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Inleiding
De samenwerkende rijksinspecties (hierna: inspecties) binnen Toezicht Sociaal 
Domein[1] onderzochten in de regio Zuidoost-Brabant 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 in het 
lokale netwerk nadat Veilig Thuis onderzoek heeft gedaan in een complexe 
casus 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 vanuit 
Veilig Thuis zijn overgedragen. 
De focus van 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 ook naar goede punten en 
verbeterpunten in het lokale netwerk van de gemeente.

Het onderzoek vond plaats in de gemeenten Eindhoven, Someren en Helmond. 
Deze rapportage gaat over de gemeente Eindhoven. Zuidoost-Brabant is de 
zesde en laatste onderzochte regio in de reeks van onderzoeken.

Bijlage 1 is het toezichtkader voor het onderzoek. In het toezichtkader staan de 
indicatoren voor veiligheid, passende zorg en ondersteuning en evaluatie. 
Bijlage 2 geeft de in het onderzoek gebruikte bronnen weer. De bij het onderzoek 
betrokken instanties staan genoemd 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.  

3



Rapportage 

Het lokale netwerk 
na Veilig Thuis
Eindhoven 

De rijksinspecties die binnen Toezicht Sociaal Domein samenwerken zijn:
– Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd
– Inspectie van het Onderwijs
– Inspectie Justitie en Veiligheid
– Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Utrecht, maart 2020

1



2

Inhoudsopgave

Inleiding 3

Toegang tot zorg  4

Resultaten  5
 Waarborgen van veiligheid 5
 Passende hulp  8
 Informatie delen  13
 Evalueren  14

Goede voorbeelden/werkzame elementen 16

Conclusie 17

Aanbevelingen 18

Nazorg 19

Bijlagen 20



Toegang tot zorg

De toegang tot zorg in het lokale netwerk verloopt via de centrale ‘Toegang’ 
van Stichting WIJeindhoven naar de wijkteams. De inspecties volgden 10 dossiers 
die vanuit Veilig Thuis, na eigen onderzoek, overgedragen zijn aan het lokale 
netwerk in Eindhoven. Deze dossiers hebben betrekking op zowel kinderen als 
ouderen. WIJeindhoven maakt gebruik van een afwegingskader voor inschaling/
triagering van de hulp. De acht wijkteams verdeeld over de stad maken onderdeel 
uit van WIJeindhoven. Een wijkteam bestaat uit generalisten en generalisten 
jeugd (SKJ-geregistreerd). De SKJ-geregistreerde generalisten worden ingezet bij 
zaken waarbij kinderen en jeugdigen betrokken zijn.
In dossiers met meervoudige problematiek voert een generalist regie, de regie-
voering kan ook overgedragen worden aan een generalist jeugd. 
In 2020 vindt uitbreiding plaats met ongeveer zes generalisten per wijk die de 
verantwoordelijkheid krijgen voor ‘complexe zaken’. De indicering voor 
‘tweedelijns’ hulp vindt plaats door het servicebureau van de gemeente 
Eindhoven. Binnen het servicebureau zijn gedragswetenschappers beschikbaar 
die geconsulteerd kunnen worden door de medewerkers van het servicebureau 
en het lokale netwerk. 

4



Resultaten
De volgende paragrafen geven de resultaten weer aan de hand van thema’s die 
voor de gemeente Eindhoven opvallend zijn. De thema’s komen voort uit het 
toezichtkader (zie bijlage 1).

