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1. Inleiding 
 
Op 10 januari 2018 verscheen het Inspectieonderzoek ‘Casusonderzoek Zeeland, Onderzoek naar 
aanleiding van het onverwacht overlijden van een baby’. Het overlijden van baby A.K. is een 
verdrietige gebeurtenis, die vele betrokkenen heeft geraakt. Bij deze casus waren diverse 
professionals van verschillende organisaties betrokken, waaronder professionals van Porthos. Op het 
moment van verschijnen van het Inspectierapport liep een justitieel onderzoek naar de toedracht van 
het overlijden. 
 
De conclusies uit het Inspectieonderzoek zijn:  
“De betrokken professionals hadden bij de behandeling of begeleiding binnen het gezin of van 
individuele gezinsleden oog voor de ontwikkeling en veiligheid van de kinderen. Ondanks de goede 
intenties en inspanningen schoot de hulpverlening tekort omdat tussen de betrokken professionals 
onvoldoende verbinding tot stand kwam. De betrokken professionals boden hulp die aansloot bij de 
ontwikkelingstaken van de kinderen en de hulpvraag van de ouders. Ook sloot deze hulp aan bij de 
achtergrond en eigen mogelijkheden van de ouders en hun netwerk. De professionals zetten 
afzonderlijk passende hulp in om de veiligheid van de kinderen te vergroten en de ontwikkeling van de 
kinderen te stimuleren. Echter, omdat niet alle betrokken professionals beschikten over de door de 
andere professionals opgemerkte signalen van mogelijk verminderde draagkracht, zijn deze niet in 
samenhang gewogen en beoordeeld.” 
 
 
 
 

2. Algemene reactie Porthos op het Inspectierapport 
 
Porthos onderschrijft de conclusies van het Inspectierapport. Een betere verbinding en afstemming op 
inhoud en werkwijze tussen professionals in het sociaal domein en in het veiligheidsdomein, vormt de 
rode draad van het rapport. Gezamenlijk met professionals, met partnerorganisaties in de keten van 
(maatschappelijke-) zorg en veiligheid en met gemeenten, willen wij ons domein overstijgend inzetten 
om verbetermaatregelen te treffen 
Porthos wil vanuit haar rol en verantwoordelijkheid oog hebben voor de verhouding tussen 
draagkracht en draaglast van inwoners en hun netwerk, voor het bevorderen van zo veilig mogelijke 
woon- en leefsituaties en voor het waar mogelijk voorkomen of beperken van risico’s. Daarom willen 
wij zowel voor het eigen als voor het gezamenlijke verbetertraject het volgende perspectief voor ogen 
houden:  
 

 Wat gaat er straks concreet beter in het primair proces van Porthos zelf?  
 Wat gaat er straks concreet beter in de samenwerking tussen professionals van verschillende 

partijen?  
 Wat gaat er straks concreet beter waar inwoners/cliënten baat bij hebben?  

 
  
Dit verbeterplan is voor een deel ontstaan in samenwerking tussen intern betrokkenen van Porthos. 
Daarnaast is een belangrijk deel in samenwerking tussen Veilig Thuis (VT), Reclassering Nederland 
(RN), Forensische Zorg Zeeland van Emergis (FZZ) en Intervence tot stand gekomen. Onder regie 
van de coördinerende gemeente Middelburg is het verbeterproces opgepakt. Dit is ons zowel 
behulpzaam geweest bij de totstandkoming van het eigen verbeterplan als bij de invulling van de 
gezamenlijke opdracht om te komen tot concrete verbetermaatregelen voor het voeren van regie, voor 
de verantwoordelijkheidstoedeling, voor informatie-deling en voor toetsing op de Norm van de 
verantwoorde werktoedeling.  
 
De Inspecties formuleren in het rapport aan Veilig Thuis Porthos, Intervence en Reclassering 
Nederland specifieke verwachtingen ten aanzien van het voeren van (domein overstijgende) regie.  
Daarnaast benoemen de Inspecties aan Porthos en Vraagkracht specifieke verwachtingen in relatie 
tot de norm van de verantwoorde werktoedeling dat (jeugd-)hulpverlening wordt toebedeeld aan 
aanbieders en professionals die in staat zijn aan deze norm te voldoen. Dat wil zeggen dat zij 
beschikken over de juiste expertise en vakbekwaam zijn.  Deze norm geldt zowel voor professionals 
van Porthos zelf als voor het toezien op de inzet van gekwalificeerde professionals van organisaties 
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die werkzaamheden verrichten die vallen onder de norm van de verantwoorde werktoedeling conform 
het Besluit Jeugdwet.  
 
In dit verbeterplan geven wij hier invulling aan. Daarbij realiseren wij ons ten volle dat verbeteringen 
niet alleen doorgevoerd moeten worden in regels en structuur maar dat het succes van verbeteringen 
vooral ook cultuurdimensies betreft zoals (beroeps-)houding en gedrag. Hoe werken wij/onze 
professionals samen? Hoe zorgen we voor een cultuur waarin professionals elkaars expertise 
optimaal benutten en elkaar optimaal aanspreken? Hoe zorgen we er met elkaar voor dat werken aan 
veiligheid van alle inwoners de permanente aandacht en inzet krijgt die het verdient? Oftewel: 
verbeteringen aanbrengen en beheersen op papier (structuur) is belangrijk, maar uiteindelijk gaat het 
om concrete verbeteringen in de dagelijkse werkpraktijk voor inwoners/klanten. 
 
Aanvullende opmerkingen bij het Inspectierapport 
 
Porthos vindt het belangrijk om het Inspectierapport tevens aan te grijpen om te analyseren of er nog 
andere verbetermaatregelen nodig zijn dan de verbeterpunten uit het Inspectierapport. Daarom zal 
Porthos in aansluiting en in tijd volgend op de te treffen concrete verbetermaatregelen, ook aandacht 
schenken aan de werking/toetsing van interne (kwaliteits-)systemen en interne werkwijzen. Zo hebben 
wij bijvoorbeeld geconstateerd dat het veiligheidsaspect van professionals ook nog verbeterd kan 
worden (bijvoorbeeld een protocol veilig werken voor professionals).  
 
 

3. Verbeterpunten Inspecties inzake Regie  
 

1. Dat bij het uitvoeren van de regie in een hulpverleningstraject gewerkt wordt volgens het 
principe één gezin, één plan, één regisseur; 

2. Dat, in geval sprake is van nog een regisseur die regie voert vanuit een andere opdracht, 
bijvoorbeeld vanuit het strafrecht, afstemming is tussen die regisseurs, om te komen tot één 
plan en één regisseur; 

3. Dat duidelijk is wie in een hulpverleningstraject de regie uitvoert en dat alle betrokkenen 
hierover zijn geïnformeerd en weten wat van hen verwacht wordt; 

4. Dat afspraken over afstemming expliciet worden gemaakt binnen het familienetwerkberaad en 
      dat alle betrokkenen hierover zijn geïnformeerd; 
5. Dat informatie wordt geverifieerd en gedeeld met andere betrokken partijen; 
6. Dat bij het overnemen van de regie opnieuw bekeken wordt of de samenstelling van de 

aanwezigen bij de familienetwerkberaden nog opportuun is; 
7. Dat zij met veldpartijen concrete afspraken maken voor wat betreft het voeren van regie onder 

andere over verantwoordelijkheidstoedeling, informatie-uitwisseling en doorzettingsmacht. 
 
