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Workshop werkwijze Veilig Thuis NHN

• De context van Veilig Thuis; waarom?

• Wettelijke taken en uitgangspunten van Veilig Thuis; hoe?

• Werkwijze; wat?

• Praktijkvragen



Workshop werkwijze Veilig Thuis NHN

• De context van Veilig Thuis; waarom?



Filmpje

https://www.youtube.com/watch?v=oP1-
uviO6b0&feature=share

(linkermuisknop –hyperlink openen)

https://www.youtube.com/watch?v=oP1-uviO6b0&feature=share


Wat feiten

• 45% van de Nederlandse bevolking heeft wel eens te maken gehad met 
huiselijk geweld

• 1:30 kinderen is slachtoffer van kindermishandeling

• Slechts 12% van alle huiselijk geweld zaken worden gemeld bij de politie

• 1/3e van alle moord en doodslagen in ons land vindt plaats binnen de 
huiselijke kring 

• Maar liefst 1:3 getuigen van huiselijk geweld is jonger dan 18 jaar

• 15% van de directe slachtoffers van huiselijk geweld is jonger dan 18 jaar

• 33% van de gemelde kindermishandeling betreft pedagogische onmacht



Vormen huiselijk geweld en 
kindermishandeling

• Seksueel geweld (slachtoffers jonger dan 18 jaar)
• Verwaarlozing
• Psychisch geweld (wo vechtscheiding)
• Eergerelateerd geweld
• Financiële uitbuiting
• Belemmering gezonde ontwikkeling (wo overgewicht)
• Fysiek geweld
• Uithuwelijking
• Meisjesbesnijdenis
• Stalking
• Ernstige onderdrukking
• Ouderenmishandeling

Tussen partners, gezinsleden en/of familieleden in afhankelijkheidsrelatie



Visie

• Elke burger -9 mnd tot 100+ heeft recht op een veilige thuissituatie, waarbij 
huiselijk geweld of kindermishandeling afwezig zijn. 

• Het houdt niet op; niet vanzelf> Als je hulp wilt dan is Veilig Thuis 24-7 
bereikbaar.

• Veilig thuis is er ook voor jou als professional> samen staan we sterk voor de 
veiligheid van de cliënt. 

• Veilig Thuis is indien noodzakelijk betrokken, zowel de cliënt als de 
professional staan in hun kracht. 

• Veilig Thuis leidt toe naar passende hulpverlening



Workshop werkwijze Veilig Thuis NHN

• Wettelijke taken en uitgangspunten van Veilig Thuis; hoe?



Door wie?

Landelijke samenvoeging functie AMK en SHG: 

2015
Samenwerking AMK en 3 SHGs in NHN (plus Uitgeest) – onder 
regie van GGD HN

– Betreft ongeveer 33 FTE waarvan 6 SHG en rest AMK (oud BJZNH); 
iedereen in dienst van moederorganisatie

– Geen inhoudelijke afstemming meer met DJ&GB; nu al gescheiden 
werksoorten

2016 
Veilig Thuis onderdeel van GGD HN, iedereen in dienst GGD HN



Wettelijk kader

• WMO – kwaliteitseisen in Jeugdwet
• Wet meldcode
Stap 1: In kaart brengen van signalen.

Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig 
Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding. 

Stap 3: Gesprek met de cliënt.

Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij 
twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.

Stap 5: Beslissen; hulp organiseren of melden.

• VNG Handelingsprotocol



Uitgangspunten handelingsprotocol

• Veilig Thuis geeft prioriteit aan belangen kinderen

• Veilig Thuis is een gespecialiseerd regionaal centrum van en voor gemeenten

• Veilig Thuis is gericht op samenwerking. Is betrouwbaar, werkt zorgvuldig en 
transparant

• Veilig Thuis werkt systeemgericht

• Veilig Thuis is primair gericht op herstellen van veiligheid

• Veilig Thuis creëert samenhang in aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling

• Veilig Thuis sluit aan bij eigen kracht van direct betrokkene en sociale 
netwerk

• Veilig Thuis deelt informatie indien voor borgen veiligheid noodzakelijk



Workshop werkwijze Veilig Thuis NHN

• Werkwijze; wat?



