Bevindingen inzake GOB Dadim
Naam: Dadimaastouders
Adres:
HoudeEl______________
Contactpersoon aanvragen onze regio:
LRK nummer:E

_

Gedurende de uitvoering van het TK-A blel n de meeste door
het GOB aangeleverde
documenten in orde. Slechts enkele aanvra en zijn niet in behand
eling genomen.
Bij het inspecteren in het kader van het IK- 3 kwamen echter
steeds de zelfde gebreken aan
het licht, te weten de uitvoering van de RIE, het niet overeen
komen van het opgegeven en
daadwerkelijke opvangadres en het niet vol ben aan de wetteli
jke minimum eis van het
begrijpen en spreken van het Nederlands oi minimaal Bi niveau
. Ook kennis van RIE en
andere documenten schoot ernstig te kort Ir de meeste gevalle
n. Daarnaast bleek het contact
tussen gastouders en het GOB wisselend.
Bezoeksresultaten:
In totaal zijn er 31 gastouders bezocht (van
waarbij de opvang op het adres van de vra
Hiervan bleken 4 gastouders gestopt in het
is circa 26% van de bezochte gastouders. \d
mutatieformulieren door Dadim verzonden a
Van de 31 bezochte gastouders zijn er 19 n
bezochte gastouders.
Het aantal positief beoordeelde gastouders
bezochte gastouders.

e 35 die bekend zijn in ons werkgebied), ook die
ouders plaats heeft.
e
of 4e kwartaal van 2010 en 4 in januari 2011, dit
or deze wijzigingen waren geen
n de GGD.
gatief beoordeeld, dit is circa 61% van de
omt op een totaal van 4, dit is 13% van de

Samenvatting van bevindingen:
•
•

In 20 van de 21 gevallen was de RIE niet van toegespitst
op de opvang locatie.
In 4 gevallen waren er geen VOGs oor alle inwonende volwas
senen van boven de 18
jaar.
• In 16 gevallen was de kennis van de Nederlandse taal niet
op het minimale niveau van
Bi.
• In 7 van deze gevallen bleek de kem is van de Nederl
andse taal zo ontoereikend dat
huisgenoten, uit naam van de gastou Ier, grote delen, dan
wel bijna het gehele EVC
traject en de EHBO opleiding te hebi en uitgevoerd.
• In de meeste gevallen hebben de hui genoten of de consul
ent van Dadim stukken in
de documenten in het Turks vertaald.
• In 2 gevallen bleken zowel het pedag gisch beleid als
het protocol kindermishandeling
geheel in het Turks te zijn vertaald d )r Dadim.
• In 7 gevallen bleek communicatie me de gastouder
bijna onmogelijk en in 3 gevallen
moesten kinderen onder de 12 jaar o treden als tolk.
• In 1 geval was de gastouder niet bere d om de GGD
een ïnspectie uit te laten voeren.
• In 20 van de 21 gevallen bleek de ga touder onvold
oende kennis te hebben van de
inhoud van het pedagogisch beleid, p otocol kinder
mishandeling, doel en werking
inzake de ongevallen registratie de Rl en waren er
belangrijke voorzorgsmaatregelen
inzake brandveiligheid en algemene v iligheid niet of onvoll
edig genomen.

