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1 Inleiding  
Dit document bevat de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (NOG) en de 
lokale teams van gemeenten in Noord Oost Gelderland. Deze afspraken zijn het resultaat van een traject 
waarbij Veilig Thuis, de lokale teams en beleidsambtenaren van de gemeenten in Noord Oost Gelderland 
betrokken zijn geweest.   

De afspraken volgen direct uit de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en het bedrijfskundig 
inrichtingsplan Veilig Thuis NOG. Ze volgen de werkprocessen in Veilig Thuis NOG en de landelijke (kwaliteits- 
)kaders: het VNG Handelingsprotocol Veilig Thuis, het kwaliteitskader Veilig Thuis ‘Zicht op veiligheid’1 en het 
toetsingskader ‘Stap 2’ van de Inspecties JZ en IGZ. In de werkconferenties Veilig Thuis met de lokale teams 
van de gemeenten van november en december 2015 is gesproken over de samenwerking en zijn de 
belangrijkste thema’s benoemd. Tezamen vormen ze de basis voor deze samenwerkingsafspraken.   

Het lokale veld is in gemeenten verschillend ingericht: er is sprake van 22 ‘lokale velden’. In deze afspraken 
wordt gesproken over het lokale team. Hiermee worden het Centrum voor Jeugd en Gezin, sociale 
(wijk)teams, gebiedsteams en/of andere wijkstructuren bedoeld. Daar waar Veilig Thuis staat, wordt Veilig 
Thuis NOG bedoeld.   

                                                      
1 Veldnorm Veilig Thuis-organisaties, juli 2016  
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Aansluiting van Veilig Thuis op de lokale velden is essentieel, maar ook ingewikkeld als gevolg van diversiteit 
in de inrichting, opdracht een aanwezige expertise bij het lokale veld.   

De afspraken in dit document vormen een eerste basis. Het is daarmee een eerste document (basisdocument), 
wat in ontwikkeling is. Er wordt vervolgens gewerkt met een ontwikkelagenda bij de samenwerkingsafspraken 
waarop de thema’s staan waaraan de komende tijd (2017 ev.) wordt gewerkt en geïnvesteerd.  

  

2 Visie en uitgangspunten  
Veilig Thuis NOG vormt het advies- en meldpunt voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Veilig Thuis adviseert burgers en professionals in de regio daar waar er zorgen of vragen zijn. Veilig Thuis 
NOG werkt intensief samen met de lokale teams aan een integrale systeemgerichte  aanpak van 
kindermishandeling en huiselijk geweld. Primair doel van de samenwerking tussen Veilig Thuis NOG en lokale 
teams is het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van 
veiligheid van alle betrokkenen.  

De lokale teams hebben vanuit het ‘normale leven’ contact met kinderen, gezinnen en volwassenen. Deze 
teams hebben een belangrijke taak bij de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld en krijgen 
ruimte en vertrouwen voor de inzet van hun kennis en vaardigheden. Op het moment dat het lokale team zelf 
niet in staat is de veiligheid van de betrokkenen te herstellen of de risico’s op onveiligheid weg te nemen, 
kunnen zij Veilig Thuis consulteren. Veilig Thuis heeft specifieke expertise en specifieke bevoegdheden om 
vast te stellen wat er aan de hand is en wat nodig is om actuele veiligheid te realiseren en welke inzet moet 
volgen in de keten voor de aanpak van risico’s en herstel.   

Veilig Thuis biedt geen hulpverlening. Veilig Thuis laat los als hulp is ingezet. Dit betekent dat de regie op 
een casus zo snel mogelijk door Veilig Thuis wordt neergelegd bij of via het lokale team. Bij crisissituaties 
voert Veilig Thuis casusregie als er geen casemanager is en draagt zo spoedig mogelijk over naar het lokale 
team: de casusregisseur of zorgcoördinator. Daarbij zijn er op het niveau van gemeenten en sub-regio’s 
verschillen in werkwijzen. Dit vraagt van Veilig Thuis dat zij zich opstelt als een partner die vanuit 
eigenstandige taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en competenties altijd samen optrekt met het 
lokale veld en zich samen met het lokale veld inzet voor een veilige thuissituatie. Dit vereist een effectieve en 
flexibele samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale team.  
  
