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Graag informeert het dagelijks bestuur u over een aantal zaken bij Veilig Thuis Noord-Holland Noord.
1. Inspectiebezoek 31 januari 2017
Op 31 januari 2017 vond een inspectiebezoek plaats. De Inspecties Jeugd en Gezondheidszorg
kwamen met 4 Inspecteurs op bezoek. Vanuit Veilig Thuis werden er 16 medewerkers betrokken bij de
gesprekken met de Inspectie (de Inspectie ondervroeg ook medewerkers onaangekondigd, tijdens de
uitvoering van hun werkzaamheden).
Over de inhoudelijke ontwikkeling van Veilig Thuis was de inspectie tevreden en soms ook zeer
positief. De inspectie was in het bijzonder positief over de kwaliteit en werkopvatting van de
uitvoerend medewerkers. Vooral werden genoemd het snel doorpakken, bijvoorbeeld bij het
verzamelen van informatie, de betrokkenheid bij zaken, willen zien dat de zaken ook opgepakt worden
door hulp/zorgverleners, het bewustzijn van de verantwoordelijk van Veilig Thuis, het handelen
volgens protocol en de interne werkafspraken. In het eindgesprek werden opbouwende aanbevelingen
gedaan en verbeterpunten genoemd.
De eindbeoordeling zal afhangen van de mate waarin met laat meewegen het overschrijden van de
onderzoekstermijn. Het conceptrapport zullen we over enkele weken ontvangen. In april, als alle Veilig
Thuis organisaties zijn bezocht, zullen alle rapporten tegelijk openbaar worden. Tevens maakt de
Inspectie dan een overall rapport over deze Inspectieronde.
2. Stand van zaken in- en doorstroming
Sinds juni 2016 is een wachtlijst ontstaan. Het DB en AB worden sindsdien op de hoogte gesteld van de
cijfers in dit kader.

Aantal zaken waarvan de triage na 5 werkdagen nog niet is afgerond:

De wettelijke termijn voor het afronden van de triage na ontvangst van een melding is 5 werkdagen.
Benadrukt dient te worden dat door Veilig Thuis alle binnenkomende meldingen direct kort gescreend
worden en dat spoedzaken altijd dezelfde dag nog opgepakt worden. Hierdoor heeft Veilig Thuis zicht
op de veiligheid van nieuw gemelde casussen.
8-2-2017:
11-1-2017:
12-12-2016:
29-11-2016:
24-10-2016:
29-08-2016:
31-07-2016:

0
0
0
0
89
10
34

Aantal zaken die langer dan 5 werkdagen op een wachtlijst/werkvoorraad staan voor onderzoek

Na de triage kan geconstateerd worden dat de benodigde vervolgstap het uitvoeren van onderzoek is.
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Er is geen maximale wettelijke termijn tussen de einddatum van de triage en de startdatum van het
onderzoek, maar als veldnorm wordt ook hier het maximum van 5 werkdagen gehanteerd. Deze
veldnorm wordt niet bij alle cases gehaald. Dit is een zorgelijke ontwikkeling. Hierdoor is er kans dat
het zicht op de veiligheid verloren gaat en bestaat het risico dat noodzakelijke veiligheidsmaatregelen
en/of adequate hulp niet op tijd worden ingezet.
8-2-2017:
11-1-2017:
12-12-2016:
29-11-2016:
24-10-2016:
29-08-2016:
31-07-2016:

3
54
42
34
29
43
36

3. Stand van zaken voorstel aangepaste begroting Veilig Thuis 2017
De gemeenten zijn schriftelijk geïnformeerd dat er een aangepaste begroting wordt opgesteld op basis
van de werkelijke productie van Veilig Thuis in 2016. Voor het opstellen van deze begroting is een
format voor formatie- & kostenberekening ingekocht dat inmiddels ook door 15 andere Veilig Thuis
organisaties wordt gebruikt. Het format biedt tevens een benchmark; iedere Veilig Thuis organisatie
kan een vergelijking trekken
tussen de eigen normen en de normen die andere Veilig Thuis organisaties hanteren.
De presentatie van de formatie- & kostenberekening inclusief de benchmark tijdens
een ambtelijke bijeenkomst (financieel adviseurs zullen ook worden uitgenodigd) staat gepland voor
28 februari 2017. Daarna wordt via het DB een definitief voorstel voor een herziene begroting Veilig
Thuis 2017 bij alle gemeenten individueel ingediend.
Verdeelsleutel
In de (sub)ambtelijke werkgroep van 12-10-2016 is stilgestaan bij te hanteren verdeelsleutel voor de
bijdrage per gemeente. De rapportageperiode van Veilig Thuis is nog maar kort en de gemeenten
hebben de bijdragen 2017 in hun begroting opgenomen. Daarom zal het voorstel aan de gemeenten
worden gedaan om de verdeelsleutel voor 2017 zoals die nu in de begroting is opgenomen te blijven
hanteren en (procentueel) te verhogen wegens noodzakelijke kostenstijging en bij het van het
beleidskader voor 2018 e.v. een afweging inzake mogelijkheden voor te hanteren verdeelsleutels op te
nemen.
4. Ontbreken bestuurlijk besluitvormingstraject Veilig Thuis
Het DB heeft een brief verstuurd naar de colleges van alle gemeenten met daarin een voorstel over de
bestuurlijke aansturing van Veilig Thuis en het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst (DVO).
De betreffende brief is bijgevoegd. Vanuit de regio Alkmaar is gestart met het opstellen van een
concept DVO. Daarbij is de GGD betrokken.
5. Integrale crisisfunctie jeugd
In de Stuurgroep bovenregionale samenwerking Jeugd van 28 oktober 2016 is de gezamenlijk
opgestelde Notitie “Integrale Crisisfunctie Jeugd NHN” besproken. De stuurgroep heeft opdracht
gegeven om een haalbaarheidsonderzoek/business case voor drie mogelijke scenario's (1. Veilig Thuis;
2. Een Gecertificeerde Instelling of 3. Een Zorgaanbieder) uit te laten voeren. Dit is AEF geworden.
Veilig Thuis NHN heeft alle gevraagde informatie aangeleverd. AEF heeft op 10 februari een presentatie
van haar bevindingen aan alle betrokken partijen (bestuurlijk overleg).
6. MDA(Multidisciplinaire) ++ aanpak
Deze aanpak is bedoeld voor complexe zeer onveilige situaties die meestal langere tijd intensieve
specialistische aandacht vragen. Casussen waar meteen vanaf de eerste melding justitiële partners en
gespecialiseerde zorg, een gezamenlijke aanpak moeten realiseren. Voor Noord-Holland Noord wordt
ingeschat dat het jaarlijks om rond de 140 casussen gaat. Uitgangspunt is dat er niet een nieuwe
organisatie nodig is maar een goed geborgde samenwerking en afstemming van betrokken partijen.
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Inmiddels is er op het niveau van de werkgebieden van Veilig Thuis HN, Veilig Thuis ZaanstreekWaterland en Veilig Thuis Kennemerland (Haarlem) een ambtelijke werkgroep gestart waarbij ook deze
drie Veilig Thuis organisaties vertegenwoordigd zijn. Er wordt gewerkt aan een gezamenlijke notitie,
waarvoor een redactiecommissie is gevormd met afgevaardigden uit alle regio’s. De drie Veilig Thuis
organisaties werken nauw samen om hierin een gezamenlijk gedragen standpunt te kunnen borgen.
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