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Inleiding  

Voor u ligt de jaarverantwoording 2019 die bestaat uit het jaarverslag en de jaarrekening.  

Wij kijken terug op een intensief en inspirerend jaar. U leest welke ontwikkelingen bij Veilig Thuis 

Noord Oost Gelderland hebben plaatsgevonden. 

De medewerkers van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland hebben hard gewerkt om de veiligheid in 

gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling te vergroten. Zij doen dit 

in partnerschap met de gezinnen zelf en het lokale veld in de regio. 

Het jaar 2019 stond ook in het teken van het nieuwe Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019 en het 

opleiden en trainen van medewerkers om te kunnen werken met het nieuwe Handelingsprotocol. 

Daarnaast is er geïnvesteerd in het informeren van professionals over de verbeterde meldcode, de 

evaluatie van de samenwerkingsafspraken met de lokale teams, de doorontwikkeling van de 

landelijke en regionale afspraken met de strafketen, het afwegingskader van de beroepsgroepen en 

de radarfunctie van Veilig Thuis.  

In deze jaarverantwoording hebben wij voor u inzichtelijk gemaakt welke dienstverlening wij in huis 

hebben voor de inwoners en professionals van de 22 gemeenten waarvoor wij werken, hoe wij deze 

dienstverlening vormgeven en welke prestaties zijn geleverd. Een samenvatting van de 

jaarverantwoording 2019 wordt op onze website gepubliceerd: 

www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl  

De rapportage van de kernprestaties aan de gemeenten is conform de richtlijnen van het Ministerie 

van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Vanaf 1 januari 2019 zijn de diensten van Veilig Thuis 

gewijzigd1 conform het nieuwe Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019. Op dezelfde datum is ook de 

nieuwe cliëntregistratie voor alle Veilig Thuis organisaties geïmplementeerd. Hierdoor zijn er 

verschillen in de kernprestaties van 2019 ten opzichte van de kernprestaties van 2018. 

In hoofdstuk 1 kunt u de samenvatting, conclusies over 2019 en de adviezen n.a.v. jaarverslag voor 

2020 lezen.  

 

 

 

Apeldoorn, februari 2020  

 

 

Azime Gülhan 

Directeur-bestuurder Veilig Thuis Noord Oost Gelderland  

                                                           
1 Zie hiervoor ook de toelichting in paragraaf 5.1 

http://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/
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 Samenvatting & Conclusies  

Ook het jaar 2019 was een jaar waarin de doorontwikkeling van Veilig Thuis een prominente plek 

heeft gekregen. Op 1 januari 2019 startten gelijktijdig de werkwijze conform het Handelingsprotocol 

Veilig Thuis 2019, de verbeterde meldcode inclusief de radarfunctie en de vertaling van het 

informatieprotocol 2.0 naar de cliëntregistratie van waaruit CBS cijfers aangeleverd worden.  

Deze ontwikkelingen hebben niet alleen gevolgen voor de medewerkers  maar ook voor de 

samenwerkingspartners. Het blijft in 2020 de uitdaging om te komen tot een sluitende aanpak voor 

de gezinnen en huishoudens en te blijven werken aan de volgende doelstellingen: 

 Stabiliseren en normaliseren van veiligheid bij gezinnen en huishoudens  

 Kennis ontwikkelen en delen met professionals  

 Signaleren doen we allemaal; vroegtijdig 

 Duurzame inzetbaarheid van medewerkers in alle levensfasen, competent, betrokken, 

gemotiveerd en gezond houden. 

Veilig Thuis heeft de overtuiging dat de integrale aanpak voor een gezin, huishouden de meeste kans 

op succes heeft. Het denken in diensten voor de jeugd en volwassenen draagt er niet aan om de 

structurele veiligheid te borgen en te werken aan risicofactoren zoals verslaving, psychiatrie, 

werkloosheid, armoede, verwaarlozing, etc.  

De visie gefaseerde ketenzorg legt de basis voor een meer structurele oplossing van de problematiek 

en de samenwerking in het lokale veld. 

 

A) Realisatie Kernprestaties 

In de onderstaande tabel geven wij de ontwikkeling in het aantal adviesvragen en meldingen weer 

van de afgelopen drie jaar. Het aantal adviesvragen is met 46% gestegen ten opzichte van 2018 en 

het aantal meldingen is met 5% toegenomen. Sinds 1 januari heeft Veilig Thuis een radarfunctie. In 

2019 zijn er 108 meldingen (3% van het totaal aantal meldingen) in het kader van de radarfunctie 

ontvangen. Dit betekent dat de professional die zelf de nodige hulp biedt en organiseert geen 

melding doet om de aard en omvang  van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio in beeld 

te brengen.  

 

    

(Het aantal unieke meldingen zijn met 10,5% toegenomen ten opzichte van realisatie 2018) 
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Doorlooptijden 

 96% van de veiligheidsbeoordelingen vindt conform wet- en regelgeving binnen de termijn 
van 5 werkdagen plaatst. Veilig Thuis NOG is één van de twee Veilig Thuis organisaties die in 
staat is om de veiligheidsbeoordeling binnen de wettelijke termijn uit te voeren.  De oorzaak 
dat dit niet  100% is, heeft betrekking op implementatie van het nieuwe  
cliëntregistratiesysteem en de meldingen met weinig informatie (er is meer tijd nodig om 
informatie bij elkaar te brengen en meldingen te verrijken). 
 

 De wettelijke doorlooptijden van de diensten Voorwaarden en Vervolg en Onderzoek kunnen 
op dit moment niet genereerd worden. De systematiek van de landelijke cliëntregistratie 
ondersteunt niet op de juiste wijze de rapportages om de doorlooptijden in beeld te 
brengen. Wij zullen in 2020 een oplossing zoeken om betrouwbare rapportage over de 
doorlooptijden te genereren. 
 

 Meldingen VTNOG worden aan de voorkant geselecteerd of er sprake is van huiselijk geweld 
en/of kindermishandeling en alle andere meldingen worden in overleg met melder 
teruggestuurd. VTNOG wijkt hiermee af van de landelijke afspraken met de politie om alle 
zorgen te melden bij Veilig Thuis. Daarom heeft VTNOG in vergelijking met andere Veilig 
Thuis organisaties minder meldingen. 

 
Dienst Eerste contact met het gezin en de Overdracht na de veiligheidsbeoordeling 
Het afgelopen jaar heeft Veilig Thuis 43% van alle unieke meldingen na de veiligheidsbeoordeling en 
het eerste contact met het gezin/huishouden overgedragen aan lokale teams en/of de hulpverlening 
betrokken bij het gezin/huishouden. Een stijging van 4% ten opzichte van 2018 (39%).  Dit betekent 
dat de samenwerking met de lokale teams in afgelopen jaar verbeterd is.  

 
Dienst Voorwaarden &Vervolg en Onderzoeken  
Bij 57% van alle unieke meldingen  is de dienst Voorwaarden en vervolg en/of Onderzoek ingezet. De 
toename van de dienst Voorwaarden en vervolg (79%) en de afname van aantal onderzoeken (33%) 
is conform verwachtingen. Het verbeterde Handelingsprotocol geeft duidelijk richting om in 
partnerschap met het gezin te werken aan acute veiligheid en borgen van structurele veiligheid met 
ondersteuning van lokale veld.  
VT NOG heeft geconstateerd dat door een menselijke fout bij de rapportages voor de 
halfjaarverantwoording 2019 het toenmalig gerapporteerde aantal diensten Voorwaarden en vervolg 
niet correct is. Dit is gecorrigeerd in de jaarverantwoording 2019. 

 
Dienst Beschikbaarheid buiten kantoortijden 

De wet verplicht Veilig Thuis om 24/7 bereikbaar te zijn. Om hieraan te voldoen hebben Veilig Thuis 

NOG, VT Gelderland Midden en VT Gelderland Zuid gezamenlijk een telefonische 

bereikbaarheidsdienst ingericht waarmee ook buiten kantoortijden alle wettelijke taken worden 

uitgevoerd door (geregistreerde) professionals die voldoende deskundigheid hebben op het terrein 

van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiermee is de telefonische bereikbaarheid buiten de 

kantoortijden van VT NOG goed geborgd. 

VT NOG is buiten kantoortijden niet beschikbaar. Hierover hebben wij u in de jaarverantwoording 

2018 geïnformeerd. De beschikbaarheid tot 18 jaar is belegd bij Spoed Eisende Zorg van  

Jeugdbescherming Gelderland en voor 18+ is dit niet belegd. 

De druk van de samenwerkingspartners om te allen tijde beschikbaar te zijn bij acute zaken blijft. Als 

VTNOG het verzoek van partners niet honoreert dan heeft dat consequenties voor de opgebouwde 

relatie. De professionals geven aan dat ze bij eventuele acute zaken niet ondersteund worden door 
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Veilig Thuis. In het kader van het actieprogramma “Veiligheid Voorop” spreekt de politie de wens uit 

om samen op in acute zaken in te zetten.  Dit is vergelijkbaar met de werkwijze van Tijdelijk 

Huisverbod.  

 

Voorlichtingen werkwijze Veilig Thuis  

Realisatie is met 64% toegenomen ten opzichte van de begroting 2019. Het geven van voorlichting, 

deelnemen aan diverse overleggen (zichtbaar zijn) is een voorwaarde om de samenwerking met het 

lokale veld vorm te geven en effectief te zijn in de aanpak. Er is veel behoefte aan informatie over de 

werkwijze van Veilig Thuis, de visie op gefaseerde ketenzorg en de meldcode bij partners in het 

sociale domein en de strafketen. De komst van de verbeterde Meldcode en de radar functie heeft 

deze behoefte versterkt. Huidige middelen zijn niet toereikend om alle verzoeken te honoreren en 

partners worden teleurgesteld.  

 

Ondersteuning professionals  

Ondersteuning professionals is onderdeel van dienst advies en ondersteuning. Er zijn voor 2019 geen 

prestatie afspraken met de gemeenten. 

Ondersteuning professional bestaat uit;  

- Het ondersteunen in de voorbereiding van gesprekken met direct betrokkenen bij HG/KM. 

- Het ondersteunen tijdens gesprekken met direct betrokkenen. 

- Het ondersteunen in het opstellen en/of bespreken van een veiligheidsplan. 

- Het bijwonen van een lokaal teamoverleg (MDO) ter bespreking van de te nemen stappen. 

In 2019 is de dienst Ondersteuning aan professionals in 203 situaties ingezet naar aanleiding vragen 

van professionals. De behoefte om na de overdracht in casussen ondersteuning te ontvangen helpt 

om de overdracht laagdrempelig en soepel te laten verlopen en te ondersteunen bij het opstellen 

van een veiligheidsplan voor het borgen van de veiligheid en het wegenemen van risicofactoren. 

 

Conclusie n.a.v. kernprestaties  

Veilig Thuis NOG heeft conform afspraken voldaan aan de opdracht. Het jaar 2019 geeft een goed 

beeld van de ontwikkelingen en de prestaties bij VTNOG voor de komende jaren. 

De verwachting is dat het aantal advies- en ondersteuningsvragen en meldingen de komende jaren 
zullen blijven toenemen. Uit het aantal meldingen kunnen we opmaken dat het gebruik van de 
meldcode nog niet voldoende geborgd is in de regio. Het aantal radarmeldingen blijft laag (3%).  
De meerwaarde van het doen van een radarmelding door een professional die zelf de nodige hulp kan 
bieden en organiseren is; 

 Aanvullende  informatie n.a.v. de uitgevoerde veiligheidstaxatie door Veilig Thuis 

 Advies over integrale vervolgstappen (slachtoffer, pleger en de kinderen) 

 Informatie indien nodig over eerdere melders en melding(en). 

 Samenwerken om de veiligheid in gezinnen integraal en structureel te borgen en herhaalde 

meldingen te voorkomen. 

Bijvoorbeeld casussen die naar de jeugdbeschermingstafel gaan worden niet als radarmelding 

gemeld.   

 

 



 
 
 
 

Pagina 5 van 102 
 

B) Financiën  
 
In 2019 heeft Veilig Thuis in totaal € 6.447.404 aan subsidiegelden ontvangen van de 22 gemeenten 
voor de uitvoering van de wettelijke taken in de regio Noord Oost Gelderland. 
 
In 2019 is in totaal een nadelig saldo van € 89.433 gerealiseerd, dat wil zeggen er is in totaal meer 
besteed dan het totaal aan beschikbaar gestelde middelen. 
 
Dit is als volgt samengesteld: 

 Hogere uitgaven op regulier beschikbaar gestelde middelen   €  11.771 

 Lasten welke gedekt worden uit het voordelig resultaat 2018 (en niet zijn  
begroot voor 2019) 
- Project samenwerking onderwijs    €   31.227 
- Werkzaamheden regionale samenwerking   €   21.384 
- Werkzaamheden voor bouwen van rapportages  €   25.051 

           €   77.662 
 

€   89.433 
 
In het afgelopen jaar heeft Veilig Thuis relatief veel gebruik moeten maken van inhuurkrachten om de 
wachtlijsten (langdurige zieken) goed te kunnen beheersen en niet te ver op te laten lopen. Uiteindelijk 
is de overschrijding op de regulier beschikbaar gestelde middelen door continue bijsturing beperkt 
kunnen blijven tot € 11.771. 
 

In 2019 is Veilig Thuis bij aanvang van het schooljaar 2019/2020 gestart met het project investeren in 

de samenwerking met het onderwijs. Hiervoor zijn diverse activiteiten ontwikkeld om de 

samenwerking te versterken. Zo is een plan van aanpak opgesteld en ambtelijk overlegd met de 

kerngroep. De totale verwachte kosten zijn circa € 70.000, waarvan € 31.227 tot besteding is 

gekomen in 2019. 

 
Resultaatbestemming 2019 

Het nadelig resultaat van € 89.433 wordt in mindering  gebracht op het saldo van de overige reserve. 

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 op 11 april 2019 in de Vergadering van Gemeenten is 

namelijk aangegeven dat het voordelig resultaat 2018 mocht worden aangewend voor verplichtingen 

/ bestemmingen zoals voorgesteld door Veilig Thuis. 
 
Begroting 2020 

De begroting 2020 is op 6 juni 2019 vastgesteld door de Vergadering van Gemeenten. Voor 2020 
hebben de deelnemende gemeenten in totaal € 6.639.528 aan gelden ter beschikking gesteld voor de 
uitvoering van de (wettelijke) taken door Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.  
 
Het budget voor 2020 is gebaseerd op de begroting 2018, rekening houdende met een loon- en 
prijscompensatie van 3%. Inmiddels zijn er CAO afspraken gemaakt en er is 4% loon- en 
prijscompensatie afgesproken en € 200 eenmalige uitkering in juni. 
 

Conclusie financiën  

Veilig Thuis NOG heeft nagenoeg geen wachtlijsten, kwaliteit gemeten aan directe overdracht en 

aantal klachten is goed. Prestaties geleverd met de beschikbare middelen. Lagere aantallen dan 
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begroot maken dat we ziekte en inwerken hebben kunnen opvangen. Hierdoor is in 2019 een basis 

gelegd waarmee we, hopelijk, in 2020 verder kunnen. 

 

De afgelopen drie jaar zien wij een stijgende lijn in het aantal adviesvragen en meldingen. Met alle 

investeringen in het lokale veld (landelijk kwaliteitskader, meldcode, samenwerkingsafspraken tussen 

Veilig Thuis en lokale teams) verwachten wij dat het aantal adviesvragen en meldingen verder zal 

toenemen. De verwachting is dat de huidige middelen  in de toekomst niet toereikend zullen zijn om 

de hoge instroom van unieke casussen en de doorlooptijden conform wet- en regelgeving uit te 

voeren. Wij constateren hierbij dat het risico op wachtlijsten voor de inzet van Veilig Thuis zal 

toenemen. 

Het vereenvoudigen van de werkprocessen maakt misschien mede dat we een deel van de extra 5% 

kunnen opvangen in 2020, maar het blijft wel zorgelijk als de aantallen ook in 2020 weer met 5% 

toenemen. 

Een risico op wachtlijsten constateren wij bij de overdracht naar het lokale veld ná de inzet van Veilig 
Thuis. Belangrijke netwerkpartners in de aanpak (zoals Moviera, Verslavingszorg, GGZ) kampen met 
wachtlijsten waardoor Veilig Thuis niet kan overdragen en, in verband met zicht op veiligheid, langer 
bij het gezin betrokken blijft dan afgesproken is in de kernprestaties. 
 
Stichting Veilig Thuis heeft beperkt reserves kunnen opbouwen. Hierdoor heeft de Stichting een beperkt 
weerstandsvermogen. Dit betekent dat tegenvallers vooral uit de lopende begroting moeten worden 
opgevangen en beperkt ruimte is voor het opvangen van onvoorziene gebeurtenissen. De 
liquiditeitspositie moet zodanig zijn dat de Stichting op korte termijn aan haar verplichtingen kan 
voldoen. In een gezonde situatie is sprake van een current ratio van minimaal gelijk of groter dan 1,0. 
De huidige liquiditeitspositie van 0,71 is onvoldoende.  
 
C) Personeel 

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft in 2019 totaal 73,91 fte waarvan 69,6  primair uitvoerend. 

De formatie van Veilig Thuis is conform de subsidiebijdragen van de regio’s verdeeld: 40% 

Achterhoek, 40% Midden IJssel en 20% Noord Veluwe. 

De uitstroom van personeel, voornamelijk in het primaire proces, is in 2019 17,6%. De uitstroom 
heeft diverse oorzaken zoals het niet eens zijn met de visie op veiligheid, langdurig hulp willen 
verlenen, op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, zich niet kunnen vinden in de uitgezette lijn van de 
organisatie, ervaren werkdruk. De instroom van nieuw personeel ligt op 20,6% omdat de organisatie 
streeft naar medewerkers in vast dienstverband voor de stabiliteit van de teams en de samenwerking 
met het lokale veld.  

 
Het ziekteverzuim is 5,9% in 2019 en 1% lager dan in 2018 (6,9%). In 74% van het ziekteverzuim is 
sprake van kortdurend ziekteverzuim. 
 
Er zijn echter een aantal knelpunten die structureel oplossing vragen namelijk;  

 Zorgen voor een verantwoorde caseload zodat medewerkers ook kwaliteit kunnen 
leveren om de veiligheid bij gezinnen/huishoudens te borgen. Medewerkers worden 
gemotiveerd als ze de effecten van eigen interventies kunnen zien.  

 De veiligheid van de medewerkers staat onder druk. Er is bijvoorbeeld angst voor 
bedreiging bij een huisbezoek en bij bedreiging moet er meer tijd zijn om te kunnen 
herstellen.  
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 Door de hoge werkdruk (complexe casuïstiek) en doorlopende alertheid en focus is er 
geen tijd voor herstel omdat elke casus volledige aandacht vereist. Medewerkers melden 
zich ziek omdat ze langdurig onder te hoge druk werken.  