Waarborgen van veiligheid

Overdracht vanuit Veilig Thuis

Wat gaat goed: 

Schriftelijke en warme overdracht
Professionals van Veilig Thuis en WIJeindhoven geven aan een goede samen-
werkingsrelatie te hebben en tonen allen veel bereidheid om van elkaar te leren. 
Zij zijn tevreden over de gezamenlijke werkwijze. Ze weten elkaar goed te vinden 
en het contact is laagdrempelig. 
Veilig Thuis draagt dossiers over conform de samenwerkingsafspraken waarin 
opgenomen is; ‘warme overdracht vindt zoveel mogelijk plaats in bijzijn van 
betrokkenen’. Waar mogelijk is tijdens het laatste gesprek met de cliënt ook de 
generalist van WIJeindhoven aanwezig. In dit gesprek, na het onderzoek van 
Veilig Thuis, wordt het dossier waarin de veiligheidsvoorwaarden gesteld zijn, 
met de cliënt (en betrokkenen) besproken. Het origineel van de afsluitbrief en de 
veiligheidskaart van Veilig Thuis gaat naar de cliënt en een kopie met de veilig-
heidskaart naar WIJeindhoven.
 
Veiligheidsvoorwaarden inzichtelijk
Veilig Thuis draagt de opgestelde veiligheidsvoorwaarden mondeling en 
schriftelijk over. De veiligheidsvoorwaarden worden in de vorm van een 
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veiligheidskaart opgenomen in het dossier en besproken met het gezin ofwel 
de direct betrokkenen. De veiligheidsvoorwaarden zijn hierdoor inzichtelijk 
gedurende het hulpverleningsproces, waardoor bepaald kan worden wanneer 
de veiligheid hersteld is of dat de veiligheidssituatie vraagt om andere hulp. 

Meedenken Veilig Thuis
Over Veilig Thuis werd in het lokale netwerk gezegd dat zij ‘meer mee beweegt 
naar voren’, beschikbaar is voor hulp en advies aan het lokale netwerk 
(consultatie Veilig Thuis) en meedenkt buiten de gebaande paden. Toch zijn de 
berichten niet alleen maar positief: in een casus waar naar aanleiding van een 
calamiteit, keuzes gemaakt werden voor de cliënt en niet samen met de cliënt, 
hoorde we van de cliënt kritiek met betrekking tot het proces en de proces-
afspraken op het gebied van veiligheid. 

Wat kan beter:

Bereikbaarheid WIJeindhoven
In situaties waarbij Veilig Thuis nog geen naam heeft van een generalist van 
WIJeindhoven, blijkt het moeilijk om bij de frontoffice van WIJeindhoven de juiste 
professional van het wijkteam te bereiken.
Wanneer Veilig Thuis een melding ontvangt waarbij een generalist van 
WIJeindhoven al betrokken is, dan is de bereikbaarheid geen probleem omdat de 
naam van de generalist al bekend is.

Meedenken Veilig Thuis
Tijdens het onderzoek brachten hulpverleners naar voren dat de warme 
overdracht in het bijzijn van de cliënten vaker niet dan wel gerealiseerd wordt. 
Daar waar het lukt om het wel te realiseren wordt dat door alle betrokkenen als 
waardevol ervaren. Het draagt bij aan goede positionering van de vrijwillig hulp 
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in het gezin. Met een warme overdracht wordt voor cliënten duidelijker dat de 
hulp vrijwillig is, maar niet vrijblijvend. Ook worden zij beter geïnformeerd over de 
mogelijkheden van de hulp en wat de stappen zijn bij afhaken of niet voldoende 
resultaat van de hulp. 

Zicht houden op de veiligheid

Wat gaat goed: 

Zicht door generalisten
Over het algemeen geldt in Eindhoven dat de hulpverleners die een rol hebben 
in een casus goed zicht hebben op de situatie/omstandigheden van ouder(s) en 
kind(eren). WIJeindhoven levert een vaste generalist voor cliënten en hulp-
verleners. Voor een gezin met kinderen zijn twee generalisten beschikbaar (één 
SKJ geregistreerd). In één van de onderzochte dossiers was sprake van een 
mogelijk acute bedreiging van de veiligheid van een kind. Veilig Thuis, 
WIJeindhoven en politie reageerden gezamenlijk op dit signaal door passende 
veiligheidsmaatregelen te treffen. WIJeindhoven betrekt bewust de sociale 
omgeving van cliënten erbij om het zicht op het gezin te versterken. 