Veilig Thuis en het lokale team werken samen vanuit een gemeenschappelijke visie en kader. In dit kader 
staan de volgende uitgangspunten centraal:  

• Veilig Thuis en het lokale team werken samen in de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling;  

• Veilig Thuis en het lokale team werken in partnerschap met het gezin en met één gezin, één plan en 
één regisseur voor het gezin;  

• Veilig Thuis en het lokale team sluiten aan bij eigen kracht van de direct betrokkenen en het sociale 
netwerk;   

• Veilig Thuis en het lokale team werken integraal en systeemgericht;  
• Veilig Thuis en het lokale team delen informatie als het voor de voortgang van de hulpverlening aan 

een cliënt noodzakelijk is en dragen daarbij zorg voor de bescherming van zijn/haar persoonlijke 
levenssfeer   

• Veilig Thuis en het lokale team geven prioriteit aan belangen van kinderen en volwassen slachtoffers;   
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• Veilig Thuis is primair gericht op het herstellen van de veiligheid op korte en lange termijn;  
• Het lokale team is voldoende toegerust om hulp en/of ondersteuning te bieden aan het cliëntsysteem:  

o is in staat om een veiligheidsplan en een hulpverlenings- en herstelplan (gezinsplan) op te 
stellen en uit te voeren en;  

o de melding te bespreken met het cliëntsysteem en aan vraagverheldering te doen 
(nietvraaggericht werken), en;   

o met voldoende capaciteit uitvoering te geven aan de noodzakelijke vervolgstappen van 
meldingen die door Veilig Thuis worden overgedragen.  
  

Handelingswaarden: zorgvuldig, slagvaardig, halen én brengen en in verbinding.  

  

    
  

  
Inhoud afspraken   
  
Route 1: van lokale team naar Veilig Thuis  

1. Advies- en ondersteuning door Veilig Thuis aan het lokale team 2. 
Melden door het lokale team bij Veilig Thuis   

  

Route 2: van Veilig Thuis naar lokale team  

3. Overdracht Veilig Thuis (VT) – lokale team:  
a. van meldingen direct na triage VT;   
b. na vervolgtraject VT;   
c. na onderzoek VT   

4. Werken met veiligheidsplannen &  hulpverlenings- en herstelplan   
5. Casusregie  
6. Cliënt(systeem) informeren over overdracht melding VT naar lokaal team     
7. Informatieoverdracht van Veilig Thuis naar lokale team   
8. Monitoring door Veilig Thuis  
9. Outreachend werken   
10. Maatwerkafspraken  

   

  

    
3 ROUTE 1: van lokale team naar Veilig Thuis  

  
3.1  Advies- en ondersteuning door Veilig Thuis aan het lokale team  

1. Bij de route van het lokale team naar Veilig Thuis staan de stappen in de Meldcode centraal.   
2. Het lokale team kan bij elke stap in de Meldcode advies vragen aan Veilig Thuis.   
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3. In het geval van een advies beperkt Veilig Thuis zich tot het contact met het lokale team (de 
adviesvrager).  

4. Bij een adviesvraag aan Veilig Thuis heeft het lokale team de regie en is verantwoordelijk voor de 
aanpak en eventuele stappen die ondernomen moeten worden naar het cliënt(systeem). Dit betekent 
dat Veilig Thuis niet handelend optreedt richting de betrokkenen bij het huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Bovendien is Veilig Thuis niet verantwoordelijk voor het zicht op veiligheid in het 
betrokken cliëntsysteem. Deze verantwoordelijkheid blijft bij het lokale team. Veilig Thuis is 
verantwoordelijk voor een zorgvuldige advisering van het lokale team conform de daarvoor geldende 
richtlijnen in het Handelingsprotocol VNG.   

5. Het lokale team kan telefonische ondersteuning vragen aan Veilig Thuis bijvoorbeeld bij de 
voorbereiding van gesprekken met betrokkenen of bij het opstellen en/of bespreken van een 
veiligheidsplan. Het lokale team en Veilig Thuis maken maatwerkafspraken indien het lokale team 
ondersteuning op ‘locatie’ van Veilig Thuis wenst (zie nr. 10 ‘maatwerkafspraken’).   

6. Vervolgadvies: Veilig Thuis maakt met het lokale team (de adviesvrager) expliciet een afspraak over 
wel/niet een vervolgadvies door Veilig Thuis.2 .  

7. Advies omzetten in een melding: Veilig Thuis kan het lokale team adviseren om de adviesvraag om te 
zetten in een melding indien Veilig Thuis in verband met de aard en ernst van het gesignaleerde en 
(on)mogelijkheid van het lokale team om adequaat te handelen. Het lokale team beslist zelf, gehoord 
het advies van Veilig Thuis, of het zijn adviesvraag omzet in een melding. 3  

8. Bij advies worden door Veilig Thuis geen namen of andere persoonsgegevens van leden van het gezin 
of huishouden vastgelegd. Het advies wordt geregistreerd op naam van de adviesvrager van het lokale 
team.  

