
Oplegnotitie Verbeterplannen 
casusonderzoek Zeeland 
 
  



 

Gemeente Middelburg 201814405D823F51B75DA441EBBF01AA2A7A38B68docx Datum: 4 april 2018 
Blad 2 van 6 

 

1. Aanleiding 

 

Op 10 januari jl. verscheen het inspectierapport ‘Casusonderzoek Zeeland. Een onderzoek 
naar aanleiding van het onverwacht overlijden van een baby’. Een verdrietige gebeurtenis die 
een ieder heeft geraakt. De drie gemeenten hebben getracht een goede structuur in te richten 
waarin de goede dingen gedaan worden op de goede manier. De gemeenten betreuren het 
dat het in deze situatie toch mis ging. Bij deze casus waren verschillende organisaties en 
gemeenten op Walcheren betrokken. De Inspecties1 hebben een deel van de bij de casus 
betrokken organisaties expliciet de opdracht gegeven om uiterlijk 10 april 2018 met een 
verbeterplan te komen naar aanleiding van haar bevindingen. Alle organisaties met een 
opdracht van de Inspecties dragen zelf verantwoordelijkheid voor hun eigen aandeel en het 
opstellen van een eigen verbeterplan. Zij leveren zelf de verbeterplannen aan bij de 
Inspecties en ook beslissen zij zelf of het wel/niet openbaar wordt. Het is de 
verantwoordelijkheid van de Inspecties om de verbeterplannen te controleren en te toetsen. 
De verbeterplannen van de gemeenten2 en Porthos3 zijn openbaar omdat deze plannen 
aangeboden worden aan de gemeenteraad.  
Toch willen alle betrokken organisaties inzicht geven in met name die verbetermaatregelen 
die gezamenlijk en integraal zijn. Hiervoor is deze oplegnotitie bedoeld. Deze oplegnotitie 
staat niet los van de verbeterplannen van de organisaties maar geeft concreet weer wat die 
gezamenlijke verbeterpunten en afgesproken verbetermaatregelen zijn.  
 
 
2. Het proces 

 

De gemeente Middelburg is namens de drie betrokken gemeenten op Walcheren de 
regievoerende gemeente voor deze opdracht, vanwege het woonplaatsbeginsel. Vanuit haar 
regierol heeft de gemeente Middelburg gezorgd voor de randvoorwaarden zodat er 
integraliteit tussen de verbeterplannen ontstaat. Een gemeenschappelijk kader en 
samenwerking zijn gefaciliteerd door:   
 Het aanbieden van een format voor een verbeterplan; 
 Het aanreiken van de van toepassing zijnde toetsingskaders, welke door de Inspecties 

zijn gebruikt in haar onderzoek; 
 Het informeren van alle betrokken partijen; 
 Het bijeenbrengen van de partijen en faciliteren van de afstemming. 
 
Om binnen een relatief kort tijdsbestek slagvaardig te kunnen handelen, is gewerkt met een 
opdrachtgroep en een brede groep van betrokkenen. Er zijn meerdere bijeenkomsten 
geweest met de brede groep om het inspectierapport te delen en te komen tot gezamenlijke 
beeldvorming, om betrokkenheid te houden en om de voortgang met betrekking tot de 
verbeterplannen te delen. In de opdrachtgroep namen de organisaties deel die opdracht 
hebben gekregen van de Inspecties om met een verbeterplan te komen. Het betreft: Veilig 
Thuis4, gebiedsteam en toegang Porthos, Intervence, Reclassering Nederland, Vraagkracht, 
Forensische Zorg Zeeland, de twee betrokken huisartsenpraktijken en de drie Walcherse 
gemeenten.  
  
                                                 
1 Inspecties voor de Gezondheidszorg, Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie. 
2 Het betreft hier de Walcherse gemeenten: Middelburg, Vlissingen en Veere. 
3 Als gemeentelijke organisatie zijnde.  
4 Veilig Thuis hoeft geen verbeterplan op te leveren aan de Inspecties maar maakt wel onderdeel uit van de 

verbetermaatregelen. 
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Met deze organisaties hebben vier bijeenkomsten plaatsgevonden waarbij de gezamenlijke 
verbeterpunten uitgebreid zijn verkend, maatregelen zijn benoemd en vastgesteld.  
In dit proces is met elkaar gekeken waar verbeteringen moeten plaatsvinden in de 
afstemming en samenwerking met elkaar bij midden- en hoog risico gezinnen.  
Er is door de opdrachtgroep op een prettige manier samengewerkt. Er was betrokkenheid bij 
allen, onderling vertrouwen om plannen te delen, openheid en een positief kritische blik naar 
elkaar.  
 
