Nr.
1

Inzagepartij
Nidos

Hst / paragraaf
2.4, pag 10

Te corrigeren tekst

Argumentatie / onderbouwing van

(eerste…laatste woord)

uw reactie

Reactie Inspectie

In de PON worden AMV’s………kunnen worden

Wijzigen in: In de PON worden AMV’s

De tekst in het rapport is afkomstig van

opgevangen.

opgevangen die geen verblijfsstatus

de site van Nidos. Onder andere:

hebben en voor wie de zorg (nog) geen

https://www.nidos.nl/wp-

passend aanbod heeft en die door hun

content/uploads/2020/01/Jongerencoach-

gedrag niet binnen de gewone kaders van

PON-januari-2020.pdf

het COA-opvangmodel kunnen worden

Per mail op 22-04-2021 gevraagd of

opgevangen.

Nidos desondanks aanpassing van de
tekst wil. Antwoord Nidos: de tekst in het

2

Nidos

2.4, pag 10

De vraag is niet bijzonder, het gaat om

rapport is niet foutief. Leidt niet tot

gebrek aan passend aanbod.

wijziging van het rapport.

In totaal zijn er 3 PON-locaties……….in

P10 – Er staan PON-locaties genoemd met

Leidt tot aanpassing rapport in h2.4:

Leeuwarden ook 2.

vermelding van de gemeenten. Verzoek

toegevoegd: ten tijde van het onderzoek.

de namen van de gemeenten niet te
vermelden. Op het moment van
onderzoek werden PON-jongeren op deze
locaties opgevangen, maar dit is inmiddels
achterhaald voor 2 van de 3 gemeenten.
3

Nidos

2.7, pag 11

Zij noemen zichzelf ……samenwerken.

P11 – De term Oliemannetjes suggereert

Leidt niet tot aanpassing. De

doorzettingsmacht, terwijl de

ketenmariniers hebben aangegeven dat

ketenmariniers toch juist geen

zij zichzelf zien als ‘olie’ in een machine.

doorzettingsmacht hebben.
4

Nidos

3.1, pag 13

Op deze pagina en ook verder in het rapport

De term AZC’s wordt in het in het rapport

De term AZC wordt overkoepelend

wordt gesproken over AZC’s ook voor AMV’s

telkens gebruikt waar POA’s worden

gebruikt om het rapport niet al te

terwijl dit POA moet zijn als het om AMV’s

bedoeld (ook verder in het rapport)

ingewikkeld te maken. Opmerking Nidos

gaat.
5

Nidos

3.2, pag 14

leidt tot uitleg in voetnoot 6.

Hoewel de asielzoekers uit ……aanduiden met

Er staat dat de genoemde nationaliteiten

Uitgelegd wordt dat de groep verder

overlastgevers.

niet verantwoordelijk zijn voor alle

wordt aangeduid als ‘overlastgevers’. Dat

incidenten, maar wel voor de overgrote

geldt dus ook voor de conclusie. Leidt

meerderheid. De conclusie dat het rapport

niet tot aanpassing van het rapport.

wordt gericht op deze groep is onduidelijk.
En geldt dit voor alle asielzoekers of
alleen de overlastgevers uit deze groep
nationaliteiten?

6

Nidos

3.2, pag 14

De groep overlastgevers …slechte

P14 – Slechte gezinsomstandigheden,

Leidt tot aanpassing in h3.2; ‘vaak’

gezinsomstandigheden en scholing.

slechte behuizing, weinig scholing. Dit is

vervangen door ‘regelmatig’.

ons inziens wellicht wat scherp als feit
gesteld.
7

Nidos

3.2, pag 14

Ook is er …psychiatrisch ziektebeeld.

P14 – Relatief vaak sprake van een

Aangepast in h3.2.

psychiatrisch ziektebeeld vervangen door
(ernstige) pscychische klachten.
8

Nidos

3.2, pag 15

Uit het onderzoek …….uitzondering.

20 tot 30 antecedenten per jongere zijn

Uit interview blijkt dat bij de PON 20 tot

geen uitzondering – hier moet staan 20

30 strafbare feiten geen uitzondering is.

tot 30 incidenten.

Opmerking leidt derhalve niet tot

Een jongere met 20 tot 30 strafbare feiten

aanpassing in het rapport. Per mail op

komt voor, maar is wel een uitzondering.

22/4 gevraagd of Nidos zelf beschikt over
andere informatie. Antwoord Nidos: de
medeweker heeft bedoeld 30 strafbare
feiten of incidenten. Dit toegevoegd in de
tekst van het rapport.

9

10

Nidos

Nidos

3.3.1, pag 16

3.3.2, pag 17

Door een medische triage…geplaatst.

P16 – Door een medische triage ….graag

Leidt niet tot aanpassing van het rapport.

toevoegen: én beschikbaarheid van meer

Onbekend welke alternatieven bedoeld

alternatieven.

worden.