  

3.2  Melden door het lokale team bij Veilig Thuis   
  Afspraken:   

1. Bij de route van het lokale team naar Veilig Thuis staan de stappen in de Meldcode centraal.   
2. Het lokale team heeft de regie in deze fase, Veilig Thuis is ondersteunend.   
3. Bij stap 5 in de Meldcode –overwegen of het lokale team zelf hulp kan organiseren of dat Veilig Thuis 

een onderzoek moet doen- volgt altijd (telefonisch) overleg met Veilig Thuis.   
4. Indien het lokale team een melding wil doen en Veilig Thuis van mening is dat dat niet nodig is, volgt 

er altijd overleg. Doel van dat overleg is om, in gedeelde verantwoordelijkheid, een veiligheidstaxatie 
te maken en op basis daarvan te bepalen welke stappen er genomen moeten worden door wie.   

5. Bij een melding neemt Veilig Thuis na de triage de verantwoordelijkheid voor de aanpak van de 
gemelde situatie over van de melder van het lokale team. Het lokale team blijft ook bij een melding 
verantwoordelijk voor de ondersteuning en hulpverlening die zij conform wet- en regelgeving en 
professionele richtlijnen verplicht zijn te blijven bieden.  

6. Veilig Thuis voert op alle meldingen dagelijks en zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen de wettelijke 
gestelde termijn van vijf werkdagen, na ontvangst van de melding, de triage van deze melding uit en 
neemt een besluit over het vervolg.  

7. Zodra Veilig Thuis kennis heeft genomen van een spoedeisend karakter van een melding, is Veilig 
Thuis verantwoordelijk voor het zicht op de veiligheid en de te nemen vervolgstappen. In alle andere 

                                                      
2  In gevallen waarin Veilig Thuis meent dat verdere advisering of ondersteuning van het lokale team 
noodzakelijk is, dringt Veilig Thuis aan op een vervolgadvies.   
3 Indien het lokale team niet overgaat tot een melding en Veilig Thuis meent dat de veiligheid van betrokkenen 
niet of onvoldoende kan waarborgen, dan bespreekt Veilig Thuis dit met het lokale team. Het doel van dat 
contact is te komen tot heroverweging van het besluit van het lokale team.  
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gevallen is Veilig Thuis verantwoordelijk voor het ‘zicht op veiligheid’ in het betrokken cliëntsysteem 
vanaf het moment dat de triage is afgerond of vanaf het moment van overschrijding van de termijn van 
vijf werkdagen.   

8. Veilig Thuis kan, indien zij dat voor een betere beoordeling van de melding relevant acht, bij de start 
van de triage de gegevens uit de melding aanvullen met ‘dat- informatie” van het lokale team. Zowel 
Veilig Thuis als lokaal team motiveren en documenteren per casus de overwegingen voor deze 
gegevensdeling.   

9. Veilig Thuis doet een melding in de Verwijsindex Risicojongeren (VIR) van meldingen over jeugdigen 
en jongeren (tot 23 jaar). Het lokale team maakt gebruik van de VIR conform de daarvoor geldende 
afspraken/richtlijnen.  

    

3.3 ROUTE 2: Van Veilig Thuis (VT) naar lokale team  
  

Voor de verdeling tussen het lokale team en Veilig Thuis vormt het schema in bijlage 1 de basis.  

    
3.3.1  Overdracht van meldingen direct na triage VT Afspraken:  

1. Veilig Thuis draagt een melding direct na triage over aan het lokale team, indien de triage tot één of 
meer van de volgende conclusies leidt:  

• enkelvoudige melding (meldingen waarbij er problemen spelen op 1 leefgebied en 
waarbij geen samenwerking tussen meerdere ketens nodig is);  

• meldingen waarbij er op basis van de ernst en de aard van de problematiek geen 
zorgen zijn over de veiligheid;   

• meldingen waarbij zekerheid bestaat over huiselijk geweld/kindermishandeling en 
nader onderzoek door Veilig Thuis niet nodig is;   

• de melding bevat voldoende informatie om tot een oordeel te komen over de vraag 
welk vervolgtraject passend is;   

• meldingen waarbij zorgen zijn over de veiligheid maar waarbij het niet noodzakelijk is 
dat Veilig Thuis verantwoordelijk blijft voor het noodzakelijke vervolgtraject, omdat er 
sprake is van voldoende motivatie tot hulp en/of adequate hulp al door het lokale team 
is ingezet;  

• het cliënt(systeem) is nog niet bekend bij Veilig Thuis (geen recidive);  
 geen sprake van een Jeugdbeschermingsmaatregel.  