Het was goed om over de verbeterpunten met elkaar te spreken. Dit is niet alleen in het kader 
van deze inspectieopdracht van belang, maar geconstateerd is de wenselijkheid om elkaar, 
en ook andere partners uit het veld, structureel met regelmaat te treffen. De Walcherse 
gemeenten faciliteren dit graag. 
 
De inspectiepunten waarin gezamenlijk is opgetrokken zijn besproken onder de noemers:  
 Regie: één gezin, één plan, één regisseur; 
 Brug tussen strafrechtketen en sociaal domein; 
 Heldere afspraken over het familienetwerkberaad;  
 Voldoende informatie-uitwisseling.  
 
 
3. Regie: één gezin, één plan, één regisseur 

 

3.1 Probleemanalyse  

De Inspecties hebben gesignaleerd dat er meer gewerkt kan worden volgens het credo: één 
gezin, één plan, één regisseur. Duidelijk moet zijn wie de regisseur is en alle betrokkenen 
moeten hiervan op de hoogte zijn. Het is van belang om met partners en veldpartijen concrete 
afspraken te maken over het voeren van regie, verantwoordelijkheidstoedeling, informatie-
uitwisseling en doorzettingsmacht.  
De opdrachtgroep heeft vastgesteld dat er geen gezamenlijk beeld is over wat we verstaan 
onder procesregie en casusregie en er geen overkoepelende afspraken zijn vastgelegd over 
regie. In de casus is de gezinsmanager onvoldoende gepositioneerd als regievoerder. Verder 
is er onvoldoende duidelijkheid of overeenstemming op uitvoerings- én managementniveau 
over gegevensdeling, de rol van de sleutelwerker, positie routeteam en de taak en rol van het 
gebiedsteam. De wet faciliteert hier ook onvoldoende in (om informatie te delen tussen de 
verschillende domeinen moet bijna altijd schriftelijke toestemming van de cliënt zijn). De 
wettelijke basis maakt het lastig om goed aan deze verbetermaatregel te voldoen. 
De overdracht van regie naar een andere partij is een kwetsbaar punt. Bij de wisseling van 
regisseur kan het voor professionals onduidelijk zijn wie de regisseur is, zeker als een warme 
overdracht tussen regisseurs ontbreekt. 
 
3.2 Verbetermaatregelen 

De belangrijkste maatregel om onduidelijkheden rondom regie weg te nemen, is dat er op 
Zeeuws niveau afspraken worden gemaakt over regie (wie, wat, wanneer, hoe) en escalatie. Het 
maken van eenduidige afspraken over regie en escalatie draagt tevens zorg voor een goede 
borging en vervolg van de verbetermaatregelen. De Walcherse gemeenten nemen het voortouw 
om dit te realiseren. Het hele speelveld van organisaties wordt hierbij betrokken. De gemeente 
betrekt de deelnemers aan de opdrachtgroep als ambassadeurs bij de ontwikkeling van de regie 
afspraken. Deze maatregel vraagt tijd. Daarom heeft de opdrachtgroep op de hierboven 
benoemde knelpunten in regie per direct een aantal concrete afspraken gemaakt, zoals de 
afspraak dat bij een overdracht van casusregie er een overleg wordt gepland met alle 
betrokkenen en dat de overdracht tussen regisseurs altijd een warme overdracht is.  
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Porthos en Intervence houden een wekelijks overleg over de wachtlijstaanpak, de opdrachtgroep 
gaat pro-actief mee in het project MDA++5, een integrale aanpak van acute en structurele 
onveiligheid bij Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. 
 
 
4. Brug strafrechtketen en sociaal domein 

 

4.1 Probleemanalyse  

De Inspecties geven aan dat er in het geval van twee regisseurs altijd moet worden 
aangedrongen op afspraken over afstemming, dit geldt zowel voor het strafrechtelijk als 
hulpverleningsdomein. De strafrechtketen enerzijds en de zorgketen en het sociaal domein 
anderzijds zijn op dit moment niet structureel verbonden. Of er samenwerking is, is 
afhankelijk van de situatie en individuele personen.  
 
