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Inleiding
De samenwerkende rijksinspecties (hierna: inspecties) binnen Toezicht Sociaal 
Domein[1] onderzochten in de regio Friesland het functioneren van het lokale 
netwerk na onderzoek en overdracht van casuïstiek door Veilig Thuis. Uit eerdere 
onderzoeken van Toezicht Sociaal Domein en de Inspectie Gezondheidszorg en 
Jeugd kwam de vraag naar voren of hulpverlening door het lokale netwerk in deze 
multi-probleem casuïstiek goed verloopt. Het doel van het huidige onderzoek is 
het bevorderen van de zorg en ondersteuning die het lokale netwerk biedt aan 
kwetsbare gezinnen die na onderzoek vanuit Veilig Thuis zijn overgedragen. 
Het onderzoek is gericht op het vinden van goede voorbeelden en werkzame 
elementen die overdraagbaar zijn naar andere gemeenten en instellingen in 
Nederland. De inspecties keken naar goede punten en verbeterpunten in het 
lokale netwerk van de gemeente.

Het onderzoek heeft plaatsgevonden in de gemeenten Leeuwarden, 
Weststellingwerf en De Fryske Marren. Deze rapportage gaat over de gemeente 
De Fryske Marren. Friesland is de vijfde onderzochte Veilig Thuis-regio. De 
inspecties zullen nog één andere regio in Nederland onderzoeken.

Bijlage 1 is het toezichtkader voor het onderzoek. In het toezichtkader staan de 
indicatoren voor veiligheid, effectieve zorg, ondersteuning en evaluatie. Bijlage 2 
geeft de in het onderzoek gebruikte bronnen weer. De bij dit onderzoek betrok-
ken instanties staan in bijlage 3.

[1] Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsverband van vier rijksinspecties: Gezondheidszorg en Jeugd, Justitie 
 en Veiligheid, Onderwijs en Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  
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Toegang tot zorg
De inspecties volgden negen dossiers die vanuit Veilig Thuis, na eigen onderzoek, 
overgedragen zijn aan het lokale netwerk in De Fryske Marren. In elk dossier 
waren kinderen en/of jeugdigen betrokken.

Veilig Thuis Friesland draagt casuïstiek waarin zij onderzoek heeft gedaan, over 
aan het sociaal wijkteam (Jeugd en gezin) in De Fryske Marren. Dit team voert 
vanaf de overdracht regie op de te nemen vervolgstappen, houdt zicht op 
(herstel van) veiligheid en verleent hulp. Het team heeft vier veiligheids-
functionarissen. De veiligheidsfunctionaris is te benaderen voor advies en 
ondersteuning. Tevens kan een veiligheidsfunctionaris de procesregie in een 
complexe casus overnemen. 

De inspecties volgden tevens één dossier waarin sprake was van een tijdelijk 
huisverbod. In de regio Friesland voert Fier (het landelijk expertise- en behandel-
centrum) regie bij een tijdelijk huisverbod. Na afloop van het huisverbod en 
begeleiding door Fier wordt de regie weer overgedragen. Een aanzienlijk deel van 
deze casussen wordt overgedragen aan het lokale wijkteam.
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Resultaten
De volgende paragrafen geven de resultaten weer aan de hand van opvallende 
thema’s voor de gemeente De Fryske Marren. De thema’s komen voort uit het 
toezichtkader (zie bijlage 1). De inspecties schrijven over de situatie zoals 
aangetroffen in de praktijk. Indien in de resultaten beleid(voornemens) worden 
beschreven dan is dit in de tekst weergegeven.

Waarborgen van veiligheid

Overdracht vanuit Veilig Thuis

Wat gaat goed: 

Mondelinge en schriftelijke overdracht
Veilig Thuis draagt casuïstiek zowel mondeling als schriftelijk over aan het 
sociaal wijkteam. Een voornemen tot overdracht wordt eerst besproken met het 
sociaal wijkteam, waarna een schriftelijke overdracht volgt. Veilig Thuis draagt 
een uitgebreide rapportage, met een afsluitbrief inclusief veiligheidsvoorwaarden 
over.

Wat kan beter:

Warme overdracht 
De samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de gemeenten in Friesland 
spreken over een warme overdracht tussen Veilig Thuis, de cliënt(en) en het 
sociaal wijkteam, indien de cliënt daarvoor toestemming geeft. Het belang van 
een warme overdracht wordt door professionals in het lokale netwerk gezien, 
maar het is nog geen standaard in de uitvoering. Tijdens een warme overdracht 
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kan de vrijwillige hulp goed gepositioneerd worden binnen het gezin en kunnen 
direct afspraken worden gemaakt over de inzet van de hulp, samen met de 
cliënten. 

Informatieverwerking bij Fier
In de casus waarbij sprake was van een tijdelijk huisverbod zijn in het dossier bij 
Fier geen overdrachtsinformatie en veiligheidsvoorwaarden van Veilig Thuis 
aangetroffen. Deze informatie is wel verstuurd door Veilig Thuis, maar niet 
vindbaar in het dossier[2].