2. De verantwoordelijkheid voor het al/dan niet opstellen van een Veiligheidsplan ligt bij het lokale team.  
Als er een familiegroepsplan/gezinsplan van het cliëntsysteem bij het lokale team aanwezig is, vormt 
het veiligheidsplan hierop een aanvulling. Veilig Thuis kan telefonische ondersteuning aan het lokale 
team bieden bij het opstellen van het Veiligheidsplan.   

3. Veilig Thuis informeert het cliënt(systeem) /direct betrokkenen schriftelijk per brief (zie nr. 6  
‘cliënt(systeem)  informeren over melding’). Client(systeem) dient als eerste geïnformeerd te zijn dat 
het lokale team verder gaat met de aanpak op basis van de melding aan Veilig Thuis.  

4. Veilig Thuis zorgt voor een (beveiligde) digitale overdracht van alle relevante informatie aan het lokale 
team. (zie nr. 7 ‘Informatieoverdracht’)   

5. Het lokale team draagt zorg voor een ontvangstbevestiging naar Veilig Thuis  en neemt de 
verantwoordelijkheid voor de casus over van Veilig Thuis en wijst een casusregisseur aan.   
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6. Het lokale team geeft aan of en zo ja welke ondersteuning van Veilig Thuis wenselijk is na overdracht. 
Veilig Thuis levert zo nodig de gewenste telefonische ondersteuning (basisdienstverlening) of 
gewenste ondersteuning op ‘locatie’ (maatwerkafspraken (zie nr. 10 ‘maatwerkafspraken’)     

7. Termijn: het lokale team zorgt dat een melding na overdracht binnen 5 werkdagen kan worden 
opgepakt nadat Veilig Thuis heeft aangegeven een zaak te willen overdragen.  

8. Veilig Thuis meldt conform VNG handelingsprotocol terug aan melder.  

  

3.3.2 Overdracht na vervolgtraject VT  

Doel van het inzetten van een vervolgtraject is het bewerkstelligen van een duurzame veiligheid en herstel van 
de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling. In een vervolgtraject verricht Veilig Thuis een aantal 
extra handelingen ten behoeve van de veiligheidsinschatting en de (noodzakelijk) in te zetten hulpverlening. 
Vaak is er al een zorgaanbieder betrokken.    
  
  Afspraken:  

1. In meldingen waar Veilig Thuis zelf de verantwoordelijkheid neemt voor het uitvoeren van het 
onderzoek, stelt Veilig Thuis indien nodig een veiligheidsplan en hulpverlenings- en herstelplan op. In 
het herstel- en hulpverleningsplan staat de ondersteuning, hulp of behandeling die nodig zijn 
beschreven.  

2. Veilig Thuis stemt in een vroeg stadium met de lokale teams, de Raad voor de Kinderbescherming en 
de experts van het gedwongen kader af welk (vrijwillig of drang) hulpverleningstraject wenselijk is.   

3. Zie afspraken onder 3a. ‘van meldingen direct na triage VT’ afspraaknr. 3 t/m 8.   
  
  

3.3.3 Overdracht na onderzoek VT   

  Afspraken:   

1. Indien Veilig Thuis besluit tot het doen van een onderzoek, blijft het lokale team verantwoordelijk voor 
de eigen hulpverlening en contacten met het cliëntsysteem. Er worden altijd afspraken gemaakt over 
taakverdeling, aangezien beide partijen dan betrokken zijn bij het gezin.   

2. Veilig Thuis betrekt het lokale team zo vroeg en waar mogelijk4 in een onderzoek, zodat relevante 
lokale informatie kan worden betrokken in het onderzoek en zodat het lokale team al bekend is bij het 
cliënt(systeem) voordat Veilig Thuis het dossier gaat sluiten en de overdracht plaats vindt.   

3. Veilig Thuis voert het onderzoek zo spoedig mogelijk uit doch uiterlijk binnen een termijn van tien 
weken na de triage.  

4. Veilig Thuis stelt een veiligheidsplan en hulpverlenings- en herstelplan op conform de daarvoor 
geldende normen in het VNG handelingsprotocol.   

5. Tijdens de onderzoeksfase zorgt Veilig Thuis voor afstemming met en tussen andere ketenpartners 
en is contactpersoon voor de direct betrokkenen.   

