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1. INLEIDING 
 

 

Hierbij presenteren wij u de jaarverantwoording van Veilig Thuis regio Noord & Oost Gelder-

land over 2016, het tweede jaar van Veilig Thuis sinds de start op 1 januari 2015. Middels dit 

bestuursverslag leggen wij verantwoording af over Veilig Thuis.  

 

De verantwoording van alle Veilig Thuis organisaties is gebaseerd op de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo 2015), waarbij Veilig Thuis een eigen plaats inneemt. Met deze verant-

woording wordt aangesloten op de systematiek voor de instellingen voor jeugdhulp en de 

gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering. De opzet en inhoud 

van deze jaarverantwoording door Veilig Thuis is met de VNG afgestemd, zodat ook naar ge-

meenten kan worden volstaan met deze jaarverantwoording.  

 

Op 1 januari 2015 zijn in Nederland 26 Veilig Thuis organisaties gestart, die allen een eigen 

regionale kleuring en dynamiek kennen, afhankelijk van de keuze voor de inrichting en aanstu-

ring. In opdracht van de centrumgemeenten Apeldoorn, Arnhem en Ede hebben Stimenz, 

Jeugdbescherming Gelderland en Moviera een projectorganisatie voor 2015 en 2016 ge-

vormd, waarin Veilig Thuis voor Midden Gelderland en Noord & Oost Gelderland zijn onder-

gebracht. Vanaf 1 januari 2017 zal Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland worden voortgezet 

als zelfstandige stichting.  

 

De dynamiek binnen Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland was en is nog altijd groot. Vanzelf-

sprekend door het verder uitbouwen en door ontwikkelen van de organisatie, maar natuurlijk 

ook door de opmaat van de overgang van een projectorganisatie naar een nieuwe stichting in 

2017. Ook de aanschaf en implementatie van één registratiesysteem in 2016 met herijking van 

werkprocessen, de vormgeving van verbeterpunten van de Inspectie Jeugdzorg en de Inspec-

tie voor de Gezondheidszorg, alsmede de scholing van medewerkers in een Veilig Thuis brede 

aanpak, hebben veel tijd en aandacht gevraagd. Daarnaast is de aansluiting op het lokale veld 

verder geoptimaliseerd met de doorontwikkeling van de samenwerking in de keten en in het 

lokale veld.  

 

De dynamiek was en is ook groot door het relatief grote aantal meldingen dat vanaf de start 

bij Veilig Thuis binnen kwam en nog steeds binnen komt. Dit regionale beeld sluit aan bij de 

landelijke trend zoals uit benchmarks is gebleken. Men weet de weg naar Veilig Thuis te vin-

den. De projectorganisatie was daar qua omvang niet toereikend voor en is vanaf medio 2016 

tijdelijk uitgebreid met extra menskracht om aan deze vraag te kunnen voldoen en wachtlijs-

ten weg te werken en te voorkomen.  
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Nadat deze jaarverantwoording 2016 formeel is geaccordeerd, zal deze conform de wettelijke 

richtlijnen via het CIBG worden gepubliceerd via de gecertificeerde instelling Jeugdbescher-

ming Gelderland als penvoerder namens het samenwerkingsverband. 

 

 

 

De Stuurgroep Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord & Oost Gelderland 

 

Stichting Jeugdbescherming Gelderland,  dhr. Hans Lomans (bestuurder) 

Stichting Moviera,     mw. Marleen van Eijndhoven (bestuurder)  

Stichting Stimenz,     mw. Greet Bouman (bestuurder) 

 

 

Mei 2017 
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2. ORGANISATIE 

 

 

2.1. Profiel van de organisatie 

 

Naam verslagleggende rechtspersoon Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland 

Adres Brinklaan 268 

Postcode 7311 JD 

Plaats Apeldoorn 

Telefoonnummer 0800 – 2000 

Identificatienummer Kamer van Koophandel geen 

E-mailadres info@veiligthuisnog.nl 

Internetpagina/website www.vooreenveiligthuis.nl 

Rechtsvorm Projectorganisatie  

 

 

2.2. Typering organisatie 

 

De gezamenlijke centrumgemeenten in de veiligheidsregio’s Gelderland Noord & Oost en Gel-

derland Midden: Apeldoorn, Arnhem en Ede, hebben in 2014 opdracht gegeven aan Jeugdbe-

scherming Gelderland (afgekort JBGld), Moviera en Stimenz om gezamenlijk te komen tot een 

voorstel voor inrichting van een bovenregionaal “Veilig Thuis” in de Veiligheidsregio’s Gelder-

land Midden en Gelderland Noord vanaf 1 januari 2015.  

JBGld, Moviera en Stimenz geven voor een overgangsperiode van twee jaar, vanaf 1 januari 

2015 tot en met 31 december 2016, uitvoering aan ‘Veilig Thuis’ door het gezamenlijk vorm-

geven en aansturen van de projectorganisatie Veilig Thuis. Hiertoe is een bestuursovereen-

komst gesloten tussen partijen. JBGld heeft daarbij het Advies- en Meldpunt Kindermishande-

ling (AMK) ingebracht, Moviera en Stimenz hun Steunpunten Huiselijk Geweld (SHG). 

Daarmee is Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland een samenwerkingsverband tussen een 

rechtspersoon die zich op grond van de Jeugdwet via het jaardocument jeugd dient te ver-

antwoorden, JBGld en tweetal rechtspersonen die niet onder de verantwoordingsplicht van de 

Jeugdwet vallen, Moviera en Stimenz.  

 

Naam rechtspersoon  

Samenwerkingspartners 

Jeugdbescherming  

Gelderland 

Moviera Stimenz 

Adres Velperweg 75 Bennekomseweg 43 Brinklaan 268 

Postcode 6824 HH 6717 LL Ede 7311 JD 

Plaats Arnhem Ede Apeldoorn 

Telefoonnummer 088-7121212 088-3744744 088-7846464 

Identificatienr. Kamer van Koophandel 41052159 55935389 41040021 

E-mailadres contact@jbgld.nl info@moviera.nl info@stimenz.nl 

Internetpagina/website www.jbgld.nl www.moviera.nl www.stimenz.nl 

Rechtsvorm Stichting Stichting Stichting 

mailto:contact@jbgld.nl
mailto:info@moviera.nl
mailto:info@stimenz.nl
http://www.jbgld.nl/
http://www.moviera.nl/
http://www.stimenz.nl/
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2.3. Werkgebied Noord & Oost Gelderland 

 

Het werkgebied van Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland sluit aan bij de veiligheidsregio en 

bestaat uit een drietal subregio’s, te weten:  

 de regio Achterhoek met de centrum-

gemeente Doetinchem en de gemeen-

ten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, 

Montferland, Oost-Gelre, Oude IJssel-

streek en Winterswijk; 

 de regio Oost-Veluwe Midden-IJssel 

met de centrumgemeente Apeldoorn 

en de gemeenten Brummen, Epe, Hat-

tem, Heerde, Lochem, Voorst en Zut-

phen; 

 De regio Noord-West Veluwe met de 

centrumgemeente Harderwijk en de  

gemeenten Elburg, Ermelo, Nunspeet, 

Oldenbroek en Putten. 

 

 

2.4. Bestuurlijke aansturing 

 

Vanaf 1 januari 2015 tot en met 31 december 2016 functioneert Veilig Thuis Midden Gelder-

land en Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland als één projectorganisatie met medewerkers die 

vanuit een tweetal hoofdlocaties in Apeldoorn en Arnhem samenwerken. De uitvoerend me-

dewerkers van Veilig Thuis zijn in dienst bij Jeugdbescherming Gelderland, Moviera en 

Stimenz. Het rechtspositionele gezag wordt door deze drie moederorganisaties uitgeoefend 

over de Veilig Thuis medewerkers. De medewerkers leggen verantwoording af aan, en vallen 

onder de aansturing van, de organisatie waar zij in dienst zijn.  

 

JBGld, Moviera en Stimenz bekostigen de eigen inzet van hun personeel, ondersteunende 

diensten en daaraan gerelateerde kosten vanuit ieders eigen inkoop- respectievelijk subsidie-

relatie met de opdrachtgevende (centrum)gemeenten en/of andere opdrachtgevers. 

 

Beide locaties functioneren onder directe aansturing van een tweetal direct leidinggevenden. 

Gezamenlijk vormen zij de operationele leiding van Veilig Thuis. Een projectmanager geeft 

dagelijks leiding en sturing aan de gehele projectorganisatie, is het eerste  aanspreekpunt 

voor opdrachtgevers en legt verantwoording af aan de Stuurgroep Veilig Thuis.  
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De Stuurgroep Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord & Oost Gelderland bestaat uit de drie 

bestuurders van de samenwerkingspartners in de projectorganisatie. De Stuurgroep zorgt in 

onderling overleg voor bestuurlijke en ambtelijke afstemming met de opdrachtgevende (cen-

trum)gemeenten en voor het tot stand brengen en uitvoering geven aan de overeenkomsten 

met de gemeenten. 

Op periodieke basis vindt bestuurlijk overleg plaats tussen de Stuurgroep en de portefeuille 

houdende wethouders van de drie centrumgemeenten in aanwezigheid van de projectmana-

ger Veilig Thuis en de beleidsambtenaren. Daarnaast vindt er frequent tussentijds overleg 

plaats tussen de projectmanager en de beleidsambtenaren over de voortgang en realisatie 

van Veilig Thuis in de regio. 

 

 

2.5. Definitieve vormgeving Veilig Thuis in 2017 

 

De gemeenten in de regio Noord & Oost Gelderland hebben een besluit genomen om vanaf 1 

januari 2017 de activiteiten van Veilig Thuis voort te zetten in een zelfstandige stichting. Op 15 

december 2016 is de Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland opgericht met als zetel 

Apeldoorn. Vanaf 1 januari 2017 zet de stichting de activiteiten van de projectorganisatie 

voort in de regio Noord & Oost Gelderland. 

 

 

2.6. Maatschappelijk ondernemen 

 

Veilig Thuis staat met haar wettelijke taak en functie midden in de samenleving. Door inten-

sieve afstemming en in samenwerking met opdrachtgevende gemeenten en partners in het 

veiligheidsdomein voert zij haar werkzaamheden uit. Veilig Thuis zet zich met ketenpartners in 

voor het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De stakeholders zijn primair de burgers en met name kwetsbare kinderen en volwassenen in 

de veiligheidsregio Noord & Oost Gelderland. Zij zijn gediend bij een veilig thuis. Huiselijk ge-

weld en kindermishandeling komen vaak voor: landelijk 50 dodelijke slachtoffers van huiselijk 

geweld en kindermishandeling bij 119.000 kinderen op jaarbasis, dat betekent gemiddeld 1 

kind per klas. Vaak gaat het om problemen die al langer bestaan en die je niet zonder hulp van 

anderen kunt oplossen. Maar het kan ook gaan om vermoedens: je denkt dat mensen of kin-

deren niet veilig zijn, maar je weet het niet zeker. Het is belangrijk dat er hulp komt, want het 

geweld stopt niet vanzelf. Iemand moet de eerste stap zetten. De gemeenten zijn als op-

drachtgevers gebaat bij een veilige woon- en leefomgeving voor hun bewoners. 