De jongeren uit de groep……wein opvoeding

Uitspraak over gebrek aan opvoeding

Leidt niet tot aanpassing van het rapport.

gehad van hun familie.

van overlastgevende jongeren kan niet.

In de tekst staat ‘in de regel’. Geeft

(te algemeen, generaliserend en zonder

voldoende de nuance weer.

fundament.)
11

Nidos

3.3.4, pag 23

Uit het onderzoek blijkt…behandelen.

P23 – Scheiding zorg en

Niet aangegeven wat niet correct is. Leidt

opvang/begeleiding wordt niet gemaakt,

niet tot aanpassing van het rapport.

maar gelegd bij opleiding medewerkers.
Dat is niet juist.
12

Nidos

Blauwe blokje, pag

Een medewerker van Nidos…beschermen.

25

13

Nidos

3.4, pag 26

Andersom gebeurt het…de politie.

P25 – Dit citaat graag verwijderen. De

Bij nalezing deelt de inspecteur de

blauwe blokjes suggereren meer dan wat

mening dat het citaat de indruk wekt dat

er staat, die worden ook gebruikt voor de

Nidos de samenleving niet wil

conclusies. Het citaat komt niet overeen

beschermen en dat was in het interview

met de bevindingen (visie wordt gedeeld

in kwestie niet de strekking. Citaat

en samenwerking is goed) en wat Nidos

daarom verwijderd en aldus ook

betreft is dit een individuele uitleg.

besproken met Nidos op 21 april 2021.

Dit klopt niet. Nidos heeft een eigen

Rapport aangepast h3.4: het gaat om de

bereikbaarheidsdienst buiten

eigen voogd van de AMV.

kantoortijden. Of wordt ‘de eigen voogd’
bedoeld?
14

Nidos

3.5, pag 28

Uit informatie van…..veroorzaakten.

Omwonenden PON-locaties: het is soms

Uit de interviews met de politie en Nidos

wel voorgekomen dat er hinder werd

ter plekke blijkt dat er geen overlast was.

ondervonden maar dit is en wordt in de

Rapport niet aangepast.

samenwerking opgepakt.
15

Nidos

4.1, pag 29

Asielzoekers kennen…nationaliteiten

Misschien ook relevant om te noemen

Hier richt het onderzoek zich niet op. Niet

welke gedeelte van de groep Noord-

aangepast in de tekst van het rapport.

Afrikanen niet of nauwelijks bij incidenten
is betrokken.
16

Nidos

4.1, pag 30

Medewerkers van het COA en

P30 – Bovenin: niet opgeleid voor het

Tekst in het rapport is specifieker dan

Nidos…begeleiden.

bieden van zorg ipv begeleiden. De

deze suggestie van Nidos. Leidt niet tot

medewerkers zijn niet opgeleid voor het

aanpassing.

bieden van specialistische zorg en dat
hoort ook niet bij de begeleidingstaak.
17

Nidos

4.1, pag 29/30

Daarbij zijn de

P30 COA is versterkt met

In het rapport staat geen tijdsindicatie.

teams……verslavingsdeskundigen.

gedragsdeskundigen, Nidos werkt al

Leidt niet tot aanpassing.

langer met gedragswetenschappers
18

Nidos

4.1

In conclusie opnemen

Kan in de conclusie een verwijzing naar

Kleinschaligheid toegevoegd in de

kleinschaligheid, in verband met de

conclusie. Betreft een aanscherping van

procedure en snelle doorstroming uit

de conclusie. De oorspronkelijke

POA?

conclusie blijft qua inhoud wel gelijk.

En ook de meerwaarde van
19

20

Nidos

Nidos

Algemene vraag

Algemene opmerking

kleinschaligheid in relatie tot incidenten.
Wordt er in dit rapport ruimte geboden
voor een bestuurlijke reactie vanuit Nidos,
zoals ook in het eerdere rapport van de
Inspecties J&V en Gezondheidszorg:
“Zelfstandig verder? De opvang en de
begeleiding van alleenstaande
minderjarige vreemdelingen’
Er is weinig aandacht voor preventie.

Gelet op de aard van de aanbevelingen
volgt er in principe geen bestuurlijk
gesprek.

Benoemd wordt onder andere het
correctiegesprek, straatcoaches en
verslavingsdeskundigen. Nu niet specifiek
wordt aangegeven welke zaken
ontbreken, leidt dit niet tot aanpassing.

21

Nidos

Algemene opmerking

Inmiddels zijn er een aantal

Leidt niet tot aanpassing.

ontwikkelingen gaande, waaronder de
ontwikkelagenda van Nidos en COA.
22

Nidos

Algemene opmerking

Suggestie voor de leesbaarheid: het
onderscheid tussen volwassen
asielzoekers en amv’s duidelijker
weergeven.

Leidt niet tot aanpassing.