Risicotaxaties 
Daar waar de generalist van WIJeindhoven instrumenten inzet, geeft dat het 
benodigde inzicht in de risico’s om passende hulp in te zetten. Dit gebeurt vaak in 
samenspraak met de gedragsdeskundige van de gemeente om de risico’s in het 
gezin in beeld te krijgen. De generalist gebruikt bij de inschatting instrumenten 
vanuit de oplossingsgerichte benadering ‘Signs of Safety’.[2]

[2] Signs of Safety is erkend door de Erkenningscommissie Interventies als ‘goed onderbouwd’ en opgenomen in de   
 Databank Effectieve Jeugdinterventies.
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Wat kan beter:

Zicht vergroten door elkaar te informeren
De hulpverleningsorganisaties houden elkaar niet structureel op de hoogte van 
wat in een gezin speelt bij veiligheidsrisico’s. Daardoor wordt de kracht van het 
netwerk niet altijd benut. Als voorbeeld kwam naar voren dat een wijkagent niet 
altijd op de hoogte wordt gesteld, als er in een gezin sprake is van veiligheids-
risico’s. Dit terwijl dezelfde wijkagent wel een belangrijke signalerende rol kan 
spelen, waardoor het zicht op (het herstel van) de veiligheid vergroot wordt.

Passende hulp

Jeugdigen en volwassenen staan centraal 

Wat gaat goed:

Passende maatregelen nemen 
Er worden passende maatregelen genomen. WIJeindhoven kent geen wacht-
tijden en de ‘Bepaling Jeugdhulp’ heeft altijd voorrang. Echter is de verwijzing 
naar het servicebureau voor tweedelijns hulp een extra schakel en daar is wel een 
lange wachttijd. WIJeindhoven houdt gedurende de wachtperiode vinger aan de 
pols door regelmatige gesprekken met de cliënt en waar mogelijk worden 
opvoedtips gegeven. Ook geeft WIJeindhoven ondersteuning bij de praktische 
planning van de organisatie in de thuissituatie en wordt eerstelijns hulp ingezet 
etc. waardoor er zicht is op de veiligheid. 

Gezamenlijke verantwoordelijkheid en rol Praktijkondersteuner Huisartsenpraktijk (POH) Jeugd
In de wijk Meerhoven, waar hulpverleningsinstanties letterlijk bij elkaar in 
hetzelfde pand gevestigd zijn en waar de instanties nauw samenwerken, vervult 
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de praktijkondersteuner van de huisartsenpraktijk een belangrijke rol. Er is in de 
wijk de Achtse Barrier een EersteLijns Zorgoverleg (ELZ) opgezet waar regelmatig 
en structureel casuïstiekbespreking plaatsvindt met WIJeindhoven over jeugd en 
ouderen. ELZ is een samenwerkingsverband in de wijk Achtse Barrier. Hierin 
werken onder andere de diëtiste, de wijkverpleegkundige van de JGZ, scholen, 
WIJeindhoven en de thuiszorg samen. 
De POH heeft samenwerkingsafspraken met WIJeindhoven over onder andere 
standaard warme overdracht waarin zij de situatie/vraag van cliënt bespreekt. 
Met de psychologenpraktijken in de wijk is een intensieve samenwerking. Ook in 
het geval van wachttijden vervult de praktijkondersteuner een belangrijke rol 
door contact te onderhouden en bereikbaar te zijn voor cliënten.

Integrale besprekingen casuïstiek
Diverse hulpverleners noemen het overkoepelend periodiek SPIL-overleg waarin 
casuïstiek besproken wordt, gevolgd, geëvalueerd en zo nodig bijgesteld.
In het SPIL-overleg geeft degene die een casus heeft ingebracht hiervan periodiek 
een update (vaak school of de jeugdverpleegkundige). Kinderen blijven voor het 
overleg op de bespreeklijst staan zolang er zorgen zijn. Aan het SPIL-overleg 
nemen deel: generalist van WIJeindhoven, scholen, GGD BZO, Zuidzorg JGZ, soms 
de wijkagent en de buitenschoolse opvang (BSO). Deze integrale besprekingen 
worden als nuttig en effectief ervaren door de hulpverleners. Ook de GGZ was 
betrokken bij het SPIL-overleg, maar dat is vanwege bezuinigingsmaatregelen 
gestopt. Het lokale veld ervaart de afwezigheid van de GGZ als een gemis.

