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Samenwerken aan veiligheid

IN DIT BULLETIN:

VERBETERDE AANPAK HUISELIJK GEWELD

* De regionale bijeenkomsten Samenwerken aan veiligheid werden mede mogelijk gemaakt door Veilig Thuis
Noord Oost Gelderland en de 22 gemeenten in de regio Noord Oost Gelderland: Aalten, Apeldoorn, Berkelland,
Bronckhorst, Brummen, Doetinchem, Elburg, Epe, Ermelo, Harderwijk, Hattem, Heerde, Lochem, Montferland,
Nunspeet, Oldebroek, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Putten, Voorst, Winterswijk en Zutphen.

Thuis is voor veel kinderen, jongeren en volwassenen lang niet altijd een veilige plek. Want huiselijk geweld en 
kindermishandeling is in veel huishoudens nog steeds aan de orde van de dag. Daarom heeft de overheid besloten 
dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling beter moet en een aantal veranderingen in gang gezet. 
Betere samenwerking met de directbetrokkenen en de professionals is noodzakelijk. De veranderingen zijn ook 
voor uw werk van belang. 

De verbeterde aanpak geldt vanaf 1 januari 2019 en bestaat onder meer uit de verbeterde Wet 
Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Om zoveel mogelijk professionals te informeren organiseerden we (Veilig Thuis Noord Oost Gelderland en de 22 
gemeenten* in de regio) in november zes bijeenkomsten. Wegens grote belang-
stelling zijn in januari en februari nog 2 extra bijeenkomsten georganiseerd.
 
 

T: 0800 - 2000
T: 088 - 500 11 55
E: INFO@VEILIGTHUISNOG.NL

VEILIGTHUISNOORDOOSTGELDERLAND.NL 

Bijeenkomsten die in het teken stonden van informatie geven en samen aan 
de slag gaan met de verbeterde meldcode aan de hand van een herkenbare 
casus.

De betrokkenheid was groot. Maar liefst 750 professionals woonden de 
bijeenkomsten bij. 

In dit infobulletin zetten we alle informatie nog eens voor u op een rij en geven 
we een korte impressie van de bijeenkomsten. Heeft u vragen? Wacht niet en 
bel of mail ons! 

Verslag van 8 regionale bijeenkomsten in Noord Oost Gelderland

http://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/
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Huiselijk geweld en kindermishandeling is onacceptabel, daarover zijn we 
het vast eens. Maar de cijfers liegen er niet om. 747.000 Nederlanders 
gaven aan in de afgelopen 5 jaar een of meerdere keren slachtoffer te 
zijn geworden van huiselijk geweld. Jaarlijks zijn dit tussen de 90.000 en 
127.000 kinderen. Dit is gemiddeld 1 kind per klas. (*)
 
Van de gezinnen die jaarlijks bij Veilig Thuis gemeld worden:

DE HARDE CIJFERS

Is vaak sprake van armoede (47%), werkloosheid en alcoholgebruik.
Bij 82% van de ouders van deze gezinnen is sprake van partnergeweld. 
Gemiddeld vinden daarbij 58 gewelddadige incidenten per jaar plaats. 
Vooral psychisch geweld tussen partners komt veel voor (82%).
Bij 69% van de kinderen in deze gezinnen is sprake van direct geweld, 
gemiddeld 12 gewelddadige incidenten per gezin, per jaar. 
Bij de gezinnen die bij Veilig Thuis zijn gemeld, komen gemiddeld 71 
incidenten per jaar voor. (**)

(*)  WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum) 2019
(**) Verwey-Jonker en Augeo 2018

AANDACHTSFUNCTIONARIS
Weet u wat u moet doen als u te maken heeft met huiselijk geweld en kindermishandeling? Het is aan te raden 
om in uw organisatie een aandachtsfunctionaris aan te stellen. De aandachtsfunctionaris is dan de expert 
binnen uw organisatie die zowel bij kan dragen aan het implementeren van de meldcode als het onder de 
aandacht houden daarvan. Ook kan een aandachtsfunctionaris opgeleid worden om de medewerkers te 
ondersteunen bij vragen en bij het voeren van gesprekken over signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  
 
Bij het LVAK (Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling) kunt u meer informatie 
krijgen over de aandachtsfunctionaris en ook getraind worden.

Augeo is een organisatie die online cursussen voor medewerkers en aandachtsfunctionarissen aanbiedt. 

"Durf zelf de verantwoordelijkheid te nemen.