Veilig Thuis zoekt daarbij maximale samenwerking met alle partners in het werkveld, om zo 

duurzame relaties te ontwikkelen waarin kennis en kunde rondom (vermoedens van) kinder-

mishandeling en/of huiselijk geweld worden versterkt en geborgd.  
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3. WETTELIJK KADER EN TAKEN  

 

 

3.1. Wettelijk kader en taken Veilig Thuis 

 

De dienstverlening van Veilig Thuis betreft de uitvoering van haar wettelijke taken als advies- 

en meldpunt voor vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling, het doen van on-

derzoek daarnaar en het actief bijdragen aan de (veiligheids-)keten, inclusief de gecontrac-

teerde diensten die daaraan gerelateerd zijn. Daaronder valt ook de samenwerking in de ke-

ten tussen Veilig Thuis en de Sociale Wijk Teams (SWT’s), het CJG en lokale teams en/of ge-

specialiseerde hulpverlening die worden geïnformeerd en waarheen indien mogelijk (maxi-

maal) wordt overgedragen en/of afgeschaald. Daarnaast beoordeelt Veilig Thuis samen met 

politie geëscaleerde huiselijk geweld incidenten op basis van een RIHG (Risico Inventarisatie 

Huiselijk Geweld). Veilig Thuis voert ook het casemanagement uit bij opgelegde tijdelijke huis-

verboden en biedt begeleiding aan gezinnen die bij deze beoordeling niet in aanmerking ko-

men voor een tijdelijk huisverbod, maar wel hulp van Veilig Thuis nodig hebben in het opstar-

ten van passende hulp. 

 

Veilig Thuis heeft de volgende wettelijke taken (Wmo 2015 art. 4.1.1 lid 2 en lid 3): 

 het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband 

met een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt; 

 het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of kinder-

mishandeling; 

 het naar aanleiding van een melding onderzoeken of er daadwerkelijk sprake is van huise-

lijk geweld of kindermishandeling; 

 het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft; 

 het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen op 

basis van de melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie 

daartoe aanleiding geeft; 

 het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een mel-

ding van (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang 

van de betrokkene of de ernst van het feit daar aanleiding toe geeft; 

 indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderbescher-

ming, het in kennis stellen van het college van B&W; 

 het op de hoogte stellen van de melder van de stappen, die naar aanleiding van zijn mel-

ding zijn ondernomen. 

 

Ieder Veilig Thuis dient minimaal deze in de wet genoemde taken uit te voeren. Daarnaast kan 

een college van B&W aan Veilig Thuis de opdracht geven om andere niet wettelijke taken in 

de sfeer van huiselijk geweld en kindermishandeling uit te voeren.  
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3.2. Landelijk kwaliteitskader Veilig Thuis 

 

Sinds de start in 2015 zijn de Veilig Thuis-organisaties voortvarend aan de slag gegaan met de 

opbouw van de organisatie, de toerusting van medewerkers om hun werk goed uit te kunnen 

voeren, de registratie en de samenwerking met relevante partijen. Hiervoor hebben Veilig 

Thuis-organisaties gebruik gemaakt van het VNG-model Handelingsprotocol. Dit model hande-

lingsprotocol was primair een advies aan gemeenten over de richtlijnen die zij met betrekking 

tot de uitvoering van taken konden meegeven aan de Veilig Thuis-organisatie in hun regio.  

 

Medio 2016 hebben de Veilig Thuis-organisaties de volgende stap gezet op het gebied van 

kwaliteit. Dat is gebeurd door ‘veldnormen’ op te stellen, zodat gezamenlijk in dezelfde rich-

ting wordt doorontwikkeld. Waar van toepassing is gebruik gemaakt van de relevante elemen-

ten uit het model handelingsprotocol, waar noodzakelijk en/of passend zijn elementen toege-

voegd of aangepast.  

 

Het kwaliteitskader Zicht op Veiligheid biedt een kader voor de (wettelijke) taken van de Veilig 

Thuis-organisaties en voldoet aan de doelen en gronden zoals gesteld in de wet. Het kwali-

teitskader is op 1 juli 2016 vastgesteld door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en is vervolgens 

aangeboden aan de VNG Commissie Gezondheid en Welzijn. Hiermee heeft het kwaliteitska-

der de status van veldnorm gekregen en is daarmee maatgevend voor het niveau van dienst-

verlening dat van een Veilig Thuis-organisatie mag worden verwacht. Op thema’s waarop nog 

geen veldnorm is geformuleerd blijft het model handelingsprotocol beschikbaar als advies 

over de richtlijnen met betrekking tot de uitvoering van taken door Veilig Thuis. 

 

 

3.3. Samenwerking in de keten 

 

In mei 2016 is het visiedocument ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor 

risicogestuurde zorg’ gepubliceerd met een duurzame visie op ketenzorg bij kindermishande-

ling, huiselijk geweld en seksueel misbruik en de centrale rol hierbij van het triage-instrument 

Veilig Thuis. Dit visiedocument biedt in de eerste plaats een inhoudelijke visie op ketensa-

menwerking en waarom deze gefaseerd moet verlopen, als voorwaarde voor een werkzame 

aanpak bij onveiligheid. In tweede instantie wordt uitgelegd wat de centrale rol van Veilig 

Thuis is bij het tot stand brengen van directe veiligheid en bij het aansturen van dit proces van 

gefaseerde ketensamenwerking. 

 

Het visiedocument wil bijdragen aan de discussie over ‘hoe sturen we in samenwerking met 

alle partijen in het veld goed op veiligheid’ en wil een verschuiving in het denken tot stand 

brengen over de kwalitatieve aanpak van geweld en onveiligheid in huiselijke kring in de keten 

vanaf Veilig Thuis tot en met de GGZ en alle partners in de zorg daartussenin. De ambitie is om 
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een verschil te maken bij het doorbreken van de complexe cirkel van geweld die veelal door-

werkt tot in de volgende generatie. 

 

Er wordt uitgegaan van vijf fasen in het aanbieden van zorg: 

• werken aan directe veiligheid met een veiligheidsplan; 

• werken aan stabiele veiligheid met een hulpverleningsplan voor risicogestuurde zorg; 

• werken aan herstel van de ontwikkeling van de individuele gezinsleden met herstelplan-

nen voor trauma-geïnformeerde en herstelgerichte zorg; 

• werken aan stabilisatie door het evalueren en bijstellen van eerder gestelde doelen; 

• werken aan het leren omgaan met terugval met een toekomstplan.  

 

De belangrijkste functie van het triage-instrument Veilig Thuis is om het proces van het ver-

groten van de veiligheid bij meldingen van geweld in huiselijke kring op doelmatige wijze in 

gang te zetten, in samenwerking met de melder, het gezin en de ketenpartners. 
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4. KERNPRESTATIES 

 

 

4.1. Realisatie taken Veilig Thuis 

 

In 2016 is het aantal adviezen en binnenkomende meldingen bij Veilig Thuis, evenals in 2015, 

hoger dan oorspronkelijk werd voorzien bij de start van Veilig Thuis. Dit regionale beeld sluit 

aan bij de landelijke trend zoals uit benchmarks is gebleken. Men weet de weg naar Veilig 

Thuis te vinden voor adviesvragen en het doen van meldingen rondom vermoedens van huise-

lijk geweld en/of vermoedens van kindermishandeling. 

 

 
 

Het totale aantal adviesvragen is in 2016 uitgekomen op ruim drieduizend, namelijk 3.061 

adviesvragen. Vragen van professionals en burgers die bij Veilig Thuis binnenkomen, worden 

voorzien van een advies met een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van 

aanwijzingen, raadgevingen en tips met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder 

te kunnen handelen in situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling of bij een ver-

moeden daarvan. Daartoe worden ook de medische consulten van vertrouwensartsen van 

Veilig Thuis geteld. Het aantal adviesvragen is in 2016 107% van de (basis) jaarbegroting 

(2.861). In 2015 was het aantal adviesvragen 3.028.  

 

In 2016 zijn 2.380 meldingen van situaties of vermoedens van huiselijk geweld gedaan door 

politie, andere professionals en burgers bij Veilig Thuis. De (basis) jaarbegroting stond op 

2.343 voor 2016 en de realisatie is daarmee op 102% uitgekomen. In 2015 was het aantal 

meldingen melding huiselijk geweld 2.835. 

 

Veilig Thuis neemt zorgmeldingen Jeugd van politie in ontvangst. Het gaat daarbij om het ken-

baar maken aan Veilig Thuis van een zorgelijke situatie waarin kinderen verkeren. Dit kan gaan 

om kinderen betrokken dan wel getuige van huiselijk geweld of om andere situaties waarin 

zorgen rond kinderen zijn.  
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Totaal aantal zorgmeldingen voor de regio Noord & Oost Gelderland is 956, zijnde 99% van de 

begrote en ingekochte zorgmeldingen in 2016 (961). In 2015 zijn er 929 zorgmeldingen jeugd 

van politie geweest. Daarnaast zijn er 352 meldingen door burgers en professionals gedaan in 

2016 rondom vermoedens van kindermishandeling. Dit aantal ligt onder het begrote aantal 

van 440 voor 2016.  

 

Op basis van getriageerde (zorg)meldingen zijn er door Veilig Thuis 333 onderzoeken naar 

vermoedens van kindermishandeling gestart in 2016. Daarmee komt de realisatie op 76% van 

de jaarbegroting van 440 onderzoeken. Dit aantal is lager dan 2015 toen er 440 onderzoeken 

kindermishandeling zijn gestart. 

 

Door Veilig Thuis zijn 139 beoordelingen tijdelijk huisverbod uitgevoerd, die op basis van een 

risico inventarisatie huiselijk geweld (RIHG) met de Hulpofficier van Justitie ter advies zijn 

voorgelegd aan de Burgemeester. Dit aantal was begroot op 133 voor 2016. 

Het aantal keren dat er door Veilig Thuis uitvoering is gegeven aan een tijdelijk huisverbod 

(afgekort THV) is 77 in 2016. Voor 2016 zijn er 113 THV’s begroot. In 2015 waren er ook 77 

uitvoeringen van een tijdelijk huisverbod. 

 

Op basis van meldingen van vermoedens van huiselijk geweld kan Veilig Thuis een besluit ne-

men tot het doen van een onderzoek. Indien een risico inventarisatie huiselijk geweld niet 

leidt tot een huisverbod, wordt door Veilig Thuis wel een onderzoek gestart, een zogeheten 

complexe zaak huiselijk geweld. In heel 2016 zijn er 193 onderzoeken of complexe zaken hui-

selijk geweld gestart, 201% van de jaarbegroting (96). In 2015 was dit aantal hoger, namelijk 

228. 