Wat kan beter:

Budgetplafond en wachttijden bij servicebureau en zorgaanbieders 
Professionals en cliënten geven aan dat tussen de aanmelding bij het servicebureau 
van de gemeente en toekenning van hulpverlening veel tijd zit. Dat wordt niet 
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enkel veroorzaakt door wachttijden bij hulp- en zorgverleningsinstanties, maar met 
name doordat al vroeg in het jaar het budgetplafond van de gemeente is bereikt. 
De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) heeft een wachttijd voor de volwassen-
zorg terwijl dat voor jeugd minder is omdat de gemeente Eindhoven specifieke 
afspraken over wachttijden heeft met de gecontracteerde zorgaanbieders over 
jeugd. Daarnaast bestaan ook voor ouderenzorg lange wachttijden. 
Hulpverleners ervaren de wachttijden als een groot knelpunt omdat in een 
vroeger stadium investeren in de relatie met een oudere cliënt en het sociale 
netwerk veel effectiever zou zijn, waardoor sneller de veiligheidsrisico’s afnemen.

Zicht op alle leefgebieden en zelfredzaamheid bepalen 
De inspecties constateren dat ondanks de werkinstructies en instrumentaria nog 
niet standaard aandacht is voor leefgebieden en achterliggende problematiek. 
De generalist neemt soms de ‘Wat Telt’-score op in het handelingsplan. Het 
gebruik van ‘Wat Telt’ is sinds een jaar ingesteld en WIJeindhoven stuurt op het 
gebruik ervan in de praktijk. Het is een score op alle leefgebieden, waarbij ook de 
zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) wordt gebruikt. De professionals van 
WIJeindhoven maken soms gebruik van instrumentaria waaronder ‘Signs-of-
safety’. Inzicht in de zelfredzaamheid en de achterliggende problematiek in een 
gezin/huishouden is juist nodig voor het inzetten van passende hulp en onder-
steuning en bij het aanpakken van de problematiek op de verschillende leef-
gebieden in relatie tot elkaar. 

Ouderenzorg 
Uit de gesprekken met hulpverleners betrokken bij de ouderenzorg, bleek dat 
binnen het sociaal domein onvoldoende antwoord geven kan worden op de 
hulpvragen van ouderen. Aanmeldingen verlopen via Zorgketen Dementie 
Eindhoven e.o. (ZKDE). Zij hebben een overvolle wachtlijst. In de ouderenzorg 
hebben de Zorgtrajectbegeleiders (ZTB-ers) een regiefunctie in een gezin. Als in 
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een gezin veel aan de hand is, dan nemen zij contact op met de generalist van 
WIJeindhoven. Een enkele keer is dat andersom. In de gevallen waarbij ZTB-ers 
contact hadden met Veilig Thuis werden zij niet nader geïnformeerd over het 
vervolg door Veilig Thuis. Bij signalen van verwaarlozing of geweld tegen ouderen 
geven ZTB-ers dat door aan de geriater. ZTB-ers ervaren een drempel voor het 
doen van een melding bij Veilig Thuis, met name omdat zij het gevoel hebben 
door de melding het risico te lopen de relatie met de cliënt te schaden. ZTB-ers 
zijn niet op de hoogte van de verbeterde meldcode en het afwegings-kader die 
sinds januari 2019 van kracht is.

Bij calamiteit belang kind voorop stellen
In een casus was sprake van een calamiteit in een gezin waarbij een kind 
opgehaald moest worden van het kinderdagverblijf (kdv). Ondanks het aanbod 
van het kdv om het kind met de eigen leidster en bus van het kdv naar huis te 
brengen volgde de politie strikt haar eigen protocol door het kind zelf 
geüniformeerd en met een herkenbare politieauto op te halen van het kdv. 
Het kdv geeft aan dat daarmee de gebeurtenis voor het kind onnodig extra 
ingrijpend was en dat hier beter gekeken had moeten worden wat voor het kind 
het beste is. 