6. Voor de daadwerkelijke overdracht is er eerst (telefonisch) contact geweest tussen Veilig Thuis en het 
lokale team.   

  
7. Overdracht vindt plaats middels een gesprek waarbij direct betrokkenen aanwezig zijn.   

                                                      
4 Omwille van veiligheid van betrokkenen of het (cliënt)systeem kan besloten worden door Veilig Thuis het 
lokale team niet te betrekken.   



Basisdocument samenwerkingsafspraken gemeenten NOG - Veilig Thuis Noord Oost Gelderland  
  
  

8  
  
  

8. Zie afspraken onder 3a. ‘van meldingen direct na triage VT’ afspraaknr. 3 t/m 8.  
9. Veilig Thuis kan na een eigen onderzoek een casus aanbrengen (Verzoek tot Onderzoek (VTO)) voor 

bespreking in de jeugdbeschermingstafel. Een VTO van Veilig Thuis aan de jeugdbeschermingstafel 
doet Veilig Thuis via het lokale Centrum voor jeugd en gezin.   

  

4 Werken met veiligheidsplannen &  hulpverlenings- en herstelplan   
  
  Afspraken:   

1. Veilig Thuis neemt verantwoordelijkheid voor veiligheid bij alle meldingen die na triage in behandeling 
(= vervolgtraject VT of onderzoek VT) blijven bij Veilig Thuis.  

2. Veilig Thuis kan het lokale team verzoeken een veiligheidsplan het hulpverlenings- en herstelplan 
(gezinsplan) op te stellen in zaken waarbij het lokale team reeds betrokken is en bij meldingen die 
direct na triage worden overgedragen naar het lokale team.  

3. Het lokale team kan het opstellen van een veiligheidsplan laten uitvoeren door een zorgaanbieder, 
mits die al bekend is bij cliënt(systeem).  

4. Veilig Thuis biedt het lokale team (en zorgaanbieders) desgewenst telefonische (basis) of op ‘locatie’ 
(maatwerk) ondersteuning bij opstellen van een veiligheidsplan, ook in zaken die Veilig Thuis aan 
lokale team heeft overgedragen zonder eigen onderzoek.   

  

5 Casusregie  
  
Afspraken:   

1. Als casusregie nodig is, wordt dit  in beginsel geboden door het lokale team, CJG of een 
zorgaanbieder. Veilig Thuis is geen hulpverleningsinstantie en kan zodoende geen casusregie 
uitvoeren. Veilig Thuis kan wel ondersteuning bieden om de veiligheid te borgen en regie voeren op 
de totstandkoming en uitvoering van veiligheidsafspraken.   

2. Bij crisissituaties voert Veilig Thuis casusregie als er geen casusregisseur is. Ook als er nog geen 
casusregisseur is in een gezin waarbij Veilig Thuis middels een onderzoek betrokken is en casusregie 
is wel nodig, dan zal Veilig Thuis de verantwoordelijkheid dragen voor de casus tot een andere partij 
beschikbaar is om de casusregie uit te voeren. Veilig Thuis draagt zo spoedig mogelijk over naar het 
lokale veld: de casusregisseur of zorgcoördinator  

3. Na overdracht van Veilig Thuis aan het lokale team ligt de casusregie bij het lokale team. Het lokale 
team krijgt van Veilig Thuis benodigde informatie om vervolgstappen te kunnen zetten.   

4. Als het lokale team een of meerdere zorgaanbieders inschakelt, dan kan de casusregie bij een van 
deze partijen worden belegd. Het lokale team stelt de zorgaanbieder dan op de hoogte van de 
bemoeienis van Veilig Thuis, de gemelde zorgen, de veiligheidssituatie en de veiligheidsafspraken 
(zie punt 2 en 3). In geval van een jeugdbeschermingsmaatregel wordt door de rechter bepaald dat 
de casusregie wordt belegd bij een GI. Het lokale team wijst dan geen zorgaanbieder aan.   
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6 Cliënt(systeem) informeren over melding bij overdracht aan lokale 
team   

  
  Afspraken:   

1. Veilig Thuis informeert in alle gevallen cliënt(systeem) over de acceptatie van de melding en de in de 
triage besloten route;   

2. Cliënt(systeem) wordt in ieder geval schriftelijk geïnformeerd (brief) door Veilig Thuis, maar bij 
voorkeur ook mondeling (telefonisch). In de brief van Veilig Thuis staan de gemelde zorgen, wie er 
heeft gemeld en wie (lokale team) contact gaat opnemen met cliënt(systeem). Ook wordt aangegeven 
dat cliënt(systeem) uiteraard ook zelf contact kan opnemen met het lokale team. Tenslotte staat in de 
brief vermeld dat contact kan worden opgenomen met Veilig Thuis als de geadresseerde vragen heeft 
over de brief.  