 

 
bron: aangeleverde CBS cijfers 2016  

Jeugdbescherming Gelderland, Stimenz en Moviera 

  

Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland 
Realisatie Begroting Realisatie 

2016

Realisatie Realisatie 2016

2016 2016 in % 2015 in % 

t/m 4e 

kwartaal

jaar 

basissubsidie 

c.q. 

ingekocht 

van 

begroting 

2016 

(norm=100%)

t/m 4e 

kwartaal

van realisatie 

2015  

(norm=100%)

Adviesvragen aan Veilig Thuis           3.061                 2.861 107%                 3.028 101%

Meldingen en Triage Huiselijk Geweld           2.380                 2.343 102%                 2.835 84%

Zorgmeldingen Jeugd van politie               956                     961 99%                     929 103%

Meldingen Kindermishandeling (burgers/professionals)               352                     440 80%                     440 80%

Onderzoeken Kindermishandeling               333                     440 76%                     440 76%

Uitvoering tijdelijk huisverbod                 77                     113 68%                       77 100%

Onderzoeken/complexe zaken huiselijk geweld               193                       96 201%                     228 85%

Meldingen jeugdprostitutie                 43                       75 57%                       60 72%
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Bij Veilig Thuis zijn in 2016 een 43-tal meldingen van jeugdprostitutie binnengekomen, waarbij 

er 75 begroot waren. In 2015 waren er 60 meldingen ontvangen. Het aantal keren dat zorg-

coördinatie jeugdprostitutie is uitgevoerd is 18 in 2016, ten opzichte van een begroting van  

4 keer. In 2015 is er 21 keer zorgcoördinatie uitgevoerd.  

 

Niet opgenomen in het jaaroverzicht isde ondersteuning die Veilig Thuis heeft geboden aan 

sociale wijkteams, lokale netwerken, en CJG’s. Professionals uit het lokale veld hebben in ca-

suïstiek ondersteuning aan Veilig Thuis gevraagd. Soms lag daar handelingsverlegenheid aan 

ten grondslag, maar ook werd op basis van de inhoudelijke dynamiek de vraag regelmatig aan 

Veilig Thuis gesteld om gezamenlijk met de professional uit het lokale veld op te trekken rich-

ting het gezin/huishouden. 

 

 
4.2. Ontwikkeling per kwartaal  

 

In onderstaande grafieken en tabel wordt de realisatie van Veilig Thuis per kwartaal getoond 

voor de regio Noord & Oost Gelderland. 

 

 

 
 

 

Uit deze kwartaalgrafieken 2016 is goed waarneembaar dat de vraaggestuurde productie van 

Veilig Thuis fluctuaties kent, maar wel duidelijke trendlijnen laat zien rondom adviesvragen en 

meldingen. 

 

De politie en andere professionals, maar ook burgers, weten de weg te vinden naar Veilig 

Thuis en zoeken de samenwerking over adviesvragen en meldingen rondom vermoedens van 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbinnen blijft de politie de belangrijkste melder. 
  



   
 

Jaarverantwoording Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland 2016 Pagina 14 
 

 
bron: aangeleverde CBS cijfers 2016  

Jeugdbescherming Gelderland, Stimenz en Moviera 

 

 

4.3. Adviesvragen aan Veilig Thuis 

 

Een adviesvraag kan kort omschreven worden als: een op de behoefte van de adviesvrager 

afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips met als doel de adviesvrager in staat 

te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van kindermishandeling of huiselijk ge-

weld of bij een vermoeden daarvan.  

 

 
 

 

In 2016 zijn er 3.061 adviezen gevraagd aan Veilig Thuis. Van de adviesvragen is 48% afkom-

stig van burgers, waarvan meer dan de helft (66%) een (direct) betrokkene of familielid is. 

Buurtbewoners en personen die behoren tot het sociale netwerk nemen ook vaak contact op 

met Veilig Thuis om advies te vragen. 

 

Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland 
Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie Realisatie

2016 2016 2016 2016 2016

1e 

kwartaal

2e 

kwartaal

3e 

kwartaal

4e 

kwartaal

t/m 4e 

kwartaal

Adviesvragen aan Veilig Thuis                633               829               800                799           3.061 

Meldingen en Triage Huiselijk Geweld                663               629               607                481           2.380 

Zorgmeldingen Jeugd van politie                159               280               263                254               956 

Meldingen Kindermishandeling (burgers/professionals)                  82                 88               102                  80               352 

Onderzoeken Kindermishandeling                  68                 79                 83                103               333 

Uitvoering tijdelijk huisverbod                  24                 19                 20                  14                 77 

Onderzoeken/complexe zaken huiselijk geweld                  48                 52                 57                  36               193 

Meldingen jeugdprostitutie                 43 
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De meerderheid van de adviesvragen zijn afkomstig van beroepsmatige adviesvragers (52%). 

Hierin is een grote groep professionals zichtbaar, die werkzaam zijn bij diverse organisaties, 

zoals aanbieders van Jeugd en Opvoed-

hulp, CJG’s, sociale wijkteams, maat-

schappelijk werk etc. Daarnaast weten in 

Noord & Oost Gelderland onderwijsin-

stellingen Veilig Thuis goed te vinden 

(15%). Ook huisartsen en de verschillen-

de medici uit ziekenhuizen, onder wie 

kinderartsen, weten de weg goed te vin-

den naar de vertrouwensartsen van Vei-

lig Thuis, 22 % van de beroepsmatige 

adviesvragers.  

 

In Gelderland is een bovenregionaal team van vertrouwensartsen uit de drie Veilig Thuis re-

gio’s werkzaam. Zij zorgen gezamenlijk voor een 24/7 telefonische bereikbaarheid op Gelders 

niveau. De Inspecties Jeugdzorg en de Inspectie Gezondheidszorg hebben in 2015 de Veilig 

Thuis organisaties in Gelderland een pluim gegeven voor de wijze waarop de 24/7 bereikbaar-

heid van vertrouwensartsen is georganiseerd. Deze werkwijze kan alleen op bovenregionaal 

niveau worden afgesproken en geleverd. Daarnaast heeft elk ziekenhuis in Gelderland een 

vaste vertrouwensarts als eerste contactpersoon, zodat kinderartsen en andere medici bij 

vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld, met behoud van anonimiteit van de 

patiënt, advies kunnen inwinnen bij de vertrouwensarts.  

 

In 71% van de adviesvragen handelt het om 

vragen rondom situaties of vermoedens van 

kindermishandeling en in 29% van de gevallen 

rondom situaties of vermoedens van huiselijk 

geweld. 

 

Van de verstrekte adviezen is 90% te bestem-

pelen als éénmalig advies aan de adviesvrager 

en is 10% meermalig advies ter ondersteu-

ning. 

 

 

Meest voorkomende adviezen gaan over situaties of vermoedens van kindermishandeling, 

vaak voortvloeiend uit een kindcheck door professionals. De kindcheck is onderdeel van de 

Wet meldcode: het in kaart brengen van signalen rondom vermoedens van kindermishande-

ling. Bij zorgen over een volwassen cliënt of patiënt moet worden nagegaan of hij of zij de zorg 
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heeft voor minderjarige kinderen en of deze veilig kunnen opgroeien. De problemen van de 

cliënt of patiënt kunnen de opvoeding namelijk negatief beïnvloeden en leiden tot schadelijke 

gevolgen voor de kinderen.  

 

 
 

 

4.4. Meldingen bij Veilig Thuis 

 

Een melding is: het aan Veilig Thuis kenbaar maken van een situatie of vermoedens van kin-

dermishandeling of huiselijk geweld met vermelding van de persoonsgegevens van de direct 

betrokkene(n). Op iedere melding vindt triage plaats, die bestaat uit een (multidisciplinaire) 

weging, beoordeling, en besluitvorming door Veilig Thuis over de vervolgstappen die naar 

aanleiding van een melding gezet worden en over de vraag aan welke professional de verant-

woordelijkheid voor de verdere aanpak van de melding wordt toebedeeld. Inclusief afstem-

ming, doorverwijzing en samenwerking met lokale teams en (zorg)instanties. 

 

in 2016 zijn er 3.688 meldingen bij Veilig 

Thuis gedaan. Daarvan heeft er 59% be-

trekking op vermoedens van huiselijk ge-

weld en 41% op vermoedens van kinder-

mishandeling. Het komt regelmatig voor 

dat er een melding op beide plaatsvindt. 

Door Veilig Thuis wordt, in die gevallen ,de 

eerste aandacht vooral gericht op kinder-

mishandeling en of de veiligheid van de 

kinderen in het geding is. 
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De overgrote meerderheid van de meldingen zijn beroepsmatig, namelijk 87 % van alle mel-

dingen. Het overgrote deel is afkomstig van de politie die meldingen rondom huiselijk geweld 

en zorgmeldingen jeugd bij Veilig Thuis doet.  

 

 
 

Aanleiding om contact op te 

nemen is in veel gevallen part-

nergeweld, kindcheck (kin-

dermishandeling) en huiselijk 

geweld.  

Kijkend naar de aard van het 

geweld van de melding bij Vei-

lig Thuis dan zien we vaak psy-

chisch geweld en lichamelijke 

mishandeling voorkomen. 
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Bij 18% van de triage besluiten is de 

ernst dusdanig dat een onderzoek wordt 

opgestart. In 74% van de triage beslui-

ten wordt een vervolgtraject ingezet, 

waaronder afstemming, doorverwijzing, 

ondersteuning en samenwerking met 

lokale teams, professionals en 

(zorg)instanties.  

 

 

 
 

 

4.5. Onderzoeken  

 

Indien uit triage blijkt dat onderzoek noodzakelijk is, dan wordt dit door Veilig Thuis geïniti-

eerd. Dit onderzoek bestaat uit het verzamelen, analyseren en beoordelen van feiten en pro-

fessionele oordelen over een gemelde (vermoedens van) kindermishandeling of huiselijk ge-

weld met het doel te komen tot vaststelling of er spra-

ke is van huiselijk geweld of kindermishandeling en 

passende vervolgacties, zoals een veiligheidsplan op-

stellen en veiligheidsafspraken maken. 

 

In 2016 zijn er 333 onderzoeken naar vermoedens van 

kindermishandeling gestart en 193 onderzoeken naar 

huiselijk geweld of complexe zaken bij afgewezen tijde-

lijke huisverboden.    
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Een complexe zaak doet zich voor bij ernstige vermoedens van huiselijk geweld (en evt. ook 

kindermishandeling) waarbij het doel is te komen tot een deskundig oordeel over de situatie, 

de onderliggende problematiek, aanvullend onderzoek, diagnostiek, ondersteuning, hulpver-

lening, toeleiding naar passend hulp en of bescherming. Hier verstaan we tevens de zogehe-

ten 'zorg coördinatie complexe zaken' onder. Bij complexe zaken zijn de eerste contacten 

voornamelijk door professionals gelegd. 