 
3.1DEEL I Verbeterpunten regie Extern  
 
3.2 Probleemanalyse 
Porthos is de lokale toegang voor de Wmo en Jeugdwet voor de drie gemeenten op Walcheren: 
Middelburg, Veere en Vlissingen. Porthos is een gemeentelijke uitvoeringsorganisatie. Dit betekent 
dat het beleid en de opdracht aan Porthos worden vastgesteld door de gemeentebesturen.1  De De 
                                                      
1 De visie op het sociaal domein is in de regio Walcheren neergelegd in de Pentekening. De Pentekening vormt 
het visiedocument voor het klantproces op Walcheren en bevat de uitgangspunten voor de toegang tot 
ondersteuning en zorg zowel op het gebied van de maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp, participatie als 
veiligheid in het sociaal domein. De Pentekening is in 2014 bij de start van de laatste decentralisatieoperatie, door 
de gemeenteraden van Middelburg, Veere en Vlissingen vastgesteld. De Pentekening is destijds tot stand 
gekomen in een interactief proces met alle betrokken partijen, inclusief sociale adviesraden. De Pentekening 
bevat belangrijke uitgangspunten en kaders, geeft sturing aan de inrichting in het sociaal domein en vormt de 
basis voor de inrichting van de lokale toegang, de werking van gebiedsteams, de contractering van zorg en 
dienstverlening en voor de gemeentelijke verordeningen. Met dat alles geeft de Pentekening inhoud aan ambities 
in het sociaal domein voor de inwoners van de drie gemeenten en voor de publieke en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid van betrokkenen. De drie gemeenten hebben afzonderlijke Verordeningen vastgesteld voor 
de uitvoering van de Wmo en de Jeugdwet.  
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gemeente Veere is werkgever van Porthos en draagt vanuit die verantwoordelijkheid zorg voor de 
bedrijfsvoering van Porthos. De ‘governance’ van Porthos is neergelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst tussen de drie gemeenten. 
Porthos is verantwoordelijk voor het proces van aanvragen en toekennen van Wmo, Jeugdhulp en 
leerlingenvervoer. Porthos draagt tevens de verantwoordelijkheid voor het functioneren van de 
gebiedsteams en zorgt voor het supervisorschap van deze teams. Onder de verantwoordelijkheid van 
Porthos werken de gebiedsteams aan midden- en hoog risico en aan meervoudige- en/of complexe 
problematiek voor alle inwoners. De gebiedsteammedewerkers zijn in dienst van 
‘moederorganisaties’. De gebiedsteams zijn geen zelfsturende teams, maar werken onder 
supervisorschap. De supervisors van deze gebiedsteams kunnen met een hierarchische rol sturing 
geven aan de gebiedsteams, dragen zorg voor effectieve samenwerking tussen de 
gebiedsteammedewerkers en kunnen besluiten nemen over inzet en acties. Vanwege deze met 
‘doorzettingsmacht’ beklede rol zijn de supervisors ondergebracht bij Porthos. 
Porthos draagt tevens zorg voor het functioneren van de Familienetwerkberaden en levert daarvoor 
de gespreksleiders. De gespreksleiders zijn de professionals die de familienetwerkberaden 
voorbereiden, voorzitten en afronden. Zij zijn de technisch voorzitter van het netwerkberaad en 
moeten onafhankelijk kunnen opereren. Vanwege die onafhankelijkheid zijn de gespreksleiders in 
dienst van Porthos.  
 
Porthos is erop gericht de inwoners/klanten zoveel mogelijk in staat te stellen waar mogelijk zelf de 
regie te voeren over de eigen ondersteuningsvraag/-behoefte. Porthos ondersteunt inwoners bij het in 
kaart brengen van de eigen ondersteuningsvraag, bij het in beeld brengen van draagkracht en 
draaglast (en de rol die het netwerk kan vervullen) en bij het proces van aanvraag en toewijzing van 
een breed scala aan voorzieningen, variërend van hulpmiddelen, begeleiding, familienetwerkberaden 
tot en met de inzet van gesloten jeugdzorg. Porthos stelt zich daarbij tot doel de situatie van inwoners 
duurzaam te verbeteren en waar nodig bij te dragen aan continuïteit in de ondersteuning. Soms 
hebben inwoners incidentele ondersteuning nodig. Soms hebben inwoners langdurige 
ondersteuningsbehoeften die mee veranderen met de verschillende levensfasen en -omstandigheden. 
Zo maakt het karakter van de tijdelijkheid van een maatregel (straf/civiel) of de inzet van ‘drang’ in het 
vrijwillig kader bij risico’s voor minderjarigen door gecertificeerde instellingen, veelal dat er tevens 
blijvend passende ondersteuning nodig is om het gehele (gezin)systeem continuïteit te bieden.  
 
 
3.3 Knelpunten 
De samenwerking tussen het sociaal domein en de strafrechtketen en de samenwerking binnen het 
sociaal domein, is voor alle betrokken partijen een uitdagende opgave. Het is in de praktijk soms lastig 
om een compleet beeld te hebben van alle betrokken partijen, van de regievoering, van de inhoud van 
de verschillende ondersteuningstrajecten en verschillende maatregelen. Daarbij komt dat de 
privacywetgeving waarborgen en condities schept die van invloed zijn op de reikwijdte van de 
gegevensdeling. Betrokken hulpverleners zijn niet altijd op de hoogte van elkaars betrokkenheid. 
Soms verandert ook het aantal betrokken partijen tijdens een ondersteuningstraject en vinden er 
wisselingen plaats van professionals. Bijvoorbeeld omdat een andere professional beter aansluit bij de 
hulpvraag of problematiek. Of er vindt een wisseling plaats op verzoek van de cliënt. Samenwerking in 
domeinoverstijgende casussen is momenteel nog onvoldoende ingebed in duidelijke gezamenlijke 
afspraken en kaders. Daardoor is deze samenwerking nog te zeer afhankelijk van betrokkenheid en 
relaties tussen professionals. Professionals op uitvoerend niveau weten elkaar wisselend te vinden. 
Dat maakt de samenwerking kwetsbaar. Daarnaast is er niet altijd duidelijk waar en bij wie de 
casusregie is belegd en waar en bij wie –indien van toepassing- procesregie is belegd. 
Onduidelijkheid of onbekendheid over rollen, taken en verantwoordelijkheden kan die onduidelijkheid 
nog eens versterken. 
 
 
 
3.4 Doelstellingen 
 

 Vanuit Veilig Thuis, Intervence, Reclassering Nederland wordt bij huiselijk geweld zaken altijd 
een check gedaan op bekendheid bij Porthos. 

 Porthos, Reclassering Nederland, Veilig Thuis en Intervence hebben vaste afspraken over de 
invulling van familienetwerkberaden in domeinsoverstijgende casussen. 
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 De betrokken partijen bereiken overeenstemming over de invulling van de regierol, leggen 
deze afspraken vast en zorgen dat dit binnen de eigen organisatie bekend is. 

 Porthos geeft Reclassering Nederland, VeiligThuis, Intervence en FZZ uitleg over de 
werkwijze, wettelijke kaders en beleidsuitgangspunten waarbinnen de uitvoeringsorganisatie 
Porthos werkt. 

 Informatiedeling geschiedt conform de geldende wet- en regelgeving en is in lijn met de 
privacy protocollen van de organisaties. 

 De betrokken partijen spreken af dat bij een overdracht van regierol dit besproken en gedeeld 
wordt in een familienetwerkberaad. 

 De afspraken tussen Porthos, Reclassering Nederland, Veilig Thuis, Intervence en FZZ over 
de invulling van de regierol, de betrokkenheid bij uitnodigingen voor netwerkberaden, de 
afstemming over het hulpverleningstraject, informatiedeling en afstemming met clienten 
worden vastgelegd in een document/afspraak/protocol/convenant. 

 
 
 

Maatregel 1.1 
Toelichting maatregel Vanuit Veilig Thuis, Intervence, Forensische Zorg 

Zeeland/Emergis en Reclassering wordt bij huiselijk geweld 
altijd een check gedaan op bekendheid bij Porthos. 
 
Betrokken partijen kunnen direct contact opnemen met het KCC 
van Porthos via het algemene nummer 088-7514000. Er kan 
direct een check gedaan worden op bekendheid binnen Porthos 
en welke vormen van hulp zijn ingezet (Gebiedsteam, 
klantondersteuner, gespreksleider of gecontracteerde hulp). 
Nb: Porthos kent geen 24x7-uur bereikbaarheidsdienst. Het 
algemene nummer schakelt buiten werktijden door naar 
crisisnummer. 

Soort maatregel Afspraak tussen Porthos, Reclassering Nederland, FZZ, 
Intervence en Veilig Thuis 

Verantwoordelijke 
functionaris  

manager Porthos 

Overige betrokkenen  unit manager RN 
teamleider Intervence 
manager VT 
directeur FZZ Emergis  

Resultaat/ opbrengst Inzicht in elkaars betrokkenheid, om vanuit inzage in elkaars 
betrokkenheid te komen tot een familienetwerkberaad en goede 
afstemming van inzet. 