Zicht houden op de veiligheid

Wat gaat goed: 

Zicht op (on)veiligheid in de thuissituatie
Het sociaal wijkteam houdt zicht op (het herstel van) de veiligheid van jeugdigen 
en volwassenen in de gezinssituatie. Met de instanties die zicht hebben op het 
gezin worden signaleringsafspraken gemaakt. Er zijn veiligheidsfunctionarissen 
aangesteld die medewerkers in het sociaal wijkteam aansturen op hoe te 
handelen bij onveilige situaties. Ook ondernemen de medewerkers actie om zicht 
te houden op de veiligheid in een gezin; bijvoorbeeld door het afleggen van 
onaangekondigde huisbezoeken.

[2] Lopende het onderzoek door de inspecties heeft Fier een interne audit uitgevoerd gericht op de dossiers met een 
 tijdelijk huisverbod. Opnieuw werd geconstateerd dat een aantal zaken rond veiligheid niet aanwezig waren. Om de 
 kwaliteit van de dossiers weer op orde te krijgen is een aantal verbeteracties en maatregelen vastgesteld. Er komen 
 vervolgaudits om de ingezette maatregelen te toetsen. Medewerkers bij Fier krijgen extra trainingen ter 
 ondersteuning. 
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Gestandaardiseerde risicotaxatie bij Fier 
In het dossier waarbij sprake was van een tijdelijk huisverbod werd een 
gestandaardiseerde risicotaxatie uitgevoerd. Uit gesprekken blijkt dat dit een 
standaard werkwijze is bij een tijdelijk huisverbod. Een casusregisseur maakt 
samen met de hulpofficier van justitie een risicotaxatie, waarbij onder andere 
gebruik wordt gemaakt van het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) 
en CARE.NL voor risicotaxatie bij kinderen. 

Opstellen van veiligheidsafspraken
Het sociaal wijkteam stelt bij aanvang van de hulp veiligheidsafspraken op. Bij 
meer dan de helft van de onderzochte dossiers werden deze opgesteld met 
betrokkenheid van de cliënten en in een enkel geval werd ook het sociale netwerk 
betrokken. Indien veiligheidsafspraken overgedragen werden vanuit Veilig Thuis, 
zijn deze door het sociaal wijkteam overgenomen en werd het de basis voor het 
eigen ondersteuningsplan.

Wat kan beter:

Gestandaardiseerde risicotaxatie sociaal wijkteam 
De inspecties zien in het ondersteuningsplan dat er aandacht is voor de risico’s in 
een gezin, omdat de risico’s zijn beschreven. Hierbij wordt niet altijd gebruik 
gemaakt van een gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument om veiligheidsrisico’s 
in te schatten. Het structureel gebruik maken van een risicotaxatie middels een 
gestandaardiseerd risicotaxatie-instrument is noodzakelijk, zodat alle betrokken 
professionals eenduidig de veiligheid kunnen monitoren en dezelfde taal spreken 
omtrent het herstel van de veiligheid. Hierdoor weet iedere professional precies wat 
bedoeld wordt met veiligheid, de scores van risicotaxaties en wat nodig is om de 
veiligheid te herstellen/borgen. 
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Veiligheidsplan en bijstelling veiligheidsafspraken
In de huidige praktijk is de aanwezigheid en de inhoud van een veiligheidsplan bij 
het sociaal wijkteam afhankelijk van de professional. Er zijn in het lokale netwerk 
geen heldere afspraken gemaakt over het opstellen en de inhoud van een veilig-
heidsplan. Ook zien de inspecties geen bijstelling van de veiligheidsafspraken naar 
de actuele situatie. In het veiligheidsplan moet staan wie wat gaat ondernemen als 
een veiligheidsafspraak niet wordt nagekomen. 

Passende hulp

Jeugdigen/volwassenen staan centraal 

Wat gaat goed:

Betrokkenheid van zowel kinderen, jeugdigen als volwassenen 
Zowel de medewerkers van het sociaal wijkteam als professionals van zorg-
aanbieders zorgen ervoor dat de jeugdigen en volwassenen betrokken zijn bij het 
hulpverleningsproces. 
Daar waar mogelijk worden ook kinderen gesproken om een goed beeld te 
krijgen van de problematiek. Op deze manier krijgen zij een stem in het verkrijgen 
van de passende hulp en worden zij gehoord in de verdere hulp, zoals vastgelegd 
in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. 

Hulp en ondersteuning voor alle gezinsleden 
In het sociaal wijkteam en het lokale netwerk worden cliënten betrokken bij de 
totstandkoming van passende hulp en ondersteuning. Er wordt waar nodig hulp 
ingezet voor alle gezinsleden, ook voor de pleger. 

8



Aandacht voor leefgebieden en zelfredzaamheid
Professionals in het sociaal wijkteam brengen voor het formuleren van de 
hulpvraag de leefgebieden in kaart en hebben aandacht voor achterliggende 
problematiek en zelfredzaamheid van cliënten. 

