de ervaringen van zorgverleners en jeugdigen over het effect van 

responsief toezicht kan helpen om beter zicht te krijgen op passende werkwijze om 

uiteindelijk bij te dragen aan veilige en goede zorg voor jeugdigen. Ook blijkt uit dit 

onderzoek dat zorgethiek het van groot belang vindt dat kennis over wat goede zorg is wordt 

vastgesteld met kennis vanuit de praktijk zelf. Hoe de zorgpraktijk(zorginstellingen en 

zorgverleners) dat zien moet echter nog nader onderzocht worden. Dit kan leiden tot inzicht in 

hoe de normering van de IGJ aansluit bij de normering van de zorgpraktijk over wat goede 

zorg inhoudt.  
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7. Kwaliteit 

 

7.1. Betrouwbaarheid  

In dit onderzoek is de betrouwbaarheid zoveel als mogelijk gewaarborgd door onder andere 

de stappen in het onderzoeksproces transparant te maken. De methodologische stappen zijn 

gevolgd en tijdens het voeren van de interviews is een vooraf opgestelde topiclijst gehanteerd 

waardoor de interviews grotendeels dezelfde rode draad hebben. Tijdens het onderzoek heb ik 

als onderzoeker bridling toegepast en reflexieve aantekening gemaakt om mijn eigen 

invullingen, meningen en veronderstellingen los van de bevindingen te kunnen zien. Deze 

aanpak is ondersteunend om aannames te voorkomen met aandacht voor de achtergrond van 

de onderzoekeer (Creswell & Poth, 2018). Dit is gezien mijn dubbele rol als zowel 

onderzoeker als collega-inspecteur van toepassing en hebben bijgedragen aan het bewustzijn 

van een mogelijke bias (Finlay, 2008).  

7.2. Geldigheid  

Er is in dit onderzoek gestreefd om de geldigheid te vergroten door middel van triangulatie 

van de data, theorie en methoden (Creswell & Poth, 2018). De verzamelde data middels 

interviews is letterlijk getranscribeerd en is er in de empirische bevinden zo dicht mogelijk bij 

de bewoordingen van de respondenten gebleven. Daarnaast is er tijdens het onderzoek op 

verschillende momenten feedback gegeven door een thesisbegeleider van de universiteit en 

heeft een collega van de IGJ tevens meegelezen en het onderzoek van feedback voorzien.  

7.3. Overdraagbaarheid  

De overdraagbaarheid van dit onderzoek is niet volledig omdat er sprake is van persoonlijke 

beschrijvingen van ervaringen van personen in dagelijkse praktijk die niet automatische 

toepasbaar zijn op alle situaties. Het doel van dit onderzoek is echter niet het generaliseren 

van, maar inzicht krijgen in, en beter begrijpen van de praktijk van toezichthouden ten 

opzichte van de praktijk van zorg. Ook ben ik mij bewust van een mogelijk bias die kan 

optreden tijdens het onderzoek gezien de positie als collega. Doordat ik als collega de 

interviews heb uitgevoerd kan het zo zijn dat collega’s zich niet volledig vrij hebben gevoeld 

om hun inzichten te delen. Van deze kanttekening ben ik mij bewust in dit onderzoek en is het 

uiteindelijk aan de lezer van dit onderzoek om te beoordelen in welke mate de bevindingen en 

conclusies herkenbaar zijn.  
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7.4. Beperkingen  

Dit onderzoek kent verschillende beperkingen waarbij, zoals eerder genoemd, mijn eigen 

positie als collega van de respondenten een mogelijke invloed heeft gehad op het onderzoek. 

Bij het maken van reflexieve aantekeningen en bridling toe te passen heb ik gepoogd hier 

zoveel mogelijk bias in te voorkomen. Ook betreft de onderzoeksgroep respondenten een 

beperkte groep en staan deze niet representatief voor de gehele afdeling of zelf IGJ. Daarnaast 

is er in beperkte mate sprake van een heterogene groep omdat er onvoldoende diversiteit is in 

sociaal-culturele achtergrond en opleidingsniveau. Hierdoor kan er niet van een eenduidig 

perspectief van inspecteurs worden gesproken (Creswell & Poth, 2018). Tot slot is er door de 

beperkte tijd die beschikbaar is voor de uitvoering van het onderzoek ook beperking aan de 

reikwijdte van dit onderzoek.  
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Bijlage A  

Informatiebrief thesisonderzoek  

 

Masterthesis   – Onderzoek naar de inzichten uit reflectie op de waarde van overheidstoezicht op de 

jeugdzorg 

 

Geachte heer/mevrouw, 

Met deze informatiebrief vraag ik u of u wilt meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Meedoen is 

vrijwillig. U leest hier om wat voor onderzoek het gaat en wat het voor u betekent. Wilt u de 

informatie doorlezen en beslissen of u wilt meedoen? Als u wilt meedoen, kunt u het formulier 

invullen dat u vindt in de bijlage. 