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden in Q2 2018  
Inbedding in werkwijze De werkafspraak wordt vastgelegd in een gedeeld document, dit 

wordt vervolgens in de organisaties intern geborgd in het 
werkproces. 

Kritische succesfactoren Bekendheid bij medewerkers, vertrouwen in elkaars organisatie 
en werkwijze, vertrouwen in de meerwaarde van het resultaat 
(veiligheid cliënt/gezin), bekendheid met elkaars 
werk/kader/organisatie, toegang tot elkaar. 

Cliëntperspectief 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 
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Maatregel 1.2 
Toelichting maatregel Porthos, Reclassering Nederland, Veilig Thuis, FZZ en 

Intervence hebben vaste afspraken over de invulling van 
familienetwerkberaden in domein overstijgende casussen 
 
Familienetwerkberaden worden bij midden en hoog risico 
regelmatig georganiseerd, minimaal 1 x per drie maanden. 
Tijdens het familienetwerkberaad is er elke keer aandacht voor 
het veiligheidsrisico, de inzet van de verschillende instellingen, 
de afstemming van deze inzet en het actualiseren van deze 
inzet. De betrokken partijen zijn medeverantwoordelijk voor het 
betrekken bij en informeren van relevante partijen uit hun 
domein over het verloop van het familienetwerkberaad. Om alle 
mogelijke partijen in beeld te hebben is er een standaardformat 
opgesteld. Doel van het werken met dit format is om de 
gezamenlijke werkwijze te borgen en te checken (komt alles ter 
sprake, zijn de juiste partijen betrokken, wordt alles goed 
vastgelegd en wordt de juiste informatie gedeeld). Het format 
wordt tevens gebruikt om te checken of afsprasken rondom 
regie en overdracht vast worden gelegd. 

Soort maatregel Afspraak tussen Porthos, Reclassering Nederland, FZZ, 
Intervence en Veilig Thuis 

Verantwoordelijke 
functionaris  

manager Porthos 

Overige betrokkenen  unit manager RN 
teamleider Intervence 
manager VT 
directeur FZZ Emergis  

Resultaat/ opbrengst Gestructureerd overleg, afstemming inzet, voorkomen van 
missen instellingen, ondervangen van wisselingen in regie en 
doorlopende zorglijn. 

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden in Q2 2018 
Inbedding in werkwijze De werkafspraak wordt vastgelegd in een gedeeld document, dit 

wordt vervolgens in de organisaties intern geborgd in het 
werkproces. 

Kritische succesfactoren Bekendheid bij medewerkers, vertrouwen in elkaars organisatie 
en werkwijze, vertrouwen in de meerwaarde van het resultaat 
(veiligheid cliënt/gezin), bekendheid met elkaars 
werk/kader/organisatie, toegang tot elkaar. 

Cliëntperspectief 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 
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Maatregel 1.3 
Toelichting maatregel De betrokken partijen bereiken overeenstemming over de 

invulling van de regierol, leggen deze afspraken vast en 
zorgen dat dit binnen de eigen organisatie bekend is. 
 
Wanneer je van elkaar weet dat er betrokkenheid is en de 
instellingen samen met de cliënt/gezinsleden een 
familienetwerkberaad voeren, kan er uitvoering gegeven worden 
aan de centrale verbetermaatregel 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur. 
Tijdens het familienetwerkberaad wordt de casusregie 
toegewezen en vastgelegd door Porthos. Als er gewerkt wordt 
vanuit verschillende wettelijke kaders wordt er relevante 
informatie (proportioneel) uitgewisseld en de 
procesregievoerder aangewezen, deze besluitvorming 
vindplaats tijdens het familienetwerkberaad en wordt vastgelegd 
door Porthos. 
 

Soort maatregel Afspraak tussen Porthos, Reclassering Nederland, FZZ, 
Intervence en Veilig Thuis 

Verantwoordelijke 
persoon  

manager Porthos 

Overige betrokkenen  unit manager RN 
teamleider Intervence 
manager VT 
directeur FZZ Emergis  

Resultaat/ opbrengst Duidelijke verdeling van taken, rollen en verantwoordelijkheden 
voor de professionals en de client/gezinsleden. Uitvoering 
geven aan de 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, rollen en 
verantwoordelijkheden 

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden in Q2 2018 
Inbedding in werkwijze De werkafspraak wordt vastgelegd in een gedeeld document, dit 

wordt vervolgens in de organisaties intern geborgd in het 
werkproces. 

Kritische succesfactoren Bekendheid bij medewerkers, vertrouwen in elkaars organisatie 
en werkwijze, vertrouwen in de meerwaarde van het resultaat 
(veiligheid cliënt/gezin), bekendheid met elkaars 
werk/kader/organisatie, toegang tot elkaar. 

Cliëntperspectief 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 
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Maatregel 1.4  
Toelichting maatregel Porthos geeft Reclassering Nederland, Veilig thuis, 

Intervence en FZZ uitleg over de werkwijze, de wettelijke 
kaders en beleidsuitgangspunten waarbinnen de 
uitvoeringsorganisatie Porthos werkt. 
 
Om tot goede samenwerking te komen is het belangrijk dat 
betrokken instellingen weten van elkaar wat ze doen, vanuit 
welke wettelijke kaders ze werken en in opdracht van wie ze 
werken, hoe ziet hun werk eruit en welke mogelijkheden hebben 
ze. 
Porthos zal een keer per jaar presentaties en uitleg geven aan 
medewerkers van Veilig Thuis, Intervence, FZZ en Reclassering 
Nederland.  
 

Soort maatregel Presentaties over werk en organisatie. 

Verantwoordelijk 
functionaris 

Manager & MT Porthos 

Overige betrokkenen  De supervisors van Porthos. 
Moederorganisaties van het gebiedsteam 
Reclassering Nederland 
Intervence 
Veilig Thuis 
FZZ 

Resultaat/ opbrengst Inzage in elkaars werk, begrip voor mogelijkheden en 
beperkingen van elkaars inzet, contact op uitvoerend niveau, 
kennen en gekend worden en kortere communicatielijnen 
tussen uitvoerende medewerkers. 

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden in Q3 2018 
Inbedding in werkwijze Een keer per jaar nodigt Porthos de betrokken organisaties uit 

om met elkaar in gesprek te gaan en presentaties te geven over 
elkaars werk. (Informatie uitwisseling) 

Kritische succesfactoren Presentaties bij de juiste teams, beantwoorden van vragen die 
bij uitvoerende medewerkers leven, toegespitst op 
samenwerking. 

Cliëntperspectief 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 
Kennisdelen maakt afstemming, contact en vertrouwen 
makkelijker. 
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Maatregel 1.5 
Toelichting maatregel Informatiedeling geschiedt conform de geldende wet- en 

regelgeving en is in lijn met de organisaties eigen privacy 
protocollen. 
 
De betrokken organisaties zijn verantwoordelijk voor het 
naleven van de geldende wetgeving. Ze kunnen elkaar hierop 
bevragen en aanspreken. Indien informatie niet gedeeld kan 
worden, dan wordt dit toegelicht waarom dit is. Inzage in elkaars 
privacy protocol kan hierin helpen. Tijdens een eerste 
familienetwerkberaad is het van belang duidelijk wordt 
besproken, met cliënt(en) en instellingen, welke informatie met 
wie en met welk doel gedeeld kan worden.  
Het delen van informatie zonder toestemming geldt alleen als 
de betrokken professional van mening is dat er spraken is van 
een onveilige situatie in het gezin. 
Er wordt gewerkt conform het door de Zeeuwse gemeenten 
vastgestelde Handelingskader Gegevensdeling (naar aanleiding 
van de Leertuin gegevensdelen in het sociaal domein). 
 

Soort maatregel Afspraak tussen Porthos, Reclassering Nederland, FZZ, 
Intervence en Veilig Thuis 

Verantwoordelijke 
functionaris  

Manager Porthos  

Overige betrokkenen  De supervisors van Porthos & teamleiders van Porthos 
Moederorganisaties van de Gebiedsteams 
unit manager RN 
teamleider Intervence 
manager VT 
directeur FZZ Emergis 

Resultaat/ opbrengst Duidelijkheid i voor de cliënt en betrokken organisaties over 
informatiedeling.  

