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Geachte Raad, geacht College,

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben bij brief van 22 november
2016 aangekondigd vanaf januari 20L7 een landelijke toetsingsronde uit te voeren in het kader van
Stap 2 van het toezicht op Veilig Thuis.
In Stap 2 is het toezicht door de Inspecties gericht op de kwaliteit van het inzetten van
veruolgtrajecten en het doen van ondezoek door Veilíg Thuis. Hierbij ligt de focus op het handelen
van Veilig Thuis om de directe veiligheid in een gezin of huishouden te herstellen. Daarnaast is ook
aandacht voor de cliëntenpositie en het kwaliteitsmanagement van de Veilig Thuis-organisaties.
Het toetsingskader voor stap 2 is gebaseerd op wettelijke eisen, het protocol van handelen dat door
de VNG is opgesteld en veldnormen,

Op 14 februari 2017 hebben de Inspecties Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland bezocht. Op 14 april
2017 is de rappoftage naar aanleiding van het Inspectiebezoek onWangen.

In de rapportage wordt aangegeven dat Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland op 23 van de 30
onderdelen een voldoende scoort. In het eindoordeel geven de Inspecties aan dat de kwaliteit van
Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland matig is. De Inspecties dragen Veílíg Thuis Zaanstreek-Waterland
op concrete verbetermaatregelen te treffen en de inspecties hierover voor 20 april 2017 te
informeren.

Het plan van aanpak met verbetermaatregelen is op 19 april 2017 met een begeleidende brief namens
het Algemeen Bestuur van de GGD en de portefeuillehouders Jeugd/WMO aangeboden, In de
begeleidende brief is door het Algemeen Bestuur van GGD Zaanstreek-Waterland en de
portefeuillehouders Jeugd/WMO aangegeven, kennis genomen te hebben van het oordeel van de
Inspecties en de toelichting daarop. Het Algemeen Bestuur en de portefeuillehouders Jeugd/WMO
hebben de Inspecties laten weten een ander beeld dan 'matig'te hebben van Veilig Thuis Zaanstreek-
Waterland en dit niet representatief te vinden voor Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland. Bij de
gemeenten is tevredenheid over de inzet waardoor de wachtlijsten zijn weggewerkt, de interne
organisatie effectief is aangepast op de toestroom en behandeling van meldingen en de kwaliteit van
het werk is verbeterd.

Op 2I april20L7 biedt de staatssecretaris van VWS het geaggregeerde rapport van bevindingen van
de Inspecties in het kader van stap 2 van het toezicht over 24 (van de 26) Veilig Thuis-organisaties in
Nederland aan de Tweede Kamer aan.
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Voor de goede orde bied ik u hierbij de Inspectierapportage over Veilig Thuis Zaanstreek-Waterland
en het plan van aanpak voor de zeven verbeterpunten ter informatie aan in het veftrouwen dat Veilig
Thuis Zaanstreek-Waterland daarmee op korte termijn op alle punten voldoet aan het toetsingskader
Stap 2.
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