Inzet methodieken/interventies
De regio Friesland beschikt over een divers aanbod van methodieken en 
interventies die worden ingezet in zaken van huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. In De Fryske Marren wordt gewerkt met onder andere de Friese 
Aanpak Huiselijk Geweld (FAHG), MDA++[3], Spoed4Jeugd, Signs of Safety en er is 
bij geweldsituaties samenwerking met Fier Friesland. Een cliënt gaf tijdens het 
interview aan zeer tevreden te zijn over de aanpak binnen de MDA++, waarbij veel 
aandacht was voor de veiligheid van volwassenen en kinderen. Deze cliënt voelde 
zich gehoord. 

Wat kan beter:

Hulpverleningsaanbod
Professionals geven aan dat deskundigheid in cultuursensitieve hulpverlening 
gemist wordt en er onvoldoende 24-uurs plekken aanwezig zijn bij 
multiproblematiek.

[3] De Multidisciplinaire Aanpak die voorziet in een bundeling van psychosociale, medische, forensische en justitiële   
 specialisten in de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. 
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1Gezin1Plan1Regisseur (1G1P1R)

Wat gaat goed:

Bekendheid van de regisseur 
Over het algemeen is het voor zowel cliënten als professionals in het lokale 
netwerk duidelijk wie de regievoerder van het sociaal wijkteam is. Indien hulp 
wordt gestart door een zorgaanbieder is de regievoerder bij de intake aanwezig, 
zodat sprake is van een warme overdracht naar de geïndiceerde hulp. 

Signaleren van nodige aanpassing in hulp en ondersteuning 
Het sociaal wijkteam heeft zicht op het verloop van de hulpverlening en past 
de hulp en ondersteuning aan als de situatie daarom vraagt. Bij stagnatie of 
onvoldoende effectieve hulpverlening worden maatregelen genomen/ 
overwogen conform de samenwerkingsafspraken Veilig Thuis regio Friesland. 

Wat kan beter:

1Gezin1Plan 
Op dit moment maakt iedere hulpverlener in het lokale netwerk een eigen 
hulpverleningsplan, dat niet standaard wordt gedeeld met de bij het gezin 
betrokken hulpverleners. Ondanks beleid vanuit de gemeente wordt nog geen 
gebruik gemaakt van het uitgangsprincipe 1 gezin/huishouden, 1 plan (1G1P). 
Hierdoor bestaat het risico dat een gezamenlijke probleemanalyse ontbreekt. 
Ook is het hierdoor moeilijk om zicht te houden op een integrale hulpverlening 
aan het gezinssysteem en de samenhang van de hulp. Zeker omdat de hulp-
verleningsplannen niet met elkaar worden gedeeld.
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Regievoering
Er is een weinig uniforme en eenduidige uitvoering van de regiefunctie in het 
sociaal wijkteam. De regie(uit)voering is in de praktijk persoonsafhankelijk. Als er 
sprake is van behandelregie door een zorgaanbieder is het niet altijd duidelijk wie 
casusregie voert en uitvoering geeft aan de bij de casusregievoerder horende 
taken en verantwoordelijkheden. Er zijn geen afspraken aangetroffen over taken, 
bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Het moet voor professionals in het 
lokale netwerk duidelijk zijn wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van een 
regisseur. Professionals bij het sociaal wijkteam zouden gesterkt kunnen worden 
in de uitvoering hiervan. Voor handvatten voor regievoering verwijzen de 
inspecties naar www.regiesociaaldomein.nl.[4]

Informatie delen

Wat gaat goed:

Toestemming van cliënten 
Het is een standaard werkwijze om te werken met toestemming van cliënten 
voor het delen van informatie. In vrijwel alle onderzochte dossiers bij het sociaal 
wijkteam is zichtbaar dat professionals de cliënten om toestemming vragen voor 
het delen van informatie. Alle cliënten hebben toestemming gegeven voor het 
delen van relevante informatie. Na toestemming van cliënten is zichtbaar dat 
informatie wordt uitgewisseld.

Wat kan beter:

Het delen van het ondersteuningsplan 
We zien dat informatie vaak mondeling wordt overgedragen bij een warme 
overdracht. Het ondersteuningsplan van het sociaal wijkteam, de informatie over 

[4] De website over ‘regie in het sociaal domein’ van Toezicht Sociaal Domein biedt handvatten voor regievoering.
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leefgebieden en de risico’s worden bijna niet schriftelijk gedeeld met zorg-
aanbieders. Door het wel delen van het ondersteuningsplan wordt voorkomen dat 
de professionals die vervolghulp uitvoeren dezelfde vragen opnieuw stellen en het 
onderzoek opnieuw gaan doen. Ook kan de in te zetten hulp beter worden 
afgestemd op het ondersteuningsplan van het sociaal wijkteam. Voor het delen van 
informatie verwijzen de inspecties naar de website www.kiezen-en-delen.nl.[5] 

Evalueren

Wat gaat goed:

Evaluaties op casusniveau
Het sociaal wijkteam en professionals van zorgaanbieders evalueren samen met 
het gezin de doelen voor de hulpverlening die zij met hen opstelden.