 
Conclusie personeel 
In 2019 is er door medewerkers tijd geschreven om inzicht te krijgen in tijdbesteding en antwoord te 
geven op de oorzaken van ervaren werkdruk.  
In het eerste kwartaal van 2020 worden de resultaten van tijdschrijven verwacht en besproken met de  
medewerkers. Op basis van de uitkomsten worden mogelijke oplossingen aangedragen voor de hoge 
werkdruk en daarmee samenhangende kortdurende ziekte verzuim. 
 
D) Samenwerken met netwerkpartners  
Veilig Thuis werkt met alle netwerkpartners in de regio. Het afgelopen jaar is er hard gewerkt om de 

samenwerking met een aantal belangrijke partners verder vorm te geven. Samenwerken vraagt 

investering, kennen en gekend worden en weten wat er zoal van elkaar verwacht kan worden.  

Investeren in het proces om te komen tot goede samenwerking zodat we met elkaar effectief kunnen 

zijn in de aanpak. In 2019 is er actief geïnvesteerd in de samenwerking met: 

 Vertegenwoordigers van de lokale teams en Veilig Thuis is gewerkt aan werkafspraken ( wie doet 

wat bij overdracht) binnen de kaders van het Handelingsprotocol en procesafspraken om de 

samenwerking te versterken en eventuele knelpunten op basis van praktijk ervaring aan te 

scherpen. 

 Leerkrachten die een belangrijke rol hebben in het veilig opgroeien van kinderen, een groot deel 

van de dag brengen zij samen door in het klaslokaal. Leerkrachten hebben aangegeven dat zij 

deze rol ook graag willen vervullen. In het project Samenwerken in het onderwijs voor de regio, 

wil Veilig Thuis deze samenwerking in partnerschap met het onderwijs verder ontwikkelen en de 

eerste resultaten zullen in de loop van 2020 zichtbaar worden. 

 De vertrouwensartsen van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland hebben contact met de 

huisartsen, vijf ziekenhuizen en sluiten maandelijks aan bij casusbespreking in het ziekenhuis 

voor het geven van advies en het aannemen van meldingen.  

 De ambulancediensten. Minimaal 2x per jaar  wordt overlegd en afstemming gezocht met de 

ambulancediensten om de voortgang in de samenwerking te bespreken en eventuele nieuwe 

ontwikkelingen uit te wisselen.  

 De vertrouwensartsen van VT NOG werken bij situaties van seksueel geweld samen met het 

Centrum voor Seksueel geweld in Zwolle, Enschede en Nijmegen.  

 2e lijn hulpverlening om de veiligheid binnen gezinnen te herstellen. Da de dienst Voorwaarden 

en Vervolg of Onderzoek wordt door VT vaak overgedragen naar een organisatie voor 2e lijn 

hulpverlening (zoals GGZ, Verslavingszorg en Moviera etc.). Om deze overdracht voor het gezin 

zo natuurlijk mogelijk te laten verlopen, investeert VT NOG in de samenwerking met de 

overdrachtspartner tijdens de dienst Voorwaarden en Vervolg of Onderzoek.  

 In 2019 heeft VT NOG 2564 jeugdigen gesignaleerd in de Verwijsindex hetgeen 1993 matches 

met professionals buiten Veilig Thuis heeft opgeleverd, waarvan 182 met de lokale teams in de 

regio NOG. 

 In 2019 zijn landelijk ontwikkelde handreikingen in samenwerking met de Politie, OM, 

Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming aangepast voor de regio en geïmplementeerd 

zoals verbeteren kwaliteit van meldingen van de politie, ZSM en Veilig Thuis informeren en 

stemmen plan van aanpak  op elkaar bij een voorgeleiding en strafbare kindermishandeling.  
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Conclusie samenwerkingspartners  

De basis voor de samenwerking met de belangrijkste partners zoals lokale teams, politie, 

ziekenhuizen, ambulancepersoneel  is er en wij weten elkaar beter te vinden. 

De acute veiligheid is in de keten redelijk goed georganiseerd en op elkaar afgestemd.  

De samenwerking om de structurele veiligheid bij gezinnen/huishoudens voor lange termijn te borgen 

vraagt visie en durf van  partners om te innoveren in hulpverlening om veiligheid structureel te 

borgen en aandragen van oplossingen voor de risicofactoren die aan de basis liggen voor structurele 

onveiligheid.  

Daarnaast dragen de wachtlijsten niet bij aan het  borgen van veiligheid bij gezinnen als bijvoorbeeld 

Moviera een wachtlijst heeft voor ambulante trajecten van  zeven maanden 
   

Gevraagd besluit 

1. Vergadering van Gemeenten wordt gevraagd om de jaarverantwoording vast te stellen. 
 

2. Vergadering van gemeenten wordt gevraagd om kennis te nemen van de adviezen (passen 
binnen de regiovisie) en deze met voorrang op te pakken. 
 

A. Visie eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico gestuurde zorg  te 

omarmen en breed uit te dragen. 

Het creëren en waarborgen van veiligheid krijgt hiermee een prominente plaats in de 

ondersteuning en risico gestuurde hulp die aan een gezin/huishouden wordt geboden.  

Het doel is dat de lokale teams oog krijgen voor de veiligheidsdynamiek in 

gezinnen/huishoudens en waar zij terecht kunnen voor advies en ondersteuning.  

B. De lokale teams en Veilig Thuis werken samen om de structurele veiligheid te borgen.  
De lokale teams maken een zelfscan kwaliteitskader veiligheid voor de lokale infrastructuur 
en de uitkomsten worden benut om de lacunes in de samenwerking in beeld te brengen en 
op de behoefte afgestemde samenwerking met Veilig Thuis tot stand te brengen.   
De lokale teams faciliteren om doorlopend te leren met toepassen van de meldcode en leren 
werken om de structurele veiligheid te borgen door oplossingen aan te dragen voor de 
cumulatie van risicofactoren bij gezinnen zoals werkloosheid, schulden, verslaving, onveilig 
hechting, emotionele onveiligheid, trauma en om voldoende specialistisch hulp in te kopen 
passend bij de problematiek van het gezin/huishouden.  

C. Lokale teams hebben de mogelijkheden om samen met VT op huisbezoek te gaan. 
Na een melding maakt VT een veiligheidsbeoordeling en besluit op basis van die beoordeling 
én het telefonisch gesprek met het gezin, tot uitvoeren van een dienst: Voorwaarden en 
Vervolg of Onderzoek. Als VT de dienst Voorwaarden en Vervolg uitvoert, wegen VT en LT op 
basis van de eerste inschatting of zij  samen op huisbezoek gaan of dat LT op een later 
moment aansluit. Het resultaat is dat de overdracht spoel en efficiënt  verloopt.  

D. Keten van veiligheid in de gemeente en regionaal op proces en casusregie goed op elkaar 
aansluiten en aantal overleggen beperken en vereenvoudigen.  
Maak keuzes om de kwaliteit van de keten veiligheid (huiselijk geweld/kindermishandeling) 
te vereenvoudigen. Door overleggen te beperken en de nadruk te leggen op handelen, 
effectieve interventies afgestemd op wat de gezinnen/huishoudens nodig hebben”(kortere 
routes, eenduidige aanpak, maatwerk passend bij het gezin/huishouden). Veilig Thuis wordt 
vaak gevraagd voor diverse overleggen voor afstemming  of overleggen die te veel gaan óver 
gezinnen/huishoudens in plaats van mét gezinnen.  
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 Organisatie 

 Profiel van de organisatie 

Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is opgericht op 15 december 2016. Sinds 1 januari 2017 

is de stichting operationeel. Veilig Thuis NOG werkt in opdracht van 22 gemeenten in Noord Oost 

Gelderland. Samen met de partners uit de regio, zetten wij ons in voor het duurzaam stoppen van 

huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 

Naam verslag leggende rechtspersoon:  Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland 

Adres      Linie 556 

Postcode     7325 DZ 

Plaats      Apeldoorn 

Telefoonnummer zakelijk   088  500 1100 

Identificatienummer Kamer van Koophandel 67491758 

E-mailadres     info@veiligthuisnog.nl  

Internetpagina / website   www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl  

Rechtsvorm     Stichting  

 

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland staat onder leiding van het bestuur (1 directeur-bestuurder). 

Voor het toezicht op de stichting is een Raad van Toezicht aangesteld (3 leden). Verder kennen wij 

een Vergadering van Gemeenten. Deze wordt gevormd door bevoegde vertegenwoordigers 

(bestuurders) van onze subsidiërende gemeente.  

 

Typering organisatie: 

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is een zelfstandige Stichting op grond van de Jeugdwet en Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De jaarverantwoording vindt plaats op basis van het 

format jaarverantwoording voor aanbieders van Veilig Thuis van het Ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport. 

 Missie, visie, doelstellingen en kernwaarden  

Missie: 

Samen stoppen wij huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 

Visie: 

Iedereen heeft recht op een Veilig Thuis. 

 

Doelstellingen: 

 Stabiliseren en normaliseren van veiligheid 

 Kennis ontwikkelen en delen 

 Signaleren doen we allemaal 

 Duurzame inzetbaarheid van medewerkers in alle levensfasen, competent, betrokken, 

gemotiveerd en gezond houden. 

 

 

 

 

mailto:info@veiligthuisnog.nl
http://www.veiligthuisnoordoostgelderland.nl/


 
 
 
 

Pagina 10 van 102 
 

Kernwaarden: 

1 Lerend 

Een lerende organisatie is een organisatie die zichzelf voortdurend, al lerend, weet aan te passen 

aan de veranderingen in de wereld en de klanten waarvoor ze werkt. Een organisatie die weet te 

leren van haar eigen handelen en dit handelen weet aan te passen aan wat er geleerd is. 

 

2 Samenwerkend 

Werkt op effectieve wijze aan een gezamenlijk resultaat, ook wanneer het niet direct een 

persoonlijk belang dient. (In en buiten de organisatie, collegiaal, met betrokkenen, 

gemeenschappelijk, dezelfde taal spreken). “Ken de ander en laat je kennen”. Mensen werken 

complementair en vullen elkaar aan. 

 

3 Zelforganiserend 

Het nemen en afleggen van verantwoordelijkheid voor acties van zichzelf, collega’s, het team en 

de organisatie. (Wie doet wat en wanneer en wat spreken wij af in het team). Medewerkers van 

Veilig Thuis zijn regelmatig onderweg en dienen afhankelijk van situaties besluiten te nemen. 

Vanuit hiërarchie werken is niet meer van deze tijd en in het sociale domein werken wij met 

elkaar binnen de professionele ruimte. 

 Wettelijke taken 

De dienstverlening van Stichting Veilig Thuis NOG richt zich op acute en structurele onveiligheid in 

gezinnen/huishoudens. Veilig Thuis levert een bijdrage aan de aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling met het uitvoeren van de wettelijke taken (WMO 2015, artikel 4.1.1 lid 2 en 3): 

a. Het geven van advies en zo nodig bieden van ondersteuning aan een ieder die in verband met 

een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt. 

b. Het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of 

kindermishandeling. 

c. Het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld 

of kindermishandeling 

d. Het beoordelen van de vraag of, en zo ja, tot welke stappen de melding aanleiding geeft. 

e. 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. 

f. Het in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming van een melding van 

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

betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft. 

g. Indien Veilig Thuis een verzoek tot onderzoek doet bij de Raad voor de Kinderbescherming stelt 

zij het College van Burgemeester en Wethouders daarvan in kennis (deze taak is door de 

gemeenten belegd bij de Jeugdbeschermingstafels) 

h. Het op de hoogte stellen van de melder van de stappen, die naar aanleiding van zijn melding zijn 

ondernomen. 
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 Maatwerk gemeenten 

Naast de wettelijke taken zijn regionaal de volgende taken vanaf 2017 belegd bij Veilig Thuis NOG: 

Veilig Thuis beoordeelt, samen met de politie, situaties van geëscaleerd huiselijk geweld of 

kindermishandeling en incidenten op basis van de risico inventarisatie huiselijk geweld en voert ook 

de procesregie bij opgelegde huisverboden. 

Veilig Thuis is het meldpunt voor jeugdprostitutie voor de regio. Het Meldpunt Jeugdprostitutie is de 

start van de ketenaanpak, waarbij er contact is tussen Veilig Thuis en de politie, professionals of 

burgers over signalen en vermoedens van mensenhandel/jeugdprostitutie. 

Binnen de ketenaanpak Jeugdprostitutie is Veilig Thuis NOG, naast Moviera, MEE en Stimenz, een 

van de uitvoerders van de zorgcoördinatie voor slachtoffers van mensenhandel. 

Veilig Thuis geeft voorlichting en neemt deel aan diverse overleggen om inzicht te geven in de 

werkwijze van Veilig Thuis. Hiermee willen wij bereiken dat zowel burgers als professionals eerder en 

sneller contact opnemen bij zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 Werkgebied 

Het werkgebied van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland bestaat uit 22 gemeenten: Aalten, 

Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Montferland, Oost-Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk, 

Apeldoorn, Brummen, Epe, Hattem, Heerde, Lochem, Voorst, Zutphen, Harderwijk, Elburg, Ermelo, 

Nunspeet, Oldebroek en Putten. 

 

In deze regio wonen op een oppervlakte van 3.000km² 824.171 mensen.2 

 

 

 

                                                           
2 Bron: https://www.cbs.nl/ 

https://www.cbs.nl/
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 Organogram 

 

 

 Vergadering van gemeenten 

De opdrachtgever van de stichting Veilig Thuis NOG is de Vergadering van Gemeenten welke bestaat 
uit de bestuurders (wethouders/burgemeester) van de 22 gemeenten van de regio Noord Oost 
Gelderland. De Vergadering van Gemeenten heeft in 2019 drie reguliere vergaderingen gehouden en 
heeft de volgende documenten vastgesteld: 

 Jaarverantwoording 2018 

 Jaarplan en begroting 2020 

 Halfjaarverslag 2019 

 Definitie wachtlijsten  
 

 Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht en de directeur/bestuurder zijn overeenkomstig hun wettelijke en statutaire 
taakverdeling verantwoordelijk voor de governance structuur als maatschappelijke onderneming. 
Beiden zijn verantwoordelijk voor de naleving van de Governance Code. De Raad van Toezicht houdt 
toezicht op het besturen door de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken in de 
organisatie als maatschappelijk onderneming.  
 
Daarnaast houdt de Raad van Toezicht, toezicht op de realisatie van de doelstellingen, op de 
strategie, risico’s die verbonden zijn aan de activiteiten van de organisatie, op de werking van de 
interne risicobeheersings- en controlesystemen en op de financiële verslaglegging.  
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Verder houdt zij toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening, de naleving van wet- en 
regelgeving en de verhouding met belanghebbenden.  
 
De voorzitter van de Raad van Toezicht vervult samen met de Vergadering van Gemeenten de 
werkgeversrol van de directeur-bestuurder.  
 
De Raad van Toezicht heeft in 2019 vier reguliere vergaderingen gehouden. Daarnaast hebben de 
leden deelgenomen aan diverse activiteiten binnen de organisatie. Ook heeft de Raad van Toezicht in 
2019 gesproken met de Ondernemingsraad. De volgende voorstellen zijn door de Raad van toezicht in 
2019 goedgekeurd: 

 Jaarverantwoording 2018 + accountantsverslag 

 Jaarplan en begroting 2020 

 Halfjaarverslag 2019 

 Definitie wachtlijsten 

 Strategische beleidsplan 2019-2022   
 
Deelname aan  

 Overleg met de OR  

 Diverse activiteiten van de organisatie  
 
Samenstelling Raad van Toezicht 
 

Naam Hr./ 
Mw. 

Functie in Raad 
van Toezicht 

Nevenfuncties 

Henri Allard Erwin 
Duits 

Hr. Voorzitter  - Voorzitter Raad van Bestuur Zorgroep 
Noorderboog 

- Lid raad van commissarissen TVN 

Mr. Franciscus 
Gerhardus Aloysius 
Maria Berntsen 

Hr. Lid  - Voorzitter Raad van Toezicht 
Kunstcircuit 

- Lid Raad van Toezicht Aurora 
onderwijsgroep 

- Lid Beroepenveldcommissie HBO-
recht HAN 

- Werkvelddeskundige visitatiepanels 
NQA/NVAO 

Ellen Friderica Maria 
Pot 

Mw. Lid  - Eigenaar TOPSTAP (zelfstandig 
ondernemer: coaching, onderzoek en 
projectmanagement) 

- Voorzitter Raad van Advies Devio 
(dochter van Livio Zorg)   

- Voorzitter ROCOV (Reizigers Overleg 
Consumentenbelangen Openbaar 
Vervoer) Overijssel  

- Lid Raad van Commissarissen 
Sportbedrijf Almelo 

- Voorzitter Vrouwenplatform Carree 
Overijssel   

- Bestuurslid waterschap Vechtstromen, 
vanaf 28 maart 2019 
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 Directie/bestuur 

Naam Hr./ 
Mw. 

Functie Nevenfuncties 

Azime Gülhan Mw. Directeur/bestuurder - Lid Raad van Commissarissen 
Woningcorporatie Ieder1  

 

 Medezeggenschap 

In 2019 zijn, conform de Wet op de Ondernemingsraden, verkiezingen uitgeschreven voor nieuwe OR 

leden. Voor de zomerperiode heeft de nieuwe OR een enthousiast bezochte 

medewerkersbijeenkomst georganiseerd waarin zij zichzelf en de werkwijze van de OR heeft 

voorgesteld.  

De OR bestond op 31 december 2019 uit de volgende leden: Judith Berendsen, Jet van Domselaar en 

Shalinie Laigsingh. 

De OR heeft, conform de Wet op de Ondernemingsraden ingestemd met: 

 Bereikbaarheid buiten kantoortijden 

 Evaluatie preventiemedewerkers 

 Procedure en formulier Incidentmeldingen 

 Preventief Medisch Onderzoek 

 Risico Inventarisatie en Evaluatie 

 Veiligheidsbeleid  

 Strategisch Personeelsbeleid 
 
Daarnaast heeft de OR advies uitgebracht over: 

 Strategisch beleidsplan 2019-2022 

 Procedure Werving en Selectie 

 Praktijkprogramma nieuwe medewerkers 

 Medewerkerstevredenheid enquête  
 

 Inspectie 3 

In 2019 heeft Toezicht Sociaal Domein (TSD) de rapportage gepubliceerd van het onderzoek naar de 

zorg en ondersteuning aan twee volwassenen in de aanloop naar een calamiteit, waarbij een vrouw 

door huiselijk geweld om het leven is gekomen, vermoedelijk door toedoen van haar (ex)partner. Bij 

zowel meneer als mevrouw was tot aan de calamiteit uitgebreide hulpverlening aanwezig, op 

meerdere leefgebieden. Toezicht Sociaal Domein (TSD) heeft in samenwerking met de lokale WMO-

toezichthouder onderzoek gedaan naar deze calamiteit. 

De toezichthouders constateren een drietal leerpunten voor de gemeenten en andere betrokken 

partijen. 

