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Bijlage 3: 
Ontwikkelopgaven SVMN en de keten van Jeugdbescherming en huiselijk geweld. 
 
 
Op 3 oktober 2019 (#RIB 63) hebben wij u de rapportage toegestuurd van het door ons geïnitieerde 
onderzoek naar het datalek bij SVMN. In de begeleidende brief hebben wij u een totaal overzicht van 
alle opgaven beloofd. Dat overzicht treft u hieronder aan. 
 
De ontwikkelopgaven rondom SVMN en de keten van jeugdbescherming en huiselijk geweld zijn 
verdeeld over drie onderwerpen: 
 

1. Datalek/informatiebeveiliging SVMN 
2. Veranderagenda SVMN 
3. Dialoogtafels keten jeugdbescherming en huiselijk geweld 

 
Het overzicht geeft de samenwerkende gemeenten als opdrachtgever inzicht en mogelijkheid tot 
sturing op de doorontwikkeling van SVMN en -  in gezamenlijkheid met de Raad voor de 
Kinderbescherming - op het functioneren van de keten van jeugdbescherming en huiselijk geweld.  
Hieronder informeren wij u allereerst over het construct van onze bovenregionale samenwerking. 
Daarna beschrijven wij de ontwikkelopgaven en hoe wij sturen op de ontwikkelingen.  
 
Sturing en monitoring 
Beknopte weergave van het bovenregionale samenwerkingsconstruct. 
In samenwerking met de 25 andere gemeenten uit de Utrechtse Jeugdzorgregio’s (vanuit het 
Bestuurlijk platform jeugd) hebben wij een meerjarig subsidiecontract afgesloten (tot en met 2024) 
met SVMN voor de uitvoering van jeugdbescherming  en Veilig Thuis.  
De gemeente Utrecht is vanwege haar grootte één jeugdzorgregio. Andere regio’s betreffen de 
samenwerking van meerdere kleinere gemeenten. 
 
Het contractmanagement en het accounthouderschap voor de reguliere sturing op de uitvoering van 
taken, monitoring van financiële/inhoudelijke voortgang van de jeugdbeschermingstaken is per regio 
belegd, het accounthouderschap voor Veilig Thuis ligt bij de centrum gemeenten Amersfoort en 
Utrecht.  
Regio specifieke issues worden in de kwartaalgesprekken in de regio’s besproken en afgehandeld.  
 
Bovenregionale issues en zaken omtrent jeugdbescherming  en Veilig Thuis worden besproken in een 
bovenregionale ambtelijke werkgroep van accounthouders met daarboven de bovenregionale 
ambtelijke stuurgroep (ASG) waar ambtelijk management vanuit de 6 Utrechtse regio’s aan deel 
neemt. De ASG informeert het Bestuurlijk Platform Jeugd,  legt besluiten voor en voert besluiten uit. 
 
Vanuit de bovenregionale samenwerking sturen wij op de ontwikkelopgaven rond SVMN en de keten 
van jeugdbescherming en huiselijk geweld.  
De ontwikkelopgaven zijn verschillend van aard en daarmee ook de wijze en mogelijkheden van 
sturing op en monitoring van de voortgang op deze opgaven. Zo is de opgave om transparantie aan 
te brengen met betrekking tot de aard en aantal ingediende klachten eenvoudig te monitoren door 
de publicaties van SVMN te beoordelen op wel/niet voldoende transparantie. Veel ingewikkelder ligt 
het bijvoorbeeld bij het monitoren van en sturen op de verbetering van de samenwerking in de 
jeugdbeschermingsketen, waarbij SVMN één van de uitvoerende partijen is. Want de effecten die 
beoogd worden, zijn afhankelijk van de inzet van alle betrokken partijen.  En factoren in de 
maatschappelijke context kunnen een aanzienlijke invloed hebben terwijl daar moeilijk op te sturen 
is. Bijvoorbeeld het gebrek aan goed geschoold en vaardig personeel, dat een landelijk issue is. 
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In bijgevoegde memo treft u een weergave aan van de ontwikkelopgaven en daarbij hoe wij samen 
met onze regionale collega’s sturen op de ontwikkelopgaven en hoe wij de voortgang monitoren. 
 