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden in Q3 2018 
Inbedding in werkwijze Informatiedeling is een standaard gespreksonderwerp bij het 

(eerste) familienetwerkberaad. 
Kritische succesfactoren Consequent handelen, bereidheid om uitleg te geven over 

besluiten, kijken naar mogelijkheden in plaats van 
onmogelijkheden. 

Cliëntperspectief Adequate hulpverlening is beter te bieden als de betrokken 
partijen hun informatie met elkaar delen, de cliënt(en) moeten 
echter ook beschermd worden tegen onnodig en overmatig 
informatiedelen. 
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Maatregel 1.6 
Toelichting maatregel De betrokken partijen spreken af dat bij een eventuele 

overdracht van regierol dit besproken en gedeeld wordt in 
een familienetwerkberaad. 
 
Het belang om dit duidelijk te communiceren is evident. 
Verwarring over regievoering maakt dat het risico ontstaat dat 
informatie gemist wordt, hulpverlening stagneert of partijen niet 
uitgenodigd worden. 

Soort maatregel Afspraak tussen Porthos, Reclassering Nederland, FZZ, 
Intervence en Veilig Thuis 

Verantwoordelijke 
functionaris  

Manager Porthos  

Overige betrokkenen  Gespreksleiders, supervisors & teamleiders van Porthos en 
moederorganisaties van de gebiedsteams. 
unit manager RN 
teamleider Intervence 
manager VT 
directeur FZZ Emergis 

Resultaat/ opbrengst Alle betrokken partijen zijn op de hoogte wie regievoerder is.  
Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden in Q2 2018 
Inbedding in werkwijze Afspraak vaststellen, uitvoeren en opvolgen door standaard 

uitvraag door de gespreksleider tijdens het 
familienetwerkberaad. Daarbij wordt een standaardformat 
gebruikt (zie ook maatregel 1.2.).  

Kritische succesfactoren Consequent uitvoeren afspraak, duidelijke afspraken over 
regievoering in de brede zin. 

Cliëntperspectief Continuïteit is geborgd voor de cliënt 
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Maatregel 1.7 
Toelichting maatregel De afspraken tussen Porthos, Reclassering Nederland, 

Veilig Thuis, Intervence en FZZ over de invulling van de 
regierol, de betrokkenheid bij/uitnodiging voor 
netwerkberaden, de afstemming over het 
hulpverleningstraject, informatiedeling en afstemming met 
cliënten worden vastgelegd in een 
document/afspraak/protocol/convenant. 
 
Om bovenstaande maatregelen en afspraken duidelijk, 
inzichtelijk en eenduidig te houden worden de gemaakte 
afspraken schriftelijk vastgelegd. Dit document dient vervolgens 
als basis/richtlijn voor de samenwerking in domein overstijgende 
casussen. Ook nieuwe medewerkers worden hierover 
geïnformeerd en krijgen relevante documenten tot hun 
beschikking. De documenten zijn eveneens voor bestaande 
medewerkers altijd toegankelijk.  
 

Soort maatregel Afspraak tussen Porthos, Reclassering Nederland, FZZ, 
Intervence en Veilig Thuis 

Verantwoordelijke 
functionaris  

Manager Porthos 

Overige betrokkenen  unit manager RN 
teamleider Intervence 
manager VT 
directeur FZZ Emergis 

Resultaat/ opbrengst Gestructureerde samenwerking, document waaraan de 
betrokken instellingen zich committeren 

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden in Q2-Q3 2018 
Inbedding in werkwijze Iedere organisatie zorgt voor een inbedding in de eigen 

werkwijze en het samenwerkingsdocument bekend is bij de 
uitvoerende medewerkers. 

Kritische succesfactoren Schriftelijke afspraken moeten de samenwerking bevorderen, 
de professionals handvaten bieden om met elkaar, ieder vanuit 
hu eigen professie, te werken aan een veiligere situatie voor 
cliënten. 

Cliëntperspectief Duidelijkheid en continuïteit in de zorglijn voor de cliënt. (1 
gezin, 1 plan, 1 regisseur) 
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3.5 DEEL II Verbeterpunten regie – Intern 
 
De maatregelen uit het vorige hoofdstuk ‘Extern”  zijn onderstaand waar mogelijk gespiegeld 
in ‘interne’ maatregelen die Porthos zal treffen. 

 

Maatregel 2.1 
 
Toelichting maatregel Porthos stelt met de betrokken instellingen een 

samenwerkingsprotocol/handvat/convenant op om te 
voldoen aan het inspectierapport gestelde verbeterpunten. 
 
De gedeelde werkwijze vormt de basis voor samenwerking. 
Porthos draagt dit intern uit via afdelings- en cluster overleggen, 
casuïstiek en collegiaal overleg. Daarbij wordt gewerkt volgens 
het vierogenprincipe en vindt collegiale intervisie plaats.  

Soort maatregel Werkinstructie 

Verantwoordelijk 
functionaris  

manager Porthos 

Overige betrokkenen  Algemeen directeur Porthos  
MT Porthos 
Gesprekleiders Porthos, Sleutelwerkers en hun  
Moederorganisaties, 
De 3 Walcherse gemeenten 

Resultaat/ opbrengst Een gedeelde en uniforme werkwijze, gericht op veiligheid van 
cliënt(en) en samenwerking met instellingen in het sociaal 
domein. 

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden inQ3 en Q4 2018 
Inbedding in werkwijze Bekendmaken en delen van de werkwijze, het document 

bekend maken, bespreken tijdens werkoverleg en bevragen 
tijdens casuïstiek bespreking. 
Aandachtspunt bij werkbespreking tussen supervisor en 
sleutelwerkers. En aandachtspunt bij individuele 
werkoverleggen tussen teamleiders en gespreksleiders,  
klantondersteuners en casusbehandelaars 

Kritische succesfactoren Bekendheid van de werkwijze, onderschrijven van de werkwijze, 
vertrouwen in de (collega)instellingen. 

Cliëntperspectief 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 
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Maatregel 2.2 
Toelichting maatregel Porthos heeft een eenduidige werkwijze van het 

familienetwerkberaad bij domein overstijgende casuïstiek, 
medewerkers zijn daar mee bekend en voeren deze uit. 
 
(zie toelichting bij maatregel 1.2) 

Soort maatregel Werkinstructie 

Verantwoordelijk 
functionaris  

Teamleider Backoffice van Porthos 

Overige betrokkenen  Manager Porthos 
Gespreksleiders 
Supervisors 

Resultaat/ opbrengst Standaardwerkwijze en de afspraken tussen de betrokken 
partijen over de uitvoering van het familienetwerkberaad bij 
domein overstijgende casussen, zijn bekend bij medewerkers 
en voeren deze uit. 

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden in Q2-Q3 2018 
Inbedding in werkwijze Beschrijven, vaststellen en delen van de werkwijze intern en 

met betrokken instellingen. Kennisdelen over de 
protocollen/afspraken/gegevensdeling. 
Scholing van de gespreksleiders in de standaardwerkwijze. 
Client(en) worden standaard geïnformeerd over de werkwijze 
van het familienetwerkberaad en de informatiedeling die daarbij 
plaatsvind. Gebruik van checklist door de gespreksleiders en is 
onderdeel van het dossier. 

Kritische succesfactoren Bekendheid van de werkwijze, onderschrijven van de werkwijze, 
vertrouwen in instellingen en in de cliënt en gezinsleden 

Cliëntperspectief 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 
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Maatregel 2.3 
Toelichting maatregel Bij domein overstijgende casussen is de casusregie en 

procesregie besproken, belegd en vastgelegd tijdens het 
familienetwerkberaad. 
 