Stel uw vragen 

U kunt uw beslissing nemen met de informatie die u in deze informatiebrief vindt. Daarnaast raden we 

u aan om op de website van de UvH de veelgestelde vragen van deelnemers aan onderzoek te lezen.  

1. Algemene informatie 

Dit onderzoek is goedgekeurd door de zogenoemde Ethische Commissie van de Universiteit voor 

Humanistiek. Een ethische commissie toetst of u als deelnemer juist wordt behandeld, of u de juiste 

informatie ontvangt en of er goed met uw gegevens wordt omgegaan.  

2. Wat is het doel van het onderzoek? 

In dit onderzoek wordt er gekeken naar de inzichten die er worden opgedaan in de 

reflectiebijeenkomsten aan de reflectietafel binnen de IGJ, afdeling Jeugd. Het onderzoek wordt 

gedaan vanuit een zorgethisch perspectief. Het doel is om inzicht te krijgen in de hoe de reflectie op 

toezicht kunnen bijdragen aan de waarde van (responsief) toezicht.  

3. Hoe verloopt het onderzoek? 

U wordt benaderd door Lisa Luijten (onderzoeker) voor het deelnemen aan een interview. Daarnaast 

worden er gegevens verzamelend tijdens observaties aan de reflectietafel.  

4. Wanneer stopt het onderzoek? 

 

a. U wilt zelf stoppen met het onderzoek. Dat mag op ieder moment. Meld dit dan 

meteen bij de onderzoeker. U hoeft er niet bij te vertellen waarom u stopt.  

b. Het onderzoek stopt om andere redenen 

c. Het onderzoek is afgerond 

 

 

https://www.uvh.nl/onderzoek/onderzoek-aan-de-uvh/vragen-van-deelnemers-aan-onderzoek
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Wat gebeurt er als u stopt met het onderzoek? 

De onderzoekers gebruiken de gegevens die tot het moment van stoppen zijn verzameld. 

5. Wat doen we met uw gegevens?  

Doet u mee met het onderzoek? Dan geeft u ook toestemming om uw gegevens te verzamelen, 

gebruiken en bewaren.  

Welke persoonsgegevens vragen we aan u? 

Naam en e-mailadres.  

Hoe beschermen we uw privacy? 

Om uw privacy te beschermen geven wij uw naam een code. Als we uw gegevens verwerken, 

gebruiken we steeds alleen die code. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek kan niemand 

terughalen dat het over u ging. Namenlijsten worden tijdens het onderzoek op een beveiligde locatie 

bewaard.  

Hoelang bewaren we uw gegevens? 

We bewaren uw gegevens gedurende de uitvoering en publicatie van het onderzoek. Daarna worden de 

namenlijsten met codes vernietigd. Om aan te kunnen tonen dat er daadwerkelijk personen aan het 

onderzoek hebben deelgenomen en we geen gegevens hebben verzonnen worden de 

toestemmingsformulieren digitaal gearchiveerd gedurende maximaal 10 jaar. Omdat de namenlijsten 

met code worden vernietigd zodra ze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van het onderzoek is dan 

niet meer te herleiden van wie welke gegevens zijn.   

Wilt u meer weten over uw privacy? 

• Wilt u meer weten over uw rechten bij de verwerking van persoonsgegevens? Lees dan de 

Privacy Verklaring voor onderzoek van de UvH. 

• Heeft u vragen over uw rechten? Of heeft u een klacht over de verwerking van uw 

persoonsgegevens? Neem dan contact op met Lisa Luijten.  

 Heeft u vragen? 

Vragen over het onderzoek kunt u stellen aan Lisa Luijten.  

6. Hoe geeft u toestemming voor het onderzoek? 

U vertelt de onderzoeker of u de informatie begrijpt en of u wel of niet wilt meedoen. Wilt u 

meedoen? Dan vult u het toestemmingsformulier in dat u bij deze informatiebrief vindt. U en de 

onderzoeker krijgen allebei een getekende versie van deze toestemmingsverklaring. 

7. Bijlagen bij deze informatie 

 

-  Toestemmingsformulier 

https://www.uvh.nl/uvh.nl/up/ZqjactoKkucB_Privacyverklaring_Onderzoeksprojecten_Universiteit_voor_Humanistiek_-_Versie_2.2.pdf
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Bijlage B.  