1Gezin1Plan1Regisseur (1G1P1R)

Wat gaat goed:

Regievoering door WIJeindhoven / Samenwerking in de wijk 
WIJeindhoven pakt de regie na overdracht vanuit Veilig Thuis binnen de 
afgesproken termijn op. De regievoerder is bekend bij cliënten en bij betrokken 
instanties/professionals. In sommige wijken van de gemeente Eindhoven is de 
samenwerking tussen instanties verder ontwikkeld met daardoor minder 
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barrières. In sommige wijken zijn verschillende instanties onder één dak of aan 
eenzelfde plein gevestigd. Bijvoorbeeld in de wijk Achtse Barrier is een organisatie 
opgericht voor samenwerking gericht op en in de wijk. In de wijk Meerhoven is 
een gezondheidscentrum waar professionals van verschillende organisaties bij 
elkaar in hetzelfde gebouw gehuisvest zijn. Hierdoor zijn jeugdartsen, jeugd-
verpleegkundigen, praktijkondersteuners van huisartsen, wijkagenten etc., naast 
de generalist van WIJeindhoven, die regie voert, meer zichtbaar en beter 
benaderbaar voor bewoners. Maar vooral ook voor elkaar. Dit verhoogt de kans 
op succesvolle regie door de generalist van WIJeindhoven. 

Afstemming gedragswetenschappers 
De gedragswetenschapper van de gemeente (servicebureau) en de gedrags-
wetenschappers van WIJeindhoven en Veilig Thuis hebben goede contacten met 
elkaar. Hierdoor wordt er onderling beter afgestemd en uniformer gewerkt.

Wat kan beter:

Werken met 1G1P1R
Van één, al dan niet digitaal, plan van waaruit alle zorgverleners werken en 
benodigde relevante informatie delen met elkaar en het gezin, is geen sprake in 
Eindhoven. 
Diverse hulpverleners zijn zelfs onbekend met het gedachtengoed van één gezin, 
één plan, één regisseur of dachten dat dit één plan per organisatie inhield.
Ook kennen de meeste partijen geen gezamenlijke onderlinge afstemming en 
(tussentijdse) evaluatie.
Door WIJeindhoven wordt wel gewerkt vanuit de gedachte van 1G1P1R en ingezet 
op het maken van een integraal plan middels het instrument ‘Wat telt’. De 
generalist houdt daarbij de regie en is actief om alle informatie op te halen en zo 
nodig te delen.
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Informatie delen 

Wat gaat goed:

Elkaar informeren
De samenwerking en informatie-uitwisseling tussen de generalisten onderling 
en de generalisten jeugd in de onderzochte casus werkt goed, ieder vanuit een 
eigen rol. Ook informeerden en betrokken de generalisten in acute situaties de 
zorgverleners snel en goed. De inspecties zagen, als voorbeeld, een casus waarbij 
twee generalisten van twee bewoners uit verschillende wijken, met 
betrokkenheid bij éénzelfde casus, op een belangrijk moment met elkaar en de 
cliënten aan tafel zaten. Dit zorgde voor duidelijkheid en draagvlak voor de 
gemaakte afspraken. De inspecties vinden het positief dat WIJeindhoven steeds 
meer de sociale omgeving van de cliënten betrekt en laagdrempelig probeert te 
zijn voor de cliënten. Alle medewerkers van WIJeindhoven worden geschoold op 
SoNeStra (Sociale Netwerk Strategieën). Ook de gedragswetenschappers van de 
gemeente, WIJeindhoven en Veilig Thuis informeren elkaar, stemmen af en 
werken goed onderling samen.