Ga in gesprek met ouders en schaal op waar nodig." 

https://www.augeo.nl/nl-nl/onderzoek/resultaat/
https://lvak.nl/
https://www.augeo.nl/


WAT VERANDERT ER?

Radarfunctie 
Helaas raken mensen soms uit beeld van hulpverlening. Ook gaat informatie over onveiligheid nogal eens 
verloren bij een overdracht als andere hulpverleners betrokken worden. (*) Daarom heeft de regering bepaald 
dat situaties eerder, beter en langer op de radar moeten blijven. Die radarfunctie is vanaf 1 januari 2019 belegd 
bij Veilig Thuis. 
 
Eerder: Door de wijzigingen in de Wet Meldcode melden professionals eerder, waardoor Veilig Thuis sneller 
betrokken kan worden. 
 
Beter: De veiligheidsbeoordeling die Veilig Thuis doet is aangescherpt. Daardoor kan Veilig Thuis een betere 
inschatting maken van de veiligheid van de directbetrokkenen. 
 
Er komt een landelijk Veilig Thuis register. Hiermee kan gezien worden of ergens anders in Nederland al eerder 
een melding is gedaan over het gezin of huishouden. 
 
 

"Het is belangrijk om vroeg  

in actie te komen, om erger 

te voorkomen"

Tenslotte bieden alle Veilig Thuis organisaties in 
Nederland dezelfde trajecten aan. Veilig Thuis Noord 
Oost Gelderland biedt daarnaast de mogelijkheid u te 
ondersteunen bij het opstellen van veiligheidsplannen. 
 
Langer: Veilig Thuis krijgt de mogelijkheid om langer 
contact te houden met de directbetrokkenen en 
hulpverlening. Daardoor kan gevolgd worden of de inzet 
van de hulpverlening tot meer veiligheid leidt.
 
Lees meer (bekijk PDF) over de radarfunctie van Veilig 
Thuis en de veranderingen bij Veilig Thuis. 

(*) Verwey Jonker, 2014

Informatie over de afwegingskaders is te vinden op de website van het Ministerie van 
VWS (Volksgezondheid Welzijn en Sport).

Afwegingskaders 
Vanaf 1 januari 2019 geldt de verbeterde Wet Meldcode. De Wet Meldcode blijft uit de 5 
bekende stappen bestaan. 
 
De belangrijkste wijzigingen in de meldcode:

Alle professionals moeten vanaf 2019 bij vermoedens van huiselijk geweld of 
kindermishandeling hun afwegingskader voor de eigen beroepsgroep toepassen.
Er zijn acht beroepsgroepen door de overheid aangewezen. De beroepsorganisaties 
hebben zelf de afwegingskaders opgesteld waarin de meldnormen en de 
afwegingsvragen die gelden voor die beroepsgroepen beschreven staan.

 

https://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/wp-content/uploads/2018/11/PDF-Veilig-Thuis-verbetert-2019.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
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Samenwerken is noodzaak!
U kunt soms het gevoel hebben alleen te staan met de zorgen die u heeft over een gezin of 
huishoudens. Het kan ingewikkeld zijn om vermoedens te delen. De wet en de samenwerking geeft 
echter wel de mogelijkheid om anoniem met andere organisaties te overleggen. Niet alleen met het 
CJG, politie of anderen, ook bij Veilig Thuis kunt u terecht met een anonieme adviesvraag. We 
zoeken samen naar mogelijkheden voor uw zorgen. Alleen kunnen we het niet, we hebben elkaar 
nodig! 
 
Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar
Voor het bespreken van uw zorgen, het doen van een melding of een adviesvraag: Veilig Thuis is 
24/7 bereikbaar. Om makkelijker in contact te komen met elkaar en om gebruik te maken van elkaars 
expertise, werkt Veilig Thuis er aan om voor elke gemeente een vaste contactpersoon te hebben. 
 
Veilig Thuis houdt zicht op veiligheid
Als u een melding heeft gedaan, wat volgt dan? Wie houdt de regie? Dit waren veelgestelde vragen 
tijdens de bijeenkomsten. Veilig Thuis heeft de opdracht om zicht te houden op de veiligheid vanaf 
het moment dat de melding beoordeeld is (uiterlijk binnen 5 dagen na de melding). Dat is iets anders 
dan regievoeren. Vanaf het moment van overdracht wordt afgesproken wie de regie heeft in de 
casus. Veilig Thuis blijft de veiligheid monitoren. 

WAT IS HET RESULTAAT VAN DE BIJEENKOMSTEN? 