Ten eerste dienen volwassenen met complexe problemen op meerdere leefgebieden de zorg en 

ondersteuning in samenhang te ontvangen. De betrokken professionals hebben de personen in 

kwestie onvoldoende in relatie tot elkaar gezien en behandeld: er was weinig tot geen sprake van 

                                                           
3 Toezicht Sociaal Domein Calamiteitenonderzoek Epe/Hattem. Utrecht (juni 2019). 
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één huishouden, eé́n plan. Daarmee is onvoldoende rekening gehouden met de invloed die beide 

personen op elkaar hebben. 

Ten tweede is het van belang om de regie te organiseren voor complexe casussen als deze, zowel op 

proces- als casusniveau. De toezichthouders constateren dat de regie in deze casus niet adequaat 

was belegd. 

Ten derde moeten signalen van onveiligheid leiden tot actie en terugkoppeling bij professionals. In 

deze casus is onvoldoende gehandeld op signalen van onveiligheid en hebben partijen niet allen de 

beschikbare escalatiewegen bewandeld om de veiligheid te garanderen. 

Deze drie leerpunten zijn teruggelegd bij de betrokken partijen. In gezamenlijkheid is er tijdens 

leerbijeenkomsten gesproken over hoe de zorg en ondersteuning aan volwassenen met een 

vergelijkbare, complexe hulpvraag adequater georganiseerd kan worden. De toezichthouders 

verwachten dat de betrokken partijen deze leerpunten ter harte nemen en implementeren in hun 

organisaties. Veilig Thuis is samen met de gemeenten gestart met de eerste fase van MDA++ om de 

aanbevelingen van de inspectie te borgen in de werkwijze (zie ook paragraaf 3.3.2). 

 

 Klachten, opvragen dossier en vernietigen dossier 

Er zijn in 2019, 66 klachten afgehandeld waarvan bij 2 klachten de externe klachtencommissie 

betrokken is geweest. Van de 66 klachten zijn er 61 door (direct)betrokkenen ingediend en 4 door 

professionals.  

Het merendeel van de klachten bestaat uit bezwaren van de cliënten over het feit dat er melding is 

gedaan of dat de cliënt het niet eens is met de inhoud van de melding. Daarnaast wordt bezwaar 

geuit tegen de werkwijze van Veilig Thuis en/of de bejegening van de medewerker (bijvoorbeeld 

vanwege het niet vrijblijvende karakter van interventies in het kader van veiligheidsvoorwaarden). 

Cliënten voelen zich niet voldoende geïnformeerd over de taakstelling/werkwijze VTNOG. 

Dit heeft geleid tot een aanpassing van de informatiemap voor cliënten en is in het 

registratiesysteem een automatische melding toegevoegd om de informatiemap cliënten te 

verstrekken. 

Er zijn 50 verzoeken tot inzage van het dossier gehonoreerd. 

Er zijn 10 verzoeken tot verwijdering dossier ingediend. Bij 5 dossiers is dit verzoek gehonoreerd, 

deze dossiers voldoen aan het criterium dat er geen sprake was huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling. Bij de overige 5 dossiers is het verzoek niet gehonoreerd omdat er wel sprake is 

van huiselijk geweld/kindermishandeling. 

 

 Cliënttevredenheidsonderzoek 

Naar aanleiding van het telefonisch contact met Veilig Thuis heeft 50% van de professionals en 

burgers gereageerd op het cliënttevredenheidsonderzoek. Van de 234 respondenten is 95% zeer 

tevreden over de bejegening, het gegeven advies en de expertise van de medewerker van VT NOG. 

Het merendeel (90%) van de respondenten geeft aan dat zij anderen zullen adviseren contact op te 

nemen met Veilig Thuis met een soortgelijke vraag. 



 
 
 
 

Pagina 16 van 102 
 

De reacties op het cliënttevredenheidsonderzoek van gezinnen na de diensten Voorwaarden en 

Vervolg en Onderzoek zijn nog niet beschikbaar. Om de anonimiteit van respondenten te garanderen, 

is het minimaal aantal reacties per regio op 10 gezet. Hiermee voldoen wij aan de voorwaarden voor 

zorgvuldig onderzoek. 

Om het aantal reacties na de diensten Voorwaarden en Vervolg en Onderzoek te vergroten is  de 

informatie en het verzoek om deelname standaard opgenomen in de informatiemap voor cliënten. 

 Maatschappelijk ondernemen 

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland staat, met haar wettelijke taak en functie, midden in de 
samenleving door intensief samen te werken met de inwoners en professionals uit de diverse 
gemeenten voor het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling.  
 
Bij de uitvoering van haar taken zoekt Veilig Thuis ook naar kansen en mogelijkheden om de 
bedrijfsuitvoering duurzaam in te richten door gebruik te maken van bedrijven, organisaties en 
zelfstandigen die ook een bijdrage leveren aan het maatschappelijk ondernemen. 
 

 ISO-certificering 

VT NOG heeft een kwaliteitsmanagementsysteem met de PDCA-
cyclus als uitgangspunt. Met het continue monitoren van het effect 
van handelen en de beoogde resultaten richt VT NOG zich op de 
verbetering van de taken voor de ondersteunende processen.  
 
Veilig Thuis NOG is sinds 17 april 2018 ISO gecertificeerd. In 2019 is 

door DNV.GL de ISO-certificering door middel van de externe audit 

opnieuw bekrachtigd.  

De aandachtpunten uit de externe audit 2019 waren: 

1 De interne audit 2019 was nog niet conform planning en format afgerond. 

 De interne audit 2019 is inmiddels conform planning en format afgerond en heeft geleid 

tot een integraal veiligheidsbeleid voor medewerkers van Veilig Thuis NOG. 

2 Binnen de organisatie zijn in het handboek en in de personeelswijzer afspraken vastgelegd 

over het melden van signalen, afwijkingen, klachten van klanten en medewerkers. 

Medewerkers zeggen niet te weten dat zij ook misstanden en potentiële misstanden 

conform deze afspraken kunnen melden.  

 Samen met een vertegenwoordiging uit de medewerkers en de OR is een plan van 

aanpak opgesteld om zowel de (bestaande) regelingen als de communicatie hierover 

beter onder aandacht te brengen.  

3 Het strategisch beleid is vertaald naar domeinen en in de vertaling is er veel aandacht voor 

de externe context en minder voor de interne organisatie c.q. interne beleidsterreinen. 

 Het jaarplan 2019-2020 heeft concrete resultaten voor de interne organisatie opgeleverd 

zoals het strategisch Personeelsbeleid met daaraan gekoppeld de procedure voor 

Werving en selectie en het SKJ gecertificeerde praktijkprogramma voor nieuwe collega’s, 

beleid voor besluitvorming en communicatie, een integraal Veiligheidsbeleid, beleid voor 

de Administratieve Organisatie en Interne Controle. 
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 Risico-Inventarisatie en Evaluatie 

De RI&E is conform de richtlijnen uitgevoerd door een externe expert op basis van richtlijnen voor de 

jeugdzorg. De uitkomsten en het Plan van aanpak om te komen tot verbetering is goedgekeurd door 

de Ondernemingsraad (OR). In overleg met de OR en de teams worden de maatregelen geprioriteerd 

en in de komende drie jaar uitgevoerd. De eerste uitkomst van de RI&E geeft aan dat de ervaren 

werkdruk een risico is.  

Naar aanleiding van de uitkomsten Preventief Medisch Onderzoeksresultaten is besloten om 

doorlopend de focus te leggen op werkdruk, stress,  gezonde voeding, beweging en vitaliteit. 

 

 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Het afgelopen jaar is verder gewerkt aan het plan van aanpak AVG 2018 met continue aandacht bij 
medewerkers voor het privacy risico bij het verwerken en de opslag van persoonsgegevens, de 
consequenties voor de organisatie en de betrokken.  Vanaf 1 januari 2019 maakt VT NOG gebruik van 
beveiligd mailen naar zowel cliënten als ketenpartners.  

 

VT NOG is op grond van de AVG verplicht om aan te tonen dat zij ‘in control’ is op privacy. De basis 

om aan deze accountability-eis te voldoen is in 2019 gelegd. In 2020 zullen wij dit doorontwikkelen.  

1 Het is noodzakelijk om de processen die VT NOG uitvoert en waarin persoonsgegevens een rol 

spelen, op te nemen in een privacy register. Dit register is verplicht op grond van artikel 30 AVG. 

Deze processen dienen doorlopend getoetst te worden aan de privacywetgeving, WMO en 

Jeugdwet. In 2019 zijn wij in samenwerking met een externe Functionaris Gegevensbescherming 

gestart met het doorlichten van alle processen van VT NOG: welke gegevens registreren wij en 

welke risico’s constateren wij hierbij en welke maatregelen moeten er worden genomen om de 

risico’s te beheersen. 

2 Begin 2020 wordt deze tweede audit vervolgd en de rapportage met conclusies en aanbevelingen 

naar aanleiding van de toetsing aangeboden aan de organisatie . Deze rapportage geeft inzicht in 

de mate waarin al dan niet aan de AVG wordt voldaan en op welke onderdelen aanpassingen 

nodig zijn. De eventueel noodzakelijke aanpassingen kunnen in de (jaar)planning worden 

meegenomen.  

3 Naast inhoudelijke aspecten van de toetsing is het ook noodzakelijk om te beoordelen of de 

organisatie nog steeds voldoet aan andere verplichtingen van de AVG. De meest belangrijke 

aspecten zijn; 

 Privacyverklaring op de website 

 Procedures voor datalekken  

 Is een data protection impact assessment nodig? 

 Procedures voor inzage, correctie en andere privacyrechten van de betrokkenen  

 Het beheer van het privacyregister  

 Bewustzijn omgaan met persoonsgegevens bij medewerkers 

 Voldoen aan beveiligingseisen  

 Zijn er verwerkers en zijn daarmee verwerkersovereenkomsten gesloten? 
 

De uitkomsten van de Interne Audit kunnen financiële en in de bedrijfsvoering gevolgen hebben .
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 Landelijke ontwikkelingen 

In dit hoofdstuk beschrijven wij wat de landelijke ontwikkelingen zijn voor Veilig Thuis en op welke 

wijze deze in de regionale samenwerking vertaald worden. 

 Wet Meldcode 

De wet meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling stelt het gebruik van een 

meldcode verplicht voor professionals in de 

gezondheidszorg, kinderopvang, onderwijs, 

maatschappelijke ondersteuning, jeugdhulp en 

bij justitie. Het daadwerkelijk melden van dat 

vermoeden bij Veilig Thuis is niet wettelijk 

verplicht. Vanaf 1 januari 2019 geldt wel de 

professionele norm dat, als er sprake is van acute 

of structurele onveiligheid, de beroepskracht het 

vermoeden meldt bij Veilig Thuis. Hierdoor kan 

Veilig Thuis ook de “radarfunctie” uitoefenen: 

huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en 

sneller in beeld. Dat is noodzakelijk voor een 

gezamenlijke en effectieve aanpak van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Melden is ook 

noodzakelijk als bij een vermoeden van huiselijk 

geweld of kindermishandeling hulpverlenen niet 

mogelijk is.  

Het afgelopen jaar heeft Veilig Thuis diverse 

groepen professionals geïnformeerd over de 

werkwijze van Veilig Thuis in relatie met de 

verbeterde meldcode. Er is in de regio veel 

behoefte aan informatie over de werkwijze van 

Veilig Thuis. De meeste tijd wordt besteed om te werken aan verwachtingenmanagement. Een groot 

deel van de professionals verwacht meer van Veilig Thuis dan alleen de wettelijke taakstelling.  

De verwachtingen van de professionals hebben betrekking op dat er een veiligheidsplan opgesteld 

wordt, gezamenlijke huisbezoeken, bij escalatie directe acties, dichterbij aanwezig zijn om af te 

stemmen. 

Uit de cijfers over 2019 blijkt dat de verbeterde meldcode niet meer meldingen oplevert uit het lokale 

veld. De politie is nog steeds hoofdleverancier van alle meldingen. Onze verwachting voor 2019 was 

dat er meer meldingen door lokale teams gedaan zouden worden (met name de “radar meldingen”) 

om de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio in beeld te brengen 

voor het nemen van beleidsmaatregelen.  

 

In de drie regio’s is inmiddels een start gemaakt met de uitvoering van de samenwerkingsafspraken 

tussen de regioteams van Veilig Thuis NOG en de lokale teams. Hierbij zullen de medewerkers van 

Veilig Thuis het belang van de meldcode voor een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling onder de aandacht blijven brengen. 
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 Meerjarenprogramma Landelijk Netwerk Veilig Thuis 

3.2.1 Visie op veiligheid 

Het visiedocument “Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde 

zorg” vormt de basis voor de werkwijze van Veilig Thuis. Dit visiedocument biedt een inhoudelijke 

visie op ketensamenwerking en waarom deze gefaseerd moet verlopen om duurzame veiligheid in 

gezinnen/huishoudens te bewerkstelligen én welke centrale rol Veilig Thuis hierin heeft. Het 

visiedocument is daarmee ook een van de grondslagen voor de verbeterde Meldcode, de 

radarfunctie van Veilig Thuis, het afwegingskader voor de verschillende beroepsgroepen, de 

samenwerking binnen de Zorg & Straf keten en het Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019. 

 
In bijeenkomsten met ketenpartners en tijdens voorlichtingen bespreken wij deze visie op veiligheid 

waardoor in de samenwerking een gemeenschappelijke visie op veiligheid in gezinnen aan de basis 

ligt van het gemeenschappelijk handelen. 

3.2.2 Instrument Veiligheidstaxatie 

Veilig Thuis werkt sinds 1 januari 2019 met het instrument van de veiligheidstaxatie welke samen 

met de melder of de adviesvrager wordt ingevuld. Het instrument ondersteunt de medewerkers om 

een gevalideerde veiligheidsinschatting te maken en helpt bij het volgen van een eenduidige 

werkwijze en besluitvorming.  

De implementatie is vanuit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma (MJP) ondersteund in de vorm van 

training voor alle medewerkers middels een train-de-trainer-opzet. Alle medewerkers van VT NOG in 

het primaire proces hebben een 1-daagse training gevolgd. Voor alle nieuwe medewerkers in het 

primaire proces is het instrument van de veiligheidstaxatie als onderdeel opgenomen in het 

trainingsprogramma. Instrument wordt gebruikt voor de dienst meldingen en veiligheidsbeoordeling.  

3.2.3 Informatieprotocol en cliëntregistratie 

Veilig Thuis NOG werkt sinds 1 januari 2019 met het nieuwe cliëntregistratie systeem. Dit is landelijk 

ontwikkeld op basis van de uitgangspunten van het Informatieprotocol 2.0. Het Informatieprotocol is 

voortgekomen uit beleidsvragen van het Ministerie van VWS. De gegevens uit de cliëntregistratie 

worden tweemaal per jaar toegestuurd aan het CBS die de verzamelde data van de 26 Veilig Thuis 

organisaties publiceert.  

De implementatie van de nieuwe cliëntregistratie is vanuit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma 

(MJP) ondersteund in de vorm van training van alle medewerkers middels een train-de-trainer-opzet. 
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Alle medewerkers van VT NOG hebben een 1-daagse training gevolgd. Voor alle nieuwe 

medewerkers is er een apart trainingsprogramma om te leren registreren conform de afspraken. 

 

De nieuwe cliëntregistratie levert helaas meer administratief werk op omdat er veel vragen 

beantwoord moeten worden en handelingen uitgevoerd moeten worden. Deze ongewenste 

ontwikkeling is kenbaar gemaakt bij het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Bij de evaluatie van het 

Informatieprotocol 2.0 zullen wij dit knelpunt opnieuw agenderen. In de tussentijd kijkt VT NOG zelf 

kritisch naar de cliëntregistratie om de registratiedruk voor medewerkers te verminderen terwijl wij 

tegelijkertijd blijven voldoen aan de informatiebehoefte van het Ministerie van VWS. 

3.2.4 Veilig Thuis register 

Het Veilig Thuis register is er om ervoor te zorgen dat Veilig Thuis-regio’s snel kunnen achterhalen of 

een (of meerdere) directbetrokkene(n), over wie een melding is gedaan, eveneens bekend is bij een 

andere Veilig Thuis-regio.  

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland registreert vanaf 1 januari 2019 alle meldingen in het register en 

maakt zelf gebruik van het register om een check uit te voeren of betrokkenen bekend zijn in een 

andere regio.  Dit is helaas nog niet in alle regio’s goed geborgd.  

3.2.5 Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019 

In 2018 is het Handelingsprotocol Veilig Thuis 2014 in samenwerking met medewerkers Veilig Thuis 

geëvalueerd en bijgesteld waarna het nieuwe Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019 op 25 september 

2018 vastgesteld is in de vergadering van directeuren en bestuurders van het Landelijk Netwerk 

Veilig Thuis (LNVT). De implementatie is vanuit het Meerjaren uitvoeringsprogramma (MJP) 

ondersteund in de vorm van training van alle medewerkers middels een train-de-trainer-opzet. Alle 

medewerkers hebben een 5-daagse training gevolgd met daarin ruim aandacht voor het werken 

volgens het Handelingsprotocol. Voor alle nieuwe medewerkers is het programma aangevuld en dit 

wordt doorlopend aangeboden zodat medewerkers van Veilig Thuis NOG eenduidig uitvoering geven 

aan de diensten van Veilig Thuis. 

 

 Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis 

3.3.1 Project Handle with care 

Vanuit zorg voor kinderen worden in de regio Noord Oost Gelderland meerdere middelen ingezet, 

waaronder de Verwijsindex (Multisignaal) en de Meldcode, om deze zorgen te delen of om de 

samenwerking rond een kind tot stand te brengen.  

Als kinderen met politie te maken krijgen omdat deze aan de deur komt voor een geweldsincident of 

een aanhouding thuis, weten de leerkrachten op school vaak van niets. Of ze horen pas veel later dat 

er iets aan de hand is. In het project 'Handle with Care' geeft de politie bij een incident van huiselijk 

geweld of kindermishandeling een signaal aan school. 

Doel is om binnen 24 uur na een ingrijpend geweldsincident thuis, steun te organiseren voor het kind 

op school. Het project ‘Handle with care’ verbinden wij aan al bestaande middelen voor samenhang 

en versterking van de integrale samenwerking rondom kinderen. 

Dit project sluit aan bij actielijn 2 ‘Stoppen en duurzaam oplossen’ uit het programma ‘Geweld hoort 

nergens thuis’ (Scholen sneller informeren na geweldsincidenten thuis) en er is financiering 

toegekend voor dit project vanuit het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.  
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Het project is op 1 oktober 2019 gestart met een verkenning van de landelijk ontwikkelde werkwijze4 

en de mogelijkheden hiervoor met de samenwerkingspartners in de regio (onderwijs, politie en 

leerplicht). De start van het project is in de gemeenten Nunspeet, Harderwijk, Putten, Ermelo, Elburg 

en Apeldoorn. Daarna wordt mogelijk uitgebreid naar andere gemeenten.   