 

Toestemmingsverklaringformulier (informed consent) 

 

Ik verklaar hierbij op voor mij duidelijke wijze te zijn ingelicht over de aard en methode van het 

onderzoek, zoals uiteengezet in de toelichtingsbrief. Mijn vragen zijn naar tevredenheid beantwoord. Ik 

stem geheel vrijwillig in met deelname aan dit onderzoek. Ik behoud daarbij het recht deze instemming 

weer in te trekken zonder dat ik daarvoor een reden hoef op te geven en besef dat ik op elk moment mag 

stoppen met mijn deelname. Indien mijn onderzoeksresultaten gebruikt zullen worden in 

wetenschappelijke publicaties, dan wel op een andere manier openbaar worden gemaakt, zal dit volledig 

geanonimiseerd gebeuren. Mijn persoonsgegevens zullen niet door derden worden ingezien zonder mijn 

uitdrukkelijke toestemming. Als ik nog verdere informatie over het onderzoek zou willen krijgen, nu of 

in de toekomst, kan ik me wenden tot Lisa Luijten.  

 

 In tweevoud getekend:  

 

 

Naam respondent : ……………………………………………….. 

 

 

Handtekening  : ……………………………………………….. 

  

 

 

Ik heb toelichting verstrekt op het onderzoek. Ik verklaar mij bereid nog opkomende 

vragen over het onderzoek naar vermogen te beantwoorden. 

 

 

Naam onderzoeker  :      Lisa Luijten 
 

 

Handtekening  :  
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Bijlage C 

 

Interview - topic lijst n.a.v. reflectietafel  

Inleiding:  

Ik doe een zorgethisch onderzoek (wat is het goede om te doen in deze particuliere 

(zorg)situatie) naar de inzichten die reflectie op toezicht opleveren en wat dit betekent voor 

goed toezicht houden op zorg.  

• Zou je jezelf willen voorstellen (functie, naam etc.) 

• Beschrijving casus 

• Reflectievraag  

• Perspectieven  

• Context 

• Inzichten 

• Reflectie op toezicht 

• Reflectie van de inspecteur ten opzichte van de zorgpraktijk  

• Waarde van toezicht 

• Effect van toezicht 

 

Afronding:  

Bedenken en nogmaals wijze op informatie en vrijwilligheid (zie infobrief en informed 

consent) 
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Bijlage D DATAMANAGEMENTPLAN  

Masterthesis Zorgethiek en Beleid  Lisa Luijten  

A Data Management Plan created using DMP-online  

Creator: Lisa Luijten  

Affiliation: University of Humanistic Studies  

Template: 2. UvH template Masters  

Project abstract: Masterthesis over de inzichten van reflectie op de waarde van overheidstoezicht op 

de jeugdzorg  

ID: 94845  

Start date: 15-03-2022 End date: 17-06-2022  

Last modified: 26-02-2022  

Masterthesis Zorgethiek en Beleid Lisa Luijten  

1. Algemene kenmerken project  

Vul de onderstaande tabel in voor de projectgegevens.  

DMP template versie nummer 1.1 (niet veranderen!) 

Project nummer (indien van 

toepassing) 

 

Titel van het project Onderzoek naar de inzichten van reflectie op de waarde van overheidstoezicht 

op de jeugdzorg 

Naam Research folder op de UvH R: schijf 

Naam leerstoelgroep  

Naam voorzitter 

leerstoelgroep 

 

Naam scriptie begeleider dr. Pieter Dronkers 

Start datum scriptie 

onderzoek 

15 maart 2022 

Geplande einddatum scriptie 

onderzoek 

17 juni 2022  

Check datum scriptie 

begeleider 

17 juni 2022  
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2. Data verzameling 

2.1 Voor de dataverzameling zal ik:  

• Nieuwe data gaan verzamelen  

2.2 Wanneer je bestaande data hergebruikt, heb je daar toestemming voor van de data eigenaar? 

Nee, ik ga geen bestaande data gebruiken   

2.3. Ga je samenwerken met derde partijen tijdens de dataverzameling, zoals een zorginstelling 

en/of andere partijen die jou data verstrekken en heb je daarvoor goede afspraken gemaakt?  

Ja, ik werk samen en we hebben goede afspraken gemaakt Betreft onderzoek binnen mijn werkplek, 

hierover zijn afspraken gemaakt met mijn leidinggevende.  

2.4 Welke methode(n) ga je gebruiken voor de verzameling van nieuwe data?  

Literatuurstudie (Participerende) observaties Individuele interviews (semi) gestructureerd 

2.5 Vink de juiste opties aan en beschrijf welke instrumenten je gaat gebruiken voor de 

dataverzameling.  

audio recording instrumentarium  

3. Data opslag 

3.1 Beschrijf waar je de data opslaat, beginnend met de opslag bij de UvH.  

Beveiligde schijf UVH  

3.2 Welke type data ga je verzamelen, geeft bestandstype, format en grootte.  

Interview audio MP3 2GB  

Transcripties Word 10MB  

Observatieverslag/notities Word 10MB  

3.3 Moet je niet digitale data bewaren voor jouw onderzoek? Als dat zo is, beschrijf welke data, of 

het persoonsgegevens betreft en wie er toegang heeft tot die data.  