VANUIT DE GEMEENTEN

Huiselijk geweld en kindermishandeling aanpakken 
doen we samen. Het is goed om te zien dat zoveel 
mensen meedoen aan de bijeenkomsten. Want u bent 
de ogen en de oren in de samenleving. Dankzij u 
komen signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling bij Veilig Thuis. 
 
Gemeenten hebben verschillende rollen in de aanpak 
van huiselijk geweld. Wij zijn opdrachtgever, facilitator 
en financier van allerlei organisaties op het gebied van 
zorg, veiligheid en advies rondom huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
 
 
 
 
 
 
 

In regionaal verband verlenen we subsidies aan organisaties als Veilig Thuis, de Centra voor 
Seksueel Geweld en Moviera. Ook financieren wij geïndiceerde zorg en hulpverlening via de Wmo- 
en Jeugdbudgetten. In sommige gemeenten bieden we zorg of organiseren we zorg via de lokale 
wijkteams en CJG's. Het kan zijn dat we als gemeente zelf melder zijn bij Veilig Thuis. Tot slot heeft 
de burgemeester een rol in het opleggen van een tijdelijk huisverbod (THV) bij huiselijk geweld.
 

"Ik hoop dat de drempel om VT te bellen is verlaagd. 

Het gaat erom dat we samenwerken." 



Multisignaal (Verwijsindex risicojongeren, VIR)
Multisignaal is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals, de persoonsgegevens van de 
jongeren (tot 23 jaar) registreren waarover zij zich zorgen maken. Het doel is dat hulpverleners elkaar hiermee 
snel weten te vinden. Veilig Thuis Noord Oost Gelderland registreert ook in Multisignaal. De gemeenten gaan in 
2019 een nieuwe impuls geven aan het gebruik ervan. Lees hier meer over Multisignaal.
 
Privacy
Veel vragen gingen over de verhouding van Multisignaal en de meldcode tot het beroepsgeheim. 
 
 
Hoe verder?
Hoe gaat u als hulpverlener het gesprek met de cliënt aan over dat u zich zorgen maakt over de veiligheid en een 
melding doet bij Veilig Thuis? En als u een melding heeft gedaan, hoe gaat het dan verder? Blijft u betrokken?  
Wat wordt er van u als professional verwacht? Soms blijft u betrokken ook al heeft u een melding gedaan. Want 
ook als uw cliënten bereid zijn om hulp te accepteren, schrijft de Wet Meldcode voor dat in situaties van acute of 
structurele onveiligheid er toch een melding gedaan moet worden bij Veilig Thuis. 
U kunt altijd contact opnemen met Veilig Thuis voor (anoniem) advies, zodat u diverse afwegingen niet alleen 
hoeft te maken. 
 

VEELGESTELDE VRAGEN

"We hebben elkaar hard 

nodig. Iedereen levert 

zijn bijdrage"

 

TIPS EN LINKS
Handige informatie voor uzelf en om te delen binnen uw team: 

Video van Augeo over de verbeterde Meldcode

Presentatie van de regiobijeenkomsten (PDF)

Informatie over Multisignaal

Video over het belang van samenwerken

Meldcode App (meldcode-NOG.nl)

Alle informatie uit de regiobijeenkomsten is gebundeld 
op: Veiligthuisnoordoostgelderland.nl/meldcode-2019

MEER INFORMATIE EN ADVIES, NEEM CONTACT OP MET VEILIG THUIS NOORD OOST GELDERLAND
T: 0800 - 2000
T: 088 - 500 11 55
E: INFO@VEILIGTHUISNOG.NL

Op de website van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland leest u daar meer over.

Informatie over de verbeterde meldcode is beschikbaar
Bij de start van de verbeterde Wet Meldcode vanaf 1 januari 2019 gelden de afwegingskaders die voor uw 
beroepsgroep zijn gemaakt. Goed om te weten: uw organisatie is verplicht om de afwegingskaders aan de 
meldcode van uw organisatie toe te voegen. Om u te helpen heeft het ministerie van VWS een speciale Toolkit 
over de verbeterde meldcode samengesteld. Bekijk hier de Toolkit. 

http://multisignaal.nl/
https://youtu.be/KFzn18HcZ4A
https://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/wp-content/uploads/2019/03/Presentatie-extra-regiobijeenkomst-Lochem-Apeldoorn-2019.pdf
https://www.multisignaal.nl/
https://youtu.be/cOfpY1k_t7M
https://www.meldcode-nog.nl/
https://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/meldcode-2019/
https://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/meldcode-2019/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