4.2 Verbetermaatregelen 

In de ontwikkeling van afspraken over regie en escalatie moet de brug tussen strafrechtketen 
en het sociaal domein goed geborgd worden. Om per direct een sterkere verbinding aan te 
brengen tussen de strafrechtketen en het sociaal domein, heeft de opdrachtgroep een aantal 
concrete afspraken gemaakt. De gebiedsteams gaan nadrukkelijker inventariseren wie er nog 
meer betrokken is bij een casus. De gebiedsteams kijken hierbij naar partners in de 
strafrechtketen, maar ook nadrukkelijker naar huisartsen. Bij een familienetwerkberaad 
worden alle betrokkenen uitgenodigd aan tafel. Een regisseur vanuit het sociaal domein, of dit 
nu vanuit Intervence, Veilig Thuis of Porthos is, checkt bij Reclassering Nederland of er vanuit 
de strafrechtketen ook nog een regisseur betrokken is bij het gezin. Deze 
samenwerkingsafspraken worden bestuurlijk vastgelegd, zodat er een uniforme 
richtlijn/werkwijze is waar professionals op kunnen teruggrijpen. Om meer onderling begrip te 
creëren voor de verschillende wettelijke kaders van waaruit gewerkt wordt, gaat de 
opdrachtgroep op managementniveau elkaar hierover informeren. 
 
 
5. Goede afspraken over familienetwerkberaad 

 

5.1 Probleemanalyse  

De Inspecties hebben gesignaleerd dat expliciete afspraken in het familienetwerkberaad 
gewenst zijn over afstemming en informatievoorziening. Daarnaast is belangrijk om bij 
overname van regie opnieuw te bekijken of de samenstelling van het familienetwerkberaad 
nog opportuun is. De familienetwerkberaden zijn onderdeel van de gezamenlijke methodiek 
Signs of Safety. Deze methodiek is wat naar de achtergrond geraakt bij de verschillende 
partijen. De opdrachtgroep ziet verschillende verbeterpunten voor het familienetwerkberaad. 
Zo zijn de rollen en taken van de gespreksleider onduidelijk, wordt er niet geëvalueerd wie 
moeten deelnemen aan familienetwerkberaad en wat ieders rol is. Daarnaast staan veiligheid 
en informatiedeling niet standaard op de agenda van het familienetwerkberaad.  
 
  

                                                 
5 Met de Multidisciplinaire Aanpak ++ wordt een effectieve aanpak van kindermishandeling, huiselijk geweld en 
seksueel geweld beoogd. Het is een aanpak waarbij de verschillende sectoren (1e +), specialisten (2e +), het lokaal 
team en het gezin met haar sociale netwerk samenwerken. De 13 Zeeuwse gemeenten hebben Veilig Thuis Zeeland 
de opdracht te geven de brede MDA++ aanpak in Zeeland voor te bereiden. 
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5.2 Verbetermaatregelen 

De opdrachtgroep heeft onderling afgesproken de uitgangspunten van Signs of Safety te 
gebruiken als gemeenschappelijke voertaal. De Walcherse gemeenten (bij voorkeur alle 
Zeeuwse gemeenten) vragen de Wmo en Jeugdhulpaanbieders om te komen met 1 methode 
mbt (on)veiligheid, waarmee ze willen werken. De gemeenten willen dit ondersteunen door dit 
mee te nemen in de contractering van Wmo- en Jeugdhulp. Daarnaast zorgen de gemeenten 
ook voor een aanbod voor deskundigheidsbevordering (liefst Zeeuwsbreed) horende bij de 
gemeenschappelijke voertaal zodat de veiligheidscheck/risicotaxatie goed te interpreteren is 
door alle betrokken organisaties.  
Het proces rondom de uitvoering van een familienetwerkberaad wordt herijkt op de 
onderdelen: meerdere regisseurs, rol gespreksleider, vaste agenda onder andere veiligheid, 
informatiedeling en een afsprakenlijst.  
 
 
6. Voldoende informatie-uitwisseling 

 
6.1 Probleemanalyse  

De Inspecties geven aan dat informatie gedeeld moet worden met andere betrokken partijen. 
Indirect verkregen informatie, onder andere van specialisten, wordt geverifieerd en gedeeld 
met de regievoerder(s) en op de juiste manier in dossier geregistreerd. In wet bescherming 
persoonsgegevens, zijn verschillende grondslagen voor informatiedeling. Dit maakt het soms 
niet mogelijk om informatie uit te wisselen. Belangrijk om te kijken wanneer dit wel kan, 
namelijk als veiligheid in het geding is. 
 