 

 
 

Psychisch geweld, lichamelijke mishandeling en pedagogische verwaarlozing van kinderen, zijn 

de meest voorkomende vormen van geweld, gevolgd door kinderen die getuige zijn van ge-

weld, affectieve- en lichamelijke verwaarlozing. 
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In 61% van de onderzoeken wordt de situatie 

(of vermoedens) van kindermishandeling of 

huiselijk geweld bevestigd. In 32% van de 

gevallen kan de melding bij nader onderzoek 

niet worden bevestigd. In 6% van de gevallen 

blijkt dat er geen sprake is van kindermishan-

deling of huiselijk geweld. 

 

 

 

 

4.6. Beoordelingen en uitvoering tijdelijk huisverbod 

 

De uitvoering van een tijdelijk huisverbod is een bestuursrechtelijke maatregel, die gedurende 

een periode dient bij te dragen om rust te brengen en een basis voor een passend vervolgtra-

ject te leggen. Voorafgaand aan de uitvoering vindt een beoordeling plaats waarbij er een 

registratiemelding plaatsvindt, een risico-inventarisatie huiselijk geweld (RIHG) met de Hulpof-

ficier van Justitie en een advies aan de burgemeester van de betreffende gemeente, die uit-

eindelijk het besluit tot een tijdelijk huisverbod neemt.  

 

In 2016 hebben er 139 beoordelingen met een risico-inventarisatie huiselijk geweld plaatsge-

vonden. In 55% van de cases is door de burgemeester het besluit genomen om over te gaan 

tot een tijdelijk huisverbod, een totaal aantal van 77.  

In 10% van de uitgevoerde tijdelijke huisverboden is er sprake van een eerder opgelegd huis-

verbod. In 90% van de situaties betreft het een eerste verbod.  
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In veel van de gevallen betreft het een casus in samenloop met een strafrechtelijk traject. In 

vrijwel alle gevallen is daarbij aangifte gedaan bij de politie. 

In 47 % van de gevallen zijn er één of meerdere kinderen betrokken in een gezinssituatie, 

waarbij de pleger van het geweld een tijdelijk huisverbod opgelegd krijgt. 

 

 
 

 

4.7. Meldpunt Jeugdprostitutie 

 

In de Regio Noord Oost Gelderland verzorgt Veilig Thuis het Meldpunt Jeugdprostitutie. Dit is 

een ketenaanpak waarbij contact is tussen Veilig Thuis en de politie, professionals of burgers 

over signalen en vermoedens van jeugdprostitutie.  

 

Van ieder ernstig vermoeden wordt een melding gemaakt inclusief registratie, waarna triage 

plaatsvindt: een (multidisciplinaire) weging, beoordeling en kwalificatie van de geregistreerde 

melding en opvolging naar aanleiding daarvan. Dit kan zijn zorgcoördinatie, afstemming, 

doorverwijzing en samenwerking met wijkteams en (zorg)instanties. Binnen deze problema-

tiek hebben sociale media de aandacht. We spreken er veel over, aangezien sociale media hier 

ingezet worden als middel/ ontstaan/ veroorzaker. Korte lijnen met hulpverleners zijn belang-

rijk voor de signalering. Hiervoor is de signalenkaart ontwikkeld op dit thema. 

 

In 2016 zijn er 43 meldingen van situaties of 

vermoedens van jeugdprostitutie binnengeko-

men. 

 

In de meeste gevallen wordt er een melding of 

aangifte bij de politie gedaan dan wel is er (in-

tensief) overleg met de politie geweest. 
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De meldingen jeugdprostitutie betreffen vooral jongeren tot 21 jaar, maar ook daarboven 

komt het frequent voor. Het merendeel betreft dit meisjes en bij enkele meldingen gaat het 

om jongens. Een behoorlijk aantal meisjes is 18 jaar of ouder. Doordat ze dan niet meer onder 

Jeugdwet vallen, kan het lastiger zijn om hulp in te zetten. De rol van zorgcoördinator is dan 

erg belangrijk om het meisje in beeld te houden en hulp uit te kunnen zetten. In 42% van de 

meldingen is zorgcoördinatie jeugdprostitutie ingezet. 

 

In 85% zijn de meldingen jeugdprostitutie beroepsmatig, met name afkomstig van politie, pro-

fessionals en onderwijs. In 15% van de meldingen zijn die afkomstig van burgers. 

 

 
 

In bijna de helft van de meldingen is het vervolgtraject overdragen aan gespecialiseerde in-

stellingen of reeds betrokken instellingen of professionals. In 41% van de situaties is het ver-

volgtraject overgedragen aan het lokale veld.  
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5. BELEID, INSPANNINGEN EN PRESTATIES 

 

5.1. Ontwikkeling van de organisatie  

 

Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland is een tijdelijke projectorganisatie met medewerkers 

van Jeugdbescherming Gelderland, Stimenz en Moviera. De organisatie is gehuisvest in Apel-

doorn en bedient 22 gemeenten in het noorden en oosten van de provincie Gelderland. Deze 

gemeenten hebben zich gecommitteerd aan het hele protocol van handelen. Naast het uit-

voeren van de wettelijke taken voert de vestiging diverse niet-wettelijke taken uit, namelijk de 

coördinatie van het tijdelijk huisverbod en meldpunt jeugdprostitutie. 

 

In 2016 is verder geïnvesteerd om te komen tot een optimaal functionerende Veilig Thuis or-

ganisatie. Er is één nieuw centraal registratiesysteem (Regas) aangeschaft en geimplemen-

teerd, met een verdere (door)ontwikkeling van de werkprocessen. Er is geïnvesteerd in trai-

ning en deskundigheidsbevordering van medewerkers met een brede 5-daagse scholing van 

alle Veilig Thuis professionals rondom een geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld en kin-

dermishandeling.  

 

Er is gewerkt aan een verdere afstemming en optimalisatie van de samenwerking in de keten 

met de 22 gemeenten in de Veilig Thuis regio Noord & Oost Gelderland. Hiervoor zijn de sa-

menwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de lokale (wijk)teams in september 2016 vast-

gesteld.  

 

Er hebben meer dan 40 voorlichtingsbijeenkomsten plaatsgevonden om te voorzien in de gro-

te behoefte aan kennis en informatie vanuit het lokale werkveld (SWT’s, CJG, e.a.) over signa-

lering van vermoedens en aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (zie bijlage C).  

 

Al deze investeringen, die noodzakelijk zijn voor een op termijn optimaal functionerende Vei-

lig Thuis organisatie, betekenen overigens een forse tijdsinspanning van medewerkers, dat 

naast het dagelijks werkproces plaatsvindt.  

 

 

5.2. Uitgangspunten bij verdere opbouw en doorontwikkeling Veilig Thuis 

 

Voor Veilig Thuis zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd bij de verdere opbouw en 

doorontwikkeling van de projectorganisatie in 2016 en richting de nieuwe organisatie in 2017: 

 het VNG model handelingsprotocol Veilig Thuis vormt de inhoudelijke basis voor de ver-

dere inrichting en uitvoering van de werkprocessen; 

 de opvolging van zorg- en politiemeldingen over mogelijke situaties van huiselijk geweld 

en kindermishandeling wordt direct verbonden geacht met de wettelijke taken van Veilig 
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Thuis. Door de geïntegreerde afhandeling van burger en professionele meldingen ont-

staat één regionale instantie die overzicht heeft over het geheel aan meldingen; 

 gebruik van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling door professionals. 

Als professionals in de lokale teams in staat zijn om de meldcode huiselijk geweld en kin-

dermishandeling te hanteren, is er minder ondersteuning vanuit Veilig Thuis en minder 

onderzoek van Veilig Thuis nodig. Deze ontwikkeling vraagt meer tijd. Het lokale veld is 

nog in ontwikkeling en het hanteren van de meldcode komt net op gang. Veilig Thuis 

werkt vanuit de visie dat huiselijk geweld en kindermishandeling in het vroegste stadium 

worden herkend en besproken en herhaling voorkomen wordt. Veilig Thuis wil dan ook in 

2016 een effectieve bijdrage leveren aan de lokale teams bij deze opdracht. 

 

 

5.3. Kwaliteit van zorg  

 

De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg onderzoeken op jaarbasis de 

kwaliteit van de Veilig Thuis organisaties in Nederland. Aan de hand van een toetsingskader 

met gestelde kwaliteitseisen wordt bepaald in hoeverre Veilig Thuis (a) voldoet aan (wettelij-

ke) randvoorwaarden, (b) zicht houdt op de veiligheid en er voor zorgt dat acuut onveilige 

situaties worden opgeheven en (c) voorziet in de voorwaarden om een verantwoorde uitvoe-

ring van zijn taken te kunnen realiseren.  

De inspecties stellen dat Veilig Thuis Noord- en Oost Gelderland aan alle verwachtingen uit 

het toetsingskader moet voldoen. Tijdens de inspectie op 14 december 2015 was dit bij 19 van 

de 24 verwachtingen het geval. 

 

In januari 2016 is naar aanleiding van het inspectierapport een verbeterplan opgesteld en in-

gediend. Alle verbetermaatregelen zijn opgenomen in de ontwikkelagenda van het organisatie 

& beleidsplan en tot uitvoering gebracht.  

 

Punt 1. Bereikbaarheid, crisisinterventie en 24/7 inzetbaarheid 

Veilig Thuis is vanaf 01-01-2015 24/7 telefonisch bereikbaar via het landelijke 0800-2000 

nummer. Bij crisissituaties rond kinderen wordt via het callcenter Spoed Eisende Zorg van 

Jeugdbescherming Gelderland ingezet. Bij crisissituaties huiselijk geweld/volwassenen is de 

Hulpverlening Buiten Kantoortijd (HBK) van Stimenz beschikbaar. Ook voeren deze medewer-

kers samen met de politie een procedure tijdelijk huisverbod uit. Aan de HBK poule nemen 

ook enkele Veilig Thuis medewerkers deel. Verder zijn de vertrouwensartsen van Veilig Thuis 

24/7 bereikbaar en beschikbaar. 

In 2016 is geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn, waaronder een eventuele integratie 

van verschillende bereikbaarheids- en beschikbaarheidsdiensten van Veilig Thuis in samen-

werking met onder andere Spoedeisend Zorg en Veilig Thuis regio Zuid Gelderland en Midden 

Gelderland.  
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Plannen zijn, in verband met de bekostiging van deze extra inzet, voorgelegd bij de gemeen-

ten in de regio. De realisatie van een 24/7 bereikbaarheidsdienst is vanaf het 1e kwartaal 2017 

opgestart.  