Soort maatregel Instructie 

Verantwoordelijk 
functionaris  

teamleider Backoffice Porthos 

Overige betrokkenen  Gespreksleiders Porthos 
Supervisors Porthos 
Medewerkers van de betrokken instellingen 

Resultaat/ opbrengst Duidelijke verdeling van de taak/rol/verantwoordelijkheden bij 
domein overstijgende casussen (1 gezin,1 plan, 1 regisseur) 

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden in Q2-Q3 2018 
Inbedding in werkwijze Werkafspraken/protocol/handelingskaders zijn bekend bij de 

deelnemers van het familienetwerkberaad. 
Kritische succesfactoren Bekendheid bij deelnemers van het familienetwerkberaad, 

vertrouwen in elkaars organisatie en werkwijze, vertrouwen in 
de meerwaarde van het resultaat, vertrouwen in betrokken 
gezin(sleden). 

Cliëntperspectief 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 
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Maatregel 2.4 
Toelichting maatregel Porthos geeft uitleg aan de betrokken instellingen over de 

werkwijze, wettelijke- en beleidskaders waarbinnen het 
werk uitgevoerd wordt. 
 

Soort maatregel Presentaties (minimaal 1 x per jaar) en informatie over 
werkwijze Porthos is beschikbaar en toegankelijk voor cliënten, 
professionals en organisaties 

Verantwoordelijk 
functionaris  

Manager Porthos  

Overige betrokkenen  MT Porthos 
Afdeling bedrijfsvoering van gemeente Veere (communicatie en 
website) en algemene directeur van Porthos. 

Resultaat/ opbrengst Betrokken instellingen en hun medewerkers en cliënten hebben 
inzicht in de Porthos werkwijze en de afgesproken 
handelingskaders/protocollen/afspraken die gelden bij de 
domein overstijgende casussen. 

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden in Q2-Q3 2018 
Inbedding in werkwijze Minimaal 1 keer per jaar geeft Porthos een presentatie bij 

moederorganisaties, Reclassering Nederland. FZZ, Intervence 
en Veilig Thuis. 
Protocol/handelingskader/werkwijze zijn beschreven en 
makkelijk vindbaar op de website van Porthos. 
Er zijn folders beschikbaar over het familienetwerkberaad en de 
handelingskaders voor cliënten. 

Kritische succesfactoren Actueel houden van de in formatiefolders en presentaties. 
Ruimte en tijd maken voor informatie uitwisseling bij uitvoerende 
medewerkers, informatie moet aansluiten bij de verschillende 
cliëntgroepen 

Cliëntperspectief 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 
 
 
 
 
 
 

 
Maatregel 2.5 
Toelichting maatregel De Porthosmedewerkers en sleutelwerkers zijn 

geïnformeerd en getraind over de wijze waarop 
informatiedeling bij domein overstijgende casussen en 
privacy-protocol gehanteerd wordt. 
 
Er wordt gewerkt conform het door de Zeeuwse gemeenten 
vastgestelde Handelingskader Gegevensdeling (naar aanleiding 
van de Leertuin gegevensdelen in het sociaal domein). 

Soort maatregel Instructie 

Verantwoordelijk 
functionaris 

manager Porthos 

Overige betrokkenen  MT Porthos 
Gemeente Veere, Vlissingen en Middelburg. 
Moederorganisaties van het gebiedsteam 
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Resultaat/ opbrengst Medewerkers handelen conform privacy-protocol en houden 
zich aan de afspraken zoals vastgelegd in het handelingskader 
privacy (vastgesteld door de drie Walcherse gemeenten). 

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden in Q3 2018 
Inbedding in werkwijze Er is een standaard werkwijze bij informatiedeling, en deze 

wordt áltijd besproken met cliënten. 
Gebruik maken van checklist die onderdeel is van het dossier 
van de cliënt. 

Kritische succesfactoren Consequent handelen, het blijven trainen en informeren van 
nieuwe medewerkers, moederorganisaties met eigen 
handelingskader. 

Cliëntperspectief 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 
 
 
 
 
 

Maatregel 2.6 
Toelichting maatregel Porthos werkt conform de afspraken die de gemeenten met 

partijen zullen maken rondom casus- en procesregie en 
rondom (de-)escalatie (regie/escalatiemodel) in situaties 
waarbij veiligheid van gezinsleden in het geding is.  
 
 
Zie maatregel 1.6. Waarbij Reclassering Nederland, FZZ, 
Intervence , Veilig Thuis en Porthos afspraken met elkaar 
maken bij overdracht van regie. Het familienetwerkberaad is het 
moment waar professionals en de cliënt(en) en hun gezinsleden 
afspraken maken over regievoering, veiligheidsrisico’s in beeld 
worden gebracht en informatie uitgewisseld wordt, waardoor op 
en afschalen van de casussen  
 

Soort maatregel Afspraak tussen de betrokken instellingen en deelnemers van 
familienetwerkberaden en instructie voor gespreksleiders. 

Verantwoordelijk  Keuze of en zo ja met welk escalatiemodel wordt gewerkt, is in 
de optiek van Porthos nadrukkelijk voorbehouden aan de 
gemeentebesturen. Niet in de laatste plaats omdat een 
escalatiemodel bij opschaling de bestuurlijke 
verantwoordelijkheden betreft van wethouder(s) en/of 
burgemeester. 
Wanneer een keuze is gemaakt, is de algemeen-directeur 
Porthos verantwoordelijk voor de borging van en werken 
volgens dat escalatiemodel. 

Overige betrokkenen   
Manager Porthos 
Teamleiders Porthos 
Supervisors 
Medewerkers van Reclassering Nederland, 
FZZ, Intervence, Veilig Thuis en de moederorganisaties 
Walcherse gemeenten 

Resultaat/ opbrengst Gestructureerde werkwijze waarbij een escalatiemodel 
gehanteerd wordt, bij casussen waar veiligheid van de 
cliënt/gezin/kind in het geding is en bij domein overschrijdende 
casussen. 

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden in Q4 2018 
Inbedding in werkwijze Uitdragen van de afspraak voor het werken met een 

escalatiemodel bij casuïstiek waar veiligheid in het geding is 
(Jeugd). 
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Implementeren van het escalatiemodel door trainingen, 
instructie en checklist. 
Checklist is een onderdeel van het dossier van de cliënt. 
Aandacht voor het gebruik van het escalatiemodel bij 
werkoverleg, teamoverleg en controleren van het gebruik van 
de checklist door steekproefsgewijs dossiercontrole. 

Kritische succesfactoren Gemeentelijke besluitvorming voor het voeren van een 
escalatiemodel, consequent uitvoeren van de afspraak. 

Cliëntperspectief 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur 
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Maatregel 2.7 
Toelichting maatregel Porthos werkt standaard met de verwijsindex als het om 

Jeugdcasussen bij domein overschrijdende casussen  de 
problematiek  
 
 
Bij een casussen die de domeinen overstijgt is het van belang te 
weten wie er betrokken zijn bij de jeugdige. Door het 
consequent gebruiken van de verwijsindex bij jongeren die 
complexe problematiek ervaren, wordt er geen informatie 
gemist. En kunnen alle partijen uitgenodigd worden als de 
hulpverlening stagneert. 

Soort maatregel Werkinstructie 

Verantwoordelijke 
functionarissen 

Manager Porthos,supervisors en teamleiders Porthos (MT) 

Overige betrokkenen  GGD Zeeland als uitvoerder van de verwijsindex 
Gespreksleiders, supervisors & teamleiders van Porthos. 
Klantondersteuners, casusbehandelaars en sleutelwerkers  en 
moederorganisaties . 

Resultaat/ opbrengst Jongeren met zwaardere hulpvraag en hun hulpverleners zijn in 
beeld. 

Realisatie/ tijdperiode Training verwijsindex zal plaats vinden in Q2 2018 
Inbedding in werkwijze Trainen, medewerkers vullen consequent de verwijsindex in. 

Onderwerp van gesprek bij team en individuele werkoverleggen 
en opvolgen door leidinggevenden. 
Opnemen als standaard in de werkprocessen.  

Kritische succesfactoren Consequent uitvoeren afspraak, betrokken instellingen 
moetende afspraken ook invoeren, cliënt(en) verlenen geen 
toestemming. 

Cliëntperspectief 1 gezin, 1 plan 1 regisseur. 
 

 
 
 
 
4. DEEL III Verbeterpunten Norm van de verantwoorde werktoedeling  
 
Verbetermaatregel  
Dat (jeugd) hulpverlening toebedeeld wordt aan aanbieders en professionals die in staat zijn dat 
volgens de norm van de verantwoorde werktoedeling te doen. 
 