Toelichting:
RIE (risico-inventarisatie)
Uit de beoordeling van de RIE ter plaatse t leek in de meeste gevallen dat de datum in orde
leek, maar dat het een eerdere, herdateerd oude versie betrof. Dit hebben de meeste
gastouders zelf mondeling aangegeven. Er was soms wel iemand van het GOB langs geweest
maat er is in de meeste gevallen geen ronc gang door het huis gemaakt om de RIE te
actualiseren. In een aantal gevallen is de R IE opgesteld door een medewerker van Moving
Skills, de EVC aanbieder.
In de RIE viel steeds weer op dat deze iten s bevatte welke niet voor de locatie van toepassing
waren. Zo stonden in de RIE dat huizen OVE r een kelder beschikte terwijl deze niet aanwezig
was, werd er gesproken over gebruik make’ van auto!fiets terwijl deze gastoudets hierover niet
beschikte, waren er tuinen opgenomen ter ijl er geen tuin was, werden keukens als afsluitbaar
omschreven terwijl er in de meeste gevaller open keukens aanwezig waren, waren te nemen
maatregelen reeds enkele jaren eerder al gi nomen of juist helemaal niet genomen, etc.
De uitvoering van gezondheid bevatte steec s de zelfde items zoals controle op tekenbeten,
zonnebrand en het tegengaan van overlast ;an wespen en bijen. Meeste ouders keken op als
we deze items benoemde daar zij niet wiste i wat teken waren en zij nooit in aanraking zouden
kunnen komen met teken.
Het blijkt te gaan om eenzelfde identieke RI ongeacht locatie en leeftijd van de kinderen.
Meeste gastouders wisten ook niet wat de R IE inhield, wat er in stond en de maatregelen die
zouden moeten worden genomen kwamen l en niet bekend voor.
In een aantal gevallen bleek dat de RIE autc matisch was toegezonden en identiek was aan de
voorgaande RIE. De gastouders hebben zeil aangegeven dat deze hen is toegezonden zonder
een bezoek of een rondgang door het huis o 11 de RIE te actualiseren.
8eheersing Nederlandse taal en opleidin
Het viel op dat gastouders die het Nederlan s erg beperkt of geheel niet machtig bleken, wel
een certificaat goed gastouderschap en het EHBO diploma hadden behaald. In de
opleidingspapiecen die we op locatie hebben kunnen inzien bleek dat derden de opdrachten
hadden gemaakt uit naam van de gastouder. Ook hebben enkele gastouders zelf aangegeven
dat anderen voor hen de opdrachten hebben gemaakt, omdat zij dit zelf niet konden daar zij
het Nederlands onvoldoende machtig zijn.
Het GOB maakt gebruik van een EVC certific ering bedrijf,I
dat op het zelfde
adres is gevestigd als Dadim en de eigenaar van dit bedrijf heeft de zelfde achternaam als een
van de houders van GOB. Uit de gesprekken met de gastouders blijkt dat voor de kosten van
het EVC traject (die na de 75% subsidie over Dieven, circa €250), verschillende bijdragen aan
gastouders zijn gevraagd. De bijdragen liepe i uiteen van €100 tot en met €250.
,

De meeste gastouders die het Nederlands sl chts beperkt machtig waren hadden via het GOB
vertalingen gehad van moeilijke woorden of ssages uit het pedagogisch beleid of het
protocol kindermishandeling.
In 2 gevallen bleek dat de gastouders de ople ding LVC en het protocol kindermishandeling in
het Turks hadden ontvangen, opgesteld door et GOB zelf.
Een gastouder heeft aangegeven dat er tijder s de cursus over het protocol kindermishandeling
een tolk aanwezig was.
In de meeste gevallen bleek het niveau van hi t Nederlands zo danig laag dat er geen gesprek
mogelijk was en de gastouders ook de meest eenvoudige vragen niet begrepen en geen
antwoord konden geven.

Tijdens de inspecties bleek dat de ouders d e het Nederlands wel machtig waren niet goed op
de hoogte waren van o.a. de RIE, pedagogi sch beleid en het protocol kindermishandeling en
soms ook bleken deze geheel niet aanwezi te zijn op de locatie.
Zij leken slechts beperkt begeleid door het OB inzake de inhoud van de voorgenoemde
documenten.
Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleid bleek in alle gevalle n het zelfde te zijn en stamde uit 2010.
In 2 gevallen bleken de op te vangen kinder n mogelijk lichamelijk en/of geestelijk gehandicapt
te zijn maat waren er geen specifieke plann n geschreven voor de gastouders. De werkwijze
zoals benoemd in het pedagogisch beleid bi eek in deze gevallen ook erg pijnlijk te zijn voor
zowel de vraag als de gastouder. Dit gezien het feit dat het pedagogisch beleid o.a. sprak over
een normale ontwikkeling.
Contacten met GOB
De meeste Turkse gastouders hadden minir iaal lx per jaar contact met het GOB, de
Nederlandse gastouders nauwelijks. Ook w ren er weinig contacten met het GOB als de
Turkse gastouders het Nederlands wel rede ijk machtig waren.
Zij spraken van het feit dat de persoon die d EVC trajecten afnam, ook die gene was die de
RIE heeft opgesteld (mevrouwi___________
Eén ouder (die een ex consulent van het GC 8 bleek) was erg te spreken over het GOB,
anderen juist heel ontevreden. De klachten etroffen dan het afhandelen van de financiën, het
aanleveren van jaaropgaven, veranderingen in het contract en andere administratieve zaken.
In de regel lijkt het er op dat de gastouders c ie zeer beperkt Nederlands spreken, meer
contacten met het GOB lijken te hebben.
Opvangadres!gestopt
In een aantal gevallen bleek het opvangadre s, dat was opgegeven door het GOB niet overeen
te komen met het daadwerkelijke adres van )pvang.
In 4 gevallen bleken de gastouders reeds in het 4e kwartaal of zelfs eerder te zijn gestopt met
het werk als gastouders maar heeft het GO dit nagelaten te melden aan de GGD.