 

Punt 2. beroep doen op een gedragswetenschapper 

Aan het interne Multi Disciplinaire Overleg (MDO) binnen Veilig Thuis nemen deel: een werk-

begeleider, een vertrouwensarts, een leidinggevende en een medewerker uit de frontoffice. 

Deze professionals zijn elke dag bereikbaar/beschikbaar en bieden ondersteuning bij de afwe-

gingen van binnengekomen meldingen en adviezen. Deze inzet en samenstelling doen recht 

aan de instroom en de problematiek die bij Veilig Thuis binnen komen en waarborgt de kwali-

teit. Vanaf december 2016 beschikt Veilig Thuis over een fulltime gedragswetenschapper. 

De gedragswetenschapper neemt deel aan de interne MDO’s. De gedragswetenschapper is 

daarnaast bereikbaar voor consultatie en beschikbaar indien een betreffende casus daartoe 

aanleiding geeft.  

 

Punt 3. afronding van onderzoeken 

In 2016 is door leidinggevenden gericht gestuurd op de doorlooptijden van de casussen. Doel-

stelling is dat onderzoeken binnen de termijn van 10 weken zijn afgerond. Met het nieuwe 

registratiesysteem kan dit beter inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Leidinggevenden sturen 

hierop om de medewerkers attent te (blijven) maken om de termijnen waar te kunnen ma-

ken. Daarnaast blijkt wel, dat wanneer de instroom hoog is, het administratief afsluiten van 

casussen een stelpost wordt. Ook hier is vanaf januari 2016 succesvol op gestuurd.  

 

Punt 4. beschikken over één registratiesysteem 

Na aanschaf en implementatie van Regas, is medio januari 2016 de overgang naar één Veilig 

Thuis brede applicatie ingegaan. Daarbij zijn de werkprocessen binnen Veilig Thuis Noord & 

Oost Gelderland eenduidig gemaakt, die vervolgens met de software-applicatie worden on-

dersteund. Daarnaast worden inkijkmodulen behouden om binnen de eerdere registratiesys-

temen de geschiedenis (recidive) te kunnen inzien.  

 

Punt 5. hantering van richtlijnen en procedures opvragen van informatie bij andere Veilig 

Thuis organisaties 

Het vaststellen van richtlijnen hiervoor overstijgt de (project)organisatie Veilig Thuis Noord & 

Oost Gelderland. De projectmanager heeft op dit punt de volgende acties ondernomen: 

1. Check en inbreng bij andere Veilig Thuis organisatie in het landelijk Veilig Thuis overleg  

2. Afstemmen acties op dit punt en –indien nodig- ondersteuning hiervoor aanvragen via het  

    ondersteuningsprogramma doorontwikkeling Veilig Thuis  

3. Inventarisatie mogelijkheden en privacy check  

4. Plan van aanpak (landelijk) t.b.v. landelijk protocol 

5. Uitvoering plan van aanpak, vaststellen protocol 
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In het landelijk platform Veilig Thuis zijn landelijke richtlijnen opgesteld voor het opvragen van 

informatie bij andere Veilig Thuis organisaties. 

 

 

5.4. Samenwerkingsafspraken  

 

Op basis van het kwaliteitskader Veilig Thuis: zicht op veiligheid, is vanuit de VNG een overzicht 

gegeven welke samenwerkingsafspraken dan minimaal gemaakt moeten zijn tussen gemeen-

ten en Veilig Thuis. In deze afspraken wordt vastgelegd dat gemeenten er zorg voor zullen 

dragen dat het lokale veld voldoende is toegerust om hulp en/of ondersteuning te bieden aan 

het cliëntsysteem bij de meldingen die door Veilig Thuis worden overgedragen. 

 

Veilig Thuis heeft generieke afspraken gemaakt met elke gemeente in het verzorgingsgebied 

waarin is vastgelegd dat de instelling of professional die door de gemeente is aangewezen om 

hulp 

en/of ondersteuning te bieden/verlenen aan het betreffende cliëntsysteem: 

- in staat is om een veiligheidsplan en een hulpverlenings- en herstelplan op te stellen en 

uit te voeren, en 

- in staat is om de melding te bespreken met het cliëntsysteem en in een lichte mate aan-

vraagverheldering te doen (niet-vraaggericht werken), en 

- in staat is om met voldoende capaciteit uitvoering te geven aan de noodzakelijke vervolg-

stappen van meldingen die door Veilig Thuis worden overgedragen. 

- schriftelijk aan Veilig Thuis bevestigt dat de overdracht van een zaak is ontvangen, in die 

zaken waar Veilig Thuis alleen schriftelijk overdraagt. 

 

Veilig Thuis heeft de verantwoordelijkheid om de gemeente te informeren wanneer de instel-

ling of de professional, die door de gemeente is aangewezen om hulp en/of ondersteuning te 

bieden/verlenen aan het betreffende cliëntsysteem, geen uitvoering geeft aan bovenstaande 

afspraken. 

 

Gemeenten kunnen Veilig Thuis ook aanwijzen als instelling om uitvoering te geven aan de 

noodzakelijke vervolgstappen. Dit betreft dan een bovenwettelijke taak van Veilig Thuis. In 

veel Veilig Thuis-organisaties worden dit soort activiteiten al uitgevoerd, maar gezien en gere-

gistreerd als onderdeel van het product onderzoek. Deze organisaties leggen zichzelf een 

strengere norm op dan de wet van hen vraagt. 
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5.5. Beleid inzake klachten en aantal klachten 

 

Cliënten hebben recht op een zorgvuldige behandeling van hun klachten. Bij aanmelding bij 

Veilig Thuis krijgt iedere cliënt de klachtenfolder uitgereikt. Veilig Thuis gaat ervan uit dat pro-

blemen en uitingen van onvrede in het algemeen het beste kunnen worden besproken in een 

gesprek tussen de cliënt en de betrokken medewerker, mogelijk samen met zijn leidinggeven-

de. De praktijk wijst uit dat in een dergelijk gesprek meestal een bevredigende oplossing ge-

vonden wordt (interne klachtafhandeling). Wanneer het niet gelukt is de problemen op te 

lossen, kan de cliënt zijn klacht voorleggen aan de klachtencommissie van Veilig Thuis. De me-

dewerkers van Veilig Thuis zullen de cliënt in dat geval op deze mogelijkheid wijzen. De cliënt 

kan de klacht ook rechtstreeks indienen bij de klachtencommissie met het verzoek de klacht 

te behandelen.  

 

De klachtenregeling van Veilig Thuis is van toepassing op gedragingen van alle medewerkers in 

loondienst bij Jeugdbescherming Gelderland, Stimenz en Moviera, die werkzaam zijn bij de 

projectorganisatie Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord & Oost Gelderland, alsmede sta-

giaires. 

 

In Noord & Oost Gelderland zijn in 2016 geen officiële klachten ingediend die door de klach-

tencommissie in behandeling zijn genomen. In 2016 zijn wel een aantal problemen en uitingen 

van onvrede geuit die als ’klachten’ zijn binnengekomen bij Veilig Thuis. Met een goed ge-

sprek tussen de betreffende ‘klager’ en de direct leidinggevenden van Veilig Thuis zijn deze 

opgelost en hebben ze niet tot een officiële klacht geleid. 
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6. PERSONEEL 

 

 

6.1. Personeelsbeleid 

 

In 2016 functioneert “Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord & Oost Gelderland” geduren-

de twee kalenderjaren als één projectorganisatie met medewerkers die vanuit twee hoofdlo-

caties in Apeldoorn en Arnhem samenwerken tot 1 januari 2017. De uitvoerend medewerkers 

van “Veilig Thuis” zijn afkomstig van JBGld, Moviera en Stimenz en blijven gedurende de pro-

jectperiode (1-jan-2015 t/m 31-dec-2016) bij hun moederorganisaties in dienst. Alle rechtspo-

sitionele afspraken die met betrekking tot deze medewerkers zijn gemaakt, blijven van kracht. 

JBGld, Moviera en Stimenz oefenen derhalve het rechtspositionele gezag uit over deze mede-

werkers. De medewerkers leggen verantwoording af aan en vallen onder de aansturing van de 

organisatie waar zij in dienst zijn. Vanaf 1 januari 2017 worden de activiteiten van Veilig Thuis 

Noord & Oost Gelderland voortgezet in de zelfstandige stichting, die hiertoe is opgericht. Per 

die datum houdt de projectorganisatie voor deze regio op te bestaan. 

 

 

6.2. Personele formatie 

 

De basisformatie van Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland is voor 2016 bestuurlijk vastge-

steld op 30,33 fte. In de personele basisformatie wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 primair uitvoerende front-office medewerkers met begeleiding en ondersteuning; 

 primair aanvullend medewerkers zoals vertrouwensartsen en gedragsdeskundigen; 

 directe leiding en secretariële ondersteuning. 

 

  

Specificatie Personele formatie Basisformatie  2016 Realisatie  VT 2016

Veilig Thuis aantal fte aantal fte

Moviera Stimenz JBGldld

project 

organisatie Moviera Stimenz JBGldld

project 

organisatie

Primair - uitvoerend Front office werkers (P x Q) 2,44       10,82     9,90          23,16                2,44       10,82     9,90          23,16                 

Front office werkers niet-in-loondienst 1,57       1,57                  1,57       1,57                   

Front office werkers tijdelijk aanvullend VT -                   2,68       1,04       1,48          5,20                   

Werkbegeleiding en directe ondersteuning ea 0,02       0,03       0,19          0,24                  0,02       0,03       0,19          0,24                   

Subtotaal 2,46       12,42     10,09        24,97                5,14       13,46     11,57        30,17                 

Primair - aanvullend Vertrouwensarts (advies/consult) 1,90          1,90                  1,90          1,90                   

Gedragsdeskundige 0,54          0,54                  0,54          0,54                   

Training -                   -                    

Beleidsondersteuning -                   -                    

Subtotaal -        -        2,44          2,44                  -        -        2,44          2,44                   

Directe  le iding en ondersteuning Teamleider/coordinator 1,00       0,53          1,53                  1,00       0,53          1,53                   

Secretariaat 0,44       0,95          1,39                  0,44       0,95          1,39                   

ICT-services -                   -                    

Facilitaire diensten -                   -                    

Personeel en organisatie -                   -                    

Financien en Administratie -                   -                    

General Management -                   -                    

Subtotaal -        1,44       1,48          2,92                  -        1,44       1,48          2,92                   

TOTAAL fte 's Ve ilig Thuis Noord Oost Ge lderland 2,46     13,86   14,01     30,33            5,14     14,90   15,49     35,53             

Front office werkers politiemeldingen 4,27          4,27                  4,25          4,25                   

TOTAAL fte 's Ve ilig Thuis Noord Oost Ge lderland 2,46     13,86   18,28     34,60            5,14     14,90   19,74     39,78             
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De personele formatie is grotendeels vast op basis van de activiteiten die Veilig Thuis tot haar 

taak heeft. Denk aan de bezetting van de meldkamers van Veilig Thuis en inzet van deskundi-

ge medewerkers op het gebied van huiselijk geweld  en kindermishandeling. Feitelijk is hier 

sprake van een beschikbaarheidsdienst die zich met andere veiligheidstaken laat vergelijken. 