3.3.2 Project MDA++ 

Wanneer de inzet van reguliere inzet van hulp en andere interventies niet heeft geleid tot het 
duurzaam oplossen van structurele onveiligheid, is langdurige inzet nodig van specialisten uit 
verschillende sectoren, in samenwerking met het gezin en haar sociale netwerk. Deze aanpak wordt 
aangeduid als ‘Multidisciplinaire Aanpak ++ (MDA++)’. 
 

De doelstelling van dit project is kennis verzamelen, analyseren en gezamenlijke beeldvorming over 

de gezinnen in onze regio waarbij structurele onveiligheid zich bij herhaling voordoet of continue 

aanwezig is om op basis van deze kennis de inrichting en werkwijze van de MDA++ zodanig vorm te 

geven dat het patroon van geweld en onveiligheid en de negatieve dynamiek tussen de gezinsleden 

omgebogen en doorbroken worden. Daarbij willen we voorkomen dat multiproblem écht de meest 

complexe problematiek wordt. 

Bij dit project gaat het uitdrukkelijk over de gezinnen in de regio Noord Oost Gelderland om de 

MDA++ zodanig in te richten dat de aansluiting tussen latente vraag van de gezinnen en het aanbod 

maximaal is. Het vraagstuk van gezinnen is daarmee het uitgangspunt op basis waarvan we de 

ondersteuning inrichten. 

Dit project is gestart met een kwantitatief onderzoek naar het profiel van gezinnen die herhaaldelijk 

gemeld worden bij Veilig Thuis: wat zijn de gezinskenmerken, waarover gaan de meldingen, hoe vaak 

is er een melding gedaan bij VT NOG, welke hulpverlening is betrokken geweest bij het gezin. De 

resultaten van dit onderzoek worden in januari 2020 opgeleverd. 

 

 Ontwikkelagenda Veiligheid voorop 

Politie  

 De samenwerking met de politie is goed. De politie, medewerkers frontoffice en de 

vertrouwensartsen hebben met elkaar afspraken gemaakt over de wijze van communiceren, 

wie contactpersonen zijn en welke afstemming noodzakelijk is. Deze afspraken zijn goed 

ondersteunend om elkaar snel en efficiënt te betrekken bij een casus.  

 De kwaliteit van de politiemeldingen is toegenomen en er zijn contactpersonen bij de politie 

die eventuele vragen naar aanleiding van een melding kunnen beantwoorden.  

 De samenwerking met de Hulp Officier van Justitie (HOVJ) in het kader van de beoordeling en 

het opleggen van een Tijdelijk Huisverbod verloopt conform afspraken.  

Openbaar Ministerie  

De samenwerking met het Openbaar Ministerie gaat in de meeste situaties over ernstige zaken. 

Hierbij spelen de vertrouwensartsen een belangrijke rol in de afstemming en het vervolg.  

                                                           
4 Zie hiervoor ook www.augeo.nl    

http://www.augeo.nl/
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De samenwerking tussen de vertrouwensartsen en de officieren wordt ondersteund door 

regelmatige afstemmingsoverleggen waarin casussen uit de praktijk besproken worden om van 

elkaar te leren en de samenwerking te versterken.   

Strategisch Regionaal Netwerk Zorg & Straf 

 Het strategisch regionaal netwerkoverleg is in 2018 gestart om de samenwerking tussen 

Veilig Thuis en de politie en het OM te versterken en wordt ondersteund  door de 

ontwikkelagenda Veiligheid Voorop van het ministerie van Justitie & Veiligheid.  

Naar aanleiding van wensen van de politie en het Openbaar Ministerie is het overleg 

uitgebreid naar heel Oost Nederland met vijf Veilig Thuis organisaties.  

De directeur/bestuurder VTNOG is de voorzitter van het overleg en netwerk. Er is 2x 

overlegd met als doel: 

-  borgen van ontwikkelingen vanuit ontwikkelagenda in de regio en eigen organisatie 

-  oplossen knelpunten uit de praktijk 

-  delen van de ontwikkelingen  in eigen organisatie en regio om van elkaar te leren 

 Daarnaast is er een werkgroep met wisselende deelnemers om de werkafspraken vanuit de 

praktijk te ontwikkelen, keten op elkaar afstemmen en ter besluitvorming aanbieden aan het 

strategisch regionaal netwerk zorg en straf zoals samenwerken ZSM met Veilig Thuis.  

De deelnemers zijn Politie, Justitie, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering, vijf Veilig Thuis 

Organisaties en de managers van de Veiligheidshuizen. 

 

 Regiovisie NOG huiselijk geweld en kindermishandeling 

Op uitnodiging van de gemeenten hebben medewerkers, managers en bestuurder van Veilig Thuis 

deelgenomen aan bijeenkomsten voor de doorontwikkeling van de regiovisie huiselijk geweld en 

kindermishandeling  in de regio achterhoek en Midden IJssel/Noord Veluwe. De stip aan de horizon is 

hierbij: huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld krijgen, stoppen en 

duurzaam oplossen.  

 Actieplan Feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen 

Kinderbeschermingsmaatregelen zijn maatregelen die diep ingrijpen in het leven van kinderen en 

ouders. Iedere partner, waaronder VT NOG, spant zich in om het feitenonderzoek in de 

jeugdbeschermingsketen te verbeteren en wij gaan er gezamenlijk nog meer voor zorgen dat: 

Veilig Thuis NOG volgt hierbij de actielijnen die landelijk zijn opgesteld:  

Actielijn 1: Respectvolle bejegening kinderen en ouders.  

Wij geven hier specifiek aandacht aan bij het inwerken en trainen van nieuwe medewerkers. 

Actielijn 2: Informeren en ondersteunen kinderen en ouders. 

VT NOG heeft een cliëntmap gemaakt waarin alle informatie over de werkwijze van Veilig Thuis en de 

rechten van cliënten gebundeld aan cliënten wordt uitgereikt bij de start van de dienstverlening. 

Dezelfde informatie is ook op onze website te vinden voor iedereen die hier belangstelling voor 

heeft. 

Actielijn 3: Kwaliteit onderzoek en rapportage 

In het nieuwe Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019, tijdens het inwerken en in de trainingen voor 

medewerkers Veilig Thuis wordt het belang van kwaliteit en navolgbaarheid van de rapportages 

uitvoerig besproken en worden goede voorbeelden uitgewisseld. In 2020 wordt tijdens 
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werkbegeleiding en jaargesprekken aandacht besteed aan de kwaliteit van de rapportages. 

Actielijn 4: Verkenning rechtspositie kinderen en ouders. 

De Veilig Thuis organisaties hebben in het Handelingsprotocol en tijdens trainingen voor 

medewerkers aandacht voor de positionering van kinderen en hun ouders. De werkwijze van VTNOG 

onderschrijft deze visie en heeft dit uitgewerkt in haar werkwijze. 

 

 Motie Peters en Kuiken 

Tijdens het Wetgevingsoverleg van 18 november 2019 hebben de leden Peters en Kuiken de regering 

verzocht om te onderzoeken of verregaande samenwerking dan wel fusie van Veilig Thuis, de 

gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming mogelijk en wenselijk is. 

Voor Veilig Thuis NOG is het evident dat in de samenwerking met de jeugdbeschermingsketen de 

werkprocessen beter op elkaar aan kunnen sluiten waarmee de, vaak lange, tocht van gezinnen langs 

de verschillende instellingen, waarbij zij ook regelmatig te maken krijgen met doublures, korter en 

efficiënter wordt. Veilig Thuis heeft in 2019 bij 68 casussen gebruikt gemaakt van de 

jeugdbeschermingsketen (zicht op veiligheid) en alle andere meldingen zijn in het vrijwillige kader 

opgepakt. Alhoewel wij voorstander zijn van een integrale samenwerking met de 

jeugdbeschermingsketen hebben wij ook zorgen over deze motie en het mogelijke vervolg.   

 

De werkwijze van Veilig Thuis gaat er vanuit om samen met de lokale teams preventief aan de slag te 

gaan met gezinnen van 0 tot 100 jaar. Hierbij gaan we uit van vrijwillige en vroegtijdige medewerking 

van de betrokken gezinnen. Deze werkwijze dragen wij uit naar cliënten en professionals zodat 

huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld komt en oplossingen aangedragen 

worden om de veiligheid structureel te borgen. Het uitoefenen van dwang sluit niet aan bij de visie, 

doelen en werkwijze van Veilig Thuis waarin partnerschap met cliënten een belangrijk element is. 
De motie zegt niets over de doelgroep van Veilig Thuis als het gaat om huishoudens zonder kinderen 

zoals partnergeweld en/of andere  thema’s zoals Eergerelateerd geweld, Ouderenmishandeling, 

Oudermishandeling, Mensenhandel, Stalking.  

Daarnaast geven de medewerkers aan dat fusies, reorganisaties ten koste gaan van waar zij voor 

gekozen hebben namelijk effectieve hulp aan de cliënten. De tijdsinvestering en aandacht die een 

fusie vraagt heeft in de afgelopen jaren bewezen ten koste te gaan van de effectiviteit en efficiency 

van de dienstverlening en motivatie van de medewerkers. 
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 Samenwerken met de partners 

 Lokale teams 

Het afgelopen jaar is in samenwerking met de vertegenwoordigers van de lokale teams en Veilig 

Thuis gewerkt aan twee documenten. Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt binnen de kaders van 

het Handelingsprotocol en procesafspraken om de samenhang van de hulp aan gezinnen te borgen. 

De borging van de samenwerkingsafspraken met de lokale teams loopt door in 2020 met het 

doorlopend uitvoeren van de procesafspraken. 

 Onderwijs 

Leerkrachten hebben een belangrijke rol in het veilig opgroeien van kinderen, een groot deel van de 

dag brengen zij samen door in het klaslokaal. Leerkrachten hebben aangegeven dat zij deze rol ook 

graag willen vervullen. In het project Samenwerken in het onderwijs, wil Veilig Thuis deze 

samenwerking in partnerschap met het onderwijs in de regio Noord Oost Gelderland verder 

uitwerken. De medewerker VT die dit project uitvoert, is inmiddels gestart met fase 1 van het 

project. 

 (Huis)artsen, ziekenhuizen en ambulancediensten 

De vertrouwensartsen van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland hebben contact met de huisartsen in 

de regio. Er wordt regelmatig gebeld door huisartsen voor advies en/of het doen van een melding. 

De bereidheid om te melden onder huisartsen is zeer divers en afhankelijk van de vertrouwensrelatie 

met de patiënt. 

De vertrouwensartsen sluiten maandelijks aan bij casusbespreking in de 5 ziekenhuizen en voor het 

geven van 457 adviezen en het aannemen van meldingen. De samenwerking bij acute zaken loopt 

naar tevredenheid.  

VT NOG sluit minimaal 2x per jaar aan bij overleggen voor afstemming met de ambulancediensten 

om de voortgang in de samenwerking te bespreken en eventuele nieuwe ontwikkelingen uit te 

wisselen. Ambulancediensten hebben in 68 casussen gemeld. 

 Centrum voor Seksueel geweld 

VT NOG werkt bij situaties van seksueel geweld samen met het Centrum voor Seksueel geweld in 

Zwolle, Enschede en Nijmegen. Deze samenwerking is in een convenant vastgelegd. De organisatie 

maakt deel van de beleidsgroep die de directie van de convenantpartners adviseert over het 

algemeen beleid, het organiseren van de randvoorwaarden en de verdere ontwikkeling van het CSG. 

Daarnaast nemen de vertrouwensartsen deel aan de inhoudelijke werkgroep die verantwoordelijk is 

voor het adviseren van de coördinator en het uitwerken van de werkprocessen.  

De vertrouwensartsen zijn betrokken bij de problematiek van seksueel geweld op casusniveau. 

 

 2e lijn hulpverlening 

Om de veiligheid binnen gezinnen te herstellen, wordt na de dienst Voorwaarden en Vervolg of 

Onderzoek door VT vaak overgedragen aan een organisatie voor 2e lijn hulpverlening (GGZ, 

verslavingszorg, Moviera etc.). Om deze overdracht voor het gezin zo natuurlijk mogelijk te laten 

verlopen, investeert VT NOG in samenwerking met de overdrachtspartner tijdens de dienst 
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Voorwaarden en Vervolg of Onderzoek. Tegelijkertijd merken wij dat de wachtlijsten bij de 2e lijn 

hulpverlening in onze regio deze doorstroom belemmeren, en daarmee de vervolghulpverlening voor 

gezinnen vaak langer op zich laat wachten dan gewenst is. Dit betekent dat VT NOG in deze gevallen 

langer bij het gezin betrokken blijft om het zicht op de veiligheid te houden.  

 Verwijsindex 

Met een signaal in de Verwijsindex kan de betrokken professional in contact komen met andere 

professionals die bij de betreffende jeugdige betrokken zijn. De Verwijsindex levert tijdwinst op in 

het contact en bij de coördinatie van zorg waardoor de hulpverlening sneller en beter kan worden 

afgestemd (1 gezin met 1 plan). Deze meerwaarde ontstaat als iedere professional signaleert in de 

Verwijsindex, alleen dan kan het contact gelegd worden.  

Voorafgaand aan het opstellen van 1gezin1plan, is het noodzakelijk zicht te hebben op de betrokken 

professionals (vanuit het verleden, het heden en in de toekomst).  

In 2019 heeft VT NOG 2564 jeugdigen gesignaleerd in de Verwijsindex hetgeen 1993 matches met 

professionals buiten Veilig Thuis heeft opgeleverd, waarvan 182 met de lokale teams in de regio 

NOG.  De meldingsbereidheid van professionals is nog steeds erg laag en daarmee het effect erg 

klein. 
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 Kernprestaties 

 Inleiding  

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland neemt meldingen aan en beoordeelt deze, biedt ondersteuning, 

geeft advies, verricht (nader) onderzoek en geleidt meldingen door naar de juiste (vervolg) 

hulpverlening. Daarnaast draagt Veilig Thuis actief bij aan de veiligheidsketen en vervult een 

coördinerende rol bij opgelegde tijdelijke huisverboden.  

Om meer bekendheid te geven aan de rol/taak van Veilig Thuis, verzorgen onze medewerkers 

regelmatig voorlichtingsactiviteiten.  

 

Ieder jaar maken we met de opdracht gevende gemeenten afspraken over de kernprestaties.  

In dit hoofdstuk volgt eerst een totaaloverzicht van onze prestaties en resultaten en vervolgens 

geven we een gedetailleerde toelichting. De namen van de diensten van Veilig Thuis zijn met het 

nieuwe Handelingsprotocol 2019 voor een deel gewijzigd ten opzichte van het voorgaande jaar. In 

onderstaand overzicht geven wij in blauwe kleur weer welke wijzigingen er zijn ten opzichte van de 

namen van de diensten in de meerjarenbegroting 2019-2022 van VT NOG. 

 

Huidige naam Naam in begroting 2019  

1 Advies en ondersteuning  Advies en ondersteuning 

2 Melding en Veiligheidsbeoordeling Melding en triage 

3 Eerste contact met directbetrokkenen Verkennen melding met directbetrokkenen 

4 Overdracht na veiligheidsbeoordeling 
Overdracht dossier na triage en verkennen 

melding 

5 Voorwaarden en vervolg Veiligheidsvoorwaarden en vervolg 

6 Onderzoek 
Onderzoek en vervolg 

Voorwaarden en vervolg complexe zaken 

7 Overdracht Overdracht dossier na bemoeienis Veilig Thuis 

8 Monitoren Monitoring duurzame veiligheid 

9 Zicht op veiligheid Veiligheidstoezicht bij aanvang maatregel 

10 Bereikbaarheid buiten kantooruren Bereikbaarheid buiten kantooruren 

11 Beoordeling Tijdelijk Huisverbod Beoordeling Tijdelijk Huisverbod 

12 Uitvoering Tijdelijk Huisverbod Uitvoering Tijdelijk Huisverbod 

13 Meldingen Jeugdprostitutie Meldingen Jeugdprostitutie 

14 Veiligheidsbeoordeling Jeugdprostitutie Triage Jeugdprostitutie 

15 Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers 
Procesregie (casusoverleggen) 

Veiligheidskamers 

16 Ondersteuning professionals Ondersteuning professionals 

17 Overleggen lokale veld en voorlichtingen Samenwerken lokale veld en voorlichtingen VT 
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In onderstaand schema geven wij weer welk vervolg de binnengekomen meldingen in 2019 hebben 

gekregen.  

 

 
 

Toelichting 

In 2019 zijn er in totaal 3255 meldingen aangenomen waarvan 3% radarmeldingen en 19% meerdere 

meldingen over 1 casus.  Er zijn 2534 (78%  van alle meldingen) unieke casussen waarbij VT contact 

heeft opgenomen met het betreffende gezin/huishouden. Van deze unieke casussen is 43% (1093) 

overgedragen naar het lokale teams en/of bestaande hulpverlening. 

Op basis van de veiligheidsbeoordeling en het eerste contact met directbetrokkenen (totaal; 2534) is 

bij 79%  dienst  Voorwaarden& Vervolg  en 33% is besloten  dienst Onderzoek in te zetten. 

Het totaal van deze laatste twee diensten is hoger dan 100%. Dit heeft twee redenen: 

 In een aantal situaties wordt gestart met de dienst Voorwaarden en Vervolg maar blijkt 

gaandeweg dat de dienst Onderzoek meer op zijn plaats is (of andersom) als antwoord op de 

vraag van het gezin. Dan zijn voor het betreffende gezin door VT NOG twee diensten 

uitgevoerd. 

 Tijdens het monitoren is er opnieuw sprake van escalatie van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling waardoor bij een aantal gezinnen opnieuw de dienst Voorwaarden en 

vervolg of Onderzoek uitgevoerd  wordt om de acute veiligheid te herstellen.  

  

Meldingen en 
veiligheidsbeoordeling 

(2)

3.255

Aangenomen meldingen 
zonder actie (Radar 

functie)

3%

Meerdere meldingen 
over 1 casus 

19%

Eerste contact na de 
melding met 

directbetrokkenen (3)

78%

Overdracht na  
veiligheidsbeoordeling (4)

43%

Vervolg overige 
meldingen

57%

Onderzoek 
(6)

33%

Voorwaarden en vervolg
(5)

79%
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Bereikbaarheid 

De wet verplicht Veilig Thuis om 24/7 bereikbaar te zijn. Om hieraan te voldoen hebben Veilig Thuis 

NOG, VT Gelderland Midden en VT Gelderland Zuid gezamenlijk een telefonische 

bereikbaarheidsdienst ingericht waarmee ook buiten kantoortijden alle wettelijke taken worden 

uitgevoerd door (geregistreerde) professionals die voldoende deskundigheid hebben op het terrein 

van kindermishandeling en huiselijk geweld. Hiermee is de telefonische bereikbaarheid buiten de 

kantoortijden van VT NOG goed geborgd. 