4.1 Probleemanalyse 
Bij het toedelen van werk is de combinatie van cliënt gerelateerde en professional gerelateerde 
maatstaven bepalend voor welke vakbekwaamheid nodig is. De cliënt gerelateerde factoren bepalen 
of er sprake is van een situatie waarin een niet-geregistreerde professional zelfstandig kan werken of 
dat de inzet van een geregistreerde professional noodzakelijk is.   
Porthos heeft op vijf manieren te maken met het toepassen van deze Norm van de verantwoorde 
werktoedeling voor professionals. 
 

1. De professionals die in dienst zijn van Porthos (i.c. in dienst van de gemeente Veere 
werkzaam ten behoeve van de drie Walcherse gemeenten).  

2. De professionals die worden ingehuurd voor het primair proces via (uitzend)bureaus op basis 
van payroll constructie of ZZP’ers. 

3. De professionals die werkzaam zijn binnen de gebiedsteams van Porthos maar werknemer 
zijn in dienst van hun moederorganisatie. In de pentekening is beschreven dat ‘de ene werker 
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heeft niets te zeggen over de andere werker. Om mogelijke patstellingen te voorkomen 
hebben de supervisors (in dienst van Porthos) een hiërarchische rol zodat zij kunnen sturen 
op effectief samenwerken en knopen kunnen doorhakken’. Deze constructie veronderstelt dat 
de moederorganisaties verantwoordelijk voor het juist toepassen van de Norm van de 
verantwoorde werktoedeling, echter dit is niet expliciet bekend bij Porthos.  

4. De professionals die in opdracht van Porthos gespecialiseerde jeugdhulp verlenen op basis 
van een beschikking. De Walcherse gemeenten hebben via de regionale inkooporganisatie 
Jeugdhulp Zeeland passend jeugdhulpaanbod ingekocht. Als contracthouder kan de regionale 
inkooporganisatie een aanbieder aanspreken op alle contractuele bepalingen, waaronder die 
met betrekking tot kwaliteit. Om uitvoering te kunnen geven aan contractmanagement heeft 
de regionale inkooporganisatie er alle belang bij om signalen over een eventueel 
tekortschietende kwaliteit doorgespeeld te krijgen. De lokale teams van gemeenten zoals 
Porthos hebben in het werk directe contacten met aanbieders en hun cliënten, zij zien en 
horen dingen die de regionale inkooporganisatie veelal niet kan waarnemen in de meer 
formele contacten met de contractant. 

5. De inzet van personen (al dan niet professionals) die met een PGB door de cliënt zelf wordt 
ingeschakeld. Porthos heeft geen zicht op de kwaliteit (beroepskwalificaties) van deze 
ingezette personen (professionals). 

 
 
4.2 Knelpunten 
 
Ad. 1. Uit een gehouden inventarisatie van februari 2018 blijkt dat Porthos nog onvoldoende voldoet 
aan de Norm van verantwoorde hulp en verantwoorde werktoedeling. Bij de wettelijke taken die 
Porthos uitvoert, ontbreekt een expliciete afweging voor situaties waarin op basis van cliënt 
gerelateerde en professional gerelateerde parameters bepaald is welke vakbekwaamheid nodig is. Bij 
het toedelen van taken die te maken hebben met beoordeling, besluitvorming en vaststelling is de 
stelregel dat gewerkt moet worden met een geregistreerde professional. Voor niet-geregistreerde 
professionals van Porthos geldt in zijn algemeenheid dat zij hoofdzakelijk gericht zijn op de uitvoering 
van laag risico casuïstiek of andersoortige werkzaamheden in de toegang, zoals het uitvoeren van 
administratieve taken. 
 
Ad. 2. Uit dezelfde gehouden inventarisatie van februari 2018 blijkt dat Porthos onvoldoende alert is bij 
de inhuur van medewerkers of het noodzakelijk is dat zij SKJ-geregistreerd zijn of dat volstaan kan 
worden met een niet-geregistreerde professional. Bij het toedelen van taken aan deze groep 
professionals zal in het vervolg rekening gehouden worden met de noodzakelijke vereisten.   
 
Ad. 3. In de subsidiecontracten tussen de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen en de 
moederorganisaties (Intervence, Maatschappelijk Werk Walcheren, ROAT, Stichting Welzijn 
Middelburg en Stichting Welzijn Veere) die professionals leveren voor de gebiedsteams, blijken tot op 
heden door de gemeenten geen kwaliteitseisen te zijn opgenomen met betrekking tot de Norm van de 
Verantwoorde Werktoedeling conform de Jeugdwet. Intervence (gecertificeerde instelling) werkt 
(vanzelfsprekend) uitsluitend met geregistreerde professionals. 
 
Ad. 4. Daarom hebben de lokale teams een signaalfunctie via beleid van gemeenten aan de regionale 
inkooporganisatie.   
 
Ad. 5. Bij de toekenning van een PGB heeft Porthos geen zicht of de professionals die worden ingezet 
door ouders voldoen aan de norm van de verantwoorde werktoedeling.  
 
4.3 Doelstellingen 
Porthos werkt voor alle te onderscheiden groepen werknemers conform de norm van de verantwoorde 
hulp en werktoedeling. Daarnaast toetst en signaleert Porthos of professionals die jeugdhulp bieden 
op grond van het contract met de regionale inkooporganisatie voldoen aan de kwaliteitseisen.  
 

- Porthos toetst of de norm van de verantwoorde werktoedeling juist wordt toegepast bij de 
uitvoering van haar taken op grond van de Jeugdwet zowel bij medewerkers in dienst van 
Porthos als medewerkers die worden ingehuurd.  
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- Porthos registreert voor haar eigen werknemers waarvoor de verplichtingen geldt dat zij SKJ 
of BIG geregistreerd moeten zijn of zij hun punten behalen voor behoud van de SKJ of BIG-
registratie. 

- Porthos monitort bij de professionals werkzaam in de gebiedsteams of zij voldoen aan de 
norm van verantwoorde hulp en werktoedeling, signaleert en spreekt moederorganisaties erop 
aan en signaleert en rapporteert aan beleid van de gemeenten als niet voldaan wordt aan de 
vereiste inzet.  

- Porthos definieert haar rol als signaleerder voor het juist toepassen van de norm van de 
verantwoorde- hulp en werktoedeling jegens professionals die jeugdhulp bieden op basis van 
een beschikking gecontracteerd door de regionale inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland. Deze 
rol definieert Porthos in overleg met beleid van de Walcherse gemeenten en de regionale 
inkooporganisatie. Dit resulteert in concrete afspraken met de inkooporganisatie en 
Walcherse gemeenten over signalering van zorgen/problemen bij verantwoorde 
werktoedeling. 

- Porthos bespreekt met de beleidsafdelingen van gemeenten dat in situaties waarin een PGB 
wordt toegekend, toezicht op de inzet van personen/professionals en de geleverde kwaliteit 
onvoldoende kan worden waargemaakt.  

 
4.4 Maatregelen 
 
Deel III  

Maatregel 3.1.a  
Toelichting maatregel Aan de hand van het afwegingskader uit het 

Kwaliteitskader Jeugd past Porthos de Norm van de 
verantwoorde werktoedeling toe voor de taken van de 
professionals die binnen Porthos werkzaam zijn.  
 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het afwegingskader uit het 
Kwaliteitskader Jeugd voor de inzet van geregistreerde en niet-
geregistreerde professionals. Geregistreerde professionals 
hebben een cruciale rol bij beoordeling, besluitvorming en 
vaststelling (naast hun rol in de uitvoering). Cliënt gerelateerde 
indicatoren bepalen wanneer het echt noodzakelijk is om een 
geregistreerde professional in te zetten.   
Werknemers die bij Porthos werken conform de Jeugdwet 
dienen te voldoen aan een SKJ/BIG Registratie. 
Porthos legt de gemaakte afwegingen per taak en de afspraken 
hierover vast in een afzonderlijk document. Dit document komt 
tot stand met ondersteuning en advies van de HRM-afdeling 
van de gemeente Veere. De volgende stap betreft maatregel 
3.1.b. waarbij naar verwachting een overgangsperiode nodig is 
met een duidelijke termijn verbonden moet worden.  