6.2 Verbetermaatregelen 

De opdrachtgroep bekrachtigt met elkaar nog eens de afspraak dat informatiedelen geschiedt 
conform privacywetgeving en protocollen en als veiligheid in het geding is, dan wordt 
informatie (proportioneel) gedeeld. De Zeeuwse gemeenten zijn een ‘Leertuin gegevensdelen 
in het sociaal domein’ gestart. Doelstelling van de leertuin is om in co-creatie met de 
betrokken partijen een handelingskader voor professionals op te stellen dat duidelijkheid geeft 
hoe zij op een correcte manier gegevens kunnen delen en waar elke partner achter kan 
staan. Het handelingskader wordt gecheckt en geëvalueerd op aansluiting op de nieuwe 
Europese wetgeving (GDPR) en Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
Om onderling gemakkelijker informatie te kunnen uitwisselen, worden overeenkomsten 
opgesteld met de cliënt. De strafrechtketen kent al zo’n ‘driehoeksovereenkomst’ tussen 
cliënt-behandelaar en reclasseringsorganisatie. Naar dit voorbeeld wordt ook een 
‘meerpartijen-overeenkomst’ opgesteld, zodat informatie-uitwisseling tussen meer instellingen 
mogelijk wordt met instemming van de cliënt. Verdere specifieke aandachtspunten zijn dat 
professionals indirect verkregen informatie toetsen bij andere (medische) instanties en dit 
vervolgens vastleggen in het dossier. Als een (hoogrisico)gezin wisselt van huisartsenpraktijk 
vindt er altijd een warme overdracht plaats. 
 
 
7. Van opdrachtgroep naar het brede veld 

 

De door de Inspecties genoemde verbeterpunten reiken verder dan enkel de organisaties met 
een expliciete opdracht. De oplegnotitie met de integraal afgesproken 
verbetermaatregelingen kan gedeeld worden met de gemeenteraden, alle veldpartijen binnen 
de gemeenten van Walcheren en wellicht Zeeuws breed. 
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8. Planning realisatie van de verbetermaatregelen 

 

 2018 
 april mei juni juli aug sept okt nov dec 
Maatregel 3.2  

   
     

Afspraken regie en escalatie, 
Zeeuwsbreed 

        x 

Warme overdracht bij verandering 
regie 

 x        

Overleg wachtlijst aanpak x         

Maatregel 4.2          

Gebiedsteams gaan nadrukkelijker 
inventariseren wie betrokken zijn bij 
de casus 

x         

Bij een familienetwerkberaad worden 
alle betrokken partijen uitgenodigd 

x         

Check op bekendheid bij RN    x      

Samenwerkingsafspraken worden 
bestuurlijke vastgelegd 

  x       

Maatregel 5.2          

Gemeenschappelijke voertaal op basis van de 
uitgangspunten van Signs of Safety 

  x       

Gemeente(n) nemen dit mee in de 
contractering en zorgt voor een 
scholingsaanbod 

     x   x 

De uitvoering van het werkproces van 
het familienetwerkberaad wordt herijkt 

 x        

Maatregel 6.2          

informatiedelen geschiedt conform 
privacywetgeving en protocollen, 
maar als veiligheid in het geding is, 
dan wordt informatie (proportioneel) 
gedeeld. 

x         

De Zeeuwse gemeenten zijn een 
‘Leertuin gegevensdelen in het 
sociaal domein’ gestart. 

x         

Het handelingskader wordt gecheckt 
en geëvalueerd op aansluiting op de 
nieuwe Europese wetgeving (GDPR) 
en Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG). 

  x       

De strafrechtketen kent al zo’n 
‘driehoeksovereenkomst’ tussen 
cliënt-behandelaar en 
reclasseringsorganisatie. Naar dit 
voorbeeld wordt ook een 
‘meerpartijen-overeenkomst’ 
opgesteld,  

  x       

indirect verkregen informatie toetsen 
bij andere (medische) instanties en dit 
vervolgens vastleggen in het dossier. 

x         

Als een (hoogrisico)gezin wisselt van 
huisartsenpraktijk vindt er altijd een 
warme overdracht plaats. 
 

x         

 
  
 




