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Sturing op Samen Veilig Midden Nederland (SVMN)
Inleiding
Met deze RIB nemen wij u mee in de verschillende zaken die zijn opgepakt vanaf het moment dat duidelijk was dat
er een datalek bij SVMN was. Daarmee voldoen we ook aan de toezegging vanuit wethouder Veneklaas om uw
raad te informeren over welke onderzoeken en verbeterplannen er zijn en welke procesafspraken mede door ons
zijn gemaakt. Wij vragen u vertrouwen te hebben in de stappen die worden gezet.
Op 10 april jl. zijn de gemeenten geïnformeerd over een omvangrijk datalek bij SVMN. Dit heeft in korte tijd geleid
tot een aantal acties, zowel op regionaal als lokaal niveau. In Stichtse Vecht is naar aanleiding hiervan, maar ook
na signalen over het niet functioneren van de organisatie, een motie ingediend. Deze is tijdens de
gemeenteraadsvergadering van 7 mei jl. besproken. Besloten is de motie op te schorten en nogmaals te
behandelen in de commissie Bestuur en Financiën van dinsdag 21 mei a.s.
Op woensdag 8 mei jl. heeft een Provinciaal Breed Wethouders Overleg plaatsgevonden. Afgesproken is dat er
vanuit de portefeuillehouders Jeugd van de 26 gemeenten een gezamenlijke proceslijn op papier wordt gezet over
de bovenregionale sturing. De komende maanden worden de verschillende onderzoeken en verbeterplannen
uitgevoerd. Dit wordt door de ambtelijke stuurgroep (ASG) goed gemonitord. Het college wenst nu als eerste de
uitkomsten van de verschillende lijnen af te wachten.

Bovenregionale sturing
In de afgelopen weken heeft een afvaardiging van de Utrechtse gemeenten regelmatig overleg gehad met de
bestuurders en de Raad van Toezicht (RvT) van SVMN in het bestuurlijk overleg SAVE/Veilig Thuis. De
afvaardiging bestond uit Wil Kosterman, wethouder Wijk bij Duurstede (vz), Cees van Eijk, wethouder Amersfoort
en Victor Everhardt, wethouder Utrecht.
De betreffende afvaardiging ziet dat SVMN met de uitvoering van jeugdbescherming en Veilig Thuis een moeilijke
en zeer belangrijke maatschappelijke opdracht uitvoert. Er is vertrouwen in de uitvoerende professionals maar het
vertrouwen in de aansturing van SVMN heeft een deuk opgelopen.

De afvaardiging heeft met de bestuurders en de RvT niet alleen over het datalek gesproken, maar ook over de
manier waarop de organisatie wordt aangestuurd.
Naar aanleiding van deze gesprekken is een aantal acties in gang gezet en heeft SVMN actie ondernomen. De
acties bij elkaar zijn gericht zijn op het datalek van Samen Veilig, verbetering van de aansturing van de organisatie
en verbetering van de samenwerking van de keten rond jeugdbescherming.
1) Vanuit de samenwerking met het bestuurlijk overleg SAVE-Veilig Thuis is besloten een onderzoek in te stellen
naar het datalek en hoe binnen SVMN wordt gestuurd op gegevensbescherming.
2) In alle regio’s zijn inmiddels dialoogbijeenkomsten gehouden. Daarbij heeft de gehele keten van de
jeugdbescherming gezamenlijk per regio knelpunten en oplossingen in kaart gebracht. De Raad voor de
Kinderbescherming, SVMN, lokale teams en gemeenten zijn betrokken bij deze dialoogbijeenkomsten. Voor de
zomer bundelen deze partijen de opbrengsten en formuleren zij een gezamenlijke ontwikkelopdracht.
3) SVMN doet tevens zelf een intern onderzoek naar het datalek.
4) SVMN heeft woensdag 8 mei jl. aan het Breed Wethouders Overleg (wethouders van alle Utrechtse regio’s die
SVMN contracteren) een plan van aanpak gepresenteerd dat in gaat op:
a) Het vergroten van het vertrouwen van kinderen en gezinnen in zorgvuldig handelen van SVMN.
b) Transparantie en openheid naar de wereld om SVMN heen, onder andere over het leren van en omgaan
met klachten. “De luiken moeten open” (in juni 2019 wordt de externe publicatie klachtenanalyse 2018
gepresenteerd).
c) Proactieve communicatie met burgers en opdrachtgevers.
d) Transparantie wat betreft organisatieontwikkeling:
i) Uitvoering Actieplan Verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen.
ii) Vergroting van het zelfkritisch vermogen van de organisatie.
iii) Politieke bestuurlijke gevoeligheid.
Genoemde acties geven in samenhang een beeld over de bedrijfsvoering en aansturing van SVMN over hoe de
organisatie omgaat met gegevensbescherming. Ook geven deze acties een breder zicht op de samenwerking in de
keten. De acties bieden concrete verbeterpunten en afspraken waar alle Utrechtse regio’s SVMN op gaan sturen.
Vanuit de bovenregionale samenwerking zullen we nauwlettend de uitvoering van de plannen volgen en waar
nodig bijsturen.
Op ambtelijk niveau is bovenregionaal een ambtelijke stuurgroep (ASG) van managers Jeugd van de 6
jeugdzorgregio’s. De programmamanager Sociaal Domein Stichtse Vecht is voorzitter van de ASG. SVMN zal over
de vorderingen rechtstreeks rapporteren aan de ASG. De ASG stelt de bestuurlijk overleg SAVE-Veilig Thuis op de
hoogte. ASG en bestuurlijk overleg SAVE-Veilig Thuis vormen samen het opdrachtgevend orgaan voor SVMN.
Tevens zal het Breed Wethouders Overleg worden geïnformeerd over de vorderingen door een
vertegenwoordiging van de ASG.
In de komende weken zal de ASG met SVMN concrete afspraken maken over de vorm, inhoud en frequentie van
rapportage en voortgangsbespreking.
Naast voortgangsgesprekken met de bestuurders zal de ASG (en zo nodig een afvaardiging van de bestuurlijk
overleg SAVE-Veilig Thuis) voortgangsgesprekken hebben met de Raad van Toezicht van SVMN.
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