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Geacht college,
Op 30 maart 2018 hebben wij schriftelijk bericht ontvangen van de Inspectie Gezondheidszorg en
Jeugd, daarin worden wij geïnformeerd dat Veilig Thuis Noord-Holland Noord (verder te noemen Veilig
Thuis NHN) per direct onder verscherpt toezicht komt te staan voor een periode van 6 maanden.
Hierbij willen wij u graag informeren over het besluit van de inspectie en de stappen die hier aan vooraf
zijn gegaan.
Reeds in onze brief van 13 maart 2018 hebben wij u geïnformeerd dat de inspectie ons heeft
uitgenodigd voor een gesprek op 5 maart naar aanleiding van aanhoudende wachtlijsten bij Veilig
Thuis NHN. In dat gesprek heeft de inspectie ons verzocht een plan van aanpak op te stellen om de
wachtlijsten op te lossen. Ondanks het aanleveren van het plan van aanpak heeft de inspectie op 21
maart ons schriftelijk geïnformeerd over het voornemen om Veilig Thuis NHN onder verscherpt
toezicht te stellen. Zij hebben ons in de gelegenheid gesteld om te reageren, op 28 maart hebben wij
onze reactie daarop toegestuurd.
Vrijdag 30 maart 2018 ontvingen wij schriftelijk bericht dat de inspectie met onmiddellijke ingang 6
maanden verscherpt toezicht instelt op Veilig Thuis NHN. Bijgaand treft u de brief van de inspectie aan.
In de brief geeft de inspectie aan: ‘Gelet op de terugkerende wachtlijsten en tekortkomingen als het
gaat om het inzetten en monitoren van verbetermaatregelen, heeft de inspectie onvoldoende
vertrouwen dat Veilig Thuis Noord-Holland Noord binnen afzienbare tijd slaagt in het structureel
doorvoeren en monitoren van verbetermaatregelen waardoor de kwaliteit van de zorg onvoldoende is
gegarandeerd. Om die reden stelt de inspectie Veilig Thuis Noord-Holland Noord onder verscherpt
toezicht voor de duur van zes maanden met ingang van 30 maart 2018.’
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In de brief gaat de inspectie nader in op haar bevindingen op basis van het plan van aanpak. De
inspectie constateert:
-

onduidelijkheid over de financiering van Veilig Thuis NHN op de korte en langere termijn.

-

onduidelijkheid over de beschikbaarheid van extra benodigd personeel.

-

de huidige onvoldoende bezetting van de vertrouwensarts (vacatureruimte nog niet ingevuld).

-

onduidelijkheid over adequaat wachtlijstbeheer.

Ons dagelijks bestuur betreurt ten zeerste dat deze situatie is ontstaan ondanks de enorme
inspanningen die de afgelopen jaren door de GGD en Veilig Thuis NHN zijn geleverd om te komen tot
een stabiele organisatie van Veilig Thuis NHN. Wij onderschrijven de zorgen van de inspectie en leggen
ons neer bij het besluit. Het dagelijks bestuur heeft recent extern onderzoek laten uitvoeren naar de
organisatie en bedrijfsvoering van Veilig Thuis, over deze onderzoeksresultaten wordt u binnenkort
geïnformeerd.
Het dagelijks bestuur heeft Veilig Thuis NHN de opdracht gegeven extra personeel in te zetten voor het
wegwerken van de wachtlijst en het stabiliseren van de organisatie. Op basis van deze opdracht zal een
herziene begroting van 2018 voor Veilig Thuis NHN worden opgesteld en aan u worden voorgelegd, in
overeenstemming met de beschrijving van de inspectie kunt u die medio 2018 tegemoet zien. Het
dagelijks bestuur zal het nakomen van de eisen aan Veilig Thuis NHN die de inspectie stelt in haar brief
monitoren en u informeren over de voortgang.
Met deze brief en de brief van de inspectie kunt u de raden informeren. Tevens ontvangt u ten behoeve
hiervan het persbericht dat wij voornemens zijn vrijdagmiddag op de website van Veilig Thuis NHN te
plaatsen. De inspectie zal de bijgevoegde brief op 10 april openbaar maken en eveneens een
persbericht publiceren.
Hoogachtend,

Directeur Publieke Gezondheid
Edward John Paulina

