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Geachte, 

 

Bij deze deel ik u mee dat de Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de 

Gezondheidszorg (hierna: de inspecties) het verscherpt toezicht bij Veilig Thuis 

Gelderland Zuid met ingang van 21 oktober 2016 voor een periode van zes 

maanden verlengen. U bent hier op 5 oktober 2016 om 15:00 uur telefonisch over 

geïnformeerd.  

 

Bevindingen inspecties 

Veilig Thuis Gelderland Zuid is op 22 april 2016 voor een periode van zes maanden 

onder verscherpt toezicht gesteld. In de bijbehorende brief van 28 april 2016 

hebben de inspecties de verwachting uitgesproken dat Veilig Thuis er zorg voor 

draagt dat het vertrouwen in Veilig Thuis Gelderland Zuid op zo kort mogelijke 

termijn hersteld wordt, door de noodzakelijke maatregelen te treffen op het 

gebied van de gestelde tekortkomingen met betrekking tot de wachtlijst en de 

verbeterpunten uit het toezicht Stap 1.  

 

In de brief noemden de inspecties de volgende concrete resultaten onontbeerlijk 

voor het herstel van het vertrouwen in het functioneren van Veilig Thuis 

Gelderland Zuid:  

 De wachtlijst moet op zo kort mogelijke termijn op een verantwoorde wijze 

naar een aanvaardbaar niveau worden teruggebracht. De inspecties 

ontvangen tweewekelijks een overzicht van de wachtlijst van alle zaken die 

wachten op triage, op onderzoek en op overdracht naar het lokale veld. 

 Veilig Thuis stuurt de inspecties tweewekelijks een opgave van de caseload 

per medewerker. 

 Veilig Thuis moet in de tussentijd zicht hebben op de veiligheid van de 

kinderen, leden van gezinnen en huishoudens op de wachtlijst.  

 Veilig Thuis moet de voorgenomen verbetermaatregelen op de in Stap 1 van 

het toezicht geconstateerde tekortkomingen voortvarend uitvoeren en zo 

nodig bijstellen. Voor het verscherpt toezicht kan worden opgeheven zullen de 

inspecties een hertoets naar Stap 1 uitvoeren, waarvan de uitkomst 

voldoende moet zijn. 
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De inspecties hebben in de periode van het verscherpt toezicht, mede aan de hand 

van de door Veilig Thuis opgestelde verbeterplannen, nauwkeurig gemonitord of 

de aangekondigde verbetermaatregelen werden uitgevoerd en geborgd.  

 

Daartoe voerden de inspecties de volgende toezichtactiviteiten uit:  

 Aangekondigd toezicht op locatie van Veilig Thuis: 7 juni 2016. 

 Onaangekondigd toezicht op locatie van Veilig Thuis: 20 juni, 11 juli en  

18 augustus 2016. 

 Voortgangsgesprekken met het (interim) management van Veilig Thuis:        

31 mei en 11 juli 2016.  

 Bestuurlijke voortgangsgesprekken met het Dagelijks Bestuur en het (interim) 

management van Veilig Thuis: 14 juni en 23 augustus 2016.   

 Monitoring van de aangeleverde wachtlijsten (triage, onderzoeken en 

doorzetten lokale veld) en caseload per medewerker: elke twee weken vanaf 

het instellen van het verscherpt toezicht. 

 Monitoring van de aangeleverde voortgangsrapportages over de ingezette 

verbetermaatregelen.  

 

Gedurende de periode van verscherpt toezicht bleef verbetering van de kwaliteit, 

verbetering van de uitvoering van de werkprocessen en een daling van de    

wachtlijsten geruime tijd uit. De inspecties hebben tijdens en naar aanleiding van 

de toezichtactiviteiten zowel mondeling als schriftelijk hun zorgen geuit over het 

stagnerende verbetertraject. In brieven van 20 juni en 27 juli 2016 hebben de 

inspecties deze zorgen kenbaar gemaakt aan Veilig Thuis Gelderland Zuid.  

 

Vanaf augustus 2016 constateren de inspecties voortgang in het verbetertraject. 

De wachtlijsten zijn vanaf augustus 2016 sterk gedaald tot een acceptabel niveau 

op peildatum 29 september 2016 (zie tabel 1). In de caseload van de 

medewerkers staat nog wel een te groot aantal onderzoeken langer dan tien 

weken open.  