 

OVERZICHT EN SAMENHANG VAN DE ONTWIKKELOPGAVEN 
 
 

1. Datalek/gegevensbescherming SVMN 
 
Opbrengst onderzoek FOX-IT en SVMN  
Allereerst was het belangrijk dat het lek zo snel mogelijk werd gedicht en dat er uitgezocht werd 
welke cliënten het betrof. SVMN heeft hiervoor FOX-IT ingehuurd om een onafhankelijk technisch 
onderzoek te doen naar het datalek. Daarnaast heeft SVMN een intern onderzoek naar het datalek 
uitgevoerd dat resulteerde in een plan van aanpak met de noodzakelijke verbetermaatregelen.  
 
De eindrapportage van het onderzoek en het plan van aanpak hebben wij met onze regio collega’s 
besproken. De hoofdconclusies waren dat het datalek gedicht is, dat het nagenoeg niet te 
achterhalen is van welke cliënten gegevens inzichtelijk zijn geweest voor derden en dat SVMN direct 
een aantal acties heeft uitgevoerd om herhaling te voorkomen. Verder worden er concrete 
maatregelen en verbeteracties genoemd die binnen SVMN zijn/worden uitgevoerd. 
 
Vervolgacties 
Deze acties zijn:  

 Alle interne systemen (waaronder de telefooncentrale) worden gecontroleerd op het 
versturen van e-mail. Alle interne systemen dienen gebruik te maken van de mailserver van 
Samen Veilig waardoor er via een beveiligde mail-infrastructuur berichten worden verstuurd. 

 De domeinnamen die voor Samen Veilig geregistreerd zijn, worden door Z-CERT gemonitord. 

 De instellingen van het beveiligingsprogramma Zivver zijn per 6 mei 2019 aangepast, zodat in 
alle gevallen waar mogelijk sprake is van een bericht met persoonsgegevens in de inhoud er 
altijd veilig gemaild wordt door medewerkers van Samen Veilig. 

 Op de afdeling Informatiemanagement is voorlopig tot eind 2019 een Cyber Security 
Specialist aangesteld voor extra controles op de kwaliteit van digitale gegevensbescherming. 

 
Opbrengst onderzoek gemeenten door COT 
Het door gemeenten geïnitieerde onderzoek dat uitgevoerd is door COT, heeft zich eveneens gericht 
op het technische gedeelte van het datalek (gebruikmaken van het FOX-IT onderzoek) en op hoe 
binnen SVMN wordt gestuurd op het omgaan met informatiebeveiliging. Het onderzoeksrapport 
hebben wij met u gedeeld. 
 
Op basis van haar bevindingen doet het COT in haar rapport de volgende aanbevelingen die wij als 
ontwikkelopdracht aan SVMN hebben gegeven. 

1. Stel aanvullende specifieke uitgangspunten op voor het handelen van professionals die nodig 
zijn om een veilige, betrouwbare en passende werking van het gebruik van 
persoonsgevoelige gegevens te waarborgen. De betrokken medewerkers kunnen met de 
uitgangspunten vanuit hun hun eigen verantwoordelijkheid werken.  

2. Verstevig het risicobeheer voor informatiebeveiliging door een duidelijker onderscheid 
tussen risico’s die moeten worden aangepakt en de aanvaardbare risico’s (de 
risicoacceptatie). Wees als SVMN transparant over aanvaardbare risico’s, bijv. omdat het 
soms in het belang is van acute zorg en daarmee in het belang van de cliënten. Aanvaardbare 
risico’s kunnen er ook zijn omdat dit de ketensamenwerking versterkt.  
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3. Versterk de borging van informatiebeveiliging door ook aandacht te besteden aan mogelijke 
verbeteringen (beleid, organisatie, risicobeheer). De winst zit in het zoeken naar geschikte 
technische maatregelen om risico’s te voorkomen (privacy by design en privacy by default in 
reguliere én in acute situaties). Communiceer dit ook duidelijk naar de medewerkers en leg 
hierover als bestuur van SVMN verantwoording af aan Raad van Toezicht.  