Casusevaluatie aangesloten bij monitoring door Veilig Thuis
Het sociaal wijkteam sluit de casusevaluaties met het gezin en professionals 
aan op de monitormomenten van Veilig Thuis. Dit is efficiënt voor zowel de 
professional als het gezin. De evaluatiemomenten worden samen met de 
monitoring door Veilig thuis gepland bij de start van de hulpverlening. 

Evaluaties op instellingsniveau 
Meerdere grotere instellingen hebben knelpunten in hun werk en in de samen-
werking in beeld. Op basis van de resultaten uit doelrealisatie en een cliënt-
tevredenheidsonderzoek brengen zij verbeteringen aan. Ook maken zij voor de 
evaluatie op instellingsniveau gebruik van een klachtenanalyse en worden 
thema’s die aandacht behoeven beschreven in een jaarplanning.

[5] De website www.kiezen-en-delen.nl geeft handvatten voor het delen van informatie. Ook staat een stappenplan 
 beschreven voor zorgvuldig delen van informatie.   
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Evaluaties op netwerkniveau
Er worden overlegtafels georganiseerd door de gemeente De Fryske Marren 
waarbij aanbieders uitgenodigd worden om zitting te nemen in deze overleggen. 
Naast een afvaardiging van aanbieders nemen ook leden van de Wmo-
adviesraad en beleidsmedewerkers van de gemeente plaats. Tijdens deze 
bijeenkomsten worden knelpunten besproken en afspraken gemaakt om te 
komen tot verbeteringen op deze punten. 
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Goede voorbeelden/werkzame elementen
– Er is een handreiking voor de medewerkers beschikbaar met nadere 
 praktische uitleg over de ‘samenwerkingsafspraken Friesland’ gemaakt tussen  
 Veilig Thuis en de gemeenten. Dit is de ‘Handreiking samenwerkings-
 afspraken Veilig Thuis Friesland en gebiedsteams’. 
– Veiligheid beleggen bij aandachtsfunctionarissen binnen het team, die te 
 benaderen zijn voor advies en ondersteuning. Tevens kan een veiligheids-
 functionaris de procesregie in een complexe casus overnemen. 
– Het sociaal wijkteam voert onaangekondigde huisbezoeken uit om zicht 
 te kunnen houden op (on)veiligheid. Dit wordt creatief vormgegeven door het 
 onaangekondigd langsbrengen van gratis zwemkaartjes.
– De meeste netwerkpartners weten elkaar goed te vinden en hebben korte 
 lijnen, waarbij onderling knelpunten besproken worden.
– De inzet van diverse interventies/samenwerkingsverbanden voor casuïstiek 
 met huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals het samenkomen van het 
 netwerk t.b.v. Multidisciplinaire aanpak (MDA++), Friese Aanpak Huiselijk 
 Geweld (FAHG).
– Acute inzet van gespecialiseerde hulp bij crisis. Bij een crisis kan Veilig Thuis 
 direct 24-uurs gespecialiseerde spoedhulp inschakelen die geboden wordt 
 vanuit Spoed4Jeugd. In crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- 
 of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen kan direct 
 spoedeisende (jeugd)hulp ingezet worden. Spoed4Jeugd heeft één centraal 
 provinciaal meldpunt en is een samenwerkingsverband van jeugdzorg-
 aanbieders. 
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Conclusie
In het lokale netwerk van de gemeente De Fryske Marren werken betrokken en 
deskundige professionals aan het herstellen van veiligheid in gezinnen waarbij 
Veilig Thuis onderzoek heeft gedaan en zijn overgedragen aan het lokale veld. 
Jeugdigen en/of volwassenen worden naar zorg en ondersteuning geleid. Er is 
aandacht voor achterliggende problematiek, wat helpt bij het succesvol inzetten 
van de juiste hulp en het aanpakken van de problematiek op alle leefgebieden. 
Afspraken over het delen van inhoudelijke informatie tussen professionals, het 
maken van een veiligheidsplan en de (tussentijdse)bijstelling van de veiligheids-
afspraken verdienen nog verdere aandacht. De professionele zorg en onder-
steuning wordt niet geboden vanuit het principe van 1 gezin/huishouden, 1 plan 
en 1 regisseur (1G1P1R). Ook zijn taken en bevoegdheden behorend bij de 
regisseursfunctie niet voor iedereen duidelijk. Het is de taak van gemeente 
De Fryske Marren om sturing te geven aan de verdere ontwikkeling zodat het 
lokale netwerk voldoende toegerust is om complexe en risicovolle casus op 
verantwoorde wijze op te pakken.
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Aanbevelingen in het kort 

