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Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de
regering gegeven antwoorden

1894
Vragen van het lid Kuiken (PvdA) aan de Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het niet betrekken van de
medewerkers bij het transitieplan van failliete jeugdzorginstelling Intervence
(ingezonden 11 februari 2021).
Mededeling van Minister Dekker (Rechtsbescherming), mede namens de
Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (ontvangen 4 maart
2021).
Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van het bericht «Ondernemingsraad Intervence:
«Stem medewerker niet meegenomen in plan»»?1
Vraag 2
Is het naar uw mening verstandig dat de stem van de ondernemingsraad niet
wordt meegenomen in het transitieplan van de failliete jeugdzorginstelling?
Vraag 3
Bent u nog altijd van mening dat het van belang is dat de jeugdzorgmedewerkers zo goed mogelijk worden meegenomen in dit ongewenste proces,
onder meer vanwege het grote tekort in de sector?
Vraag 4
Vindt u het begrijpelijk dat gezinsmanagers al vertrekken, gezien het
rommelige proces dat kan worden geïnterpreteerd als minachting voor deze
medewerkers?
Vraag 5
Is het nog steeds van belang dat de jeugdbeschermers en -reclasseerders die
nu het werk uitvoeren dat ook moeten kunnen blijven doen, zoals u stelde op
11 december jl.?2 Zo ja, past deze gang van zaken bij deze uitspraak? Zo nee,
kan men er dan op rekenen dat geen akkoord zal worden gegeven door de
Jeugdautoriteit zo lang de medewerkers niet worden gehoord in, en
betrokken bij dit proces?
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Vraag 6
Kunt u aangeven in hoeverre al duidelijk is of de overnemende gecertificeerde instellingen zich daadwerkelijk zullen committeren aan het overnemen
van personeel? Zo nee, kunt u aangeven wanneer hier wel duidelijkheid over
komt?
Vraag 7
Bent u bereid zo snel mogelijk contact op te nemen met de relevante partijen
om te verduidelijken op welke manier medewerkers erbij betrokken dienen te
worden?
Vraag 8
Bent u tevens bereid deze vragen een voor een te beantwoorden? Zo nee,
waarom niet?
Mededeling
Hierbij deel ik u mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport dat de schriftelijke vragen van het lid Kuiken (PvdA), van uw
Kamer aan de Minister voor Rechtsbescherming over het niet betrekken van
de medewerkers bij het transitieplan van failliete jeugdzorginstelling
Intervence (ingezonden 11 februari 2021) niet binnen de gebruikelijke termijn
kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is
ontvangen.
Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
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