Soort maatregel Het afwegingskader verantwoorde hulp en werktoedeling wordt 
vastgesteld door de algemeen directeur van Porthos met advies 
van HRM en het MT van Porthos. Dit wordt daarna vastgelegd 
in een interne werkinstructie voor medewerkers van Porthos. 

Verantwoordelijk 
functionaris 

Manager Porthos onder eindverantwoordelijkheid van de 
algemeen-directeur Porthos. 

Overige betrokkenen  HRM-Porthos 
Manager Porthos a.i. 
MT Porthos 
Supervisors Porthos  
Vertegenwoordiging van medewerkers uit het primair proces 

Resultaat/ opbrengst Een eenduidig afwegingskader voor de taken van Porthos 
waarbij duidelijk is wanneer wel en wanneer niet met 
geregistreerde- SKJ of BIG gewerkt dient te worden. 

Realisatie/ tijdperiode Aan het einde van Q2 2018 is het afwegingskader klaar.  
Inbedding in werkwijze Bij werving van professionals (indiensttreding of inhuur) wordt 

altijd getoetst of zij dienen te voldaan aan de eis van SKJ- of 
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BIG-registratie. Daarnaast wordt geïnventariseerd en getoetst 
wat de stand van zaken is bij het huidige personeel door HRM-
afdeling (zie maatregel 1.b.).  

Kritische succesfactoren Juiste inventarisatie en analyse van taken primair proces van 
Porthos. 

Cliëntperspectief Porthos waarborgt voor haar cliënten conform de 
kwaliteitsvereisten uit de Jeugdwet dat zij geholpen worden 
door een geregistreerde professional afhankelijk van 
complexiteit situatie van cliënt (die overigens kan wijzigen in de 
loop van de tijd). 

 
 

Maatregel 3.1.b  
Toelichting maatregel Porthos zorgt voor juiste toepassing van de Norm van 

verantwoorde werktoedeling voor de professionals die 
binnen Porthos werkzaam zijn. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het resultaat uit maatregel 3.1.a.  
 
Het te ontwikkelen afwegingskader (maatregel 3.1.a.) dient 
hierbij als toets. Om alvast een actueel beeld te krijgen van het 
aantal geregistreerde en niet-registreerde professionals, wordt 
deze inventarisatie z.s.m. uitgevoerd en daarna getoetst met 
behulp van het afwegingskader. Dit is direct van belang bij 
werving van personeel voor het primair proces.  
Totdat er afdoende structurele maatregelen zijn genomen (SKJ-
registratie en behoud registratie/accreditatie) is er een 
overgangssituatie nodig waarbij professionals in midden- en 
hoogrisicozaken altijd werken onder directe 
verantwoordelijkheid van de supervisor en/of van een 
gedragsdeskundige, voor zover het medewerkers betreft die 
niet-geregistreerd zijn (BIG of SKJ). Dit betekent concreet dat 
Porthos werkt met geregistreerde supervisoren en een 
geregistreerde gedragsdeskundige aantrekt.  

Soort maatregel Inventarisatie van geregistreerde (SKJ of BIG) en niet-
geregistreerde professionals in de vorm van uitvraag door HRM-
afdeling van Porthos via gemeente Veere.  

Verantwoordelijk 
functionaris  

Manager Porthos onder eindverantwoordelijkheid van de 
algemeen-directeur Porthos  

Overige betrokkenen  MT Porthos 
HRM-afdeling Porthos 
Alle medewerkers werkzaam in het primair proces die in dienst 
zijn van Porthos 

Resultaat/ opbrengst Actueel overzicht van huidige en gewenste situatie betreffende 
geregistreerde en niet-geregistreerde professionals 

Realisatie/ tijdperiode Inventarisatie door HRM start begin Q2 2018. In Q3 van 2018 
wordt met behulp van het afwegingskader de actuele balans 
opgemaakt en zo nodig maatregelen getroffen om benodigde 
aantal geregistreerde professionals op niveau te brengen. 
Gedragsdeskundige wordt in Q2 aangetrokken (werving is 
reeds gestart). 

Inbedding in werkwijze Bij werkbesprekingen zowel individueel als collectief, 
inventarisatie door HRM bekendmaken. 

Kritische succesfactoren Medewerking van medewerkers om tijd vrij te maken voor 
inventarisatie. 

Cliëntperspectief Porthos waarborgt voor haar cliënten conform de 
kwaliteitsvereisten uit de Jeugdwet dat zij geholpen worden 
door een geregistreerde professional afhankelijk van 
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complexiteit situatie van cliënt (die overigens kan wijzigen in de 
loop van de tijd). 

 
 
 

Maatregel 3.1.c  
Toelichting maatregel Professionals die bij Porthos werken en SKJ- of BIG-

geregistreerd dienen te zijn, (op basis van het 
afwegingskader zie maatregel 1.a en 1.b) zijn verplicht om 
via het behalen van accreditatiepunten hun lopende 
registratie te behouden.   
 
Porthos waarborgt via de HRM- afdeling dat de 
accreditatiepunten van professionals worden bijgehouden en 
vastgelegd in het persoonsdossier. Professionals worden door 
hun leidinggevenden actief gestimuleerd om de noodzakelijke 
accreditatiepunten te behalen. Uiteraard hebben professionals 
ook een eigen verantwoordelijkheid om dit te borgen.  

Soort maatregel Interne werkinstructie die HRM-afdeling opstelt en onder de 
aandacht wordt gebracht van teamleiders, supervisors, 
gespreksleiders en professionals van Porthos.  
 
Porthos organiseert (uitsluitend) trainingen die SKJ-
geregistreerd zijn voor professionals die met jeugdigen en 
ouders werken.  

Verantwoordelijk 
functionaris 

Manager Porthos onder eindverantwoordelijkheid van de 
algemeen-directeur Porthos  

Overige betrokkenen  MT Porthos 
HRM Porthos 
Opleidings- en trainingsbureaus 

Resultaat/ opbrengst a) Actueel overzicht van stand van zaken registratie 
professionals met SKJ/BIG-registratie bij HRM en 
stand van zaken accreditatiepunten. 

b) Trainingen voor professionals om de accreditatie 
punten te halen voor 2018. 

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden begin Q2 (onderdeel a.) en in Q3 
en Q4 (onderdeel b) van 2018  

Inbedding in werkwijze In de gesprekken met de professionals zal aandacht gegeven 
worden aan het verkrijgen van de accrediteringspunten die 
nodig zijn om de SKJ-registratie te behouden. Porthos zal de 
professionals voorzien van de benodigde trainingen om SKJ-
registratie te kunnen behouden. 
Het behalen van noodzakelijke accreditatiepunten vindt plaats in 
de vorm van relevante opleiddingen en trainingen.  

Kritische succesfactoren Voldoende financiële middelen voor scholing/training, tijdige 
planning in agenda’s van professionals.  

Cliëntperspectief Porthos waarborgt voor haar cliënten conform de 
kwaliteitsvereisten uit de Jeugdwet dat zij geholpen worden 
door een geregistreerde professional afhankelijk van 
complexiteit situatie van cliënt (die overigens kan wijzigen in de 
loop van de tijd). 

 
 

Maatregel 3.2  
Toelichting maatregel Porthos stelt bij de werving van professionals via externe 

inhuur voor taken conform de Jeugdwet die om een 
geregistreerde professional vragen, een SKJ/BIG-
registreerde professional als eis.  
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Soort maatregel Werkinstructie bij werving via externe inhuur. 

Verantwoordelijk 
functionaris  

Manager  Porthos onder eindverantwoordelijkheid van de 
algemeen-directeur Porthos  

Overige betrokkenen  HRM-afdeling gemeente Veere 
Uitzend- en detacheringsbureaus, ZZP’ers e.a.  

Resultaat/ opbrengst Porthos werkt met geregistreerde professionals conform het 
afwegingskader 

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal direct plaats vinden vanaf Q1 van 2018 en loopt 
continue door 

Inbedding in werkwijze De afdeling HRM van Porthos bewaakt dat ook bij de werving 
van personeel via externe inhuur professionals die taken 
uitvoeren voor jeugdigen en ouders voldoen aan registratie 
SKJ- of BIG.   

