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Geachte, 
 
Op 11 februari jl. hadden de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), en  
Toezicht Sociaal Domein (TSD) (hierna: de inspecties) een gesprek met de 
wethouders, directeur sociaal domein, toezichthouder Wmo en een medewerker  
van de gemeente Zaanstad en een aantal vertegenwoordigers van Parnassia. 
Aanleiding voor dit gesprek was het rapport van de gemeente Zaanstad, 
‘Onderzoeksrapportage Jeugdteam Drielse Wetering’, dat de gemeente op verzoek 
van de inspecties heeft opgesteld.   
 
De inspecties hebben in het gesprek aangegeven dat uit het rapport van de 
gemeente Zaanstad blijkt dat de hulp aan jeugdigen/gezinnen in het drangkader 
(structureel) binnen de scope van het jeugdteam Drielse Wetering, niet goed 
georganiseerd is. De inspecties herkennen de knelpunten die in het rapport 
worden geformuleerd.  
 
Uit het rapport blijkt ondermeer: 

• Dat er zorgen zijn bij het behandelteam zelf over de aanwezige kennis en 
kunde om vanuit het/een drangkader te werken. Dit wordt strijdig geacht met 
de visie op hulpverlening in het team, maar de gemeente verwacht wel dat ze 
dit doen. 

• Dat er zorgen zijn over de onduidelijkheid wie het beleid bepaalt 
(moederorganisatie of gemeente).  

• Dat over de eindverantwoordelijkheid voor hulpverlening geen concrete 
afspraken zijn vastgelegd. 

• Dat medewerkers in het Jeugdteam geen escalatiemogelijkheden zien en zich 
persoonlijk verantwoordelijk voelen. 

• Dat het aan goede samenwerkingsafspraken ontbreekt tussen Veilig Thuis en 
het Jeugdteam. Er zijn geen goede afspraken over wat de monitoringstaak van 
Veilig Thuis inhoudt. 

• Dat het uitgangspunt in de Jeugdwet (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur) niet is  
gevolgd.  

• Dat er onduidelijkheid is of het gebruikte instrument ARIJ afdoende is voor 
risicotaxatie. 

• Dat het dossiersysteem niet toereikend is: Sociaal Wijkteam en Jeugdteam 
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hebben geen toegang tot elkaars systeem. 
• Dat er geen duidelijke afstemming is tussen het jeugdteam en het wijkteam 

wat betreft de regievoering. 
• Dat de vier jeugdteams worden aangestuurd door vier verschillende 

hoofdaannemers. Dit roept vragen op over de eenduidigheid in werken.  
 
Deze tekortkomingen maken het risico groot dat ernstige onveiligheid van 
kinderen onvoldoende wordt gesignaleerd en dat niet wordt doorgepakt. 
 
De inspecties verwachten dat de gemeente Zaanstad in haar rol als 
verantwoordelijke voor jeugdhulp en zorg voor kwetsbare gezinnen, de regie 
neemt om deze randvoorwaarden voor kwalitatieve goede zorg en ondersteuning 
aan kwetsbare gezinnen uit te werken, te implementeren en te borgen in het 
gemeentelijk zorgstelsel. 
 
Tegenover de wethouders hebben de inspecties uitgesproken dat zij verwachten 
dat: 
- De gemeente Zaanstad een bijeenkomst organiseert met alle partijen die zorg 

en ondersteuning bieden in het sociale domein en in de bijeenkomst de 
gemeentelijke visie en kaders deelt met betrokken partijen. 

- De gemeente Zaanstad als opdrachtgever en aanstuurder zorgt dat de 
samenwerkende partijen de in de rapportage genoemde verbeteringen 
concretiseren en doorvoeren binnen een ambitieus tijdpad; het betreft immers 
belangrijke randvoorwaarden die de gemeente niet oningevuld kan laten.  
Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn: drang-/dwangkader, 
escalatiemogelijkheden, deskundigheidsbevordering, samenwerkingsafspraken 
met Veilig Thuis, deugdelijke en structureel uitgevoerde risicotaxaties die 
onderling gedeeld worden, 1 gezin 1 plan 1 regisseur, besluitvorming 
Jeugdbeschermingstafel. 

De eigen rapportage van de gemeente Zaanstad biedt voldoende informatie om 
richting te geven aan een gezamenlijke uitwerking van deze punten.  
De inspecties hebben de gemeente aangeraden te onderzoeken of de conclusies 
die getrokken worden in het rapport ook gelden voor de andere jeugdteams. 
 
Tijdens het overleg van 11 februari jl. hebben de inspecties het volgende 
afgesproken: 

- In het komend jaar zal in Zaanstad doorlopend aandacht worden besteed 
aan de taxatie van de risico’s van kinderen in alle gezinnen die binnen de 
scope van het jeugdteam Drielse Wetering vallen en die hulp in het 
drangkader ontvangen.  

- Iedere drie maanden, te rekenen vanaf 11 februari 2019, ontvangen de 
inspecties een rapportage van de monitoring van de risico’s van deze 
kinderen. 

- Binnen vier maanden, te rekenen vanaf 11 februari, dus voor 11 juni 
2019, ontvangen de inspecties het verbeterplan van de gemeente 
Zaanstad.  

- De inspecties IGJ/TSD komen over negen maanden in de praktijk toetsen 
of de risico’s van kwetsbare kinderen in gezinnen die hulp in het 
drangkader ontvangen in Zaanstad stelselmatig in beeld worden gebracht, 
gedeeld en of daarnaar wordt gehandeld. Daarnaast zullen zij toetsen of 
tussen de samenwerkingspartners een eenduidige, concrete en gedeelde 
visie en kaders bestaan, waarbinnen gehandeld wordt ter bescherming 
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van deze kinderen. 
De resultaten van dat onderzoek zullen openbaar worden gemaakt. 

 
Ik wijs u er nogmaals op dat deze brief gepubliceerd wordt op de website van de 
IGJ. 
 
 
Hoogachtend,  
namens de inspecties, 
 
 
 
Afdelingshoofd Jeugd 
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 