Question not answered.  

4. Data analyse 

4.1 Welke methode ga je gebruiken voor de data analyse?  

Coderen, thematiseren en uitschrijven  

4.2 Welke software ga je gebruiken voor het verwerken, analyseren en visualiseren van jouw data? 

Other  
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5. Participanten en persoonsgegevens 

5.1 Ga je gegevens van mensen verzamelen voor jouw onderzoek?  

Ja geanonimiseerde gegevens zoals alleen voorletter  

5.2 Lees alsjeblieft de Hoofdlijnen beleid op deze pagina van het intranet van de UvH en kruis de 

opties hieronder aan.  

Ik zal mijn voorstel en het DMP indienen bij de Ethische commissie ter toetsing Ik heb de Hoofdlijnen 

beleid gelezen en zal me daaraan houden  

5.3 Beschrijf de participanten in jouw onderzoek en geef aan of het een kwetsbare groep betreft. 

Inspecteurs, senior inspecteurs, team coördinatoren en eventueel andere belanghebbende binnen 

de organisatie. Dit is geen kwetsbare doelgroep.  

5.4 Welke persoonsgegevens ga je verzamelen? Vink aan en geef aan waarom je die data nodig 

hebt. Contact data limited (e.g. name, email)  

5.5 Welk recht heb je om de persoonsgegevens die je hebt aangevinkt te verzamelen?  

Informed consent  

5.6 Is there at any time during the research process a third party handling personal data from your 

data collection? If so, please give the name of the company, the link to their website and the legal 

base for processing.  

No  

5.7 Beschrijf hoe je de particanten registreert en hoe je de persoonsgegevens gescheiden houdt 

van de onderzoeksgegevens.  

Voorletter en e-mail adres In onderzoek komen alleen geanonimiseerde gegevens zoals inspecteur A 

of Inspecteur 1  

6. Informatie and toestemming 

6.1 Beschrijf hoe je participanten informeert over het onderzoek en op welke manier je 

toestemming verkrijgt.  

Informed consent formulieren  

6.2 Krijgen participanten of hun vertegenwoordigers een beloning voor het meedoen aan het 

onderzoek?  

Nee  
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6.3 Worden participanten, of hun vertegenwoordigers 'gedebriefed' direct na afloop van de 

dataverzameling of aan het einde van het project. Zo ja, beschrijf op welke manier.  

Ja Terugkoppeling van de onderzoeksresultaten na afronding van het onderzoek  

7. Privacy and Beveiliging van persoonsgegevens 

7.1 Wanneer je met hele grote datasets werkt, en systematisch, vaak automatisch 

persoonsgegevens verzamelt, zoals dat in het bedrijfsleven gebeurt, dan ben je verplicht om een 

zogenaamde Data Protection Impact Assessment te doen. Is dit van toepassing op jouw 

onderzoek?  

Nee  

7.2 Beschrijf in de onderstaande tabel hoe je ervoor zorgt dat de rechten van de participanten 

worden gerespecteerd.  

Recht van de participant Overweging Beschrijf hoe je daarvoor zorgt 

Recht van inzicht Wanneer een participant zijn/haar 

persoonsgegevens wil inzien, hoe 

zorg je dat dit op een veilige 

manier gebeurt? 

Mondeling of geanonimiseerde 

transcripties 

Recht op rectificatie Wanneer een participant aangeeft 

dat zijn/haar gegevens niet correct 

zijn, hoe zorg je voor aanpassing 

en hoe zorg je dat de persoon dat 

te weten komt. 

het zijn collega's dus bij mij 

bekend 

Recht van bezwaar Wanneer een participant bezwaar 

maakt tegen gebruik van zijn/haar 

persoonsgegevens, wat is jouw 

antwoord en hoe wordt dat 

gedocumenteerd? 

altijd akkoord als er bezwaar is, dit 

wordt genoteerd en gegevens 

worden verwijderd 

Recht om vergeten te worden Hoe zorg je voor verwijdering van 

een persoons gegevens, indien 

hij/zij dat wenst? 

data verwijderen van 

desbetreffende persoon 

Welke maatregelen neem je om de 

privacy van participanten te 

waarborgen? 

Hoe zorg je ervoor dat 

onbevoegden niet de 

persoonsgegevens inzien van 

participanten? 

beschermde digitale data opslag  
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8. Data preservation 

8.1 Welke data zullen deel zijn van jouw data package?  

Documentation of the research process  

Data documentation  

Audio files  

8.2 Bij afronden van het onderzoek ben je verplicht het data package over te dragen aan de UvH. 

Geef in onderstaande optie aan dat je dit ook daadwerkelijk hebt gedaan. Daarna kan je het DMP 

definitief afsluiten en opslaan in het data package als pdf.  