1 Plan structureel een warme overdracht vanuit Veilig Thuis bij casuïstiek met 
 huiselijk geweld zodat de vrijwillige hulp goed gepositioneerd wordt in het 
 gezin.
2 Maak structureel gebruik van een veiligheidsplan en risicotaxatie-instrument 
 met aandacht voor tussentijdse evaluatie en bijstelling van veiligheids-
 afspraken.
3 Bevorder de uitgangspunten en uitvoering van 1G1P1R. Zorg voor een 
 gezamenlijk plan met een gedeelde probleemanalyse zodat met betrokken 
 professionals vanaf de start samenhangende hulp wordt geboden. 
4 Verhelder de taken en bevoegdheden van de regisseursfuncties. 
5 Voorkom dubbel werk en zorg voor formele werkafspraken in het lokale 
 netwerk rondom overdracht van de informatie over de leefgebieden, 
 achterliggende problematiek en risico’s.
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Nazorg 
De inspecties vragen de gemeente De Fryske Marren regie te nemen in het 
doorvoeren van de noodzakelijke verbeteringen aangaande de gesignaleerde 
verbeterpunten. De inspecties vernemen graag vóór 1 april 2020 welke 
verbeteringen worden getroffen. Een jaar na vaststelling van deze rapportage 
gaan de inspecties met de gemeente De Fryske Marren en de betrokken partijen 
de voortgang van de verbetermaatregelen na. 



Bijlagen
Bijlage 1: Het lokale netwerk na Veilig Thuis regio Friesland 
In hoeverre wordt door het lokale netwerk de veiligheid gewaarborgd? 

Thema: Maatregelen voor herstel directe veiligheid  

Criteria TSD

Jeugdigen en/of volwassenen[6] worden adequaat 
naar zorg en ondersteuning toe geleid wanneer zij 
dat nodig hebben.

 

[6] Heeft betrekking op huishoudens met en zonder kinderen.

Indicator 

1 Bij de overdracht wordt de benodigde informatie 
 overgedragen vanuit Veilig Thuis naar de 
 professional (conform de regionale samen-
 werkingsafspraken)

 

Operationalisering

Overdracht
Conform de samenwerkingsafspraken regio Friesland:
Een voornemen tot overdracht wordt besproken door 
VT met het Gebiedsteam(GT). Indien nodig herover-
weegt VT het voornemen tot overdracht aan het GT. 
VT bespreekt het besluit tot overdracht met het 
cliëntsysteem en vraagt voorafgaand aan de over-
dracht toestemming aan het cliëntsysteem om:
a  het cliëntsysteem over te dragen;
b  informatie te delen over:
 – contactgegevens cliëntsysteem;
 – een overzicht van betrokken professionals;
 – uitkomst van het onderzoek en    
  onderzoeksrapportage;
 – het veiligheidsplan, met de hierin gemaakte 
  afspraken; andere relevante informatie over  
  het cliëntsysteem, mede ten behoeve van de  
  aanvraag voor de benodigde ondersteuning.

Overdracht
• Schriftelijk (inclusief veiligheidsvoorwaarden) of 
 bij spoed telefonisch om overdracht te bespreken  
 (VT en GT)
• VT geeft wanneer nodig advies over veiligheids- 
 voorwaarden/veiligheidsplan
• Regie ligt na onderzoek/overdracht bij GT (of   
 andere partij)
De verantwoordelijkheidsverdeling is als volgt 
gedurende onderzoek:
• Er vindt een gesprek plaats met Veilig Thuis, de 
 cliënt/ouder en indien de cliënt/ouder daar   
 toestemming voor geeft, het wijk- of gebiedsteam.  
 Tijdens dit gesprek worden de afspraken uit het  
 Veiligheidsplan doorgenomen.

Oordeel/beslisregel op indicatorniveau 

Om positief te beoordelen blijkt dat  gewerkt wordt 
conform de samenwerkingsafspraken. 
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Criteria TSD 

De veiligheid van jeugdigen en volwassenen, die 
zorg en/of ondersteuning krijgen, is geborgd.

Indicator 

2 Er wordt zicht gehouden op herstel van veiligheid 
 door de professional. 

Operationalisering

Gezamenlijke reflectie
Op casusniveau is er gelegenheid voor gezamenlijke 
reflectie tussen Veilig Thuis en het lokale netwerk. 

Risico-inschatting 
Bij het bepalen van de hulpvraag zijn de veiligheids-
risico’s en ontwikkelingsbedreigingen voor de 
jeugdige of volwassene aantoonbaar en tijdig 
ingeschat. De veiligheidsinschatting is gemaakt op 
basis van de volledige problematiek/hulpvraag. Er 
is een afgewogen conclusie of oordeel. 

Passende maatregelen nemen
De professional bewaakt of de directe veiligheid 
wordt gerealiseerd en neemt passende maatregelen 
als hier onvoldoende zicht op is of wanneer dit 
onvoldoende gebeurt (bijv. terugmelden). Bij situaties 
van zorgmijding of afhaken van het hulpverlenings-
proces wordt door de professional afgewogen welke 
maatregelen ingezet moeten worden om de veiligheid 
te kunnen waarborgen. 