VT NOG is buiten kantoortijden niet beschikbaar. Hierover hebben wij u in de jaarverantwoording 

2018 geïnformeerd. De druk van de samenwerkingspartners om te allen tijde beschikbaar te zijn bij 

acute zaken blijft. Als VTNOG verzoeken van partners niet honoreert dan heeft deze afwijzing directe 

consequenties voor de samenwerking en voor de beeldvorming.    

Daarnaast is het in het kader van de ontwikkel agenda “Veiligheid Voorop” de wens van de politie om 

samen met Veilig Thuis in actie te komen bij acute zaken. Vergelijkbaar met de samenwerking 

Tijdelijk Huisverbod.  

 

 Totale realisatie in 20195 

De verantwoording van de kernprestaties is op basis van nieuwe instroom adviezen en meldingen en 

het totaal aantal gerealiseerde afgeronde diensten. Hiermee sluiten wij aan op de systematiek voor 

het genereren van beleidsinformatie volgens het Informatieprotocol 2.0. 

In hoofdstuk 12 per deelregio en in de hoofdstukken 13 tot en met 15 worden de aantallen 

kernprestaties per gemeente inzichtelijk gemaakt. De cijfers kunnen op onderdelen afwijken met die 

van 2018 omdat het informatieprotocol is aangepast en de registratie opnieuw is ingericht. 

 

 

 

 

                                                           
5 VT NOG heeft geconstateerd dat door een menselijke fout bij de rapportages voor de halfjaarverantwoording 2019 het toenmalig 

gerapporteerde aantal diensten Voorwaarden en vervolg niet correct is. Dit is gecorrigeerd in de jaarverantwoording 2019.  

Resultaten  2019 Dienst 

Begroot 

2019

 Realisatie 

2019  

 Realisatie  % 

2019 

 Begroot 

2018 

 

Realisatie 

2018  

 Realisatie %  

2018  

Primair uitvoerend wettelijke taken  

1. Advies & ondersteuning casussen 3.780       6.145          163% 4.004          4.201       105%

2. Meldingen & Veiligheidsbeoordeling meldingen 3.442       3.255          95% 3.278          3.102       95%

3. Eerste contact met direct betrokkenen casussen 3.442       2.534          74% 3.278          2.293       70%

4. Overdracht dossier na veiligheidsbeoordeling en eerste contact casussen 1.434       1.093          76% 1.366          869          64%

Totaal meldingen diensten VT met vervolgtraject 2.008     1.441        1.912         1.424     

5. Voorwaarden en Vervolg (V&V) casussen 1.435       1.342          94% 1.571          1.167       74%

6. Onderzoek casussen 573          480             84% 502             450          90%

7. Overdracht na directe betrokkenheid Veilig Thuis  casussen 2.213       1.580          71% 2.117          1.457       69%

8. Monitoren casussen 2.213       1.362          62% 2.117          662          31%

9. Zicht op veiligheid (Jeugdbeschermingstafels) casussen 20            85               425% 20               59            295%

Veiligheidstoezicht bij aanvang maatregel (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 100          126             126% 100             126          126%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 77            72               94% 77               98            127%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 43            30               70% 43               34            79%

13. Veiligheidsbeoordeling meldingen jeugdprostitutie casussen 43            30               70% 43               34            79%

14. Casusoverleg + MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 58            56               97% 58               67            116%

15. Ondersteuning professionals * casussen 203             233          

16. Overleggen lokale veld en Voorlichtingen bijeenkomsten 44            72               164% 44               47            107%

(* wordt financieel meegerekend met V&V)

                Aantallen
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 Advies en ondersteuning 

Doel Adviesvragers (directbetrokkenen, omstanders en professionals) kennen 

de stappen die zij kunnen zetten om de situatie van HG/KM te doorbreken 

en de veiligheid te herstellen en zijn in staat om de benodigde stappen te 

zetten. 

Analyse   Het aantal adviesvragen is in 2019 gestegen met 63 % ten opzichte van 

de begroting. 

 Het aantal adviesvragen is met 46,3% gestegen ten opzichte van de 

realisatie in 2018.  

 De stijging in 2019 wijkt fors af van de 5% verwachte meer instroom 

zoals begroot voor 2019.  

 95% van de adviesvragers is zeer tevreden.  

Oorzaak   De stijging wordt veroorzaakt door professionals die informatie willen 

hebben over de verbeterde Meldcode en een check doen welke 

casussen als radar melding geregistreerd worden. 

 De stijging is landelijk vergelijkbaar met andere Veilig Thuis 

organisaties.  

Verbetermaatregel  Niet van toepassing. 

 

 Melding en veiligheidsbeoordeling 

Uit een grootschalig prevalentieonderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling, in 2019 

uitgevoerd onder regie van het WODC, blijkt dat 5,5% van de Nederlandse 18+ bevolking de 

afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met ten minste één voorval van fysiek of seksueel geweld 

dat werd gepleegd door iemand uit de huiselijke kring. Daarnaast wordt naar schatting zeker 3% van 

de kinderen mishandeld. Bij een derde van de volwassen slachtoffers bleef het bij een eenmalig 

voorval. Bij een grotere groep vond echter enkele malen (41%) of zelfs structureel (20%) geweld 

plaats. Het grootste deel van het geweld in huiselijke kring betreft (ex-)partnergeweld.6 

Op basis van het aantal meldingen in combinatie met het aantal unieke casussen (zie hierna: Eerste 

contact met directbetrokkenen) wordt vermoed dat een groot aantal situaties van huiselijk geweld 

en kindermishandeling (nog) niet in beeld komt. Landelijk gemiddelde is 0,46 en regionaal is dit 0,16 

melding op basis van inwonersaantal.  

 

Doel Met het doen van een melding draagt de melder de verantwoordelijkheid 

voor het zicht op veiligheid van de directbetrokkenen over aan Veilig 

Thuis. Veilig Thuis komt in de positie om signalen uit verschillende 

bronnen te verbinden met de melding en kan zodoende een inschatting 

maken van de actuele en structurele onveiligheid van direct betrokkenen. 

                                                           
6 De prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. A. ten Boom, K. Wittebrood et al. WDOC Den 

Haag (2019). 
 



 
 
 
 

Pagina 30 van 102 
 

Analyse   Het aantal meldingen is in 2019 5% lager ten opzichte van de 

begroting 2019. 

 Het aantal meldingen is wel met 5% gestegen ten opzichte van de 

realisatie in 2018. 

 In de onderhavige periode zijn 108 (3%) radar meldingen 

geregistreerd.  

 Er zijn meerdere meldingen over 1 casus binnengekomen (19% van 

de meldingen). 

Oorzaak   De getalsmatige stijging heeft betrekking op de verbeterde 

Meldcode en meer bekendheid van Veilig Thuis in Noord Oost 

Gelderland. 

 De stijging van het aantal meldingen in de regio NOG is lager dan 

landelijk; deze varieert van 15 tot 50% meer meldingen.  

 Het lokale veld is niet vaker gaan melden ondanks de verbeterde 

Meldcode.  

Er is op dit moment geen goed beeld van de oorzaak waarom het 

lokale veld niet meldt in het kader van radarmeldingen. 

Verbetermaatregel  De meerwaarde van het doen van een radarmelding door een professional 

die zelf de nodige hulp kan bieden en organiseren is; 

- Extra informatie n.a.v. uitgevoerde veiligheidstaxatie door VTNOG 

- Advies over integrale vervolgstappen (slachtoffer, pleger en de 

kinderen) 

- Informatie indien nodig over eerdere melders en melding. 

- Samenwerken om de veiligheid  in gezinnen integraal en 

structureel te borgen. 

- Intern onderzoek doen naar de werkwijze bij radar meldingen. 

 

 Eerste contact met direct betrokken 

Doel  Het gezin/huishouden wordt in staat gesteld hun visie op de 

melding te geven. 

 De medewerker Veilig Thuis bepaalt op basis van de melding 

en het gesprek met directbetrokkenen welke dienst het meest 

passend is. 

Analyse   Het aantal unieke casussen is met 10,5 % gestegen ten 

opzichte van de realisatie 2018. 

 Het eerste contact is in 2534 gezinnen/huishoudens conform 

afspraken uitgevoerd.  

 De opgehaalde informatie draagt er aan bij om de juiste 

dienst in te zetten en daarmee het vervolg te bepalen.  

Oorzaak   Toename van het aantal meldingen heeft invloed op het 

aantallen unieke casussen.  Er zijn minder herhaalde 

meldingen t.o.v. voorgaande jaren. 

Verbetermaatregel  Medewerkers toerusten om in telefonische contacten met de direct 

betrokkenen informatie uit te vragen die eraan bijdraagt de juiste 

inschatting te maken van noodzakelijke interventies. 
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 Overdracht na veiligheidsbeoordeling en het eerste contact met directbetrokkenen 

Doel De verantwoordelijkheid voor het bewerkstelligen van directe en 
stabiele veiligheid is overgedragen aan het gezin zelf of het lokale 
team of lopende hulpverlening. 

Analyse   43% van alle unieke meldingen zijn overgedragen aan lokale 
teams/bestaande hulpverlening en hiermee voldoet Veilig 
Thuis aan de opdracht van de gemeenten om minimaal 40% 
over te dragen.  

 De overdracht is met 4% gestegen ten opzichte van de 
realisatie in 2018.   

Oorzaak   De stijging wordt veroorzaakt door een verbeterde 
samenwerking en het verbeterde Handelingsprotocol.  

Verbetermaatregel  De werk- en procesafspraken met de lokale teams benutten om de 
kwaliteit van de interventies te verhogen, herhaalde meldingen te  
voorkomen na overdracht veiligheidsbeoordeling en het eerste 
contact. 

 

 Voorwaarden en Vervolg (V&V) 

Doel In samenwerking met de directbetrokkenen en de betrokken 

professionals: 

 Directe veiligheid organiseren voor alle directbetrokkenen. 

 Inzetten van vervolghulp gericht op structurele veiligheid en 
herstel van de door directbetrokkenen opgelopen schade. 

Analyse   Realisatie aantal V&V is 94% ten opzichte van de begroting 
2019. 

 Realisatie aantal V&V is met 15% toegenomen ten opzichte 
van de realisatie in 2018.  

Oorzaak   Er is dit jaar 4% meer overgedragen aan de lokale teams 

 De stijging is verklaarbaar omdat in deze dienst ook de dienst 
Professionele ondersteuning meetelt omdat voor deze dienst 
geen apart budget beschikbaar is. 

 VT NOG heeft geconstateerd dat door een menselijke fout bij 
de rapportages voor de halfjaarverantwoording 2019 het 
toenmalig gerapporteerde aantal diensten Voorwaarden en 
vervolg niet correct is. Dit is gecorrigeerd in de 
jaarverantwoording 2019. 

Verbetermaatregel  Evenwicht aanbrengen tussen de kwaliteit versus kwantiteit van de 
dienst om de dienstverlening aan gezinnen en huishoudens te 
verbeteren.  
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 Onderzoek  

Het nieuwe Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019 biedt duidelijke richtlijnen wanneer de dienst 

Voorwaarden en Vervolg of de dienst Onderzoek ingezet wordt.  

In deze jaarverantwoording wordt de dienst Voorwaarden & Vervolg Complexe Zaken (2019: 235) en 

Onderzoeken (2019: 338) bij elkaar opgeteld omdat het aantal besteedbare uren voor deze diensten 

gelijk zijn. In 2020 wordt de dienst (regionale maatwerk) Voorwaarden & Vervolg Complexe Zaken 

niet meer ingezet en sluit hiermee aan bij landelijke ontwikkelingen. 

 

Doel  Het bevestigen of weerleggen van de gemelde vermoedens van 

huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

 Het zo nodig vaststellen van veiligheidsvoorwaarden. 

 Inzetten van vervolghulp gericht op directe en structurele 
veiligheid en herstel van door directbetrokkenen opgelopen 
schade. 

Analyse   De realisatie is 84% van de begroting 2019. 

 Realisatie is met 7% gestegen ten opzichte van 2018. 

Oorzaak   De stijging wordt veroorzaakt door de totaaltelling van dienst 
Voorwaarden & Vervolg Complexe zaken en de dienst 
Onderzoek. 

 Handelingsprotocol geeft richtlijnen wanneer dienst 
Onderzoek ingezet wordt.  

 Daarnaast blijkt uit de praktijk dat het doen van onderzoek 
niet altijd het proces ondersteunt om het gezin te motiveren 
voor hulp omdat directbetrokkenen en professionals een 
zware lading aan de dienst Onderzoek geven. Daarnaast is het 
bijvoorbeeld een extra belasting voor het gezin door de 
onzekerheid over de uitkomsten en de afstand naar het gezin. 

Verbetermaatregel  Interne afstemming tussen gedragswetenschappers en medewerkers 
om bij de start van een onderzoek concrete afspraken te maken en 
gezin, omgeving en professionals uit het netwerk te betrekken bij het 
onderzoek.  
Bij medewerkers het bewustzijn vergroten om het doen van 
onderzoek als een kans op herstel in te zetten in plaats van het zwaar 
en ingewikkeld te maken.  
Evenwicht aanbrengen tussen de kwaliteit versus kwantiteit van de 
dienst om de dienstverlening aan gezinnen en huishoudens te 
verbeteren. 

 

 Overdracht na de diensten Voorwaarden en Vervolg en Onderzoek  

Doel  De verantwoordelijkheid voor het bewerkstelligen van directe 
en stabiele veiligheid in het gezin is in een overdrachtsgesprek 
belegd bij de volwassen direct betrokkene(n) zelf en/of bij een 
professional buiten Veilig Thuis. 

Analyse   VT NOG heeft in 2019 1580 overdrachten uitgevoerd. De 
realisatie is 71% van de begrote aantallen voor 2019. 
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Oorzaak   Het merendeel van de overdrachten na de diensten V&V en 
Onderzoek leidt tot overdracht naar de partners.   

 De duur van de overdracht is zeer divers en afhankelijk van de 
werkwijze en eventuele wachtlijsten bij partners. 

Verbetermaatregel  De wachtlijsten bij de hulpverlening zoals Moviera, GGZ en 
gespecialiseerd hulpverlening zorgen ervoor dat een deel van de 
overdracht niet conform afspraken overgedragen kan worden. 
Streven  naar  geen wachtlijsten voor de doelgroep en gerichte 
inkoop.  
Met de gemeenten en de partners zoeken naar structurele  
oplossingen om zicht op veiligheid te kunnen borgen.  

 

 Monitoren 

Doel Veilig Thuis beoordeelt of de veiligheidsvoorwaarden hebben geleid 
tot directe en later stabiele veiligheid en heeft inzicht in de stappen 
die zijn gezet tot herstel van de opgelopen schade als gevolg van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling. 

Analyse   Conform de begroting 2019 wordt bij 62% van de diensten 
Voorwaarden en Vervolg en Onderzoek monitoring uitgevoerd. Dit 
zijn zowel startende als afgeronde interventies. 

 VT NOG wijkt af van de landelijke richtlijnen waarin 1,5 jaar 
gemonitord wordt. Het onderzoek doen naar de effecten van de 
aangepaste werkwijze in NOG heeft vertraging opgelopen omdat  
studenten zich niet aangemeld hebben voor de uitvoering. Er zijn 
diverse universiteiten en HBO instituten benaderd met de vraag 
om dit onderzoek uit te voeren.  

Oorzaak  De uitvoering van de dienst Monitoren is conform regionale 
afspraken. Bij acute veiligheid wordt eventueel een nieuwe dienst 
ingezet om veiligheidsvoorwaarden op te stellen en professionals te 
ondersteunen.  

Verbetermaatregel  Het onderzoek naar de effecten van de aangepaste werkwijze in NOG 
wordt in het eerste kwartaal van 2020 uitgevoerd. De resultaten van 
het onderzoek benutten om de kwaliteit van de monitoring te 
verbeteren. 

 

 Zicht op veiligheid 

Doel  Na afronding van de dienst Voorwaarden en Vervolg of de 
dienst Onderzoek is, om nieuwe incidenten te voorkomen, 
actief Veiligheidstoezicht nodig totdat de aangevraagde 
maatregel bij de Raad voor de Kinderbescherming of de 
Kantonrechter is ingegaan. 

 Als de casus na afronding van de diensten niet binnen de 
afgesproken termijn overgedragen kan worden.  

Analyse   425% toename van het aantal aangevraagde maatregelen ten 
opzichte van de begroting 2019. 
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Oorzaak  De oorzaak van de stijging heeft betrekking op: 

 Herhaalde meldingen waarbij ingezette interventies niet 
toereikend zijn om de veiligheid van vooral de kinderen te 
borgen. 

 Conflictscheidingen.  

 Onvoldoende ontwikkeling/verandering bij ouders/ 
structurele ondersteuning nodig. 

 Wachttijden bij partners bij aanvang van de maatregelen. 

Verbetermaatregel  Er is onvoldoende zicht op de duur van de overdracht en is erg 
afhankelijk van welke hulp ingezet kan worden.  Dit willen wij graag 
beter in beeld brengen. 
De wachtlijsten bij aanbieders beter in beeld brengen en 
communiceren. 
Daarnaast de samenwerking met de jeugbeschermingsketen efficiënt  
organiseren en zoeken naar oplossingen gebruikmakend van de 
landelijke pilots.  

 

 Beoordeling en uitvoering Tijdelijk Huisverbod 

Doel Adviseren HOvJ bij beoordeling en besluit opleggen Tijdelijk 

Huisverbod. Mogelijkheid creëren om in een geweldssituatie te 

voorzien in een time-out periode waarbinnen de benodigde 

hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan worden 

voorkomen. 

 Stopzetten van de onveiligheid en het creëren van veiligheid 

 In kaart brengen wat hiervoor nodig is. 

Voordat de zorgcoördinatie kan worden afgerond is het belangrijk dat 

de volgende stappen zijn doorlopen: 

 Er zijn hulpverleningstrajecten gevonden die aansluiten op de 

specifieke hulpvraag van de directbetrokkenen en waar kan, 

zorg met een kader (en daar heeft een intake 

plaatsgevonden). 

 Betrokkenen gaan akkoord en zijn, waar mogelijk, 

gemotiveerd voor het volgen van deze trajecten 

Analyse   Beoordeling THV stijgt met 26% ten opzichte van de begrote 

aantallen voor 2019. 

 Het aantal beoordelingen THV is gelijk gebleven ten opzichte 

van de realisatie in 2018. 

 De realisatie van het aantal opgelegde THV ligt op 94% van de 

begrote aantallen voor 2019. 

 Er is een daling van het aantal opgelegde THV ten opzichte 

van 2018.  

Oorzaak   Een aantal beoordelingen heeft niet geleid tot het opleggen 

van THV omdat er niet aan de criteria wordt voldaan. Deze 

zijn wel als melding opgepakt en afgehandeld.  

 De oorzaak van de afname ligt mede in de complexiteit van 

situaties waarin sprake is van (veel) herhaling van geweld. De 

politie kiest regelmatig voor andere maatregelen, zoals een 
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gedragsaanwijzing, omdat deze voor een langere periode 

ingezet kunnen worden. 

Verbetermaatregel  In samenwerking met de politie zoeken naar interventies passend bij 

de complexe problematiek van de doelgroep.  
 