Wat kan beter:
 
Informatie gedurende hulpverlening 
Betrokken professionals van instanties als jeugdgezondheidszorg, huisartsen, 
scholen en kinderdagverblijven worden in niet acute situaties in eerste instantie 
intensief betrokken maar later niet meer betrokken en/of op de hoogte gehouden 
van relevante ontwikkelingen. Hierdoor is voor hen onduidelijk of hulp verleend 
wordt, of dit effect heeft en wat de perspectieven zijn. Terwijl juist deze partijen 
verder moeten met het gezin, ook nadat de hulpverlening gestopt is. 
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De webtool Kiezen en Delen[3] van Toezicht Sociaal Domein geeft inzichten voor 
de mogelijkheden bij het delen van informatie tussen professionals. 

Evalueren

Evaluatie op verschillende niveaus 

Wat gaat goed:

Evaluaties op casusniveau
De monitoringsmomenten van Veilig Thuis, gericht op de veiligheid en de 
evaluatie van het veiligheidsplan, zijn gelijktijdig de evaluatiemomenten met de 
cliënt en WIJeindhoven. De samenwerkingsafspraken en hulp worden 
(gezamenlijk) geëvalueerd waarbij Veilig Thuis meedenkt met het lokale netwerk. 
Door Veilig Thuis zijn extra uren vrijgemaakt voor de monitoring. Tegelijkertijd 
geven beide organisaties het signaal af dat door financiële en personele druk de 
mogelijkheden voor diepgaandere analyse en verbeteracties ook onder druk 
staan. Via casusbespreking, begeleide intervisie en externe supervisie werken 
Veilig Thuis en WIJeindhoven aan implementatie van de afgesproken werkwijzen. 
Dit is opgestart na de zomervakantie van 2019. Tijdens de SPIL-overleggen wordt 
ook op casusniveau geëvalueerd.

Wat kan beter:

Structurele evaluaties ook op instelling- en netwerkniveau
Het planmatig evalueren van de samenwerking en afstemming in een casus 
evenals de planmatige evaluatie tussen instellingen onderling, los van een casus, 

[3] Op de website www.kiezen-en-delen.nl worden dilemma’s met opties geschetst en worden handvatten gegeven om 
 informatie te kunnen delen. Ook staat een stappenplan beschreven om zorgvuldig informatie te delen. 

www.kiezen-en-delen.nl
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vindt niet of nauwelijks plaats. Een uitzondering was het gezamenlijk evalueren 
van de gedragswetenschappers van de gemeente, Veilig Thuis en WIJeindhoven.

Monitoringsgegevens bundelen, effectmeting en bijsturen
De monitoringsgegevens en geaggregeerde gegevens uit evaluaties van 
casuïstiek worden niet bij elkaar gebracht voor overall evaluaties. Het meten van 
de effecten van de (gezamenlijke) hulp helpt om zicht te krijgen op welke 
(gezamenlijke) hulp goed werkt. De inzet van hulp en ondersteuning kan dan 
zowel in individuele casuïstiek als op wijkniveau bijgesteld worden aan de hand 
van kennis over effectiviteit van de (gezamenlijke) hulp. 