 

De basisformatie is qua omvang niet toereikend voor het relatief grote aantal meldingen dat 

vanaf de start bij Veilig Thuis binnenkomt. Dit regionale beeld sluit overigens aan bij de lande-

lijke trend, zoals uit benchmarks is gebleken. De formatie is tijdelijk uitgebreid met extra 

menskracht om aan deze vraag te kunnen voldoen en wachtlijsten weg te werken en waar 

mogelijk te voorkomen.  

 

In de personele basisformatie 2016 is de inzet van medewerkers voor Zorgmeldingen jeugd 

van politie niet opgenomen. Door medewerkers van JBGld worden de Zorgmeldingen jeugd 

van politie geregistreerd, getriageerd en vervolgacties uitgezet, zoals doorverwijzing, samen-

werking met wijkteams en (zorg)instanties. Deze activiteiten maken onderdeel uit van de jaar-

lijkse gemeentelijke inkoop Jeugd bij JBGld. Dit budget maakt tot en met 2016 geen onderdeel 

uit van de exploitatiebegroting van Veilig Thuis en valt derhalve buiten de basisformatie in 

2016.  

 

De basisformatie is exclusief de projectmanager die in 2016 op fulltime basis werkzaam is voor 

Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord & Oost Gelderland. Dat geldt ook voor de applica-

tiebeheerder die voor 0,3 fte voor Noord & Oost Gelderland wordt ingezet. De basisformatie 

is ook exclusief ondersteunende diensten zoals planning & control, administratie, ICT, huisves-

ting, evenals de inzet van (beleids)staf en de directie/bestuur van de organisatie. Deze worden 

vanuit de moederorganisaties JBGld, Moviera en Stimenz ingezet via toerekening van daaraan 

gerelateerde kosten. 
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6.3. Personeel in loondienst  

 

In onderstaande tabel worden kerngegevens gerapporteerd over de ingezette personele for-

matie (basis + aanvullend) door de samenwerkingspartners in Veilig Thuis Noord & Oost Gel-

derland. 

 

Aantal fte in loondienst op peildatum vanuit  

JBGld 

vanuit  

Moviera 

vanuit  

Stimenz 

Totaal  

Veilig Thuis NOG 

per begin verslagjaar  

- basisformatie 

14,01 2,46 13,86 30,33 

per ultimo verslagjaar 

- basisformatie  

- aanvullende inzet formatie 

- formatie zorgmeldingen jeugd van politie 

- projectmanagement en applicatiebeheer 

 

= totale formatie 2016 

 

14,01 

 1,48 

 4,25 

0,28 

 

20,02 

 

2,46 

2,68 

 

0,50 

 

5,64 

 

13,86 

 1,04 

 

 

 

14,90 

 

30,33 

 5,20 

 4,25 

 0,78 

 

40,56 

 

 

Aangezien er sprake is van een projectorganisatie waar vanuit medewerkers van JBGld, Mo-

viera en Stimenz ingezet worden voor de Veilig Thuis organisatie in Noord & Oost Gelderland 

zijn de onderstaande cijfers gebaseerd op een onderbouwde schatting vanuit de samenwer-

kingspartners.  

 

Personeel in loondienst 

 

basisformatie vanuit moederorganisaties  

ingezet bij Veilig Thuis 

Salariskosten  

in verslagjaar  

in euro’s (incl. 

sociale lasten) 

Aantal fte’s 

in verslagjaar 

1. Personeel patiënt en cliëntgebonden functies in loondienst   

- Vertrouwensartsen 191.954  1,90 

- gedragswetenschappers 42.433  0,54 

- maatschappelijk werkenden 1.479.781 23,16 

- overig cliëntgebonden 16.717  0,24 

2. Leerlingen (verpleegkundig, verzorgend en sociaal-(ped)agogisch   

3. Management en ondersteunend personeel in loondienst 192.782  2,92 

4. Overig personeel in loondienst   

Totaal personeel in loondienst  

(basisformatie) 

1.923.667 28,76 

5. - Personeel niet-in-loondienst (basisformatie) 

- Aanvullend personeel voor meerproductie  

- Personele inzet zorgmeldingen jeugd van politie 

- Projectmanagement en applicatiebeheer 

96.919 

332.248  

335.332 

63.897 

 1,57 

 5,20 

 4,25 

 0,78 

6. Stagiaires   0 
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6.4. Scholing en opleiding 

 

Voor Veilig Thuis is het uitgangspunt dat professionals zelf verantwoordelijk zijn voor de eigen 

autonome professionaliteit en dat zij werken conform het handelingsprotocol en de voor hen 

geldende taakomschrijving en competenties.  

In 2016 zijn alle professionals van de frontoffice en backoffice 0-100 jaar breed geschoold vol-

gens een éénduidige en integrale 5-daagse opleiding, als basis voor de professionele uitvoe-

ring van de Veilig Thuis-organisatie. Uitzonderingen daarop zijn de specifieke expertises, zoals 

onderzoek naar kindermishandeling, dat een zeer intensieve training vraagt die te veel tijd 

kost  om door alle professionals te laten volgen. 

Met de aanschaf en implementatie van één centraal registratiesysteem voor Veilig Noord & 

Oost Gelderland zijn in het voorjaar van 2016 alle medewerkwerkers getraind in het werken 

met het nieuwe registratiesysteem Regas. 

Daarnaast hebben medewerkers diverse trainingen en opleidingen in 2016 gevolgd, in het 

kader van hun taakuitoefening en noodzakelijk onderhoud van kennis en kunde, de zogeheten 

‘permanente educatie’. 

 

 

6.5. Ziekteverzuim medewerkers 

 

Het gewogen gemiddelde ziekteverzuim van de samenwerkingspartners in de projectorganisa-

tie Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland is 5,68% in 2016. Bij JBGld is het gemiddeld ziekte-

verzuim 6,24%, bij Moviera 5,88% en bij Stimenz 4,85%. Een specifiek ziekteverzuim van de 

medewerkers die deel uitmaken van de tijdelijke projectorganisatie kan niet gegeven worden. 

Ziekteverzuim is het gemiddelde percentage van korte en langdurige ziekte van alle mede-

werkers in loondienst exclusief zwangerschapsverlof.  
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7. FINANCIËN 

 

 

7.1. Opbrengsten 

 

In de samenwerkingsovereenkomst Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord & Oost Gelder-

land zijn de uitvoerende instellingen JBGld, Moviera en Stimenz overeengekomen dat partijen 

jaarlijks een eigen begroting opstellen en hiervoor een inkoopaanvraag respectievelijk subsi-

dieaanvraag doen die bestaat uit drie gekoppelde deelaanvragen met een specificatie van 

ieders inzet in Veilig Thuis. Iedere partij bekostigt de eigen inzet vanuit een eigen inkooprela-

tie dan wel subsidierelatie met zijn/haar opdrachtgever(s) en wikkelt deze ook na afloop van 

het boekjaar zelfstandig af. 

 

 

 
 

De activiteiten van JBGld rondom zorgmeldingen jeugd van politie maken tot en met 2016 

geheel of gedeeltelijk uit van de begrotingsonderdeel ‘drang’ als onderdeel van de jaarlijkse 

inkoop Jeugd door gemeenten bij JBGld. Dit budget maakt daarom geen onderdeel uit van de 

exploitatiebegroting van Veilig Thuis. Voor de volledigheid van de jaarverantwoording 2016 

zijn de hieraan gerelateerde opbrengsten toegevoegd.   

Specificatie Budgetten inkoop / subsidies Realisatie  2016

Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland

Veilig Thuis 

NOG

Moviera Stimenz JBGld Totaal

 - inkoop Regiocontract Oost Veluwe/Midden IJssel 766.909            766.909            

 - inkoop Regiocontract Noord-West Veluwe 333.261            333.261            

 - inkoop Regiocontract Achterhoek 430.500            430.500            

-                   

 voor HG -                   

 - Subsidie Centrumgemeente Arnhem - Achterhoek  205.000            205.000            

           -> via Moviera naar NOG 

 - WMO doeluitkering Vrouwenopvang Centrumgemeente Apeldoorn 926.261            926.261            

 waarvan € 111.500 door Centrumgemeente Apeldoorn betiteld als 'incidenteel' 

 - Lokale WMO middelen/zorgcoordinatie 318.732            318.732            

 Zorgcoordinatie gemeente Apeldoorn, Noord Veluwe, Epe, Heerde, Lochem, 

Zutphen, Hattem en Brummen 

-                    -                   

 - Regionale WMO middelen/jeugdprostitutie meldpunt  35.004              35.004              

 - Lokale WMO middelen/jeugdprostitutie zorgcoordinatie gemeente Apeldoorn 21.498              21.498              

-                   

 Subtotaal basisbudget 205.000         1.301.495      1.530.670      3.037.165      

 Aanvullend budget 'tijdelijk' ivm directe kosten VT -                    5.926                6.250                12.176              

 Aanvullend budget  'tijdelijke' toename aanvragen VT 177.160            68.800              98.040              344.000            

 Meerwerk aantal adviezen/meldingen/onderzoeken 53.030              20.594              29.347              102.972            

 Opbrengsten uit zorgmeldingen jeugd van politie -                    511.392            511.392            

-                   

 Totale  opbrengsten inclusie f meerproductie                                                                   

Ve ilig Thuis Noord & Oost Ge lderland  
435.190         1.396.815      2.175.699      4.007.704      
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Vanuit Moviera, Stimenz en JBGld is tijdelijk extra personele capaciteit ingezet om aan de 

vraag bij Veilig Thuis te kunnen voldoen en wachtlijsten weg te werken en waar mogelijk te 

voorkomen.  

 

 

7.2. Bedrijfslasten 

 

Bij de exploitatiekosten dient eveneens in het oog te worden gehouden dat er sprake is van 

een (tijdelijke) projectorganisatie voor 2016. Dat maakt dat de presentatie van de realisatie 

van exploitatiekosten niet gemaakt kan worden zoals dat bij een zelfstandige organisatie mo-

gelijk is. 

 

 
 

Met betrekking tot de personele kosten kan worden vermeld dat deze op basis van gemiddel-

de salariskosten van medewerkers inclusief vakantietoeslagen en eindejaarsuitkeringen, socia-

le lasten en pensioenlasten van de werkgever zijn berekend bij de moederorganisaties. Dat 

geldt ook voor de overige normatieve personele kosten, waaronder secundaire arbeidsvoor-

waarden en personeel gerelateerde kosten op basis van aantallen fte’s (denk aan ARBO-

kosten, reiskosten woon-/werkverkeer, werkkostenregeling et cetera). 

