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ONDERWERP

Onderzoek TSD naar vervolghulp in het lokale netwerk na Veilig Thuis

Geachte heer/mevrouw,

Het landelijke Toezicht Sociaal Domein (TSD) gaat onderzoek doen naar de hulp in het lokale 
netwerk nadat Veilig Thuis een casus heeft overgedragen. Dit vloeit voort uit eerdere 
onderzoeksresultaten waaruit bleek dat bij samenwerking en informatiedeling binnen het lokale 
netwerk zich problemen kunnen voordoen waardoor er in casussen geen herstel en/of behoud 
van veiligheid wordt gerealiseerd. De aankondiging van het onderzoek treft u als bijlage aan.

Toelichting onderzoek
In TSD werken vier rijksinspecties samen aan toezichttaken op het gebied van kwetsbare 
jeugdigen en volwassenen. Afgelopen 2 jaar heeft de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de Veilig Thuis organisaties. Nu wordt de blik verlegd 
naar de hulp die door het lokale netwerk ingezet wordt na verwijzing door Veilig Thuis. TSD 
voert het onderzoek uit in meerdere Veilig Thuis regio’s in het land in een drietal gemeenten 
per regio. In Zeeland zijn dat de gemeenten Terneuzen, Tholen en Vlissingen. In het 
onderzoek staat de volgende hoofdvraag centraal:

- Wat zijn werkzame elementen in de zorg en ondersteuning die bijdragen aan herstel en 
behoud van veiligheid voor cliënten die door Veilig Thuis zijn overgedragen aan het 
lokale netwerk?

Uitvoering van het onderzoek vindt plaats van mei 2018 tot en met najaar 2018 en alle 
bevindingen en mogelijkheden voor verbetering worden teruggekoppeld naar de gemeente en 
de betrokken instellingen. TSD zal goede voorbeelden en werkzame elementen landelijke 
bekendheid geven om de kwaliteit van de hulp in het land te bevorderen. De landelijke 
eindrapportage wordt voorzien eind 2019. 
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Het College zal u mettertijd informeren over de eindresultaten van het onderzoek voor 
Vlissingen.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