Monitoren door Veilig Thuis
Conform de samenwerkingsafspraken regio Friesland:
Veilig Thuis maakt na afronding van ieder onderzoek de 
afweging of hun monitoringtaak nodig is. Standaard 
vuistregels zijn hierbij:
• Indien uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van  
 kindermishandeling, zal Veilig Thuis de inhoudelijke  
 afweging maken om te monitoren. 

De verantwoordelijkheidsverdeling is als volgt:
a De casusregie en de verantwoordelijkheid voor het  
 zicht op veiligheid blijft tijdens de monitoring liggen  
 bij het wijk- of gebiedsteam, of gespecialiseerde  
 zorgaanbieder.
 
 

Oordeel/beslisregel op indicatorniveau 

Om positief te beoordelen geeft het lokale netwerk 
aan dat zij indien nodig kunnen afstemmen met Veilig 
Thuis. Er zijn afspraken over en dit werkt in de praktijk.

Om positief te beoordelen schat de professional de 
veiligheidsrisico’s van jeugdigen en volwassenen 
systematisch in bij aanvang van de hulp met behulp 
van een gestandaardiseerde risico-inschatting; 
minimaal een aantal concrete vragen over de 
veiligheid. Er is multidisciplinair overleg over de 
afwegingen van de risico’s en het handelen hierbij.  
Een afgewogen conclusie of oordeel is onderdeel 
van de risico-inschatting.

Om positief te beoordelen is zichtbaar dat de 
professional maatregelen neemt als de directe 
veiligheid onvoldoende wordt gerealiseerd.
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[7] VNG-model Handelingsprotocol voor het Advies en Meld-
 punt Huiselijk geweld en kindermishandeling, ‘Veilig Thuis’:  
 VT neemt verantwoordelijkheid voor veiligheid en herstel  
 bij alle meldingen waarvoor een vervolgtraject wordt   

 lijkheid neemt voor de vervolgstappen en/of onderzoek  
 doet, stelt het zelf deze plannen op. Bij meldingen die 
 worden overgedragen maakt VT afspraken met keten-
 partners over het opstellen en uitvoeren van die plannen.
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 ingezet. Dat wil zeggen dat VT er zorg voor draagt dat een  
 veiligheidsplan en een hulpverlenings- en herstelplan   
 worden opgesteld in alle meldingen die daarvoor in aan-
 merking komen. In meldingen waar VT zelf de verantwoorde-

Criteria TSD 

De zorg en ondersteuning aan jeugdigen en 
volwassenen is resultaatgericht

Indicator 

3 Er is door een professional een veiligheidsplan 
 opgesteld voor de jeugdige of volwassene dat 
 voldoet aan de eisen in het handelings-
 protocol.[7]

4 De professional stelt doelen gericht op herstel 
 van veiligheid. 

Operationalisering

Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan/veiligheidsvoorwaarden is 
gemaakt/zijn opgesteld met de jeugdige en/of 
volwassene en het professionele en sociale netwerk 
die directe veiligheid helpen te herstellen. Waarin 
met duidelijke afspraken is vastgelegd wie waarvoor 
verantwoordelijk is en wanneer aan wie gerappor-
teerd wordt.

Het veiligheidsplan moet worden gebaseerd op de 
input/veiligheidsvoorwaarden van Veilig Thuis.

Conform de samenwerkingsafspraken regio Friesland:
• Indien bij de overdracht veiligheidsvoorwaarden 
 door VT gesteld zijn, maakt GT een veiligheidsplan 
 en/of een herstelplan. Dit plan wordt samen met 
 het cliëntsysteem opgesteld met hierin afspraken 
 hoe de veiligheid kan worden hersteld en duurzaam 
 kan worden geborgd. 
• GT verheldert de behoefte aan verdere onder-
 steuning van het cliëntsysteem en benut hierbij de 
 door VT de informatie die VT bij de overdracht heeft 
 verstrekt. GT stelt op basis hiervan een onder-
 steuningsplan op en voert de benodigde vervolg-
 stappen uit.

Doelen
De doelen in het veiligheidsplan zijn geprioriteerd en 
concreet uitgewerkt.

Regievoering 
De professional(s), Veilig Thuis en de betreffende 
jeugdigen en/of volwassenen hebben duidelijk wie 
regie voert in een casus. De regisseur voert effectief 
regie in de casus. 

Oordeel/beslisregel op indicatorniveau

Om positief te beoordelen is zichtbaar dat het veilig-
heidsplan samen met de jeugdige of volwassene en 
de professionals gemaakt is en dat het veiligheidsplan 
bij betrokken partijen bekend is. 
Er zijn afspraken met professionals en/of het sociale 
netwerk om zicht te houden op de jeugdige of 
volwassene op een dusdanige manier dat er waar-
borgen voor veiligheid zijn. 

Om positief te beoordelen zijn er door de professional 
doelen vastgesteld. Deze doelen zijn SMART 
geformuleerd en er is bepaald wie wat doet en 
wanneer om het doel te bereiken. 
 
Om positief te beoordelen moet zichtbaar zijn waar 
de regievoering is belegd en bestaat hierover duidelijk-
heid bij de professionals en jeugdige en/of volwas-
sene. Regievoering is zichtbaar bij totstandkoming 
veiligheid, 1 plan, evaluatie en bijsturing.