 

Aan de personele formatie gerelateerde en toerekenbare indirecte kosten zijn opgenomen 

voor huisvesting (kosten per m2), kantoor & ICT kosten (m.n. werkplek-automatisering en 

telefonie) en overige organisatiekosten. Toerekenbare afdelingskosten worden pro rato op 

basis van de formatie berekend. Doorbelasting van algemene (concern)overhead voor staf, 

beleid en bestuurskosten vindt plaats op basis van een procentuele toerekening op basis van 

Specificatie Exploitatiekosten Realisatie  2016 Realisatie  2016

Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland Veilig Thuis NOG

Moviera Stimenz JBGld Totaal

Totale Personeelskosten 150.360                902.720                1.139.418             2.192.498             

-                       

Totale Organisatiekosten 58.164                  412.918                428.828                899.910                

Afschrijvingskosten -                       -                       5.000                    5.000                    

Rentelasten -                       -                       1.250                    1.250                    

 Totale  Exploitatiekosten basisformatie                                        

Ve ilig Thuis Noord & Oost Ge lderland              208.524           1.315.639           1.574.495           3.098.658 

 Aanvullende kosten  'tijdelijke' toename aanvragen VT 177.160                68.800                  98.040                  344.000                

-                       

 Zorgmeldingen jeugd van politie 516.240                516.240                

Meerwerk aantal adviezen/meldingen/onderzoeken                    53.030                    20.594                    29.347                  102.972 

 Totale  exploitatiekosten inclusie f meerproductie                                         

Ve ilig Thuis Noord & Oost Ge lderland  
             438.715           1.405.033           2.218.122           4.061.870 
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de personele kosten. Daar waar sprake is van aanloopkosten en éénmalige projectkosten, zijn 

deze buiten de exploitatie gehouden. 

De exploitatiekosten zijn exclusief de projectmanager die in 2016 op fulltime basis werkzaam 
is voor Veilig Thuis Midden Gelderland en Noord & Oost Gelderland. Dat geldt ook voor de 
applicatiebeheerder die voor 0,3 fte voor Noord & Oost Gelderland wordt ingezet.  
 
 
7.3. Subsidies en bijdragen 

 
Ter financiering van de activiteiten van Veilig Thuis zijn in 2016 basissubsidies verstrekt aan 
Moviera en Stimenz en zijn diensten ingekocht door de regiogemeenten bij JBGld. In aanvul-
ling daarop worden op aanvraag aanvullende middelen beschikbaar gesteld om de ‘tijdelijke’ 
meerproductie in 2016 te financieren. 

 

 
  

Specificatie Budgetten inkoop / subsidies Realisatie  2016

Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland

Regio Oost 

Ve luwe Midden 

IJsse l

Regio Noord 

West Ve luwe

Regio 

Achterhoek

 voor AMK 

 - inkoop Regiocontract Oost Veluwe/Midden IJssel 766.909               

 - inkoop Regiocontract Noord-West Veluwe 333.261           

 - inkoop Regiocontract Achterhoek 430.500           

 voor HG 

 - Subsidie Centrumgemeente Arnhem - Achterhoek  205.000           

           -> via Moviera naar NOG 

 - WMO doeluitkering Vrouwenopvang Centrumgemeente Apeldoorn 926.261               

 waarvan € 111.500 door Centrumgemeente Apeldoorn betiteld als 

'incidenteel' 

 - Lokale WMO middelen/zorgcoordinatie 318.732               

 Zorgoordinatie gemeente Apeldoorn, Noord Veluwe, Epe, Heerde, Lochem, 

Zutphen, Hattem en Brummen 

 - Regionale WMO middelen/jeugdprostitutie meldpunt  35.004                 

 - Lokale WMO middelen/jeugdprostitutie zorgcoordinatie gemeente Apeldoorn 21.498                 

 Subtotaal basisbudget 2.068.404        333.261       635.500        

 Aanvullend budget 'tijdelijk' ivm directe kosten VT 8.009                   2.083               2.083               

 Aanvullend budget  'tijdelijke' toename aanvragen VT 51.600                 51.600             240.800           

 Meerwerk aantal adviezen/meldingen/onderzoeken 30.892                 30.892             41.189             

 Aanvullend ingekochte zorgmeldingen jeugd van politie 219.252               93.960             198.180           

 Totaal Budgetten Inkoop/Subsidies                                                   

Ve ilig Thuis Noord & Oost Ge lderland  
2.378.157        511.795       1.117.752     

 Totaal Regio Noord & Oost Ge lderland 4.007.704     
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Bijlage A Realisatie 2016 per regio en gemeente 
 
Per regio en gemeente worden de totale productiecijfers over 2016 gerapporteerd en daar 
waar mogelijk vergeleken met de totale productie in 2015.  

 
Het aantal adviesvragen aan Veilig Thuis wordt niet per gemeente geregistreerd maar alleen 
voor de totale regio bijgehouden.  
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Bijlage A1 Realisatie 2016 - Regio Achterhoek 
 

 

  
 

  
 

 
 

  

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Achterhoek

Aalten 58 71

Berkelland 102 96

Bronckhorst 68 69

Doetinchem 236 303

Montferland 121 146

Oost-Gelre 61 58

Oude IJsselstreek 126 152

Winterswijk 117 138

Overige

Totaal Achterhoek 889 1033

Meldingen en Triage 

Huiselijk Geweld

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Achterhoek

Aalten 22 21

Berkelland 39 29

Bronckhorst 29 33

Doetinchem 107 113

Montferland 50 58

Oost-Gelre 26 20

Oude IJsselstreek 55 68

Winterswijk 39 53

Overige 0

Totaal Achterhoek 367 395

Zorgmeldingen                           

jeugd van politie

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Achterhoek

Aalten 10 9

Berkelland 8 16

Bronckhorst 13 18

Doetinchem 26 35

Montferland 18 16

Oost-Gelre 12 7

Oude IJsselstreek 11 24

Winterswijk 13 21

Overige

Totaal Achterhoek 111 146

Gestarte onderzoeken 

Kindermishandeling

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Achterhoek

Aalten 5 6

Berkelland 8 9

Bronckhorst 9 9

Doetinchem 14 24

Montferland 15 9

Oost-Gelre 8 3

Oude IJsselstreek 15 13

Winterswijk 7 19

Overige

Totaal Achterhoek 81 92

Onderzoeken /Complexe 

Zaken Huiselijk Geweld

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Achterhoek

Aalten 2 2

Berkelland 3 1

Bronckhorst 3 3

Doetinchem 3 7

Montferland 9 8

Oost-Gelre 2 4

Oude IJsselstreek 5 3

Winterswijk 5 4

Overige

Totaal Achterhoek 32 32

Uitvoering Tijdelijk 

Huisverbod
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Bijlage A2 Realisatie 2016 - Regio Noord-West Veluwe 
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 

  

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Noord-West Veluwe

Elburg 47 38

Ermelo 70 70

Harderwijk 130 182

Nunspeet 55 71

Oldenbroek 43 63

Putten 41 51

Overige

Subtotaal NWV 386 475

Meldingen en Triage 

Huiselijk Geweld

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Noord-West Veluwe

Elburg 24 21

Ermelo 25 23

Harderwijk 58 47

Nunspeet 25 29

Oldenbroek 23 22

Putten 19 20

Overige 0

Subtotaal NWV 174 162

Zorgmeldingen                           

jeugd van politie

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Noord-West Veluwe

Elburg 6 12

Ermelo 13 11

Harderwijk 19 24

Nunspeet 5 10

Oldenbroek 8 7

Putten 8 8

Overige

Subtotaal NWV 59 72

Gestarte onderzoeken 

Kindermishandeling

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Noord-West Veluwe

Elburg 3 4

Ermelo 6 4

Harderwijk 15 23

Nunspeet 3 6

Oldenbroek 3 12

Putten 1 2

Overige

Subtotaal NWV 31 51

Onderzoeken /Complexe 

Zaken Huiselijk Geweld

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Noord-West Veluwe

Elburg 1 2

Ermelo 4 1

Harderwijk 7 5

Nunspeet 1 3

Oldenbroek 3 3

Putten 0 3

Overige

Subtotaal NWV 16 17

Uitvoering Tijdelijk 

Huisverbod
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Bijlage A3 Realisatie 2016 - Regio Oost-Veluwe Midden-IJssel 
 

  
 

  
 

 
 
 
  

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Oost-Veluwe Midden IJssel

Apeldoorn 503 567

Brummen 50 64

Epe 52 77

Hattem 25 18

Heerde 34 35

Lochem 56 70

Voorst 51 51

Zutphen 221 223

Overige

subtotaal OVMIJ 992 1105

Meldingen en Triage 

Huiselijk Geweld

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Oost-Veluwe Midden IJssel

Apeldoorn 177 149

Brummen 18 17

Epe 41 39

Hattem 12 7

Heerde 15 24

Lochem 27 18

Voorst 23 15

Zutphen 90 66

Overige 0

subtotaal OVMIJ 403 335

Zorgmeldingen                           

jeugd van politie

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Oost-Veluwe Midden IJssel

Apeldoorn 87 115

Brummen 4 15

Epe 14 16

Hattem 6 6

Heerde 0 4

Lochem 7 14

Voorst 5 5

Zutphen 33 47

Overige

subtotaal OVMIJ 156 222

Gestarte onderzoeken 

Kindermishandeling

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Oost-Veluwe Midden IJssel

Apeldoorn 32 38

Brummen 3 7

Epe 5 11

Hattem 4 1

Heerde 6 2

Lochem 4 4

Voorst 3 4

Zutphen 23 18

Overige

subtotaal OVMIJ 80 85

Onderzoeken /Complexe 

Zaken Huiselijk Geweld

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Oost-Veluwe Midden IJssel

Apeldoorn 14 10

Brummen 0 2

Epe 0 4

Hattem 0 1

Heerde 0 1

Lochem 3 5

Voorst 1 1

Zutphen 11 4

Overige

subtotaal OVMIJ 29 28

Uitvoering Tijdelijk 

Huisverbod
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Bijlage B Realisatie Veilig Thuis Regio Noord & Oost Gelderland 
 
 

  