 Meldpunt& Veiligheidsbeoordeling Jeugdprostitutie 

Doel Veilig Thuis is het meldpunt jeugdprostitutie (JP) voor de regio Noord 
Oost Gelderland. De veiligheidsbeoordeling wordt uitgevoerd en 
afhankelijk van de afspraken met de gemeenten wordt doorverwezen 
en/of zorgcoördinatie conform afspraken geboden in samenwerking 
met de procesregisseur ketenaanpak jeugdprostitutie. 

Analyse   Het aantal meldingen JP ligt op 70% van de begroting 2019. 
Jaarlijks varieert het aantal meldingen en is afhankelijk of er 
preventief veel aandacht aan wordt besteed door het lokale 
veld. 

Oorzaak   Jeugdprostitutie valt landelijk onder mensenhandel. Een deel 
van de meldingen loopt via Comensha.  

 Er zijn in de regio diverse ingangen om een melding te doen 
en op te pakken.   

 De afweging wanneer wie gebeld moet worden door de 
signaleerder is onduidelijk. 

Verbetermaatregel  Veilig Thuis is het meldpunt voor mensenhandel (valt onder wettelijke 
taak) en heeft de taak om de meldingen aan te nemen en hier  
conform regionale afspraken vervolg aan te geven.  
Het is belangrijk om de samenwerking in de totale keten te blijven 
volgen en afspraken te maken over de eventuele lacunes. 

 

 Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers 

Doel Medewerkers van Veilig Thuis nemen deel aan casus overleggen en/of 
brengen casussen in de veiligheidskamers in de Achterhoek, Noord 
Veluwe, Midden IJssel (Apeldoorn en Zutphen). Daarnaast worden zij 
gevraagd om deel te nemen aan het Multidisciplinair Overleg over 
casuïstiek. 

Analyse   Overleggen in de Veiligheidskamers zijn divers en afhankelijk 
van de coördinator van de betreffende kamer.  

Oorzaak   Nieuwe visie op de rol/functie van Veiligheidshuis heeft 
invloed op de uitvoering.  

Verbetermaatregel  In overleg met Veiligheidshuis NOG werken aan de doorontwikkeling 
van casusoverleggen in de ontwikkeling van MDA++. 

Oorzaak  • Diversiteit in kennis en ervaring professionals lokale veld. 
• Professionals hebben niet doorlopend te maken met  
               gezinnen/huishoudens die te maken hebben met huiselijk  
               geweld en kindermishandeling. Inschatting maken van de  
               veiligheid, opstellen veiligheidsplan vraagt expertise. 
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 Voorlichtingen en overleggen lokale veld 

Doel Burgers en professionals goed voorlichten over de werkwijze van 
Veilig Thuis om laagdrempelig en vroeg huiselijk geweld en 
kindermishandeling te signaleren en gezamenlijk oplossingen aan te 
dragen om de veiligheid te borgen.   

Analyse   Realisatie is met 64% toegenomen ten opzichte van de 
begroting 2019. Het geven van voorlichting, deelnemen aan 
diverse overleggen (zichtbaar zijn) is een voorwaarde om de 
samenwerking  lokale teams vorm te geven en effectief te zijn 
in de aanpak.   

Oorzaak   Er is veel behoefte aan informatie over Veilig Thuis bij 
partners in het sociale domein en de strafketen. De komst van 
de verbeterde Meldcode en radar functie heeft deze behoefte 
versterkt.  

 Huidige middelen zijn niet toereikend om alle verzoeken te 
honoreren. 

Verbetermaatregel  VTNOG zoekt naar creatieve oplossingen zoals aanbieden van 
voorlichtingen op eigen locatie door breed uit te nodigen, in één 
gemeente diverse vragen bundelen, etc.  
Vanaf 2020 zal veilig Thuis niet automatisch deelnemen aan 
voorlichtingen en trainingen die door Moviera verzorgd worden.  
De samenwerking blijft en vanuit de inhoud bepaald of de 
aanwezigheid van VTNOG meerwaarde heeft.  

 

 Ondersteuning professionals 

Met de gemeenten zijn in 2019 geen prestatieafspraken gemaakt en in de praktijk wel uitvoering 

gegeven aan de dienst. 

Doel Ondersteuning professionals bestaat uit; 
- Het ondersteunen in de voorbereiding van gesprekken met 

direct betrokkenen bij HG/KM. 
- Het ondersteunen tijdens gesprekken met direct betrokkenen. 
- Het ondersteunen in het opstellen en/of bespreken van een 

veiligheidsplan. 
- Het bijwonen van een lokaal teamoverleg ter bespreking van 

de te nemen stappen. 

Analyse   In 2019 is de dienst Ondersteuning aan professionals in 203 
situaties ingezet naar aanleiding vragen van professionals.   

 De behoefte om na overdracht casussen ondersteuning te 
ontvangen helpt om de overdracht laagdrempelig en soepel te 
laten verlopen en te ondersteunen bij het opstellen van een 
veiligheidsplan en bij het niet kunnen borgen van de 
veiligheid. 

 Het is reëel om van alle professionals lokale veld te 
verwachten dat zij zich specialiseren in de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling.  

Oorzaak  Diversiteit in kennis en ervaring professionals lokale veld op 
het gebied van HG/KM en Veiligheid. 
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Verbetermaatregel Op basis van opgedane ervaring zoeken naar structurele oplossingen 
om de handelingsvaardigheden van professionals te vergroten. 
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 Toelichting op basis van cijfers adviezen en meldingen 

In de onderstaande paragrafen zijn de specificaties van het aantal adviezen en meldingen in beeld 

gebracht om u inzicht te geven in aard en omvang van de problematiek en wie advies vraagt en 

melding doet.  

 Adviezen 

 

(6 adviezen zijn anoniem) 

Organisatietype adviesaanvrager 
Aantallen % 

Jeugdhulpaanbieder 326 9,0% 

Anders (bewindvoering, banken, kerken, thuiszorg) 315 8,7% 

Basisonderwijs 266 7,4% 

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 215 6,2% 

Volwassen GGZ-instelling 209 5,8% 

Centrum voor Jeugd en Gezin 173 4,8% 

Voortgezet onderwijs 123 3,4% 

Huisartsenpraktijk 151 4,2% 

Politie - melding-aangifte 154 4,3% 

Jeugd GGZ-instelling 109 3,0% 

Andere regio 99 2,7% 

Algemeen maatschappelijk werk 99 2,7% 

Ziekenhuis 552 15,3% 

Beschermd/begeleid wonen 73 2,0% 

Kinderopvang 96 2,7% 

Sociaal team 103 2,9% 

Gecertificeerde instelling 76 2,1% 

GGD-instelling 51 1,4% 

Reclassering 48 1,3% 

Jeugdgezondheidszorg 52 1,4% 

Verzorgings- of verpleeghuis 30 0,8% 

Speciaal onderwijs 26 0,7% 

Maatschappelijke opvang 32 0,9% 

Speciaal voortgezet onderwijs 26 0,7% 

Verslavingszorg instelling 22 0,6% 

(Ambulant en intramuraal) Huiselijk geweld hulpverlening m/v 23 0,6% 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 15 0,4% 

Gehandicaptenzorg 25 0,7% 

Middelbaar beroepsonderwijs 20 0,6% 

Verloskundigenpraktijk 25 0,7% 

Adviezen Aantallen %

Rol of functie adviesvrager

Beroepsmatig 3605 58,7%

Niet-beroepsmatig 2534 41,3%

Eindtotaal 6139 100%
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Onbekend 13 0,4% 

Ambulancedienst 14 0,4% 

Anders - justitie 10 0,3% 

Raad voor de Kinderbescherming 7 0,2% 

Kraamzorgpraktijk 6 0,2% 

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 16 0,4% 

Leerplicht 2 0,1% 

Halt 3 0,1% 

     

     

     

      

Eindtotaal 3605 100% 

 

Aard van het huiselijk geweld/kindermishandeling volgens 
adviesvrager (meerdere antwoorden mogelijk) Aantallen 

% 

Kindermishandeling 3488 51,2% 

(Ex-) Partnergeweld 1521 22,3% 

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 1148 16,8% 

Huiselijk geweld overig 281 4,1% 

Ouderenmishandeling (65+ ) 224 3,3% 

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 156 2,3% 

Eindtotaal 6818 100% 

 

Informatie over veiligheidsproblematiek volgens adviesaanvrager 
(meerdere antwoorden mogelijk) Aantallen % 

Emotionele / psychische mishandeling 1200 37,3% 

Conflictscheiding  1075 33,4% 

Fysieke mishandeling  602 18,7% 

Ander (ex-) partnergeweld  85 2,6% 

Achterlating  8 0,2% 

Stalking  33 1,0% 

Eer gerelateerd geweld  46 1,4% 

Huwelijksdwang 9 0,3% 

Jeugdprostitutie 25 0,8% 

Mensenhandel  6 0,2% 

Ontspoorde mantelzorg  80 2,5% 

Seksueel misbruik  27 0,8% 

Financiële uitbuiting  25 0,8% 

Eindtotaal  3221 100% 
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Vorm van het geweld Kindermishandeling volgens adviesaanvrager 
(meerdere antwoorden mogelijk) Aantallen % 

Emotionele / psychische verwaarlozing 1618 32,8% 

Emotionele / psychische mishandeling  1210 24,5% 

Getuige van (de gevolgen van) geweld in het gezin 810 16,4% 

Fysieke mishandeling: overig  586 11,9% 

Fysieke verwaarlozing  341 6,9% 

Seksueel misbruik 211 4,3% 

Andere kindermishandeling  132 2,7% 

Pediatric Condition Falsification  16 0,3% 

Fysieke mishandeling: vrouwelijke genitale verminking  3 0,1% 

Fysieke mishandeling: shaken-baby-syndroom 2 0,0% 

Eindtotaal  4929 100% 

 

Vorm Ouderenmishandeling (65+) volgens adviesvrager (meerdere 
antwoorden mogelijk) Aantallen % 

Emotionele / psychische mishandeling  117 39,3% 

Financiële uitbuiting 103 34,6% 

Fysieke mishandeling  44 14,8% 

Fysieke verwaarlozing 20 6,7% 

Andere ouderenmishandeling  13 4,4% 

Andere ouderenmishandeling  1 0,3% 

Eindtotaal  298 100% 
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 Meldingen  

Meldingen Aantallen % 

Rol of functie melder     

Beroepsmatig 2842 87,9% 

Niet-beroepsmatig 392 12,1% 

Eindtotaal 3234 100% 

 

(21 meldingen zijn anoniem) 

 

Organisatie type melder  
Aantallen % 

Politie - melding-aangifte 1878 66,1% 

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 101 3,6% 

Jeugdhulpaanbieder 72 2,5% 

Basisonderwijs 77 2,7% 

Ziekenhuis 83 2,9% 

Volwassen GGZ-instelling 59 2,1% 

Ambulancedienst 58 2,0% 

Anders 61 2,1% 

Centrum voor Jeugd en Gezin 32 1,1% 

Voortgezet onderwijs 49 1,7% 

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 45 1,6% 

Huisartsenpraktijk 49 1,7% 

Andere regio 42 1,5% 

Jeugd GGZ-instelling 33 1,2% 

Sociaal team 19 0,7% 

Beschermd/begeleid wonen 16 0,6% 

Jeugdgezondheidszorg 11 0,4% 

Gecertificeerde instelling 18 0,6% 

Algemeen maatschappelijk werk 21 0,7% 

Reclassering 12 0,4% 

(Ambulant en intramuraal) Huiselijk geweld hulpverlening m/v 8 0,3% 

Speciaal onderwijs 13 0,5% 

GGD-instelling 14 0,5% 

Verslavingszorg instelling 9 0,3% 

Maatschappelijke opvang 9 0,3% 

Verloskundigenpraktijk 5 0,2% 

Kinderopvang 7 0,2% 

Politie - overige inzet 4 0,1% 

Gehandicaptenzorg 7 0,2% 

Speciaal voortgezet onderwijs 2 0,1% 

Leerplicht 3 0,1% 

Raad voor de Kinderbescherming 3 0,1% 

Halt 2 0,1% 
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Kraamzorgpraktijk 2 0,1% 

Hoger beroepsonderwijs 1 0,0% 

Anders - justitie 2 0,1% 

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 5 0,2% 

Centrum Seksueel Geweld 2 0,1% 

Middelbaar beroepsonderwijs 4 0,1% 

Eigen Veilig Thuis 2 0,1% 

Verzorgings- of verpleeghuis 1 0,0% 

Sociaal cultureel werk / jongerenwerk 1 0,0% 

Eindtotaal 2842 100% 

 

Vermoedelijke aard van het geweld (meerdere antwoorden mogelijk) Aantallen % 

Kindermishandeling - 01 2098 47,0% 

(Ex-) Partnergeweld - 03 1277 28,6% 

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling - 99 471 10,6% 

Huiselijk geweld overig - 05 299 6,7% 

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) - 02 246 5,5% 

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) - 04 73 1,6% 

Eindtotaal 4464 100% 

 

Aanvullende informatie over veiligheidsproblematiek             (meerdere 
antwoorden mogelijk) Aantallen % 

Emotionele / psychische mishandeling 1002 51,4% 

Fysieke mishandeling/Verwaarlozing 684 35,1% 

Ander (ex-) partnergeweld 52 2,7% 

Stalking 65 3,3% 

Eer gerelateerd geweld - 03 51 2,6% 

Jeugdprostitutie - 07 34 1,7% 

Ontspoorde mantelzorg - 02 22 1,1% 

Huwelijksdwang - 04 7 0,4% 

Menshandel - 06 3 0,2% 

Achterlating - 05 3 0,2% 

Seksueel misbruik 18 0,9% 

Financiële uitbuiting 9 0,5% 

Eindtotaal 1950 100% 
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Vorm van het geweld Kindermishandeling                            (meerdere 
antwoorden mogelijk) Aantallen % 

Getuige van (de gevolgen van) geweld in het gezin 898 28,5% 

Emotionele / psychische verwaarlozing 934 29,6% 

Emotionele / psychische mishandeling 632 20,0% 

Fysieke mishandeling: overig 359 11,4% 

Fysieke verwaarlozing 226 7,2% 

Andere kindermishandeling 38 1,2% 

Seksueel misbruik 53 1,7% 

Pediatric Condition Falsification 5 0,2% 

Fysieke mishandeling: vrouwelijke genitale verminking 4 0,1% 

Fysieke mishandeling: shaken-baby-syndroom 4 0,1% 

Eindtotaal  3153 100% 

 

Vorm Ouderenmishandeling (65+)   (meerdere antwoorden mogelijk)                                      Aantallen % 

Emotionele / psychische mishandeling 50 45,9% 

Fysieke mishandeling 29 26,6% 

Financiële uitbuiting 14 12,8% 

Andere ouderenmishandeling 6 5,5% 

Fysieke verwaarlozing 10 9,2% 

Eindtotaal  109 100% 



 
 
 
 

Pagina 44 van 102 
 

 Personeel 

 Strategisch personeelsbeleid 
Het strategisch personeelsbeleid kent acht bouwstenen: 

1 Wetgeving en CAO  

2 Strategische doelstellingen  

3 Kernwaarden, competenties en gedrag  

4 Talenten Motivatie Analyse  

5 Visie op medewerkers  

6 Cultuur  

7 Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit  

8 Visie op personeelsplanning. 

Het personeelsbeleid is de basis voor alle personeelsregelingen zoals het SKJ geaccrediteerde 
praktijkprogramma nieuwe medewerkers, werving en selectie nieuwe medewerkers en de jaarlijkse 

ontwikkelgesprekken. 

 

 Formatie 

Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft 73,91 fte op basis van vaste en flexibele personeelsleden 

waarvan 69,6 fte primair uitvoerend. De formatie van Veilig Thuis is conform de subsidiebijdragen 

van de regio’s als volgt verdeeld: 40% Achterhoek, 40% Midden IJssel en 20% Noord Veluwe. 
 

Personeelsverloop van Veilig Thuis in het verslagjaar: 

 In totaal hebben 22 medewerkers de organisatie verlaten (17%). 

De uitstroom heeft diverse oorzaken zoals het niet eens zijn met de visie op veiligheid, 

langdurig hulp willen verlenen, op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging, zich niet kunnen 

vinden in de uitgezette lijn van de organisatie, ervaren werkdruk. 

 

 Er zijn 26 nieuwe medewerkers in dienst getreden (21%). 

De instroom van nieuw personeel ligt op 20,6% omdat de organisatie streeft naar 

medewerkers in vast dienstverband voor de stabiliteit van de teams en de samenwerking 

met het lokale veld.  

 Opleidingen en trainingen 

Binnen Veilig Thuis leren we door samen te werken en door te reflecteren, waardoor we meer inzicht 
verkrijgen in hoe we als professionals werken. We leren door gebruik te maken van nieuwe 
methodieken en technieken en door het volgen van opleidingen en trainingen, die tevens gericht zijn 
op de (her)registratie in het kader van Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).  
 
Veilig Thuis stelt ieder jaar budget beschikbaar voor opleidings- en loopbaanbeleid. Het budget wordt 
benut voor zowel (in company)-trainingen en opleidingen als voor individuele opleidingswensen.  
In 2019 hebben onze medewerkers diverse opleidingen en trainingen gevolgd om te kunnen werken 

als medewerkers Veilig Thuis. Naast individuele wensen voor trainingen en opleidingen is het 

volgende aanbod gedaan aan alle medewerkers: 
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 Grensoverschrijdend gedrag voor alle medewerkers  

 Basistraining Veilig Thuis medewerker inclusief instrument veiligheidstaxatie voor alle nieuwe 

medewerkers  

 Praten met kinderen 

 Trainingen cliëntregistratie  voor nieuwe medewerkers  

 Opfristrainingen voor medewerkers in vaste dienst 

 Tucht- en  beroepsethiek 

 BHV-training 

 

 Ziekteverzuim 

Het ziekteverzuim bij Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is gedaald naar 5,9% (2018 : 6,9%).   
Veilig Thuis blijft streven naar gemiddeld 5% ziekteverzuim (landelijk is dit gemiddeld 5,8%). Er wordt 

doorlopend preventief aandacht besteed aan verzuim en  zien een langzame verbetering ten 

opzichte van 2018.  

 Werkdruk   

VTNOG is zich bewust van het feit dat zij de medewerkers die het werk uitvoeren dient te binden aan 

de organisatie en boeiend werk te bieden. Dit doen wij door ze op te leiden, te coachen en daar waar 

nodig naast de medewerker staan bij rechtszaken, tuchtzaken, etc.   

Er is ook een aantal knelpunten die een structurele oplossing vragen namelijk; 

 Verantwoorde caseload zodat medewerkers ook kwaliteit kunnen leveren om de veiligheid 

bij gezinnen/huishoudens te borgen. Medewerkers geven aan gemotiveerd  te zijn op het 

moment dat zij de effecten van  interventies  kunnen zien/ waarnemen. Zij willen kwaliteit 

leveren. 