Goede voorbeelden/werkzame elementen
– Gezamenlijk huisbezoeken (in voorkomende gevallen waarin dat gerealiseerd 
 wordt) voor overdracht en evaluatie door Veilig Thuis en WIJeindhoven, zodat 
 afspraken duidelijk zijn en spoedig hulp aangeboden en ingezet kan worden;
– Veilig Thuis ‘beweegt meer mee naar voren’, is beschikbaar voor hulp en 
 advies aan het lokale netwerk en denkt mee buiten de gebaande paden;
– Waar instrumenten ingezet worden voor het in kaart brengen van de 
 leefgebieden en daarmee de mogelijke achterliggende problematiek werkt 
 het ondersteunend; 
– Inzet van een gedragswetenschapper vanuit de gemeente gekoppeld aan het 
 servicebureau, die voor de professionals beschikbaar is voor consultatie en 
 ondersteuning en voor acute inzet bij risicovolle situaties;
– Wijken met hulpverlening onder één dak of op één plek in de wijk waardoor 
 de beschikbaarheid en bereikbaarheid voor de organisaties en de cliënten 
 groot is;
– Inzet van praktijkondersteuner huisarts bij wachttijden is functioneel.
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Conclusie
Het lokale netwerk van de gemeente Eindhoven waarborgt de veiligheid en zet in 
op passende hulp. Geconcludeerd kan worden dat de gemeente samen met haar 
partners de ‘basis’ redelijk heeft ingeregeld maar dat zij samen nog moeten 
werken aan verdere doorontwikkeling (inclusief het voorkomen van recidive). 
Met name de uitgangspunten en de uitvoering/mindset van 1G1P1R komen 
onvoldoende naar voren. Op dit punt loopt Eindhoven achter bij andere door ons 
onderzochte lokale netwerken en regio’s. 
De inspecties zien dat de gemeente Eindhoven geïnvesteerd heeft in een 
passende en samenwerkende aanpak van complexe en risicovolle zaken. Dit zorgt 
dat tijdens risicovolle situaties de netwerkpartners elkaar snel kunnen vinden. 
Bij niet acute situaties moet dit nog verder versterkt worden. Ook het goed 
informeren van de partijen die betrokken blijven bij het gezin na het stoppen van 
de hulp vraagt nog aandacht. Evenals het inzetten en betrekken van partijen bij de 
overdracht, monitoring en evaluatie. 
Onderstaande aanbevelingen gaan vooral in op de doorontwikkeling, aangezien 
de basis al is ingebed.
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Aanbevelingen 

– Voorkom het uitblijven (en uitstellen) van hulpverlening door wachttijden bij 
 hulp -en zorgverleningsinstanties, een budgetplafond en moeizame 
 bereikbaarheid van de frontoffice van WIJeindhoven;
– Voorkom lange wachttijden bij het servicebureau voor gespecialiseerde hulp 
 en bij ouderenzorg; 
– Werk gezamenlijk met betrokkenheid van alle zorgverleners aan 1G1P1R;
– Maak afspraken over structureel informatiedeling tussen professionals 
 gedurende de looptijd van behandeling en bij de afsluiting van de hulp, om 
 veiligheid en passende hulp te kunnen bieden en recidive te voorkomen;
– Blijf hulpverlening aan ouderen agenderen en heb bij de professionalisering 
 nadrukkelijke aandacht voor (signalen van) verwaarlozing en geweld bij 
 ouderen;
– Zorg dat vanuit eenzelfde visie de effecten van de hulpverlening gemeten 
 worden, zodat helder is wat werkt en wat niet.
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Nazorg 
De inspecties vragen de gemeente Eindhoven regie te nemen in het doorvoeren 
van de noodzakelijke verbeteringen. De inspecties vernemen graag vóór 1 juni 
2020 welke verbeteringen worden getroffen. Een jaar na vaststelling van deze 
rapportage gaan de inspecties in gesprek met de gemeente Eindhoven en de 
betrokken partijen om te bezien welke vorderingen behaald zijn en of verdere 
ondersteuning nodig is.
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Bijlage 1: Het lokale netwerk na Veilig Thuis Regio Zuidoost-Brabant 
In hoeverre wordt door het lokale netwerk de veiligheid gewaarborgd? 

Thema: Maatregelen voor herstel directe veiligheid  

Bijlagen

Criteria TSD

Jeugdigen en/of volwassenen[4] worden adequaat 
naar zorg en ondersteuning toe geleid wanneer zij 
dat nodig hebben.