In hoeverre wordt passende hulp ingezet om onveiligheid in de toekomst 
te voorkomen?  

Thema: Passende hulp voor herstel van veiligheid op langere termijn en vermindering van kans op herhaling   

Criteria TSD 

Jeugdigen en volwassenen staan centraal in zorg 
en ondersteuning

Zorg en ondersteuning aan jeugdigen en 
volwassenen wordt in samenhang geboden

Indicator

5 De zorg en de ondersteuning vanuit de 
 professional is passend. 

6 De professional voert regie zodat er samenhang 
 is in de aangeboden hulp. 

7 De professional deelt, indien nodig, informatie 
 met instanties i.h.k.v. veiligheid en passende 
 zorg. 

Operationalisering

Leefgebieden in kaart
Bij het bepalen van de zorgbehoefte is gekeken naar 
achterliggende hulpvraag op leefgebieden die in 
verband staan met herstel van de veiligheid. 

Zelfredzaamheid bepalen
De mate van zelfredzaamheid is ingeschat en de inzet 
van de zorg en ondersteuning sluit hierbij aan. 

Gezin of huishouden betrokken
De hulpvraag is in dialoog met het gezin of 
huishouden geformuleerd.

1G, 1P en 1R
De professional biedt zorg en ondersteuning via het 
principe van 1 gezin/huishouden, 1 plan en 1 regisseur. 
Het plan is opgesteld samen met het  gezin (en 
jeugdige) of huishouden. 

Eigen kracht
Het sociale netwerk is in kaart gebracht en wordt 
indien mogelijk en wenselijk betrokken bij de 
geboden zorg en ondersteuning. 

Informatie delen
Professionals dragen met toestemming van de 
jeugdige of volwassene relevante informatie zo 
spoedig mogelijk over aan overige betrokken 
partijen. Indien de veiligheid dit vereist wordt 
informatie gedeeld. 

Oordeel/beslisregel op indicatorniveau 

Om positief te beoordelen moet in ieder geval 
aandacht worden gegeven aan de volgende gebieden:
financiën, huisvesting, geestelijke gezondheidszorg, 
het dagelijkse leven, de opvoeding van de kinderen 
(indien van toepassing) en het sociale netwerk. 

Om positief te beoordelen moet aannemelijk zijn 
gemaakt dat een inschatting is gemaakt van de 
zelfredzaamheid op basis van de verschillende 
leefgebieden en dat de zorg en ondersteuning hierbij 
aansluit. Dit kan bijvoorbeeld d.m.v. de 
zelfredzaamheidmatrix.  

Om positief te beoordelen moet zichtbaar zijn dat de 
jeugdigen en/of volwassenen betrokken zijn bij het 
formuleren van de hulpvraag. 

Om positief te beoordelen moet er sprake zijn van 
één gezamenlijk plan van het gezin, door de jeugdige 
en/of huishouden opgesteld met de betrokken 
professionals. Deelplannen van betrokken instanties 
zijn afgestemd op 1G,1P en 1R. Ook wordt in het plan 
aangegeven wie de regie voert over de hulp.
 
Om positief te beoordelen is het sociale netwerk in 
kaart gebracht en wordt ingezet ter versterking van 
de  geboden zorg en ondersteuning. 

Om positief te beoordelen is toestemming aan de 
jeugdige of volwassene gevraagd om informatie te 
delen en blijkt uit de gegevens dat de informatie is 
gedeeld. Bij informatiedeling zonder toestemming 
zijn de afwegingen hiertoe inzichtelijk.
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Criteria TSD

Veranderingen in de situatie worden gesignaleerd 
en beoordeeld of dit de behoefte aan zorg en 
ondersteuning beïnvloed. Zo nodig wordt de zorg 
en ondersteuning daarop aangepast

Criteria TSD

Zorg en ondersteuning zijn gericht op het behalen 
van effecten 

Indicator

8 De professional signaleert gedurende het gehele 
 hulpverleningsproces of er aanpassing van zorg 
 en ondersteuning nodig is.

Indicator

9 Er wordt op casusniveau systematisch 
 geëvalueerd of de gestelde doelen zijn behaald. 

10 Bij evaluatie van de zorg en ondersteuning is 
 vastgesteld of de veiligheidsrisico’s/
 ontwikkelingsbedreigingen voor de jeugdigen en 
 volwassenen zijn verminderd/zijn beperkt en of 
 de directe veiligheid nog steeds is gerealiseerd. 

Operationalisering 

Signaleren
De professional houdt zicht op de ondersteunings-
behoefte van jeugdige of volwassene en past de zorg 
en ondersteuning aan wanneer de veiligheid opnieuw 
in het geding is of wanneer de zorg en ondersteuning 
afgeschaald of afgesloten kan worden. 