 

Tabel 1 – Wachtlijsten Veilig Thuis Gelderland Zuid 

 

 29 april 2016 29 september 2016 

 > 10 < 10 > 10 < 10 

Werkvoorraad start onderzoek 35 62 0 5 

Werkvoorraad inzetten 

vervolgtraject  
85 122 9 9 

 

Aan de hand van het onaangekondigde toezicht op 18 augustus 2016 en uw 

voortgangsrapportage van 21 september 2016 hebben de inspecties vastgesteld 

dat Veilig Thuis Gelderland Zuid nu en op korte termijn geen voldoende zal halen 

voor een hertoets Stap 1. Tijdens het bestuurlijk gesprek van 23 augustus 2016 is 

dit besproken en vervolgens bevestigd in een brief van 30 augustus 2016.  

 

Verbetering is in ieder geval nog nodig op de volgende verwachtingen uit Stap 1: 

 Veilig Thuis voert crisisinterventie uit en/of heeft hiertoe 

samenwerkingsafspraken gemaakt (met name het vastleggen en 

implementeren van de samenwerkingsafspraken over crisisinterventie- en 

opvang voor 18+ moet Veilig Thuis Gelderland Zuid nog verbeteren). 
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 Veilig Thuis rondt onderzoeken binnen 10 weken na het besluit over de 

noodzakelijke vervolgstappen af. 

 Het registratiesysteem ondersteunt het werkproces. 

 Professionals hebben een actueel beeld van de veiligheid van alle leden van 

gezinnen en huishoudens (met name het uitvragen van meldingen volgens 

een vaste en eenduidige werkwijze moet Veilig Thuis Gelderland Zuid nog 

verbeteren). 

 Professionals schatten de veiligheid in aan de hand van een 

gestandaardiseerd (risicotaxatie) instrument (met name de implementatie 

van het landelijk triage instrument moet Veilig Thuis Gelderland Zuid nog 

verbeteren). 

 Professionals beoordelen de veiligheid in multidisciplinair verband (met name  

het multidisciplinair werken conform het protocol van handelen moet Veilig 

Thuis Gelderland Zuid nog verbeteren).   

 Veilig Thuis biedt medewerkers de mogelijkheid kennis en vaardigheden 

actueel te houden (met name de mogelijkheid van intervisie en de registratie 

van alle medewerkers moet Veilig Thuis Gelderland Zuid nog verbeteren). 

 Veilig Thuis heeft richtlijnen en procedures vastgesteld voor het handelen van 

de professionals (met name de implementatie van deze richtlijnen en 

procedures moet Veilig Thuis Gelderland Zuid nog verbeteren).  

 Veilig Thuis stelt haar professionals in staat samen te werken met 

ketenpartners (met name de gezamenlijk gedragen visie op de rol en positie 

van Veilig Thuis en de werkafspraken met het lokale veld over 

vervolgtrajecten moet Veilig Thuis Gelderland Zuid nog verbeteren). 

 

Verder gaf u aan het voorportaal als verbetermaatregel in te zetten om de 

instroom van meldingen beter te kunnen beheersen. De inspecties stellen vast dat 

het voorportaal nog niet operationeel is.  

 

Conclusie  

Veilig Thuis Gelderland Zuid heeft belangrijke maatregelen getroffen ten aanzien 

van het terugdringen van de wachtlijsten, welke op peildatum 29 september 2016 

zijn gedaald tot een aanvaardbaar niveau. Nog niet acceptabel is een te groot 

aantal onderzoeken dat langer dan tien weken open staat in de caseload van de 

medewerkers. Ondanks de verbeteringen die Veilig Thuis Gelderland Zuid heeft 

doorgevoerd, voldoet zij nog altijd niet aan alle verwachtingen van Stap 1. 

 

Om verdere verbeteringen te realiseren is meer tijd nodig. De inspecties verlengen 

daarom het verscherpt toezicht met een periode van zes maanden. De inspecties 

nemen aan dat Veilig Thuis Gelderland Zuid binnen deze periode voldoet aan de 

verwachtingen van Stap 1. Ook verwachten de inspecties dat de wachtlijsten 

structureel laag en op een aanvaardbaar niveau blijven. 

 

Vervolgacties inspecties  

De inspecties monitoren in de verlengde periode van het verscherpt toezicht 

nauwkeurig of Veilig Thuis Gelderland Zuid de aangekondigde 

verbetermaatregelen (verder) uitvoert en borgt. Tevens gaan de inspecties na of 

Veilig Thuis Gelderland Zuid ook anderszins aan de gestelde eisen voldoet, zoals in 

de brief van 30 augustus 2016 aangegeven. De inspecties brengen binnen de 

periode van het verscherpt toezicht aangekondigde en onaangekondigde 

bezoeken. Daarnaast verwachten de inspecties dat Veilig Thuis Gelderland Zuid 

hen gedurende het verlengde verscherpt toezicht tweewekelijks blijft informeren 
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over de wachtlijsten en caseload per medewerker en maandelijks een 

voortgangsrapportage over de ingezette verbetermaatregelen toestuurt. 