  

7 Informatieoverdracht van Veilig Thuis naar lokale team   
  

7.1  Informatieoverdracht bij overdracht van meldingen direct na triage  
  Afspraken:   

1. Als Veilig Thuis geen onderzoek heeft gedaan wordt de volgende informatie overgedragen aan lokale 
team: NAW gegevens gezin; afschrift brief aan cliënt; inhoudelijke informatie (gemelde zorgen); 
eventueel: aanvullende informatie verkregen in triage; uitkomst triage (veiligheidsinschatting en reden 
voor overdracht); vraag aan lokale team met eventueel specifieke aandachtspunten en tips.  Termijn: 
binnen drie werkdagen na triage verstuurt Veilig Thuis kennisgeving aan gezin en overdracht aan 
lokale team.   

2. Informatie wordt via beveiligde mail overgedragen. Er kan naast beveiligde digitale overdracht ook in 
overleg een warme overdracht plaatsvinden in de vorm van een gesprek met cliënt(systeem), Veilig 
Thuis en lokale team.  

3. Alle informatie die Veilig Thuis overdraagt aan lokale team is bekend bij cliënt(systeem) of kan met 
cliënt(systeem) gedeeld worden.   

4. In alle gevallen kan de medewerker van het lokale team die de zaak gaat oppakken contact leggen 
met Veilig Thuis voor afstemming en overleg. Het initiatief daartoe ligt bij het lokale team  
  

7.2  Informatieoverdracht na vervolgtraject door VT    
  Afspraken:   

1. Als Veilig Thuis zelf de verantwoordelijkheid heeft genomen voor het vervolgtraject wordt de 
volgende informatie overgedragen aan lokale team: NAW gegevens gezin; afschrift brief aan cliënt, 
inhoudelijke informatie (gemelde zorgen), overzicht gemaakte (veiligheids)afspraken/veiligheidsplan 
en herstel- en hulpverleningsplan en/of vraag aan lokale team met eventueel specifieke 
aandachtspunten.  Termijn: binnen de termijn van 10 weken voor het uitvoeren van het 
vervolgtraject, verstuurt Veilig Thuis kennisgeving aan cliënt(systeem) en overdracht aan lokale 
team.  

2. Zie afspraken bij 7a nr. 2 t/m 5.  
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7.3  Informatieoverdracht als Veilig Thuis onderzoek heeft gedaan  

Afspraken:  

1. Als Veilig Thuis zelf onderzoek heeft gedaan, dan wordt bij afronding onderzoek de volgende 
informatie overgedragen: NAW gegevens; gemelde zorgen; uitkomst onderzoek; kopie afsluitbrief 
aan cliënt; overzicht betrokken hulpverleners; overzicht gemaakte (veiligheids)afspraken/ 
veiligheidsplan en herstel- en hulpverleningsplan.   

2. In principe vindt er naast beveiligde digitale overdracht ook in overleg een warme overdracht plaats in 
de vorm van een gesprek met cliënt(systeem), Veilig Thuis en lokale team.   

3. Zie afspraken bij 7a nr. 2 t/m 5.  

  

8 Monitoring door Veilig Thuis   
  
Afspraken:  

1. Meldingen die direct na triage worden overgedragen aan het lokale team worden niet gemonitord door 
Veilig Thuis. De verantwoordelijkheid voor monitoring van deze casuïstiek ligt bij het lokale team of 
andere partij, afhankelijk van de lokale afspraken hierover. Dit wordt vastgelegd door Veilig Thuis in 
het dossier.  

2. Meldingen waarvoor Veilig Thuis zelf de verantwoordelijkheid heeft genomen voor het vervolgtraject 
en het onderzoek, monitort Veilig Thuis na 3 maanden en na 1 jaar. Bij overdracht kunnen Veilig Thuis 
en het lokale team afspraken maken over een andere termijn, over de items (gerelateerd aan 
veiligheid), en bij wie er gemonitord wordt. Hierbij wordt ook afgesproken of Veilig Thuis ook zelf 
cliënt(systeem) benadert of niet. Client(systeem) wordt hiervan op de hoogte gesteld door Veilig Thuis 
middels de brief die Veilig Thuis aan cliënt(systeem) stuurt (zie 6 ‘ Client(systeem) informeren over 
melding bij overdracht aan lokale team’).   