Ja  
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Bijlage E 

AANMELDING ONDERZOEK ETHISCHE TOETSINGSCOMMISSIE (ETC) VAN DE UVH 

 

Algemene richtlijn voor gebruik van dit formulier 

1. Dit formulier kan gebruikt worden op initiatief van de onderzoeker voor een individueel 
onderzoek of voor een serie van gerelateerde onderzoeken. Onderzoekers worden 
aangemoedigd om één aanmeldprocedure te doorlopen wanneer ze meerdere onderzoeken 
voorstellen die inhoudelijk samenhangen en waarin dezelfde procedures en populaties worden 
gebruikt. Alleen eerstverantwoordelijke senior onderzoekers kunnen een voorstel indienen, via 
het emailadres van de ambtelijk secretaris van de ETC (ETC@uvh.nl). Het aanmeldformulier  
moet mede worden ondertekend door de leerstoelgroephouder. Als het gaat om een voorstel 
voor promotieonderzoek moet het voorstel door de promovendus en promotor worden 
ondertekend; een voorstel voor een masteronderzoek wordt ondertekend door de student en 
de begeleider.  

2. Ethische goedkeuring van een onderzoek of een serie van gerelateerde onderzoeken is geldig 
voor een periode van 5 jaar of tot er zich een wijziging voordoet in de hieronder verschafte 
informatie is. Wanneer een onderzoek of een serie van gerelateerde onderzoeken is gewijzigd, 
moet de ETC hierover ingelicht worden.  
Onderzoek dat langer duurt dan 5 jaar dient na elke periode van 5 jaar opnieuw ethisch getoetst 
worden. 

3. Indien daar aanleiding tot is, kan de ETC om een eindverslag vragen. 
4. De hieronder vermelde onderzoeker en medewerkers verbinden zich ertoe participanten te 

behandelen volgens de principes van de verklaring van Helsinki en de Nederlandse Gedragscode 
Wetenschapsbeoefening van de VSNU en te garanderen dat participanten (wilsbekwaam of –
onbekwaam, in een afhankelijkheidsrelatie tot de onderzoeker of niet) te allen tijde 
medewerking kunnen opzeggen zonder enige gevolgen. 

5. De onderzoeker verplicht zich tot het maximaliseren van de ethische kwaliteit van het 
onderzoek, de (b.v. statistische) analyse en rapportering, en tot het respecteren van specifieke 
regelgeving in verband met specifieke onderzoeksmethodes. 

6. De procedure verloopt sneller als de commissie beschikt over relevante stukken, zoals 
vragenlijsten en andere meetinstrumenten en (literatuur)bronnen waaruit blijkt dat onderzoek 
waarbij een dergelijke methode eerder is gebruikt ethisch acceptabel is bevonden en waaruit 
blijkt dat deze procedure geen schadelijke gevolgen heeft. Die is speciaal van belang in het geval 
van onderzoek waarbij kwetsbare personen in het onderzoek worden betrokken of gevoelige 
materie wordt onderzocht. Het is voor de commissie behulpzaam als de vragen zoveel mogelijk 
nauwkeurig worden ingevuld. 

7. De onderzoeker verklaart het onderzoek naar waarheid beschreven te hebben, met bijzondere 
aandacht voor ethische aspecten. De leerstoelhouder verklaart van het onderzoek op de hoogte 
te zijn en het voorstel goedgekeurd te hebben.  

 

Voor akkoord:  

 

Eerst verantwoordelijke onderzoeker/ 
promovendus/ student * 
 

Leerstoelhouder/ promotor/ begeleider * 

 
* Zie punt 1 van bovenstaande richtlijnen. Doorhalen wat niet van toepassing is 

mailto:CEI@uvh.nl
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Lisa Luijten 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

A.    ALGEMENE INFORMATIE/PERSOONSGEGEVENS 

 

1. Naam, functie en afdeling van de verantwoordelijke onderzoeker(s) 
Lisa Luijten, masterstudent Zorgethiek en Beleid 

 

2. Titel van het onderzoek. Betreft het een onderzoeksproject of een onderzoekslijn? 
Masterthesis – Onderzoek naar de inzichten van reflectie op de waarde van overheidstoezicht op de 

jeugdzorg 

 

3. Trefwoorden (maximaal 4) of in discipline gebruikelijke codering 
Toezicht, waarde, jeugdzorg, reflectie 

 

4. Korte typering onderzoeksmethode 
a) kwalitatief / kwantitatief  
b) experimenteel / vragenlijst / observationeel /  
c) invasief / niet-invasief 

 

 

5. Subsidieverstrekker(s) 
Geen  

 

6. Beoogde start- en einddatum onderzoek 
Maart 2022 – juni 2022 

 

7. Onderzoeksgebied/(Sub)discipline (zo specifiek mogelijk) 
Zorgethisch onderzoek binnen de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd naar de inzichten van 

reflectie op toezicht en wat dit betekent voor het toezicht op goede zorg.  