Regio en Gemeenten 

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Totaal aantal 

2016

Totaal vorig 

jaar 2015

Regio Achterhoek

Aalten 58 71 10 9 2 2 5 6 22 21

Berkelland 102 96 8 16 3 1 8 9 39 29

Bronckhorst 68 69 13 18 3 3 9 9 29 33

Doetinchem 236 303 26 35 3 7 14 24 107 113

Montferland 121 146 18 16 9 8 15 9 50 58

Oost-Gelre 61 58 12 7 2 4 8 3 26 20

Oude IJsselstreek 126 152 11 24 5 3 15 13 55 68

Winterswijk 117 138 13 21 5 4 7 19 39 53

Overige 0

Totaal Achterhoek 889 1033 111 146 32 32 81 92 367 395

Regio Oost-Veluwe Midden IJssel

Apeldoorn 503 567 87 115 14 10 32 38 177 149

Brummen 50 64 4 15 0 2 3 7 18 17

Epe 52 77 14 16 0 4 5 11 41 39

Hattem 25 18 6 6 0 1 4 1 12 7

Heerde 34 35 0 4 0 1 6 2 15 24

Lochem 56 70 7 14 3 5 4 4 27 18

Voorst 51 51 5 5 1 1 3 4 23 15

Zutphen 221 223 33 47 11 4 23 18 90 66

Overige 0

subtotaal OVMIJ 992 1105 156 222 29 28 80 85 403 335

Regio Noord-West Veluwe

Elburg 47 38 6 12 1 2 3 4 24 21

Ermelo 70 70 13 11 4 1 6 4 25 23

Harderwijk 130 182 19 24 7 5 15 23 58 47

Nunspeet 55 71 5 10 1 3 3 6 25 29

Oldenbroek 43 63 8 7 3 3 3 12 23 22

Putten 41 51 8 8 0 3 1 2 19 20

Overige 0

Subtotaal NWV 386 475 59 72 16 17 31 51 174 162

Overige 113 222 7 0 1 12 37

Totaal Noord & Oost Gelderland 2380 2835 333 440 77 77 193 228 956 929

bron: aangeleverde CBS cijfers 2016 en vergelijkende cijfers

Jeugdbescherming Gelderland, Stimenz en Moviera

Zorgmeldingen                           

jeugd van politie

Meldingen en Triage 

Huiselijk Geweld

Gestarte onderzoeken 

Kindermishandeling

Uitvoering Tijdelijk 

Huisverbod

Onderzoeken /Complexe 

Zaken Huiselijk Geweld
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Bijlage C  Inspectierapport Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland 
 

 

Samenvatting van het inspectierapport van het onderzoek dat gedaan is bij Veilig Thuis Noord 

& Oost Gelderland op 14 december 2015. 

 

De inspecties stellen dat Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland aan alle verwachtingen uit het 
toetsingskader moet voldoen rondom (a) randvoorwaarden, (b) veiligheid en (c) organisatie. 
Dit is bij 19 van de 24 verwachtingen het geval. 
 
a. Randvoorwaarden 

De inspecties verwachten dat Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland voldoet aan de (wettelij-

ke) randvoorwaarden om een verantwoorde uitvoering van zijn taken te kunnen realiseren. 
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b. Veiligheid 

De inspecties verwachten dat alle leden van gezinnen en huishoudens die in contact komen 

met Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland beschermd worden tegen gevaren die hun ontwik-

keling bedreigen 

 

 
 

 
 

c. Organisatie 

De inspecties verwachten dat Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland voorziet in de voorwaar-

den om een verantwoorde uitvoering van zijn taken te kunnen realiseren. 
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Good practice 

De inspecties hebben geconstateerd dat Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland zijn onderzoch-

te taken op drie punten dusdanig weloverwogen en kwalitatief sterk uitvoert dat de inspecties 

deze werkwijzen als “good practices” bestempelen. Zo beschikt Veilig Thuis Noord& Oost Gel-

derland als één van de weinige vestigingen van Veilig Thuis al over 24/7 beschikbaarheid van 

een vertrouwensarts. Daarnaast hebben wij een telefonisch meldpunt voor seksuele uitbui-

ting en (jeugd)prostitutie opgezet, met daarbij horend als hulpmiddel een signalenlijst ter her-

kenning van seksuele uitbuiting en (jeugd)prostitutie. Ook heeft Veilig Thuis Noord& Oost 

Gelderland in samenwerking met de dierenbescherming en de politie een signaalkaart ont-

wikkeld voor professionele hulpverleners om tijdens werkzaamheden alert te zijn op de wel-

zijnssituatie van zowel mens als dier. 

 

Eindoordeel en vervolg 

Veilig Thuis Noord & Oost Gelderland moet concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe 

leiden dat voldaan wordt aan alle (24) verwachtingen. De inspecties willen geïnformeerd wor-

den over deze verbetermaatregelen en de termijnen waarbinnen Veilig Thuis Noord & Oost 

Gelderland de maatregelen doorvoert. De inspecties volgen de uitvoering van de verbeter-

maatregelen. 
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Bijlage D Presentaties en voorlichtingen door Veilig Thuis 2016  
 
 

 
 
 
Daarnaast zijn in 2016 nog diverse andere bijeenkomsten geweest in en rondom voorlichting 
door Veilig Thuis in de regio Noord & Oost Gelderland 

  

Voorlichting en PR 2016

Organisatie Doelgroep Onderwerp Datum

CJG medewerkers veilig thuis 28-jan-16

Wijkteam Zutphen

 


Sociaal Werkers

 


Kennismaking + informeren werkzaamheden VT 04-feb-16

CJG Oost Apeldoorn cjg medewerkers Veilig Thuis 16-feb-16

psychologenpraktijk medewerkers Werkwijze VT 29-feb-16

Noord Veluwe ketenpartners veilig thuis 07-mrt-16

Gemeente medewerkers veilig Thuis 09-mrt-16

Wijkteam Zutphen

Sociaal Werkers

 


Kennismaking + informeren werkzaamheden VT 13-mrt-16

samenwerkingsverband SO scholen medewerkers info werkzaamheden VT 22-mrt-16

Sociaal Wijkteam N.O. sociaal wijkteammedewerkers Veilig Thuis 22-mrt-16

CJG Lochem medewerkers HG en KM meldcode en VT 29-mrt-16

CJG medewerkers veilig Thuis 29-mrt-16

CJG Epe cjg medewerkers Veilig Thuis 07-apr-16

Slachtofferhulp Apeldoorn/Zutphen Vrijwilligers Kennismaking + informeren werkzaamheden VT 13-apr-16

buurtplein medewerkers Werkwijze VT mei-16

buurtplein medewerkers Werkwijze VT mei-16

gemeente doeinchem aandachtfunctionarssen veilig thuis actuele stavaza 25-mei-16

Consultatiebureau Achterhoek Consultatiebureau artsen info werkzaamheden VT 30-mei-16

CJG Heerde cjg medewerkers Veilig Thuis 02-jun-16

Door Start Apeldoorn Vrijwilligers Doorstart Kindermishandeling, Veilig Thuis 06-jun-16

Gemeente Epe WMO consulenten info werkzaamheden VT 07-jun-16

gemeente medewerkers Veilig thuis 20-jun-16

professionals achterhoek netwerkpartners(wijkteams) voorlichting huwelijksdwang en achterlating 21-jun-16

moviera apeldoorn maatschappelijk werkers info werkzaamheden VT 30-jun-16

Politie academie Apeldoorn agenten Werkwijze VT 02-sep-16

Stimenz medewerkers Werkwijze VT 20-sep-16

Ziekenhuizen/HAP/Amb medewerkers Werkwijze VT 22-sep-16

acute zorg oost Ned Artsen/zkh medewerkers veilig thuis 22-sep-16

Slachtofferhulp Harderwijk netwerkpartners Ketensamenwerking 26-sep-16

Vangnetoverleg oost gelre vangnetoverleg veilig thuis wat wel ..en wat niet verwachingen 25-okt-16

CJG medewerkers veilig thuis nov-16

Stichting OOK Kinderopvang Kindermishandeling, Veilig Thuis 17-nov-16

Stichting OOK Kinderopvang Kindermishandeling, Veilig Thuis 17-nov-16

Zozijn medewerkers Werkwijze VT 25-nov-16

Sociaal wijkteam Oldebroek medewerkers veilig thuis 06-dec-16

Veiligheidsregio NOG wiite kruis ambulance medewerkers HG en KM meldcode en VT 13-dec-16

Achterhoek div. professionals Diverse professionals ism Moviera inz fin.uitbuiting ouderen 15-dec-16

Ambulanc e medewerkers veilig thuis 15-dec-16

Achterhoek div. professionals Diverse professionals ism Moviera inz fin.uitbuiting ouderen 15-dec-16
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Bijlage E Leeswijzer: 

 

 

Adviesvragen:  

Vragen die bij Veilig Thuis binnen komen van professionals en burgers worden voorzien van een advies 

met een op de behoefte van de adviesvrager afgestemde set van aanwijzingen, raadgevingen en tips 

met als doel de adviesvrager in staat te stellen zelf verder te kunnen handelen in situaties van huiselijk 

geweld en kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan. 

 

Meldingen kindermishandeling:  

Veilig Thuis neemt meldingen kindermishandeling in ontvangst. Het gaat daarbij om het kenbaar 

maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoedens van kindermishandeling met vermelding van de 

persoonsgegevens van de direct betrokken(en). 

 

Zorgmeldingen jeugd van politie 

Veilig Thuis neemt zorgmeldingen Jeugd van politie in ontvangst. Het gaat daarbij om het kenbaar 

maken aan Veilig Thuis van een zorgelijke situatie waarin kinderen verkeren. Dit kan gaat om kinderen 

betrokken dan wel getuige van huiselijk geweld of om andere situaties waarin zorgen rond kinderen 

zijn. 

 

Meldingen huiselijk geweld:  

Veilig Thuis neemt meldingen huiselijk geweld in ontvangst. Het gaat daarbij om het kenbaar maken 

aan Veilig Thuis van een situatie of vermoedens van huiselijk geweld met vermelding van de 

persoonsgegevens van de direct betrokken(en).  

 

Beoordelingen huisverbod:  

Op verzoek van een hulpofficier van Justitie (HOVJ) maakt medewerker Veilig Thuis samen met de 

HOVJ een risico inventarisatie huiselijk geweld (RIHG) om vervolgens de burgemeester te voorzien van 

een advies over het wel of niet opleggen van een huisverbod. 

 

Huisverboden:  

Veilig Thuis biedt tien dagen casemanagement bij opgelegd huisverbod. 

 

Complexe zaken:  

Complexe huiselijk geweld casussen met zorgcoördinatie vanuit Veilig Thuis. 

 

In het overzicht zijn zowel politiemeldingen huiselijk geweld, als ook zorgmeldingen Jeugd van politie te 

zien. Wanneer een politiebeambte op een adres een incident huiselijk geweld constateert, maakt hij 

een melding huiselijk geweld op. Wanneer op dat adres kinderen aanwezig, dan wel woonachtig zijn 

wordt daarnaast nog specifiek voor kinderen een zorgmelding Jeugd van politie opgemaakt. Dat 

betekent dat van één incident twee meldingen van politie kunnen binnen komen.  
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