3. Lokale team neemt verantwoordelijkheid voor het opgestelde veiligheidsplan indien dit plan niet 
functioneert en tussentijds bijgesteld moet worden en handelt conform de Meldcode. Indien nodig biedt 
Veilig Thuis hierbij ondersteuning of wordt er opnieuw een melding gedaan.   

4. Veilig Thuis gaat bij de betrokken professionals en/of de betrokken gezinsleden na of de  stappen die 
naar aanleiding van een melding in gang zijn gezet daadwerkelijk worden  uitgevoerd.  

5. Als het lokale team zelf nog actief betrokken is (casusregie) dan verstrekt het lokale team zelf de 
informatie. Als het lokale team niet meer betrokken is dan geeft het aan of/en zo ja welke instellingen 
actueel betrokken zijn, met naam contactpersoon van de casusregisseur. De zorgaanbieder wordt 
vervolgens door Veilig Thuis benaderd.   

6. Veilig Thuis gaat na of de stappen leiden tot het stoppen van het geweld en tot herstel van de 
veiligheid. Veilig Thuis besluit of op basis van verkregen informatie hernieuwde betrokkenheid/inzet 
van Veilig Thuis nodig is. In dat geval overlegt Veilig Thuis met het lokale team/ zorgaanbieder.   

  

9 Outreachend werken   
  

  Afspraken:   
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1. Indien Veilig Thuis na het uitvoeren van triage de melding overdraagt aan het lokale team, kan Veilig 
Thuis het lokale team verzoeken contact op te nemen met cliënt(systeem) om de bij Veilig Thuis 
gemelde zorgen te bespreken. Er hoeft in deze situaties geen sprake te zijn van een actief 
geformuleerde hulpvraag van cliënt(systeem) aan het lokale team maar Veilig Thuis is wel van oordeel 
dat het cliëntsysteem door het lokale team gezien moet worden.  

2. Als het lokale team er niet in slaagt om in gesprek met cliënt(systeem) te komen, dan wel als het niet 
lukt om een inschatting te maken van de veiligheid en/of een veiligheidsplan te maken, overlegt het 
lokale team met Veilig Thuis over de gewenste ondersteuning vanuit Veilig Thuis. Veilig Thuis levert 
zo nodig de gewenste ondersteuning aan het lokale team. De verantwoordelijkheid voor de casus ligt 
en blijft bij het lokale team, tot het moment dat het lokale team aangeeft niet verder te komen, waardoor 
de borging van de veiligheid onbekend is, en door het lokale team een nieuwe melding over de casus 
bij Veilig Thuis wordt gedaan.   

  

10 Maatwerkafspraken  
  
  Afspraken:  

1. Het lokale team en Veilig Thuis kunnen maatwerkafspraken maken indien het lokale team andere 
ondersteuning van Veilig Thuis wenst dan telefonische ondersteuning. Deze ondersteuning van Veilig 
Thuis aan het lokale team kan bestaan uit:  

a. Ondersteunen bij de voorbereiding van gesprekken met betrokkenen;  
b. Ondersteunen tijdens gesprekken met betrokkenen;  
c. Ondersteunen bij het opstellen en/of bespreken van een veiligheidsplan;  
d. Bijwonen van een lokaal teamoverleg ter bespreking van de te nemen stappen: incl. MDO’s   

  

    
Bijlage 1  Verdeling lokaal – Veilig Thuis5  

  

  
                                                      
5 Bron: VNG- Model handelingsprotocol voor het AMHK ‘Veilig Thuis’  



Basisdocument samenwerkingsafspraken gemeenten NOG - Veilig Thuis Noord Oost Gelderland  
  
  

12  
  
  

    

  
Bijlage 2    Begrippenlijst   

  

Advies  

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 of 
kindermishandeling of bij een vermoeden daarvan.  

  

Casusregie  

De verantwoordelijkheid voor het (doen) uitvoeren van het veiligheidsplan en het herstelplan, voor de 
coördinatie van de hulpverlening in de leden van het gezin of huishouden (de direct betrokkenen) en voor het 
onderhouden van het contact met de direct betrokkenen over het verloop van de hulpverlening en over het 
behalen van de doelen van het veiligheidsplan en het herstelplan.  

  

(Direct) betrokkenen  

Direct betrokken is ieder die als (voormalig) lid van het gezin of huishouden of als ex-partner direct betrokken 
is bij het huiselijk geweld en/of de kindermishandeling.  