Voor de ETC vormen een algemeen toetsings- en beoordelingskader: alle van toepassing zijnde 

(inter-)nationale wet- en regelgeving, richtlijnen en gedragscodes. Zie het Reglement van de ETC 
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8. In welk land of welke landen vindt het onderzoek plaats?  
 (Vermeld indien relevant ook regio/regio's) 

Nederland 

 

9. Betreft het een multi-centeronderzoek? Bijv. onderzoek in samenwerking met andere 
universiteiten of een UMC. 

Nee, UVH is opdrachtgever 

 

10. Houdt het onderzoek verband met eerder onderzoek dat door een erkende Medische Ethische 
Toetsingscommissie (METC) is beoordeeld? Zo ja, welk en wat was het oordeel van de METC? 
(indien reeds een METC oordeel verkregen is kan dit meegestuurd worden en kan in de rest van 
dit formulier verwezen worden naar dit oordeel om dubbel werk te voorkomen). In het vervolg 
van dit formulier zijn vragen die METC-gevoelig zijn met een asterisk gemarkeerd.  

Nee  

 

 

 

B.    SAMENVATTING ONDERZOEK EN METHODE 

 

1. Wat is het doel/de vraagstelling van het onderzoek? Indien relevant, wat is/zijn de 
hypothese(n)?  

Hoofdvraag:  

Welke inzichten levert het reflecteren op toezicht door de IGJ (afdeling Jeugd) op over de waarde van 

toezicht en wat betekenen deze inzichten voor responsief toezicht op goede zorg, vanuit een 

zorgethisch perspectief?  

Deelvragen: 

a) Hoe verhoudt responsief toezicht op goede zorg zich tot de critical insights, contextualiteit, 

praktijken, macht en positie, van de zorgethiek?  

b) Welke empirische inzichten over de waarde van toezicht blijken uit de reflecties op het toezicht 

door de inspecteurs van IGJ(afdeling Jeugd)?  

c) Hoe verhouden de empirische inzichten samen met de zorgethische theorie, aan de hand van 

de critical insights, zich tot responsief toezicht op goede zorg? 

Doelstelling:  

Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de reflecties van inspecteurs over de waarde en 

effecten van hun toezicht op de Jeugdhulp en wat dit betekend voor responsief toezicht. Met dit 

onderzoek wil ik een bijdrage leveren aan het debat over toezicht met waarde vanuit een zorgethische 

lens.  
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2. Geef een kort beschrijving van het  design van het onderzoek?  
Discoursanalyse vanuit een zorgethisch perspectief door middel van een sociaal constructivistische 

benadering.  

 

3. Indien van toepassing: op welke wijze wordt er gemeten? B.v. welke meetinstrumenten worden 
gebruikt? Vragenlijsten, interviews, codeerschema's etc. 

(Participerende) observatie en interviews  

 

3. Wordt er een methode gebruikt waarbij het mogelijk is om bij toeval een bevinding te doen 
waarvan de participant op de hoogte zou moeten worden gesteld? (Te denken valt aan het 
ontdekken van majeure gezondheidsklachten.) Is er in de informed consent iets opgenomen 
over de vraag hoe moet worden gehandeld of dat de participant wil dat wordt gehandeld bij het 
doen van de toevalsbevinding?  

Nee  

 

4. Wordt er gebruik gemaakt van unobtrusieve methoden (dataverzameling van personen zonder 
dat zij hiervan op de hoogte zijn, bv. observaties of video-opnames)? 

Nee  

 

5. Zijn er ethisch gevoelige aspecten aan het geplande onderzoek? Kunt u aangeven onder welk 
niveau uw onderzoek naar uw inschatting onder valt? 

 

• Niveau 0: uw project omvat geen participanten en is volledig “desk-based”.  
 

• Niveau 1: geldt voor 'eenvoudige' non-interventie, observationeel onderzoek 
(bijvoorbeeld analyse van gearchiveerde gegevens, observatie openbare rechtszittingen, 
gebruik van gestandaardiseerde vragenlijsten). 

 

• Niveau 2: omvat een nieuwe procedure of het gebruik van atypische deelnemer groepen - 
doorgaans projecten waarbij ethische kwesties nadere beschouwing zou kunnen vereisen, 
maar die waarschijnlijk niet problematisch zijn. 

 

• Niveau 3: toepassing op onderzoek dat potentieel problematisch is doordat het een 
inherent fysiek en emotioneel risico voor deelnemers kan bevatten of schade kan 
toebrengen aan hun belangen.* 

 

 

6. Is de belasting van de participanten zo klein mogelijk in relatie tot de voorgestelde mogelijke 
wetenschappelijke bijdrage van het onderzoek qua theorievorming en/of praktische 
bruikbaarheid? 
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Ja  

C.    PARTICIPANTEN 

 

1. Wat is het aantal participanten? Op welke wijze is het aantal participanten of datapunten in het 
onderzoek bepaald? Indien van toepassing: werd een power analyse uitgevoerd? 
Het voornemen is 6 participanten voor interview en observatie bij overleg aan de reflectietafel – 

afhankelijk van het aantal deelnemers.  