[4] 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 na onderzoek
Conform de samenwerkingsafspraken regio 
Zuidoost-Brabant:
- Veilig Thuis voert casusregie in complexe situaties 
 met verhoogd risico (o.a. eergerelateerd geweld / 
 ouderenmishandeling).
- Veilig Thuis voert casusregie bij Tijdelijk Huisverbod.
- De warme overdracht vindt zoveel mogelijk plaats 
 in bijzijn van betrokkenen(cliënten).
- Lokale teams voeren casusregie bij vrijwillige hulp, 
 in complexe situaties met een laag of gering 
 veiligheidsrisico en bij vervolgtrajecten na onder-
 zoek door Veilig Thuis.
- Lokale teams zijn in staat een veiligheidsplan, 
 hulpverleningsplan op te stellen en uit te voeren. 
- Lokale teams zijn in staat om de melding te 
 bespreken met cliënten en in lichte mate aan 
 vraagverheldering te doen (niet-vraaggericht 
 werken). 
- Veilig Thuis ondersteunt professionals t.b.v. 
 veiligheid en efficiënte casus-overstijgende 
 samenwerking.

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

Oordeel/beslisregel op indicatorniveau 

Om positief te beoordelen geeft het lokale netwerk 
aan dat zij de informatie die nodig is voor een 
passende interventie schriftelijk of digitaal hebben 
ontvangen. Het veiligheidsplan moet daar een 
onderdeel van zijn. Een warme overdracht met het 
gezin is het uitgangspunt.

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.
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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. 

3 Er is door een professional een veiligheidsplan 
 opgesteld voor de jeugdige of volwassene dat 
 voldoet aan de eisen in het handelings-
 protocol.[5]

Operationalisering

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 veilig-
heid te kunnen waarborgen. 

Monitoren door Veilig Thuis
Conform de samenwerkingsafspraken regio 
Zuidoost-Brabant:
Veilig Thuis monitort de overgedragen casus conform 
het protocol van handelen gedurende maximaal 1 jaar. 

Veiligheidsplan
Het veiligheidsplan is gemaakt 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.

Oordeel/beslisregel op indicatorniveau

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 veilig-
heid. 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 profes-
sional maatregelen neemt als de directe veiligheid 
onvoldoende wordt gerealiseerd.

Om positief te beoordelen moet blijken dat er drie 
maanden na onderzoek contact is geweest tussen 
Veilig Thuis en het lokale netwerk i.v.m. de monitor-
functie van Veilig Thuis.

 
Om positief te beoordelen is zichtbaar dat het 
veiligheidsplan samen met de jeugdige of volwassene 
en de professionals gemaakt is en dat het veiligheids-
plan 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. 

[5] VNG-model Handelingsprotocol voor het Advies en Meld-
 punt Huiselijk geweld en kindermishandeling, ‘Veilig Thuis’:  
 VT neemt verantwoordelijkheid voor veiligheid en herstel  

 worden opgesteld in alle meldingen die daarvoor in aan-
 merking komen. In meldingen waar VT zelf de verantwoorde-
 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.

 bij alle meldingen waarvoor een vervolgtraject wordt   
 ingezet. Dat wil zeggen dat VT er zorg voor draagt dat een  
 veiligheidsplan en een hulpverlenings- en herstelplan   



Indicator

4 De professional stelt doelen gericht op herstel 
 van veiligheid. 

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 

Operationalisering

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. 

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. 

Oordeel/beslisregel op indicatorniveau

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 
duidelijkheid bij de professionals en jeugdige en/of 
volwassene. Regievoering is zichtbaar bij 
totstandkoming veiligheid, 1 plan, evaluatie en 
bijsturing.

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.
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Criteria TSD 

De zorg en ondersteuning aan jeugdigen en 
volwassenen is resultaatgericht

Criteria TSD

Jeugdigen en volwassenen staan centraal in zorg 
en ondersteuning

Zorg en ondersteuning aan jeugdigen en 
volwassenen wordt in samenhang geboden

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   
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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

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

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

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. 

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. 

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 
volwassene 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 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.

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. 

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 onder-
 steuning 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 casusregisseurs van WIJeindhoven 
 Cliënten / sociale netwerk 
 Professionals van servicebureau / 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 Eindhoven
Stichting WIJeindhoven
Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
Politie
Zorgketen dementie ouderen 
GGD Brabant Zuid Oost
POH Jeugd Zorggroep DOH
Impegno 
Kinderopvang Parelbosch 
JGZ Zuidzorg
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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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