  



Basisdocument samenwerkingsafspraken gemeenten NOG - Veilig Thuis Noord Oost Gelderland  
  
  

13  
  
  

Eén gezin, één plan  

Een plan waarin de verschillende problemen van alle leden van het gezin of huishouden in hun onderlinge 
samenhang worden bezien en waarbij betrokkenen en professionals zich committeren aan een aanpak vanuit 
een gezamenlijk gedeelde visie en een nauw op elkaar afgestemde uitvoering.  

  

Hulpverlenings- en herstelplan Een 

beschrijving van:  

• de ondersteuning, hulp en behandeling die worden ingezet;  

• de wijze waarop gewerkt wordt aan herstel van de (ontwikkelings)schade die betrokkenen hebben   

geleden als gevolg van het huiselijk geweld of de kindermishandeling.  

In veel gemeenten komt dit overeen met het gezinsplan of familiegroepsplan.  

  

Huiselijk geweld  

Lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door iemand uit de huiselijke kring (definitie 
artikel 1 Wmo 2015). Met ‘huiselijke kring’ worden (ex-)partners, familieleden en huisvrienden bedoeld. Het 
woord huiselijk verwijst niet naar de plaats van het delict (het kan zowel binnenshuis als buitenshuis 
plaatsvinden) maar naar de relatie tussen pleger en slachtoffer. Bij huiselijk geweld kan het gaan om 
lichamelijk, psychisch of seksueel geweld. Het kan de vorm aannemen van (ex-)partnergeweld, eergerelateerd 
geweld, huwelijksdwang, kindermishandeling, geweld tegen of verwaarlozing van ouderen of geweld tegen 
ouders.  
  

Kindermishandeling  

Vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele 
aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid 
of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te 
worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Het gaat hierbij om: seksuele 
mishandeling, fysieke mishandeling, emotionele/psychische mishandeling, fysieke verwaarlozing, 
emotionele/psychische verwaarlozing en getuige zijn van partnergeweld. (definitie artikel 1 Jeugdwet)  

  

Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling  

In de meldcode wordt stapsgewijs aangegeven hoe met signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling 
wordt omgegaan en die er redelijkerwijs aan bijdraagt dat zo snel en adequaat mogelijk hulp kan worden 
geboden. De Wet Meldcode (2013) verplicht organisaties en individuele beroepsbeoefenaren in de sectoren 
gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie  met een 
meldcode te werken.  

  

Melding  

Het kenbaar maken aan Veilig Thuis van een situatie of vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling 
met vermelding van de persoonsgegevens van de direct betrokkene(n).  
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Monitoring  

Nagaan of de stappen die in gang zijn gezet ook daadwerkelijk worden uitgevoerd en of die stappen leiden tot 
het (duurzaam) stoppen van het geweld en tot herstel van schade.  

  

Onderzoek  

Het verzamelen, analyseren en beoordelen van feiten en professionele oordelen over een gemeld (vermoeden 
van) huiselijk geweld of kindermishandeling met het doel te komen tot vaststelling of sprake is van huiselijk 
geweld of kindermishandeling en welke stappen dienen te worden gezet om het geweld te stoppen en de 
veiligheid en de schade te herstellen.  

  

Outreachend werken  

In deze context wordt bedoeld: het op verzoek van Veilig Thuis door het lokale team bespreken van een 
melding met het cliëntsysteem en het uitvoeren van vraagverheldering om vast te stellen of gerichte 
ondersteuning van het gezinssysteem noodzakelijk is om de veiligheid te borgen.   

  

Triage  

Besluitvorming door Veilig Thuis over de vervolgstappen die naar aanleiding van de melding gezet worden en 
over de vraag aan welke professional of instelling de verantwoordelijkheid voor de verdere aanpak van de 
melding wordt toebedeeld.  
Veiligheid  

De afwezigheid van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

  

Veiligheidsplan  

Een beschrijving van de maatregelen en afspraken die gemaakt worden voor herstel van de veiligheid van alle 
betrokkenen. In een veiligheidsplan worden tenminste vastgelegd:  

• concrete aanwijzingen van eerdere onveiligheid;  

• mogelijke gevolgen van voortdurende of escalerende onveiligheid;  

• de minimale eisen die het Veilig Thuis stelt aan herstel van veiligheid;  

• regels voor het omgaan met ‘triggers’ en stressoren;  

• afspraken die worden gemaakt over herstel van veiligheid;  

• consequenties van het niet nakomen van de gemaakte afspraken;  

• wie wanneer toeziet op het nakomen van de gemaakte afspraken;  

• afspraken over tussenevaluatie, bijstelling van het veiligheidsplan en eindevaluatie.  
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