Advies en ondersteuning hulpvragers
Hulpvragers:
Betrokkenen die zelf in een actuele situatie van huiselijk geweld of 
kindermishandeling  verkeren en zich daarom tot Veilig Thuis wenden.

Doel: 
Huiselijk geweld of kindermishandeling doorbreken en veiligheid herstellen.

• Hulpvrager behoudt regie over zijn/ haar situatie
• Hulpvrager kan anoniem blijven

Wat doet Veilig thuis: 
• Advies gesprekken
• Ondersteuning

Veilig Thuis is in contacten met hulpvragers outreachend en vasthoudend. 
In uitzonderingssituaties kan Veilig Thuis besluiten handelend op te treden 
(ambtshalve melding).



Nieuw: Ondersteuning 
professionele adviesvragers

• Voorbereiding van gesprekken met betrokkenen 

• Ondersteunen tijdens gesprekken met betrokkenen 

• Ondersteunen bij opstellen van en/ of bespreken van een veiligheidsplan

• Bijwonen van een lokaal teamoverleg ter bespreking van de te nemen stappen  

• Geen registratie persoonsgegevens cliënt; Veilig Thuis ondersteunt de 
professional



Meldingen in ontvangst nemen

Iedereen kan melden (anoniem). Melden leidt niet automatisch tot een onderzoek 
door Veilig Thuis. 

Veilig thuis trieert met gebruik van triage instrument op basis van info uit de 
melding plus beperkte verrijking (oa. GBA, RvdK, bestaande dossiers, politie, 
verwijsindex, melder, betrokkenen)

Melden kan leiden tot de volgende vervolgtrajecten:
• Advies
• Overdracht naar al ingezette of passende hulpverlening

– Veilig Thuis vraagt ketenpartner om veiligheid te borgen, op korte en 
langere termijn.

• Onderzoek (10 weken)
• Raad voor de Kinderbescherming via Beschermtafel
• Afsluiten



Inzetten vervolgtrajecten

Doel: Vaststellen of er sprake is van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling en het bewerkstelligen van duurzame veiligheid en 
herstel van de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Veilig Thuis neemt de verantwoordelijkheid voor veiligheid en herstel bij alle 
meldingen waarvoor vervolgtrajecten worden ingezet. 
• Veiligheidsplan
• Herstelplan
• Vaststellen van schade
• Overdracht direct na ontvangst melding
• Overdracht na onderzoek door Veilig Thuis
• Verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de kinderbescherming; kennisgeving 

burgemeester en wethouders
• Monitoring; drie maanden en een jaar na afsluiten



Terugkoppeling vanuit Veilig Thuis

• Bevestiging melding (al dan niet)
• Ingezette vervolgtraject
• Verwachtingen tav de melder
• In alle gevallen schriftelijk geïnformeerd: 

– Huisarts
– Jeugdgezondheidszorg >>>
– School van het kind 



Wat is er nieuw?

• 24/7 Bevoegdheid om gegevens te verwerken zonder 
toestemming – alleen Veilig Thuis mag dit wettelijk

• Anoniem doen van een melding – recht professional (HG)
• Meer ruimte voor VT om direct betrokkenen en professionals 

te ondersteunen
• Triage
• Melding is niet automatisch een onderzoek
• Onderzoek bij HG - volwassenen en ouderen, ook zonder 

kinderen
• VT zet zelf direct (noodzakelijke) hulp in, zo nodig via wijk
• Veiligheidsplan, hulpverlenings- en herstelplan 
• Casusregie
• Monitoring na 3 en 12 maanden



Workshop werkwijze Veilig Thuis NHN

• Praktijkvragen



Vragen?

Veilig Thuis Noord-Holland Noord

Tijdelijk adres: 
Winkelwaard 494 – 1824 HX Alkmaar

www.veiligthuisnhn.nl

088-0100502