 

2. Wat is de aard van de onderzoekspopulatie: 
1. Algemene populatie zonder medische klachten 
2. Algemene populatie met medische klachten* 
3. Patiënten/cliënten van een zorginstelling* 

 

3. Categorie participanten (aankruisen): 
x 18 jaar of ouder en wilsbekwaam  

 18 jaar of ouder en wilsonbekwaam*  

 12 t.m. 17 jaar en in staat tot het geven van geïnformeerde toestemming 

 12 t.m. 17 jaar en niet in staat tot het geven van geïnformeerde toestemming 

 jonger dan 12 jaar 

 

 

4. Werving participanten: 

• Hoe worden de participanten geworven? 

• Hoeveel bedenktijd krijgen de participanten om te beslissen of ze daadwerkelijk mee willen 
doen aan het onderzoek? 

Participanten worden geworven na deelname aan de reflectietafel, zij krijgen maximaal 1 week de 

tijd om te beslissen of zij willen participeren in een interview.  

 

5. Verkeren de participanten in een afhankelijkheidsrelatie ten opzichte van de onderzoeker? 
Gelijkwaardige relatie (collega’s) 

 

6. Gaat het om doelgroepgebonden onderzoek (onderzoek dat niet zonder deelname van deze 
groep kan worden uitgevoerd, bijvoorbeeld minderjarigen)? 

Nee 

 

7. Is er sprake van informed consent? Licht toe hoe deze procedure is vormgegeven. Bij 
afwezigheid van informed consent, licht de reden toe. 

Ja, er worden informed consent formulieren uitgedeeld en gevraagd, indien akkoord, te 

ondertekenen. 
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8. Beloning 

• Krijgen de participanten een beloning? Zo ja, waaruit bestaat die beloning (financiële 
vergoeding, reiskosten, anders of geen)? Om welk bedrag gaat het? 
nee  

• Is deze vergoeding afhankelijk van bepaalde voorwaarden, zoals het voltooien van het 
onderzoek, of de prestaties van de participant in het onderzoek? 
Nee  

 

9. Waaruit bestaat de belasting van het onderzoek voor de participanten in tijd, video- of audio-
opnames,  methoden? 

Audio-opname tbv het maken van transcripties, tijd voor het interview – gem. 1 uur per participant.  

 

10. Worden participanten aan handelingen onderworpen of wordt aan participanten een bepaalde 
gedragswijze opgelegd die buiten de normale levenswijze van de participanten vallen?*  
(Voorbeelden: stress opwekken, druk uitoefenen om belangrijke normen en waarden te 

overschrijden, valse herinneringen induceren, blootstelling aan aversief materiaal zoals een nare 

film, clip, foto’s of elektrische prikkel, langdurige of zeer frequente ondervraging, ambulante 

metingen, deelname aan interventie, onaangename psychische of fysieke symptomen oproepen 

binnen een experiment). 

Nee  

 

11. Geef aan welke risico´s er voor participanten zijn verbonden aan deelname aan het onderzoek. 
Zijn de risico’s en bezwaren minimaal? Is het risico dat men loopt een risico dat men in het 
dagelijks leven ook loopt?  

Geen risico’s. onderzoek is afgestemd met de R&O afdeling en afdelingshoofd van de IGJ – Jeugd.  

 

12. Welke inspanningen verrichten de onderzoekers om risico’s en bezwaren te minimaliseren? 
Annonimiseren van gegevens, toestemming en informed consent afdeling en participanten 

 

13. Worden de participanten vooraf getest of zij gezond zijn of bepaalde aandoeningen hebben?* 
Welke set in-/exclusiecriteria of voorwaarden zijn er om aan dit onderzoek te mogen 
deelnemen? 

Nee. Inclusie criteria: deelnemer aan de reflectietafel geweest  

 

14. Indien er misleiding plaatsvindt, is er dan sprake van voldoende debriefing en heeft de 
misleiding geen betrekking op risico’s? 

Nvt 

 

15. Vind het onderzoek plaats binnen de muren van of op het terrein van een zorginstelling?* 
Nee  
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16. Zijn er een of meerdere medewerkers van een zorginstelling betrokken als opdrachtgever of 
verrichter/uitvoerder?* 

Nee  

 

17. Is het voor de participanten duidelijk bij wie ze met vragen en klachten terecht kunnen? 
Is er een onafhankelijk deskundige aangewezen waarbij de participanten met vragen en/of 

klachten over het onderzoek terecht kan? 

kunnen bij klachten naar mij als onderzoeker of naar mijn thesisbegeleider  dr. Pieter Dronkers.  