 De veiligheid van de medewerkers staat onder druk; zonder angst voor bedreiging op een 

huisbezoek gaan. Regelmatig worden medewerkers bedreigd.  

 Door de hoge werkdruk (complexe casuïstiek) en emotionele druk is er vaak geen tijd voor 

herstel. 
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 Risicomanagement 

In de onderstaande tabel zijn de risico’s uit de begroting 2019 toegelicht in het kolom 

beheersmaatregelen. 

Prioriteit Risico’s Analyse Invalshoeken Beheersmaatregelen 

Gemiddeld  Wachtlijsten Het is vooraf 

moeilijk in te 

schatten hoeveel 

meldingen per 

week binnen 

komen in een 

bepaalde periode.  

Politiek en 

bestuurlijk risico 

Organisatorisch en 

financieel risico 

Maatschappelijk 

Er is zicht op de periodes 

met hoge instroom. 

In de maanden juni/juli en 

december/januari en heeft 

betrekking op 

schoolvakanties. 

Afspraak: 

In december/januari en 

juni/juli ligt de focus van alle 

medewerkers op het 

primaire proces. Alle 

overige activiteiten worden 

tot een minimum beperkt. 

Geen trainingen, geen  

intervisie, geen interne 

overleggen, etc. 

Hoog Bij de directe 

overdracht en 

overdracht na 

actieve 

betrokkenheid VT 

ontstaat lacune 

omdat de keten 

niet binnen 

afzienbare 

periode (24 uur) 

op wil/kan 

pakken 

Met de lokale 

teams/keten 

afspraken maken 

om de periode in 

te korten en 

wachtlijsten 

voorkomen. 

Maatschappelijk  Er zijn werk- en proces 

afspraken gemaakt met de 

lokale teams. De borging 

van deze afspraken is volop 

gaande.  

 

Op basis van casussen 

wordt met betrokken 

partners gesproken 

(incidenteel) over hoe het 

anders en beter kan en 

gemeenten worden 

geïnformeerd over het 

knelpunt. 

Gemiddeld Ziekteverzuim 

medewerkers 

Een aantal 

medewerkers die 

in het kader van 

overgang van 

onderneming in 

dienst zijn van 

Veilig Thuis 

hebben/kunnen 

niet meegaan met 

de veranderingen.  

Daarnaast wordt 

door de 

medewerkers een 

Organisatorisch en 

financieel risico 

 

Politiek en 

bestuurlijk risico 

Het ziekteverzuim is met 

5,9% afgenomen t.o.v. 2018 

(6,9).   

 

Om de ervaren hoge 

werkdruk en het daarmee 

samenhangende 

kortdurende ziekteverzuim 

in beeld te brengen is er tijd 

geschreven en op basis van 

de uitkomsten worden in 

2020 een aantal 

maatregelen genomen.  
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hoge werkdruk 

ervaren.  

De medewerkers die niet 

mee kunnen met de 

veranderende werkwijze 

hebben inmiddels afscheid 

genomen. 

Hoog  Kwaliteit van de 

dienstverlening 

staat onder druk.   

In de begroting 

wordt uitgegaan 

van 40% 

overdracht naar 

lokale teams. 

Politiek en 

bestuurlijk 

 

Organisatorisch 

Financieel 

 

Maatschappelijk 

De overdracht naar lokale 

teams is 43%  dit is een 

toename van 4% t.o.v. 2018.  

 

Middels tijdschrijven 

worden de daadwerkelijk 

bestede uren per dienst in 

beeld gebracht.  

 

Er is n.a.v. ervaringen een 

update in voorbereiding 

voor de integrale werkwijze 

VTNOG om de diensten 

effectief en efficiënt in te 

richten. 

 

Aanvullende risico’s 2019 

1. Algemene Verordening Gegevensbescherming 

Ondanks dat er hoge eisen gesteld worden aan de ICT omgeving en afspraken met de  

medewerkers over het omgaan met privacygevoelige informatie blijft AVG een gemiddeld 

risico. In 2020 zullen aan de hand van interne audit beheersmaatregelen ingevoerd worden.    

2. Stichting heeft beperkt reserves 

Hierdoor heeft de Stichting een beperkt weerstandsvermogen. Dit betekent dat tegenvallers 

vooral uit de lopende begroting moeten worden opgevangen en er beperkt ruimte is voor 

het opvangen van onvoorziene gebeurtenissen.  

3. Gebeurtenissen na balansdatum 

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. 

Veilig Thuis maakt deel uit van vitale beroepen. De dienstverlening wordt gecontinueerd. Bij 

ieder cliëntcontact wordt een expliciete afweging gemaakt inzake het risico op besmetting én 

op de veiligheid van alle medewerkers en cliënten. Het kan dus voorkomen dat geplande 

(huis)bezoeken niet doorgaan. Als het bezoek doorgaat dan worden de richtlijnen van het 

RIVM gevolgd. Waar mogelijk wordt de dienstverlening met digitale middelen voortgezet. 

Andere hulpverlening, zoals huisartsen en scholen, zijn niet altijd beschikbaar omdat ze ook 

moeten prioriteren. 

De subsidie voor 2020 is verleend door de deelnemende gemeenten. Hierdoor kan Veilig 

Thuis haar dienstverlening blijven voortzetten. 
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 Financieel beleid 

 Hoofdlijnen financieel beleid 

De begroting is het uitgangspunt voor de aanvraag van de gemeentelijke subsidie. Stichting Veilig 
Thuis Noord Oost Gelderland heeft conform de wet- en regelgeving en binnen de begroting 2019 
uitvoering gegeven aan haar taken.  
 
De behaalde (financiële en inhoudelijke) doelen worden bewaakt door middel van 
managementrapportages. Tussentijds is in het halfjaarverslag gerapporteerd over de uitgevoerde 
kernactiviteiten en de financiële voortgang aan de Raad van Toezicht en aan de Vergadering van 
Gemeenten.  
 
Het financieel beleid is erop gericht de continuïteit van de organisatie te waarborgen en optimale 
randvoorwaarden te creëren voor het realiseren van de missie en doelstellingen van Veilig Thuis.  
 

 Resultaat over 2019 

In 2019 heeft Veilig Thuis in totaal € 6.447.404 aan subsidiegelden ontvangen van de 22 gemeenten 
voor de uitvoering van de wettelijke taken in de regio Noord Oost Gelderland. 
 
In 2019 is in totaal een nadelig saldo van € 89.433 gerealiseerd, dat wil zeggen er is in totaal meer 
besteed dan het totaal aan beschikbaar gestelde middelen. 
 
Dit is als volgt samengesteld: 

 Hogere uitgaven op regulier beschikbaar gestelde middelen   €  11.771 

 Lasten welke gedekt worden uit het voordelig resultaat 2018 (en niet zijn  
begroot voor 2019) 
- Project samenwerking onderwijs    €   31.227 
- Werkzaamheden regionale samenwerking   €   21.384 
- Werkzaamheden voor bouwen van rapportages  €   25.051 

           €   77.662 
 

€   89.433 
 
In het afgelopen jaar heeft Veilig Thuis relatief veel gebruik moeten maken van inhuurkrachten om de 
wachtlijsten goed te kunnen beheersen en niet te ver op te laten lopen. Uiteindelijk is de overschrijding 
op de regulier beschikbaar gestelde middelen door continue bijsturing beperkt kunnen blijven tot 
€ 11.771. 
 
Vanuit het voordelig saldo 2018 is vorig jaar besloten in te stemmen met het doen van uitgaven 
waarvoor in 2018 al verplichtingen waren aangegaan of een bestemming was voorgesteld. Deze 
verplichtingen/bestemmingen zijn niet begroot in 2019 en worden gedekt uit de reserves van Veilig 
Thuis. Voor een meer gedetailleerde toelichting wordt verwezen naar de toelichting op de overige 
reserves. 
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In 2019 is Veilig Thuis bij aanvang van het schooljaar 2019/2020 gestart met het project investeren in 

de samenwerking met het onderwijs, 2e lijnorganisaties en de strafketen. Hiervoor zijn diverse 

activiteiten ontwikkeld om de samenwerking te versterken. Zo is een plan van aanpak opgesteld en 

ambtelijk overlegd met de kerngroep. De totale verwachte kosten zijn circa € 70.000, waarvan 

€ 31.227 tot besteding is gekomen in 2019. 

 

 Resultaatbestemming 2019 

Het nadelig resultaat van € 89.433 wordt in mindering gebracht op het saldo van de overige reserve. 

Bij de vaststelling van de jaarrekening 2018 op 11 april 2019 in de Vergadering van Gemeenten is 

namelijk aangegeven dat het voordelig resultaat 2018 mocht worden aangewend voor verplichtingen 

/bestemmingen zoals voorgesteld door Veilig Thuis. 
 

 Begroting 2020 

De begroting 2020 is op 6 juni 2019 vastgesteld door de Vergadering van Gemeenten. Voor 2020 
hebben de deelnemende gemeenten in totaal € 6.639.528 aan gelden ter beschikking gesteld voor de 
uitvoering van de (wettelijke) taken door Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.  
 
Het budget voor 2020 is gebaseerd op de begroting 2018, rekening houdende met een loon- en 
prijscompensatie van 3%. Inmiddels zijn er CAO afspraken gemaakt en er is 4% loon- en 
prijscompensatie afgesproken en € 200 eenmalige uitkering in juni.   
 

 Incidentele subsidies en opdrachten 2019 

In 2019 heeft Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland van de gemeente Apeldoorn de opdracht 
gekregen maatwerkdienstverlening te leveren voor zorgcoördinatie Jeugdprostitutie voor een bedrag 
van € 34.700. 
 
In 2019 is voor twee projecten, MDA++ en Handle with Care, subsidie verleend van € 45.000 per 
project door de gemeente Apeldoorn. In totaal is voor MDA ++ € 10.970 en voor Handle with Care 
€ 9.334 besteed. Het deel van de gelden dat nog niet tot besteding is gekomen is op de balans 
opgenomen. 
 
Daarnaast is een deel van de kosten voor bereikbaarheidsdiensten (€ 9.467) in rekening gebracht bij 
Veilig Thuis Midden Gelderland omdat in de eerste twee maanden nog twee medewerkers op de 
loonlijst van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland stonden. Verder is voorlichting gegeven aan externe 
partijen waarvoor een vergoeding van € 1.394 is ontvangen.  
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 Positie op balansdatum 

In de onderstaande tabel zijn de kerncijfers en kengetallen voor 2019 samengevat.  
 

Kerncijfers 2019 

Totaal vermogen € 173.503 

Subsidies € 6.447.404 

Overige bedrijfsopbrengsten €      62.328 

Personele kosten € -5.800.813 

Overige bedrijfskosten € -794.973 

Financiële baten en lasten (last) € -3.379 

Bedrijfsresultaat € -89.433 

Kengetallen 2019 

Liquiditeit: current ratio  0,71 

 
 
Stichting Veilig Thuis heeft beperkt reserves kunnen opbouwen. Hierdoor heeft de Stichting een 
beperkt weerstandsvermogen. Dit betekent dat tegenvallers vooral uit de lopende begroting moeten 
worden opgevangen en beperkt ruimte is voor het opvangen van onvoorziene gebeurtenissen. 
 
De current ratio is een indicator voor de liquiditeitspositie en geeft aan in welke mate kan worden 
voldaan aan de kortlopende financiële verplichtingen. Dit is de verhouding tussen de vlottende activa 
en kortlopende schulden.  
 
De liquiditeitspositie moet zodanig zijn dat de Stichting op korte termijn aan haar verplichtingen kan 
voldoen. In een gezonde situatie is sprake van een current ratio van minimaal gelijk of groter dan 1,0. 
De huidige liquiditeitspositie van 0,71 is onvoldoende.  
 

 Vooruitzichten 

In 2019 is de personele capaciteit fors toegenomen in verband met de inwerkingtreding van de 
verbeterde Meldcode. Voor een deel zijn de gevolgen van dit besluit duidelijk geworden in 2019. 
Voor 2020 blijven we de ontwikkelingen nauwgezet volgen en wordt hier pro actief op gestuurd. De 
continuïteit van het personeelsbestand en de inzet op kwalitatief hoogwaardige medewerkers blijft 
ook in 2020 belangrijk.  
 
De meerjarenbegroting 2021-2024 wordt geagendeerd voor de Raad van Toezicht en de Vergadering 
van Gemeenten begin juni 2020.  
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 Jaarrekening  

 Balans per 31 december 2019 

(Vóór resultaatbestemming) 
 REF. 31-12-2019 31-12-2018 

ACTIVA    
    
Vaste activa    
Materiële vaste activa 1 € 435.805 € 520.838 
Financiële vaste activa 2 € 23.135 € 19.045 
Totaal vaste activa  € 458.940 € 539.883 
    
    
Vlottende activa    
Vorderingen en overlopende activa 3 € 345.858 € 340.085 
Liquide middelen 4 €    26.729 € 710.212 
Totaal vlottende activa  € 352.587 € 1.050.297 
  ________    ________ 
Totaal activa     831.527 1.590.180 

 
 
 
 

 REF. 31-12-2019 31-12-2018 
PASSIVA    

    
Eigen vermogen    
Overige reserve 5 € 262.936 € 250 
Resultaat boekjaar  € -89.433 € 262.686 
Totaal eigen vermogen  € 173.503 € 262.936 
    
Voorzieningen 6 € 75.791 € 211.317 
    
Langlopende leningen 7 € 59.233 € 79.399 
    
Kortlopende schulden, ten hoogste 1 jr  €  €  
Overige kortlopende schulden 8 € 523.000 € 1.036.528 
   ________  ________ 
Totaal passiva  €    831.527 € 1.590.180 
      
*Het aansprakelijk vermogen bestaat uit het totaal aantal vermogen 
Per balansdatum bedraagt dit  € 173.503  262.936 
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 Staat van baten en lasten over 2019 

 REF. Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 
OPBRENGSTEN     
     
Subsidies 9 € 6.447.404 € 6.447.404 € 5.802.750 
Overige opbrengsten 10 €      62.328 € ________0 € 51.950 
Som der opbrengsten  € 6.509.732 € 6.447.404 € 5.854.700 
     
LASTEN     
     
Personeelslasten 11 € 5.800.813 € 5.735.729 € 4.935.501 
Afschrijving op materiele 
vaste activa 

12 € 122.769 € 111.500 € 89.392 

Overige lasten 13 €    672.204 € 596.195 € 566.036 
Som der lasten  € 6.595.786 € 6.443.424 € 5.590.929 
        
Resultaat  € -86.054 € 3.980 € 263.771 
Financiële baten en lasten  € _-3.379 €      -3.980 € -1.085 
Resultaat  € -89.433 €               0 € 262.686 
        
Het resultaat is als volgt 
verdeeld: 

  2019    2018 

Resultaat boekjaar  € -89.433   € 262.686 
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 Kasstroomoverzicht over 2019 

 REF. 2019 2018 
Kasstroom uit operationele activiteiten  
  
Bedrijfsresultaat  € -86.054 € 263.771 
  
Aanpassingen voor:  
Mutaties voorzieningen  € -135.526 €  202.463 
Afschrijvingen  €  122.769 €    89.392 
  € -12.757 € 291.855 
Veranderingen in werkkapitaal:  
Overige vorderingen  €     -5.773 €  212.751 
Vorderingen uit hoofde van subsidies  €               - €    84.474 
Kortlopende schulden (excl. Schulden 
aan kredietinstellingen behoudens 
rekening-courant krediet) 

  
 

€ 

 
 

-513.528 

 
 

€ 

 
 

-240.429 
  € -519.301 € 56.796 
Kasstroom uit bedrijfsoperaties  € -618.112 € 611.337 
Betaald interest en bankkosten  € -3.379 € -1.085 

 
Totaal kasstroom uit operationele 
activiteiten 

 € -621.491 € 591.864 

  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten:      
Investeringen financiële vaste activa  €     -4.090 €               - 
Investeringen materiële vaste activa  €   -37.736 € -189.908 
  
Totaal kasstroom uit investering 
activiteiten 

 € -41.826 € -189.908 

  
Kastroom uit financiersactiviteiten:  
Opgenomen lening  €               - € 103.937 
Aflossingen en aflossingsverplichting 
korte termijn 

 €    20.166 €    24.538 

  
Totaal kastroom uit 
financiersactiviteiten: 

  
€  

 
_-20.166 

€  
_79.399 

  
Mutatie geldmiddelen  € -683.483  500.828 
      
Stand geldmiddelen per 1 januari  € 710.212 € 209.384 
Stand geldmiddelen per 31 december  €   26.729 € 710.212 
Mutatie geldmiddelen  € -683.483 € 500.828 

 
 
Toelichting 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Voor de herleiding van de mutatie 
in de liquide middelen wordt het resultaat aangepast voor posten van de staat van baten en lasten 
en balansmutaties die geen invloed hebben op ontvangsten en uitgaven in boekjaar 2019. 
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 Algemene toelichting en grondslagen van waardering en resultaatbepaling 

10.4.1 Algemeen 

Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is statutair (en feitelijk) gevestigd te Apeldoorn, op het 
adres Linie 556, en is geregistreerd onder KvK-nummer 67491758. 
 
Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland is opgericht op 15 december 2016. De directie van de 
stichting wordt gevoerd door mevrouw A. Gülhan. 
 
De belangrijkste activiteiten zijn: 
Meldpunt voor (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling 

 Adviseren van burgers en professionals en verlenen van ondersteuning 

 Aannemen van meldingen en beoordelen en uitvoeren van veiligheidsbeoordeling  

 Uitvoeren van diensten Voorwaarden& Vervolg en Onderzoeken 

 Samenwerken met en informeren van organisaties die zijn betrokken bij de aanpak van 
huiselijk geweld in huiselijke geweld 

 Het rapporteren aan de melder 
 
Verslaggevingsperiode 
Deze jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2019. 
 
Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 
De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor 
de Jaarverslaggeving, uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving, in het bijzonder de 
Richtlijn voor de Jaarverslaggeving Hoofdstuk 640, Organisatie-zonder-winststreven. De grondslagen 
die worden toegepast voor de waardering van activa en passiva en de resultaten zijn gebaseerd op 
historische kosten, tenzij anders vermeld in de verdere grondslagen.  
 
Continuïteitsveronderstelling 
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. De begroting voor 
2020 is namelijk vastgesteld en op basis daarvan vindt de subsidieverlening door gemeenten plaats. 
De subsidie voor 2020 is gebaseerd op de begroting 2019 welke is geïndexeerd voor loon- en 
prijscompensatie met 3%. 
 
Vergelijking met voorgaand jaar 
De grondslagen van waardering en van resultaatbepaling en presentatie zijn ongewijzigd ten opzichte 
van voorgaand jaar, met uitzondering van de afschrijving op de Iphone 6S. Hier is sprake van de 
volgende schattingswijziging. 
 