Kritische succesfactoren Voldoende beschikbare SKJ- of BIG geregistreerde 
professionals via externe inhuur.  

Cliëntperspectief Porthos waarborgt voor haar cliënten conform de 
kwaliteitsvereisten uit de Jeugdwet dat zij geholpen worden 
door een geregistreerde professional afhankelijk van 
complexiteit situatie van cliënt (die overigens kan wijzigen in de 
loop van de tijd). 

 
 
 

Maatregel 3.3  
Toelichting maatregel Porthos bespreekt met de afdelingen beleid van de drie 

gemeenten de noodzaak dat de moederorganisaties die 
professionals leveren voor de gebiedsteams die werken 
met jeugdigen en ouders (doorgaans gaat het hier om 
midden- en hoog risicozaken) dienen te waarborgen dat 
deze professionals SKJ- of BIG geregistreerd zijn en dat zij 
hun registratie behouden door het behalen van 
accreditatiepunten.   
 

Soort maatregel De gemeenten vragen jaarlijks aan de moederorganisaties om 
een actueel overzicht van de geregistreerde professionals en 
zien toe op tekortkomingen. Deze toets wordt uitgevoerd in 
samenwerking met de HRM-afdeling van de gemeente Veere, 
zodat Porthos haar verantwoordelijkheid voor signalering hierin 
kan vervullen.  

Verantwoordelijke 
functionarissen 

Beleidsmedewerkers gemeenten daartoe gemandateerd door 
de colleges van burgemeester en wethouders van Middelburg, 
Veere en Vlissingen.  

Overige betrokkenen  Manager Porthos onder eindverantwoordelijkheid van de 
algemeen-directeur Porthos  
Moederorganisaties die professionals leveren voor de 
gebiedsteams van Porthos 
 

Resultaat/ opbrengst Porthos werkt in de gebiedsteams met SKJ- of BIG 
geregistreerde professionals.   

Realisatie/ tijdperiode Per 1 januari 2019. Zie gemeentelijk plan.  
Inbedding in werkwijze De vereisten worden vastgelegd in de subsidievoorwaarden 

door de gemeenten aan de moederorganisaties. De afdeling 
HRM van de gemeente Veere toetst en informeert Porthos over 
de actuele lijst van geregistreerde professionals. 

Kritische succesfactoren De lijst van geregistreerde medewerkers is up to date, mutaties 
worden altijd verwerkt en onmiddellijk doorgegeven.  
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Cliëntperspectief Porthos waarborgt voor haar cliënten conform de 
kwaliteitsvereisten uit de Jeugdwet dat zij geholpen worden 
door een geregistreerde professional afhankelijk van 
complexiteit situatie van cliënt (die overigens kan wijzigen in de 
loop van de tijd). 

 
 

Maatregel 3.4  
Toelichting maatregel Porthos ziet bij het vaststellen en leveren van de benodigde 

jeugdhulp, gecontracteerd door de regionale 
inkooporganisatie Zeeland, toe op het werken conform de 
norm van verantwoorde hulp en werktoedeling.  
 
Dit betekent concreet dat bij de bepaling van jeugdhulp een 
inschatting gemaakt moet worden van de complexiteit van de 
casus. Porthos signaleert tekortkomingen bij jeugdhulp 
aanbieders via beleidsafdeling van gemeenten bij de regionale 
inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland.  

Soort maatregel Porthos werkt deze maatregel uit in overleg met 
beleidsafdelingen gemeenten en inkooporganisatie en stelt 
vervolgens interne werkinstructie op voor eigen professionals. 
Denk bijvoorbeeld aan bepalingen in de contracten van 
jeugdhulpaanbieders zoals: 

- Onderhouden van een kwaliteitssysteem (inclusief 
incidentenregistratie) 

- Hanteren van een hulpverleningsplan 
- Hanteren norm van verantwoorde hulp en 

werktoedeling (en registratie in SKJ- of BIG-register) 
- Hanteren Meldcode 
- Meldplicht bij calamiteiten en geweldsincidenten 
- VOG voor alle werknemers 

 
Verantwoordelijk 
functionaris  

Manager Porthos onder eindverantwoordelijkheid van de 
algemeen-directeur Porthos  

Overige betrokkenen  Drie gemeenten 
Regionale inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland 
Gecontracteerde jeugdhulpaanbieders 

Resultaat/ opbrengst Porthos signaleert tijdig tekortkomingen in kwaliteit bij 
aanbieders die jeugdhulp verlenen zodat verbeteringen ingang 
worden gezet door de regionale inkooporganisatie bij de 
betreffende gecontracteerde jeugdhulpaanbieder.  

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden in Q2 en Q3 van 2018  
Inbedding in werkwijze Vaststellen in werkinstructie ‘bepaling, volgen en evalueren 

jeugdhulp’ van Porthos. 
Kritische succesfactoren Alertheid en aanspreekvaardigheden van de professionals van 

Porthos.  
Cliëntperspectief Porthos waarborgt voor haar cliënten conform de 

kwaliteitsvereisten uit de Jeugdwet dat zij geholpen worden 
door een geregistreerde professional afhankelijk van 
complexiteit situatie van cliënt (die overigens kan wijzigen in de 
loop van de tijd). 

 
 

Maatregel 3.5   
Toelichting maatregel Voor het toekennen van een PGB is er een kwaliteitskader. 

Porthos bespreekt met de beleidsafdelingen van de drie 
gemeenten of en zo ja welke aanvullende kwaliteitseisen in 
de verordeningen Wmo en Jeugdhulp noodzakelijk zijn.  
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Soort maatregel Beleidsmaatregel. 

Verantwoordelijk Colleges B&W en gemeenteraden Middelburg, Veere en 
Vlissingen 

Overige betrokkenen  Interimmanager onder eindverantwoordelijkheid van de 
algemeen-directeur Porthos  
PGB-houders 
Personen/professionals die hulpverlenen via een PGB 

Resultaat/ opbrengst Duidelijkheid over beleidsregels die vertaald worden naar de 
uitvoeringspraktijk van Porthos 

Realisatie/ tijdperiode Uitwerking zal plaats vinden in Q3/Q4 van 2018  
Inbedding in werkwijze Bij wijziging van beleidsregels worden deze vastgelegd in 

werkinstructie medewerkers primair proces Porthos 
Kritische succesfactoren Politieke besluitvorming 

Cliëntperspectief Cliënten kunnen erop rekenen dat zij ook bij jeugdhulp via een 
PGB, goede kwaliteit ontvangen.  

 
 
Implementatie planning maatregelen  
 

2018 – 2019  
 maart april mei juni juli aug sept okt nov dec jan 
Maatregel 
1.1 

 
X X X        

evaluatie        X X   
Maatregel 
1.2 

 X X X        

evaluatie        X X   
Maatregel 
1.3 

 X X X        

evaluatie        X X   
Maatregel 
1.4 

     X X X    

evaluatie           X 
Maatregel 
1.5 

     X X X    

evaluatie           X 
Maatregel 
1.6 

    X X X X X X  

Maatregel 
1.7 

 X X X        

evaluatie        X X   
Maatregel 
2.1  

     X X X X X  

evaluatie           X 
Maatregel 
2.2  

 X X X X X X     

evaluatie         X   
Maatregel 
2.3 

 X X X        

evaluatie         X X  
Maatregel 
2.4 

 X X X X X X     

evaluatie         X X  
Maatregel 
2.5 

    X X X     
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evaluatie         X X  
Maatregel 
2.6  

 X X X        

evaluatie        X X   
Maatregel 
2.7  

 X X X        

evaluatie        X X   
Maatregel 
3.1.a  

 X X X        

evaluatie     X X      
Maatregel 
3.1.b 

 X X X X X X     

evaluatie         X   
Maatregel 
3.1.c  

 X X X X X X X X X  

evaluatie           X 
Maatregel 
3.2 

 X X X X X X X X X  

evaluatie       X    X 
Maatregel 
3.3 

 X X X        

evaluatie        X    
Maatregel 
3.4 

 X X X X X X X X X  

evaluatie       X    X 
Maatregel 
3.5 

     X X X    

evaluatie           X 
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