 

18. Worden de resultaten van het onderzoek teruggekoppeld aan andere personen dan de 
participanten (bijvoorbeeld docenten, ouders)? Zo ja, wordt dat op groepsniveau gedaan of op 
individueel niveau? 

Ja het voornemen is om op groepsniveau een terugkoppeling te geven van de opgedane inzichten uit 

het onderzoek(aan collega’s van afdeling Jeugd), zonder persoonsgegevens.  

 

D.    AANVULLENDE INFORMATIE 

 

Optioneel. 

 

E.    BIJLAGEN 

• Onderzoeksvoorstel (verplicht) 

• Datamanagementplan (verplicht) 

• Wervingstekst (advertentie) participanten 

• Informatiebrief voor participanten (informed consent) (Verplicht) 

• Toestemmingsformulier van participant (informed consent) (verplicht) 

• Schriftelijke terugkoppeling aan participanten (tekst debriefing) 

• Toestemmingverklaring externe instelling of METC 
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Bijlage D 

Voorbeeld codes 

Kleur Code Thema 

 

……….… Houding bestuurder Praktijk versus inspectie 

…………. Inzichten  Inspecteursoordeel  

……….… Out-of-the-box  

……….... Keuzes maken Keuzes maken  

…………. Gevolgen toezicht Keuzes maken / effect van toezicht 

…….…… Emoties (compassie, weerstand) Inspecteurs oordeel 

…………. Perspectief Praktijk versus inspectie 

…………. Context Praktijk versus inspectie 

…………. Motivatie Praktijk versus inspectie  

…………. (on)veiligheid Waarde van toezicht 

…………. Reflectie Inspecteursoordeel  

…………. Persoon/ inspecteurs 

(afhankelijkheid) 

Inspecteursoordeel 

…………. Transparantie Praktijk versus inspectie/ waarde van toezicht 

……….... Reflectie mét aanbieder Praktijk versus inspectie 

………. Effect bereiken Effect van toezicht 

……… De Wet / rechten  Keuzes maken / Inspecteursoordeel / praktijk versus 

inspectie  

…….. (geen) adviezen geven Praktijk versus inspectie 

…….. Samenwerking  Praktijk versus inspectie 

 Meta toezicht / hoofdaannemers  Praktijk versus inspectie/ effect toezicht 

 Verantwoordelijkheid  Waarden van toezicht  

Praktijk versus inspectie  

 Zichtbaarheid  Effect van toezicht 

 Interventies / handhaving  Inspecteurs oordeel / praktijk versus inspectie 

 Vertrouwen Waarde van toezicht  

  

 Voorbeeld codeer schema 

 

Fragment interview 

 

 

Open codes 

 

Sub thema 

 

Overkoepelend Thema 

  

“ Zonder voldoende zicht 

hadden we te weinig 

vertrouwen en wilden we de 

borging ook neerleggen bij 

de hoofdaannemer van deze 

zorgaanbieder. Met de 

reflectiebijeenkomst hebben 

we hierop gezocht naar een 

interventie die daarbij 

aansloot, dit was een stukje 

responsief handelen”. 

Transparantie 

Vertrouwen  

Keuzes maken  

Effect 

bereiken  

Strategie van 

toezicht 

Dilemma’s rondom 

toezichtstrategie  

“Wij constateerde tijdens 

ons toezicht een afwijking 

van de wet, maar je meet 

natuurlijk ook met een 

De Wet/ 

Rechten  

Emoties  

Strategie van 

toezicht 

Dilemma’s rondom 

toezichtstrategie  
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menselijke maat. (…) In de 

praktijk zagen we een 

persoon die een positieve 

draai aan de zorg gaf voor 

de jongeren en ingezet werd 

op zijn kwaliteiten maar niet 

voldeed aan de eisen van de 

Jeugdwet. Er spelen dan 

soms belangen die elkaar 

tegen spreken. Wat weegt 

dan zwaarder?” 

Gevolgen 

toezicht 

Keuzes maken  

Context  

“Vaak is het zo van, oké we 

gaan op toezicht. Maar we 

staan er niet altijd bij stil dat 

die persoon waarbij we het 

aankondigen daar misschien 

wel een week stress van heeft 

omdat die weet dat wij eraan 

komen. Je hoort ook altijd 

terug in gesprekken dat ze 

het spannend vinden (…) Wij 

komen langs en dat is dan 

toch vaak een inbreuk op het 

hulpverleningstraject wat 

iemand loopt. Ik vind het 

vraagstuk wat wij doen in 

verhouding tot met wat het 

doet in de praktijk 

interessant.” 

Emoties 

Perspectief 

Context 

Samenwerking 

Gevolgen 

toezicht 

Gevolgen 

toezicht 

Zorgpraktijk en 

toezichtpraktijk  

 

 

 


