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Uw kenmerk 

 

 

Bijlage(n)  

 

Geachte heer Vader,  

In mei 2018 start Toezicht Sociaal Domein (TSD) een toezichtonderzoek naar de 

hulp die door het lokale netwerk ingezet wordt na verwijzing door Veilig Thuis. TSD 

voert dit onderzoek onder andere uit in de Veilig Thuis regio Zeeland in de 

gemeenten Terneuzen, Vlissingen en Tholen. 

In deze brief informeren wij u over TSD en over onze werkwijze in het onderzoek, 

omdat uw gemeente een verantwoordelijkheid heeft voor het zorgen voor 

kwalitatief goede zorg en ondersteuning na meldingen van kindermishandeling en 

huiselijk geweld. 

 

Toezicht Sociaal Domein 

TSD bestaat uit vier rijksinspecties die samenwerken aan toezichttaken op het 

gebied van kwetsbare jeugdigen en volwassenen. Het gaat om: Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Justitie en Veiligheid, Inspectie van het 

Onderwijs en Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.  

TSD richt zich in het toezicht op verbetering van de kwaliteit en samenhang van de 

zorg en ondersteuning binnen het sociaal domein. Het toezicht richt zich op het 

lokale netwerk en andere organisaties die hulp bieden aan kwetsbare jeugdigen en 

volwassenen. We baseren ons in het toezicht op normen uit de toetsingskaders 

‘Stelseltoezicht Jeugd’ en ‘Stelseltoezicht Volwassenen’ die ondermeer op basis van 

het Verdrag Inzake de Rechten van het Kind, de Jeugdwet, de Wet Passend 

Onderwijs en de Participatiewet tot stand zijn gekomen. De toetsingskaders zijn 

online te vinden op www.stelseltoezichtjeugd.nl en 

www.stelseltoezichtsociaaldomein.nl.  

 

Het Lokale Netwerk na Veilig Thuis 

Het huidige onderzoek komt voort uit bevindingen in eerder onderzoek dat gedaan 

is door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar de kwaliteit van Veilig Thuis 

organisaties en het onderzoek door TSD naar de zorg en ondersteuning door 

wijkteams.  

 

http://www.stelseltoezichtjeugd.nl/
http://www.stelseltoezichtsociaaldomein.nl/
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Kenmerk 
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Het onderzoek is van belang, omdat in de zorg en ondersteuning sprake is van 

kwetsbare burgers en mogelijke risicovolle situaties. Gezien de ingrijpende 

gevolgen van (kinder)mishandeling en huiselijk geweld is het van belang dat het 

lokale netwerk passende hulp inzet om de veiligheid te herstellen.  

 

TSD is van plan om in uw gemeente onderzoek te doen naar goede voorbeelden en 

werkzame elementen in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in 

casussen die vanuit Veilig Thuis worden doorgeleid naar het lokale netwerk. Daarbij 

zullen de inspecties onderzoeken in hoeverre de veiligheid wordt gewaarborgd en 

passende hulp wordt verleend om onveiligheid in de toekomst te voorkomen.  

Bij het onderzoek wordt een brede doelgroep betrokken. Zowel casussen van 

huishoudens met kinderen als huishoudens zonder kinderen waarin sprake is van 

onveilige situaties worden in het onderzoek betrokken. 

TSD hoopt ook in uw gemeente een bijdrage te kunnen leveren aan het versterken 

van de samenhang en kwaliteit van de hulp. 

 

TSD voert het onderzoek uit in meerdere Veilig Thuis regio’s in het land. Per regio 

wordt het onderzoek in een drietal gemeenten uitgevoerd. Per gemeente worden 

de bevindingen en mogelijkheden voor verbetering teruggekoppeld naar gemeente 

en betrokken instellingen. TSD zal goede voorbeelden en werkzame elementen 

landelijke bekendheid geven om de kwaliteit van de hulp in het land te bevorderen.  

 

Organisaties in uw gemeente of regio 

Voor de gemeente Vlissingen zijn dossiers voor onderzoek geselecteerd. Op dit 

moment is nog niet duidelijk welke organisaties voor het onderzoek benaderd 

zullen worden. Omdat TSD casussen volgt in het onderzoek blijkt pas tijdens het 

dossieronderzoek welke organisaties betrokken zullen worden. Organisaties die een 

rol gespeeld hebben in het waarborgen van veiligheid of het verlenen van hulp 

kunnen benaderd worden. Mogelijk gaat het dan ook over organisaties die wel hulp 

verlenen aan cliënten woonachtig in Vlissingen maar zelf elders gehuisvest zijn. 

Mocht u organisaties vooraf willen informeren over een mogelijke betrokkenheid bij 

het komende onderzoek dan kunt u dit middels deze brief doen. Toezicht Sociaal 

Domein zal zelf gedurende het onderzoek met een aantal organisaties contact 

opnemen mochten zij betrokkenheid worden in  het onderzoek.  

 

Op de website www.toezichtsociaaldomein.nl treft u meer informatie aan over TSD. 

Wanneer u vragen over het onderzoek heeft, kunt u contact met ons opnemen. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

mr. S.N. (Sanne) van Muijden 

waarnemend programmadirecteur TSD 

 

http://www.toezichtsociaaldomein.nl/