4. Betrek cliënten bij de doorontwikkeling van informatieveiligheid. Cliënten kunnen een 
belangrijke bijdrage leveren aan de normen en uitgangspunten voor het gebruik van 
persoonsgevoelige cliëntgegevens. Betrek bijvoorbeeld Cliëntenraad bij de bovengenoemde 
aanbevelingen. 

5. Betrek opdrachtgevers van SVMN bij de doorontwikkeling van informatieveiligheid. Wees 
transparant in de keuzes die SVMN gaat maken bij de doorontwikkeling van 
informatieveiligheid. Leg ook duidelijk uit dat daadwerkelijke incidenten rond 
persoonsgevoelige gegevens -ondanks alle inspanningen- nooit volledig uit te sluiten zijn. 
Geef daarbij wel aan hoe het crisismanagement van SVMN ervoor zorgt dat SVMN effectief, 
tijdig en conform de verwachtingen van de buitenwereld handelen tijdens een crisisfase. 

6. Organiseer crisisoefeningen over de brede impact van een omvangrijk datalek. Wees 
aantoonbaar voorbereid op grote en ongewenste incidenten rond persoonsgevoelige 
informatie. Organiseer jaarlijks een crisisoefening waarin de crisisvaardigheden voor de top 
risico’s van SVMN ontwikkeld worden.  

 
Sturing en monitoring: 
De opdracht is aan SVMN om te zorgen voor een infrastructuur en sturing op informatiebeveiliging 
die passend is bij de organisatie en de uitvoering van taken. De uitgevoerde en lopende acties van 
SVMN geven daar concreet invulling aan, de aanbevelingen van het COT moeten nu verder opgepakt 
worden door SVMN.  
De ontwikkelopgaven rondom het datalek gaan over het functioneren van de interne organisatie 
SVMN, zonder een bijzondere specificatie naar een regio.  

 Sturing en monitoring van deze opgaven liggen daarom bij de bovenregionale ambtelijke 
stuurgroep van gemeentelijke managers  van de zes Utrechtse regio’s (ASG) die voor de 
voortgang bespreekt tijdens kwartaalgesprekken met SVMN.  

 Voorafgaand aan ieder kwartaalgesprek levert SVMN een voortgangsrapportage aan, 
gebaseerd op de genoemde punten. 

 De ASG informeert de bestuurders van het bovenregionaal overleg (BO) als zich 
bijzonderheden voordoen in de uitwerking van de opgaven. 

 
2. Veranderagenda SVMN 

 
SVMN is gevraagd om met een concretisering van haar veranderagenda te komen.  
Deze treft u aan als bijlage 1. 
 
Sturing en monitoring: 
Ook voor de ontwikkelopgaven uit de veranderagenda geldt dat het gaat om het functioneren van de 
organisatie SVMN als geheel, zonder een bijzondere specificatie naar een regio. 

 Op basis van de aanscherping en concretisering van de veranderagenda, kan de voortgang 
goed gestuurd en gevolgd worden.  

 Sturing en monitoring van deze opgaven ligt bij de ASG die kwartaalgesprekken gaat voeren 
met SVMN.  

 Voorafgaand aan ieder kwartaalgesprek levert SVMN een rapportage aan, gebaseerd op de 
genoemde punten. 

 De ASG informeert het BO als zich bijzonderheden voordoen in de uitwerking van de 
opgaven. 
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3. Dialoogtafels keten jeugdbescherming en huiselijk geweld 

 
Op basis van de uitkomsten van de dialoogtafels in de Utrechtse regio’s, zijn onderstaande 
opgaven/verbeterpunten geformuleerd voor alle zes de regio’s: 

 Werken vanuit het “team Model” in het ketenproces. 

 Meer rol verheldering nodig in de samenwerking van  lokaal team en SAVE(GI) onderling en 
met jeugdigen en gezinnen. 

 Meer eenduidigheid nodig in de visie op de inzet van de jeugdbeschermingstafel (JBT). Zie de 
bijlage voor uitleg over de JBT. 

 Meer eenduidigheid nodig over timing en doel van preventieve justitiële inzet (Participerend 
Consult (PC1) en SAVE Begeleiding). 

