Besluiten Stuurgroep Veilig Thuis 5 november 2014
Tijd:
Locatie:
Aanwezigen:

1.

Woensdag 5 november 2014, 16.30‐ 18.00 uur
Parmentierweg 49 te Leiden, Vlietzaal (8e etage).
Roos van Gelderen, wethouder Leiden (voorz.), Han de Jager, wethouder
Alphen aan den Rijn , Laura Werger, wethouder Gouda, Irene Jager (BJZ,
vervangt Judith Kranendonk), Rob Klein (BJZ, vervangt Hans Beelen), Sjaak
de Gouw (directeur GGD) , Annette Martens ( vervangt Anita van Zeijl
ambtelijk secr.)

Welkom, opening en vaststellen agenda

2. Verslag 25 april 2014
Naar aanleiding van verslag pagina 3 wordt gemeld dat er geen knelpunt meer bestaat voor
Sensoor. De telefonische hulpdienst is landelijk dekkend rond.
3. Mededelingen en stukken ter informatie
*Voortgangsrapportage Projectgroep primair proces (Bijlage 1)
*Voortgangsrapportage Projectgroep organisatie (Bijlage 2)
De knelpunten worden in de agenda besproken.
*Budgetoverzicht Veilig Thuis (Bijlage 3); mevrouw Werger attendeert de GGD erop dat de
budgetten SHG zoals genoemd in de bijlage hoger zijn dan vermeld voor 2015. Men is
ambtelijk op de hoogte gesteld. De heer De Gouw checkt of de nieuwe bedragen bekend zijn
(ACTIE: S. de Gouw).
De stuurgroep spreekt haar complimenten uit voor de vele werkzaamheden die de
afgelopen maanden zijn uitgevoerd.
4. Afspraken overdracht dossiers AMK (Bijlage 4)
In de notitie ICT worden risico’s en noodscenario’s beschreven voor het geval het
oorspronkelijk beoogde scenario geen doorgang kan vinden.
Besluit:

1. De RDOGHM neemt de applicatie KITS af. Hiertoe heeft de RDOG HM een licentie KITS
nodig. Jeugdzorg Nederland moet daarvoor toestemming geven omdat KITS bij hen in
eigendom is. De heer De Gouw zal hierin opnieuw actie ondernemen, de urgentie is
hoog (ACTIE: S. de Gouw);
2. Mevrouw Jager zegt dat BJZ hierbij ondersteunend zal zijn richting Jeugdzorg Nederland
(ACTIE: I. Jager);
3. Mevrouw Jager zegt dat BJZ actie onderneemt om overdracht van de lopende en
afgesloten cliëntdossiers door middel van de export van digitale data voor 1 januari
gerealiseerd te hebben, ook op juridische aspecten (ACTIE: I. Jager);
4. Mevrouw Jager zegt toe dat BJZ voorbereidingen treft voor een noodscenario (splitsing),
waarbij de medewerkers die overgaan van BJZ naar de Veilig Thuis na 1 januari 2015
toegang hebben tot het netwerk, of een afgesplitst deel van het netwerk van BJZ, met
toegang tot KITS en de cliëntdossiers (ACTIE: I. Jager);
5. De heer De Jager pleit voor zorgvuldige besluitvorming over aanschaf van toekomstige
ICT. Er wordt besloten tot uitstel van besluit rondom registratie systeem totdat divers
aanbod meer inzichtelijk is;
6. Per 1 januari moeten oud AMK medewerkers nog met KITS kunnen werken, een tweede
groep , oud SHG medewerkers moeten ermee leren/ kunnen gaan werken.
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7. RDOG staat in voor werkende kantoor automatisering per 1 januari (notebooks,
telefonie etc.) (ACTIE: S. de Gouw)
8. In alle scenario’s moet het nieuwe landelijk telefoonnummer Veilig Thuis per 1 januari
gebruikt kunnen worden, terwijl burgers en professionals Veilig Thuis ook nog moeten
kunnen bereiken met de oude telefoonnummers van AMK en SHG. Dit is een essentieel
onderdeel bij de uitwerking van scenario’s. (ACTIE: S. de Gouw)
5. Knelpunt kwaliteit en continuïteit formatie van BJZ naar Veilig Thuis (Bijlage 5)
In de bijlage staat een overzicht van de formatie die van BJZ naar Veilig Thuis over komt. In
dit overzicht is onder meer te zien dat de gedragswetenschappers en secretariaat die over
komen naar Veilig Thuis van de toegang afkomstig zijn en geen specifieke AMK achtergrond
hebben.
Besluit:
1. Vastgesteld wordt dat de totale formatie klopt en conform bijlage van BJZ naar Veilig
Thuis komt. De vermelding van herkomst van het secretariaat (tweede kolom) klopt niet
meer. Dit hangt onder meer samen met individuele besluiten omtrent ontslag. De tijd is
zeer krap om nog in te werken.
2. Het plaatsingsplan, namen en overdrachtsdossiers , met individuele rechten en
aanspraken, moeten nu door BJZ aangeleverd worden, noodzakelijk voor formaliseren.
(ACTIE: I. Jager)
3. Gedragswetenschappers worden ingewerkt met extra scholing komende weken. De
kwaliteit en continuïteit van de gedragswetenschappers t.b.v. Veilig Thuis wordt nu
door BJZ voorbereid. In het scholingsplan kan ook sprake zijn van een superviserende
gedragswetenschapper en scholing na 1 januari (ACTIE: I. Jager).
4. Secretariaat AMK is belast met het invoeren van meldingen, deze kennis moet
overgedragen zijn voor 1 december bij wegvallen van huidige medewerkers. (ACTIE: I.
Jager)
5. GGD initieert overleg met P&O van BJZ om te voorkomen dat door rechtelijke uitspraken
in lopende procedures meer medewerkers moeten worden overgenomen dan volgens
de afgesproken formatie. (ACTIE: S. de Gouw en I. Jager)
6. Huisvesting Meldingendienst (bijlage 6)
Naar aanleiding van de notitie huisvesting van de meldingendienst wordt desgevraagd
bevestigd dat het pand Crabeth straat Gouda na 1 januari 2015 niet meer gebruikt zal
worden. Mevrouw Werger vraagt aandacht voor het team Gouda, dat eveneens een stevig
team moet zijn in de toekomst.
Besluit:
‐De criteria uit de notitie zullen leidend zijn voor een evaluatie, gepland in 2015. Evaluatie is
geen doel op zich.
7.

De Stuurgroep stelt vast dat
1. Zorgvuldigheid voorop staat, het gaat om kwetsbare mensen.
2. Veilig thuis voor burgers en professionals op 1 januari 2015 als concept moet
werken
3. Een alternatief scenario uitgewerkt moet worden, dat uitgaat van integrale
huisvesting per 1 februari in plaats van 1 januari 2015. Daarbij moet aandacht zijn
voor telefonische bereikbaarheid, beschikbaarheid dossiers en samenwerking tussen
meldingendienst en backoffice. Initiatief om dit inregelplan vast te leggen in een
scenario met tijdspad ligt bij de RDOG , BJZ draagt bij. (ACTIE: S. de Gouw)
4. Het scenario wordt gemaakt voor 14 november, waarin opgenomen wordt om
concreet in tijd, plaats en functies de stappen te beschrijven die gezet moeten
worden voor 1 januari (als juridische datum), respectievelijk 1 februari (as deadline
inregeldatum).
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8.

WVTTK
 Mevrouw Jager waarschuwt voor overmatige protocolleringsdrang.
 De heer Klein deelt mee de regio te verlaten en gaat bij GI in Zoetermeer aan de
slag.
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