Conform de samenwerkingsafspraken regio Friesland:
Indien na overdracht van VT de hulpverlening niet op 
gang komt, stagneert, onvoldoende effectief is en/of 
de veiligheid binnen het cliëntsysteem niet herstelt, 
neemt GT contact op met VT en overlegt welke 
stappen genomen kunnen worden.
Een besluit over de vervolgstappen wordt op basis van 
de stappen van de meldcode multidisciplinair 
genomen door het GT.

Operationalisering

Methode
Er wordt op casusniveau een methode gehanteerd 
voor het evalueren van de zorg en ondersteuning en 
de gestelde doelen. Hierbij worden eigen ervaringen 
van cliënten gebruikt. 

Evaluatie veiligheid
Tijdens de evaluatie van de zorg en ondersteuning 
wordt op een gestandaardiseerde wijze vastgesteld of 
de veiligheidsrisico’s voor de jeugdige en/of volwas-
sene verminderd of beperkt zijn en of er sprake is van 
directe veiligheid. Daarbij wordt input van andere 
professionals afgewogen en proactief verzameld. 

Oordeel/beslisregel op indicatorniveau

Om positief te beoordelen moet aannemelijk zijn 
gemaakt dat professionals en de jeugdigen en/of 
volwassene gezamenlijk de doelen waar nodig 
bijstellen.

Oordeel/beslisregel op indicatorniveau

Om positief te oordelen moet aannemelijk zijn 
gemaakt dat professionals samen met de jeugdige 
en/of volwassene en andere betrokken instanties de 
doelen hebben geëvalueerd en dat eigen ervaringen 
van cliënten hierbij zijn gebruikt.

Om positief te oordelen moet duidelijk zijn dat bij 
de evaluatie een vergelijking wordt gemaakt tussen 
de startsituatie en de huidige situatie met betrekking 
tot de ingeschatte veiligheidsrisico’s/ontwikkelings-
bedreigingen. 
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Is er kwaliteitsmanagement waardoor er zicht is op welke elementen effectief 
werken bij herstel en behoud van veiligheid? 

Thema: Evaluatie van werkzame elementen   
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Criteria TSD

De instelling voert systematisch kwaliteits-
management uit

Het lokale netwerk voert gezamenlijk 
systematisch kwaliteitsmanagement uit

Indicator

11 De instelling evalueert en verbetert waar nodig  
 de resultaten / effecten van de zorg en 
 ondersteuning die wordt geboden.  

12 Het lokale netwerk evalueert (gezamenlijk) en 
 verbetert waar nodig de (gezamenlijke) 
 resultaten en de samenhang van de zorg en 
 ondersteuning die wordt geboden. 

Operationalisering

Kwaliteit werkwijze
Er is duidelijkheid over op welke wijze informatie 
wordt verzameld over kwaliteit en effect van de hulp 
en of de instelling bereikte resultaten en opgemerkte 
knelpunten in beeld brengt en verbeteringen 
aanbrengt. 

Het is duidelijk of en hoe het lokale netwerk de 
samenwerking en resultaten evalueren. Ook is 
duidelijk hoe het lokale netwerk waar nodig 
verbeteringen aanbrengt. 

Oordeel/beslisregel op indicatorniveau

Om positief te oordelen moet aannemelijk zijn 
gemaakt dat de instelling systematisch resultaten 
en knelpunten in beeld brengt en verbeteringen 
aanbrengt. 

Om positief te oordelen moet aannemelijk zijn 
gemaakt dat het lokale netwerk (gezamenlijk) de 
resultaten en de samenhang evalueert en waar 
nodig (de samenhang van) de zorg en ondersteuning 
verbetert.



Bijlage 2: Onderzoeksopzet 
– Documentenanalyse
 Beleidsdocumenten
 Werkinstructies
– Dossieronderzoek
– Interviews
 Veilig Thuis medewerkers 
 Leidinggevende en casusregisseur(s) van wijkteam / gebiedsteam 
 Cliënten / sociale netwerk 
 Professionals van zorgaanbieders / netwerkpartners 
 – Reflectiebijeenkomst
 Alle bij het onderzoek betrokken instanties

Indien u vragen heeft over de onderzoeksmethode dan kunt u het 
externe plan van aanpak opvragen door te mailen naar: 
info@toezichtsociaaldomein.nl
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Bijlage 3: Deelnemende partijen aan 
onderzoek
De samenwerkende inspecties hebben de volgende instanties bij het 
onderzoek betrokken:

Gemeente De Fryske Marren
Familiekwestie – Geleynse mediation
Fier, landelijke expertise- en behandelcentrum
Kinnik, Kind en jeugd GGZ
Politie Noord-Nederland, team Sneek 
Sociaal wijkteam De Fryske Marren (Jeugd en gezin)
Stichting Zienn, opvang en ondersteuning
Van Hien Zorg
Veilig Thuis Friesland 
VNN Fact 
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Toezicht Sociaal Domein

Bezoekadres:
Stadskantoor Utrecht
Stadsplateau 1
3521 AZ Utrecht
Telefoon: 088-3700288
E-mail: info@toezichtsociaaldomein.nl

Postadres:
Postbus 2518
6401 DA Heerlen
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