 Het kind en het gezin staat centraal (toegevoegd punt na bespreking BO van 10 juli) 
 
Vervolgstappen 
Deze punten worden verder uitgewerkt in regionale werksessies, waarbij nadrukkelijk de vraag wordt 
meegenomen: “wat hebben de uitvoerende professionals als randvoordwaarden nodig om deze 
ontwikkelpunten te kunnen uitvoeren”. De uitwerking van de opgaven/verbeterpunten vergen per 
ontwikkelpunt intensieve sessies waarbij samenwerken partners gezamenlijk moeten komen tot 
nieuwe inzichten en afspraken per opgave. De regionale sessies vinden plaats in twee rondes.  Voor 
het einde van het jaar een eerste ronde waarin voornamelijk het management van samenwerkende  
partijen het proces zullen opzetten waarbinnen per regio de ontwikkelopgaven worden uitgewerkt, 
daarna volgt in februari een tweede ronde waarbij uitvoerende professionals per regio van start gaan 
met de opgaven/verbeterpunten en zullen aangeven wat zij als randvoorwaarden nodig hebben om 
de ontwikkelpunten uit te kunnen voeren.  
Het vervolg zal verder per regio uitgevoerd worden. 
 
De opbrengst van de sessies worden in maart 2020 besproken in een bijeenkomst met de 
opdrachtgevers, bestuurders van de gemeenten, en de ministeries van VWS en J&V, ketenpartners 
SVMN, WSSS, LdH en RvdK, Sociale wijkteams en uitvoerende professionals.  
 
Sturing en monitoring: 
De ontwikkelopgaven die het functioneren betreffen van de keten rond jeugdbescherming en 
huiselijk geweld, vragen om een nauwer optrekken met de Raad voor de Kinderbescherming. Ze 
vragen om gezamenlijke monitoring van de acties die uit de dialoogbijeenkomsten zijn 
voortgekomen. 
 
Daarnaast is er met betrekking tot de keten sprake van gezamenlijk opdrachtgeverschap  van het Rijk 
en gemeenten in de aansturing van Rdvk, Save/VT en de sociale wijk- en buurtteams. Dat vraagt om 
een nauwer partnerschap om gezamenlijk te kunnen sturen op de ontwikkelingen.  

 De ASG verzorgt op ambtelijk niveau de sturing op de ontwikkelopgaven.  

 Jaarlijks worden regionale dialoogtafels georganiseerd om de ingezette verbeteringen te 
toetsen, zo nodig bij te stellen en de verbinding met de regio’s en de uitvoering te 
versterken.  

 De wettelijke verplichte samenwerkingsovereenkomst tussen gemeenten (lokale teams), 

SVMN, haar onderaannemers en de RvdK biedt de basis voor de regionale dialoogtafels en 

legt de afspraken vast tussen de partijen. 

                                                           
1 Participerend Consult is in (fysieke) aanwezigheid van een SAVE medewerker bij contact met ouders i.t.t. een 
consult, dat is telefonisch. 
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 De RvdK en de GI’s zal gevraagd worden om periodiek aan te sluiten bij de ASG om in 

gezamenlijkheid de ontwikkelingen in de keten te monitoren en zo nodig bij te sturen.  

 De ASG informeert het BO en legt beslispunten voor. Waar nodig wordt de RvdK gevraagd 

om op bestuurlijk niveau aan te sluiten.  

 Daarnaast wordt er periodiek een opdrachtgeversoverleg geïnitieerd, waarbij het Ministerie 

van Justitie en Veiligheid als opdrachtgever van de RdVK en gemeenten als opdrachtgever GI, 

Veilig Thuis en sociale wijk- en buurtteams, gezamenlijk de ontwikkelingen in de regio’s 

bespreken, duiden en zo nodig bijsturen. De ASG zal het ministerie van J&V verzoeken om 

aan het voorgestelde overleg deel te nemen.  

Bij elk Bestuurlijk Overleg worden de opdrachtgevers geïnformeerd over de stand van zaken met 

betrekking tot de ontwikkelopgaven.  

 