 

Procedure verlenging verscherpt toezicht en openbaarmaking  

Het instellen en verlengen van verscherpt toezicht is geen besluit in de zin van de 

Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en daarom niet vatbaar voor bezwaar 

en beroep. Wel heeft u tot donderdag 13 oktober 2016, 12.00 uur de gelegenheid 

gehad om hierop inhoudelijk te reageren. Uw reactie is als bijlage bij deze brief 

opgenomen. Deze brief wordt openbaar gemaakt op de website van de inspecties 

(www.inspectiejeugdzorg.nl en www.igz.nl). De openbaarmaking gaat gepaard 

met een persbericht.  

 

Conform artikel 4:8 Awb hebben de inspecties u tevens tot 13 oktober 2016 om 

12:00 uur de gelegenheid geboden uw eventuele bedenkingen tegen de 

openbaarmaking van de verlenging van het verscherpt toezicht in te dienen. In uw 

reactie heeft u aangegeven geen bedenkingen te hebben tegen de 

openbaarmaking. 

 

Een afschrift van deze brief stuur ik aan de voorzitter van het Dagelijks Bestuur 

GGD Gelderland Zuid en Veilig Thuis Gelderland Zuid. 

 

De inspecties gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Hoogachtend, mede namens de Inspectie voor de Gezondheidszorg, 

 

 

 

 

mw. drs. G.E.M. Tielen 

hoofdinspecteur Inspectie Jeugdzorg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlage: Reactie Veilig Thuis Gelderland Zuid d.d. 13/10/2016 op brief 

http://www.inspectiejeugdzorg.nl/
http://www.igz.nl/


Bijlage 

 

   

Centraal postadres 

Postbus 1120 

6501 BC Nijmegen 

 

Bezoekadressen 

Mariënburg 30 (De Mariënbeurs) 

6511 AB Nijmegen 

J.S. de Jonghplein 2 (GGD-gebouw) 

4001 WG Tiel 

T: 0800 - 2000 

E: veiligthuis@ggdgelderlandzuid.nl 

W: www.veiligthuisgelderlandzuid.nl  

 

 

Per e-mail: Inspectiejeugdzorg@inspectiejz.nl 

Inspectie Jeugdzorg 

t.a.v. mw. drs. G.E.M. Tielen 

Hoofdinspecteur Jeugdzorg 

 

 

 

 

Datum : 13 oktober 2016 

Betreft : uw brief IJZ/16106474-JB/16-10P d.d. 6 oktober 2016 

 

 

  

 

Geachte mevrouw Tielen, 

 

Uw brief over uw besluit het verscherpt toezicht bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid te verlengen met 6 

maanden tot 22 april 2017 is in goede orde ontvangen en besproken. In overleg met het Dagelijks 

Bestuur kan ik u het volgende laten weten. 

 

Wat ons – medewerkers, managers en bestuur - drijft, is de hoofddoelstelling van Veilig Thuis: het 

stoppen en voorkomen van huiselijk geweld en ouder- & kindermishandeling en het duurzaam borgen 

van veiligheid van alle betrokkenen. Dit wil Veilig Thuis samen doen met cliënten, instellingen en lokale 

toegangspoorten in de regio. 

 

Uw brief geeft een beeld van de stand van zaken bij Veilig Thuis Gelderland-Zuid en van de 

maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan alle verwachtingen van Stap 1 Toetsingskader. Wij 

onderschrijven uw brief op deze punten. Ditzelfde geldt voor de eisen die u in uw eerdere brief d.d. 

30 augustus 2016 hebt aangegeven. Wij zetten onverminderd in op het aanpakken van de 

verbeterpunten, die in beide brieven zijn genoemd, waaronder de personele organisatie. Dit is een 

continu proces, waarin inmiddels de nodige resultaten zijn bereikt. 

 

Wij zullen de 2-wekelijkse rapportages over werkvoorraden en caseload continueren. Vrijdag 14 

oktober a.s. zult u de eerstvolgende ontvangen. Eveneens zullen wij u maandelijks een voortgangs-

rapportage doen toekomen. De eerstvolgende kunt u tegemoet zien op 21 oktober a.s. 

 

Ten slotte laten wij u weten geen bedenkingen te hebben tegen de openbaarmaking van de verlenging 

van het verscherpt toezicht. 

 

Mede namens het Dagelijks Bestuur, 

 

met vriendelijke groet, 

 

 

interim-manager Veilig Thuis Gelderland-Zuid 
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