Gedurende 2019 is gebleken dat Apple haar strategie heeft gewijzigd ten aanzien van de ondersteuning 
van Iphones bij nieuwe updates. Concreet betekent dit dat de Iphone 6S vanaf medio september 2020 
niet meer wordt ondersteund. De Stichting heeft er rekening mee gehouden dat alle huidige Iphones 
begin 2021 moeten zijn vervangen en heeft daarom in 2019 reeds rekening gehouden met een 
versnelde afschrijving. 
Als gevolg van een verkorte economische levensduur is de afschrijvingstermijn van de Iphones 6S 
verkort van 5 jaar naar een volledige afschrijving per eind 2020. 
Overeenkomstig de richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 145) worden de hieruit voortvloeiende 
effecten voor de afschrijvingen verwerkt in de verwachte resterende gebruiksperiode van de 
betreffende Iphones 6S. 
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Als gevolg hiervan zijn de afschrijvingskosten in het boekjaar met € 10.623 toegenomen ten opzichte 
van de kosten bij ongewijzigde uitgangspunten. Voor het jaar 2020 is het effect eveneens € 10.623 
extra afschrijving. 
 
Vergelijking met de begroting 
De in de jaarrekening opgenomen begrotingscijfers zijn gebaseerd op de door de Vergadering van 
Gemeenten op 5 juli 2018 goedgekeurde begroting 2019. 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat het management oordelen vormt en schattingen en 
veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de 
gerapporteerde waarde van activa en verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke 
uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De schattingen en onderliggende 
veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen worden 
opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor 
de herziening gevolgen heeft.  
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10.4.2 Grondslagen van waardering van activa en passiva 

Activa en passiva 
Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld, vindt waardering plaats tegen de 
geamortiseerde kostprijs. Toelichtingen op posten in de balans, resultatenrekening en 
kasstroomoverzicht zijn in de jaarrekening genummerd.  
 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige 
economische voordelen naar Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zullen toevloeien en de 
waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans 
opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard zal gaan met een 
uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen en de omvang van het bedrag 
daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
 
Een in de balans opgenomen actief of verplichting blijft op de balans, als een transactie met 
betrekking tot het actief of de verplichting niet leidt tot een belangrijke verandering in de 
economische realiteit met betrekking tot het actief of de verplichting.  
 
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt dat 
alle of nagenoeg alle rechten op economische en alle of nagenoeg alle risico’s met betrekking tot het 
actief of de verplichtingen aan een derde zijn overgedragen. Verder wordt een actief of een 
verplichting niet meer in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat niet meer wordt voldaan aan de 
voorwaarden van waarschijnlijkheid van de toekomstige economische voordelen en of 
betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde.  
 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, wat ook de functionele valuta is van Stichting Veilig 
Thuis Noord Oost Gelderland. 
 
Materiële vaste activa 
De materiële vaste activa zijn gewaardeerd op de aanschafwaarde onder aftrek van de afschrijvingen 
die gebaseerd zijn op de verwachte gebruiksduur.  
 
De volgende afschrijvingstermijnen (in jaren van de aanschafwaarde minus eventuele restwaarde) 
worden hierbij gehanteerd: 

 Verbouwing  15 jaar 

 Inventaris  10 jaar 

 ICT     5 jaar 
 
Investeringen gedaan in de loop van het boekjaar worden tijdsevenredig afgeschreven. Jaarlijks 
wordt vastgesteld of er bijzondere waarderingsverminderingen noodzakelijk zijn op de materiële 
activa.  
 
Financiële vaste activa 
De onder financiële vaste activa opgenomen overige vorderingen worden initieel gewaardeerd tegen 
de reële waarde, gewoonlijk de nominale waarde, onder aftrek van noodzakelijk geachte 
voorzieningen. Vervolgens worden deze vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. 
 
Vorderingen 
De eerste waardering van vorderingen is tegen reële waarde, inclusief transactiekosten. Een 
voorziening wordt getroffen op de vorderingen op grond van verwachte oninbaarheid.  
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Liquide middelen 
Liquide middelen bestaan uit kas, banktegoed en deposito’s met een looptijd korter dan twaalf 
maanden. Rekening-courantschulden bij banken zijn opgenomen onder schulden aan 
kredietinstellingen onder kortlopende schulden. Liquide middelen worden gewaardeerd tegen de 
nominale waarde.  
 
Eigen vermogen 
Binnen het eigen vermogen wordt onderscheid gemaakt tussen de overige reserves en 
bestemmingsfondsen.  
 
Bestemmingsfondsen 
Bestemmingsfondsen zijn reserves waaraan door derden een beperktere bestedingsmogelijkheid is 
aangebracht dan op grond van de statuten van bestaan.  
 
Aanwending van bestemmingsfondsen 
Uitgaven die worden gedekt uit bestemmingsfondsen worden in de resultatenrekening verantwoord, 
en via de resultaatbestemming ten laste van de betreffende reserve gebracht.  
 
Overige reserves 
Onder de overige reserves is opgenomen dat deel van het eigen vermogen, waarover de bevoegde 
organen binnen de statutaire doelstellingen van de Stichting vrij kunnen beschikken. 
 
Voorzieningen 
Voorzieningen worden gevormd door in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de 
balansdatum bestaan waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en 
waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd 
tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per 
balansdatum af te wikkelen.  
 
Langlopende schulden 
Leaseovereenkomsten worden geclassificeerd als financiële leaseovereenkomsten indien, in 
belangrijke mate, de economische voor- en nadelen verbonden aan het onderliggende actief voor 
rekening en risico van Stichting Veilig Thuis zijn.  
 
Activa aangehouden onder financiële leaseovereenkomsten worden verantwoord onder de materiële 
vaste activa en worden gewaardeerd tegen de som van de verschuldigde leasetermijnen, verminderd 
met de daarin opgenomen rentebestanddelen. De geleasede activa worden afgeschreven gedurende 
de economische levensduur van de activa. Bij de eerste opname wordt het geleasede actief 
gewaardeerd tegen de kostprijs van de minimale leasebetalingen. Na de eerste opname geschiedt de 
waardering in overeenstemming met de toepassing zijnde grondslag voor het betreffende actief.  
 
De in de leasetermijnen opgenomen verschuldigde rente wordt ten laste van de winst- en 
verliesrekening afgeschreven over de looptijd van de leaseovereenkomsten.  
 
Schulden 
De kortlopende schulden hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar. De schulden 
worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd tegen 
de geamortiseerde kostprijs.  
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10.4.3 Grondslagen van resultaatbepaling 

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de baten en de lasten over het verslagjaar, met 
inachtneming van de hierover reeds vermelde waarderingsgrondslagen. Baten en lasten worden in 
de staat van baten en lasten opgenomen wanneer de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
 
Baten worden verantwoord in het jaar waarin de baten zijn gerealiseerd. Lasten worden in 
aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige baten en lasten worden 
toegerekend aan de verslagperiode waarop deze betrekking hebben.  
 
Baten (waaronder nagekomen budgetaanpassingen) en lasten uit voorgaande jaren die in dit 
boekjaar zijn geconstateerd, worden aan dit boekjaar toegerekend.  
 
Opbrengsten 
Opbrengsten uit het verlenen van diensten worden in de staat van baten en lasten verwerkt wanneer 
het bedrag van de opbrengsten op betrouwbare wijze kan worden bepaald, de inning van de te 
ontvangen vergoeding waarschijnlijk is, de mate waarin de dienstverlening op balansdatum is 
verricht betrouwbaar kan worden bepaald en de reeds gemaakte kosten en de kosten die (mogelijk) 
nog moeten worden gemaakt om de dienstverlening te voltooien op betrouwbare wijze kunnen 
worden bepaald. 
 
Indien het resultaat van een bepaalde opdracht tot dienstverlening niet op betrouwbare wijze kan 
worden bepaald, worden de opbrengsten verwerkt tot het bedrag van de kosten van de 
dienstverlening, die worden gedekt door de opbrengsten. De met de opbrengsten samenhangende 
lasten worden toegerekend aan de periode waarin de baten zijn verantwoord.  
 
Subsidie gemeenten 
De subsidiegelden van de gemeente zijn bedoeld voor de uitvoering van taken Maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) en taken op het gebied van Jeugd (Jeugdwet). De subsidies zijn gebaseerd op 
de subsidieverleningen door de gemeenten.  
 
Gemeenten hebben in de Vergadering van Gemeenten op 12 april 2018 besloten akkoord te gaan 
met het opstellen van één jaarverantwoording door Veilig Thuis Noord Oost Gelderland voor de 
vaststelling van de subsidies voor de wettelijke taken van Veilig Thuis en gezamenlijk afgesproken 
maatwerk diensten. Veilig Thuis levert een eenduidig aanbod van producten en prestaties voor het 
hele zorggebied. Dit aanbod is uniform voor alle 22 gemeenten. Dit draagt bij aan de efficiency en 
betaalbaarheid van deze producten en diensten. Dit impliceert ook dat alle 22 gemeenten 
eenduidige (prestatie)afspraken (bijlage 1 bij subsidieverlening) hanteren bij deze producten en 
diensten en dat gemeenten niet afzonderlijk voorwaarden aan Veilig Thuis opleggen. Dit 
uitgangspunt maakt dat Veilig Thuis bij 22 gemeenten een gelijkluidende subsidieaanvraag indient 
waarin de prestaties voor het totale werkgebied zijn vastgelegd. De enige variabele is het subsidie 
bedrag per gemeente.  
 
Overige bedrijfsopbrengsten 
De belangrijkste overige bedrijfsopbrengsten hebben betrekking op uitleen van personeel.  
 
Personeelskosten 
Lonen, salarissen en andere personeelslasten worden verantwoord in de periode waarin personeel 
op grond van de arbeidsvoorwaarden het recht op beloning verkrijgt. Sociale lasten worden 
toegerekend aan dezelfde periode als de lonen en salarissen waaraan deze sociale lasten direct 
kunnen worden toegerekend.   
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Pensioenen 
Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft voor haar werknemers een toegezegde 
pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde 
leeftijd recht op een pensioen, dat is gebaseerd op het gemiddeld verdiende loon berekend over de 
jaren dat de werknemer pensioen heeft opgebouwd bij Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. 
De verplichtingen, die voortvloeien uit deze rechten van haar personeel, zijn ondergebracht bij het 
bedrijfstakpensioenfonds Zorg en Welzijn. Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland betaalt 
hiervoor premies waarvan de helft door de werkgever wordt betaald en de andere helft door de 
werknemer. De pensioenrechten worden jaarlijks geïndexeerd, indien en voor zover de 
dekkingsgraad van het pensioenfonds (het vermogen van het pensioenfonds gedeeld door haar 
financiële verplichtingen) dit toelaat. Naar de stand van ultimo november 2019 was de dekkingsgraad 
van het pensioenfonds 96,0%. Het pensioenfonds dient een dekkingsgraad van ten minste 104,3% te 
hebben Het pensioenfonds verwacht hieraan te kunnen voldoen en voorziet geen noodzaak voor de 
aangesloten instellingen om extra stortingen te verrichten of om bijzondere premieverhogingen door 
te voeren. Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft geen verplichting tot het voldoen van 
aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het pensioenfonds, anders dan het effect van 
hogere toekomstige premies. Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft daarom alleen de 
verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.  
 
Afschrijvingen 
Materiële vaste activa worden vanaf het moment van ingebruikneming afgeschreven over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief. Indien een schattingswijziging plaatsvindt, van 
de toekomstige gebruiksduur, dan worden de toekomstige afschrijvingen aangepast. Boekwinsten en 
verliezen, uit de incidentele verkoop van materiële vaste activa, zijn begrepen onder de 
afschrijvingen.  
 
Overige bedrijfskosten 
De overige bedrijfskosten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben.  
 
Financiële baten en lasten 
De financiële baten en lasten betreffen van derden ontvangen (te ontvangen) en aan derden 
betaalde (te betalen) interest.  
 

10.4.4 Toelichting op het kasstroomoverzicht 

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het 
kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen, met uitzondering van deposito’s met een 
looptijd langer dan drie maanden. Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten.  
 

10.4.5 Waarderingsgrondslagen WNT 

Voor de uitvoering van de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen in de (semi) publieke 
sector (WNT) heeft de stichting zich gehouden aan de beleidsregel toepassing WNT en deze als 
normenkader bij het opmaken van deze jaarrekening gehanteerd.  
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 Toelichting op de balans per 31 december 2019 

10.5.1 Activa 

1. Materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt:  31-12-19 31-12-18 
     
Verbouwing   € 31.157 € 33.647 
Inventaris   € 58.297 € 62.971 
ICT   € 320.306 € 424.220 
Activa in uitvoering en vooruitbetaalde activa €   26.045               - 
Totaal materiële vaste activa € 435.805 € 520.838 

 
Het verloop van de materiële activa in het verslagjaar is als volgt weer te geven: 
 

 Ver-
bouwing 

Inventaris ICT  Activa in 
uitvoering 
en voor-

uitbetaalde 
activa 

Totaal 

       
Boekwaarde  
per 01-01-2019  

€ 33.647 € 62.971 € 424.220 € - € 520.838 

Bij: Investeringen € - € 2.817 € 8.874 € 26.045 € 37.736 
Af:  
Investeringssubsidies 

€ - € - € - € - € - 

Af: Afschrijvingen € 2.490 € 7.491 € 102.165 € - € 112.146 
Af: Extra afschrijving € - € - € 10.623 € - € 10.623 

Af: Desinvesteringen € ____- € _____- € _____- € _____- € _____- 

Boekwaarde  
per 31-12-2019 

 
€ 

 
31.157 

 
€ 

 
58.297 

 
€ 

 
320.306 

 
€ 

 
26.045 

 
€ 

 
435.805 

   
Aanschafwaarde € 52.288 € 75.625 € 532.828 € 26.045 € 660.741 
Cumulatieve 
afschrijvingen 

€ 6.199 € 17.328 € 201.409 €            - € 224.936 

 € 46.089 € 58.297 € 331.419 € 26.045 € 435.805 
   
Afschrijvingstermijn 
(jaren) 

15 10 5  -   

       
 
Toelichting 
Voor uitgaven > € 500 wordt beoordeeld of de betreffende uitgave voor activering in aanmerking 
komt, dit is het geval wanneer het gaat om u uitgaven inzake actief dat is bestemd om de 
bedrijfsuitoefening van de stichting duurzaam te dienen.  
 
In 2019 is € 10.623 extra afgeschreven op de Iphone 6S. In 2019 is bekend geworden dat Apple medio 
september 2020 geen ondersteuning meer zal bieden. De Stichting houdt er rekening mee dat alle 
Iphone’s 6S begin 2021 vervangen zijn. 
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Onder de materiële vaste activa is voor een totaalbedrag (aanschafwaarde in 2018) van € 103.937 

aan investeringen in vaste activa opgenomen waarvan Veilig Thuis alleen het economisch eigendom 

heeft. Voor de overige materiële vaste activa heeft Veilig Thuis het economische en juridische 

eigendom. 

De investering in ICT middelen voor het inrichten van 30 werkplekken in 2018 is voor een bedrag van 
€ 103.937 als zekerheid gesteld voor de langlopende schulden. Voor een nadere toelichting wordt 
verwezen naar het overzicht van de langlopende leningen. 
 

2. Financiële vaste activa 
De specificatie is als volgt:  31-12-19 31-12-18 
     
Overige vorderingen     
Waarborgsommen € 23.135 € 19.045 
     
Totaal financiële vaste activa € 23.135 € 19.045 

 
Toelichting 
In 2017 is een waarborgsom betaald aan de verhuurder van het pand aan de Linie 556 in Apeldoorn. 
In 2019 is in totaal € 4.090 aanvullend aan waarborgsommen betaald in verband met het aanvullend 
huren van (een deel) van de 4e etage. 
 
3. Vorderingen en overlopende activa 

De specificatie is als volgt:  31-12-19 31-12-18 
     
Vorderingen uit hoofde van subsidies 
Subsidies € 34.555 € 35 
     
Overige vorderingen     
Omzetbelasting € 275.085 € 280.894 
Veilig Thuis Midden Gelderland € 9.467 € 12.490 
Ziekengeld € -  5.680 
     
Vooruitbetaalde bedragen 
Regionale samenwerking 

 
€ 

 
- 

  
20.700 

Verzekeringen € 11.855 € 8.513 
Huur € 10.141 € 6.130 
Licentie Embrace € 4.162 € 4.080 
Verlof App € - € 958 
Kopieerapparaten € 593 

_______ 
€ 578 

_______ 
Totaal vorderingen en overlopende activa € 345.858 € 340.085 

 
Toelichting vorderingen uit hoofde van subsidies 

De specificatie is als volgt:  31-12-19 31-12-18 
  Subsidiejaar   
Gemeente Oude IJsselstreek 2018 € 35 € 35 
Gemeente Harderwijk 2019 € 34.520 

______ 
€ - 

______ 
  € 34.555 € 35 
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Overige toelichtingen op vorderingen en overlopende activa 
De vorderingen zijn getoetst op oninbaarheid, er zijn geen voorzieningen voor oninbaarheid 
gevormd. De vordering inzake omzetbelasting betreft de vordering inzake de naar gemeenten 
verlegde omzetbelasting over 2019. Dit is in overeenstemming met de afspraak die is gemaakt met 
de belastingdienst. 
 
4. Liquide middelen 

De specificatie is als volgt:  31-12-19 31-12-18 
     
Kas € 198 € 50 
Rabobank € 26.531 € 710.162 
  _______  _______ 
Totaal liquide middelen €    26.729 € 710.212 

 
Toelichting 
De liquide middelen staan vrij ter beschikking.  
 

10.5.2 Passiva 

5. Eigen vermogen 
De specificatie is als volgt:  31-12-19 31-12-18 
     
Overige reserve € 250 € 250 
Bestemmingsreserve € 262.686 € - 
Resultaat boekjaar € -89.433 € 262.686 
  _______  _______ 
Totaal eigen vermogen € 173.503 € 262.936 

 
Verloop eigen vermogen: 
In onderstaande tabel is het verloop van de verschillende posten van het eigen vermogen is geweest 
in 2019. 

 
 

 Overige 
reserves 

 Bestemmings- 
Reserve 

 Resultaat  
boekjaar 

 Totaal 

Saldo 01-01-2019 € 250 € - € 262.686 € 262.936 
Resultaatbestemming 
2018 

€ - € 262.686 € -262.686 € - 

Resultaat boekjaar €            - €              - €    -89.433 € -89.433 
Saldo 31-12-2019 €      250 € 262.686 €    -89.433 € 173.503 

 
Toelichting eigen vermogen 
Het resultaat over het boekjaar 2018 van € 262.686 is toegevoegd aan een bestemmingsreserve. Bij 
de subsidieverlening is door gemeenten aangegeven dat een voordelig resultaat op de begrote 
uitgaven tot maximaal 10% van de exploitatie op jaarbasis kan worden toegevoegd aan de overige 
reserve. In de Vergadering van Gemeenten van 11 april 2019 is besloten het resultaat over 2018 van 
€ 262.686 toe te voegen aan het saldo van de overige reserve. 
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Toelichten verloop resultaat 2018 
In onderstaande tabel is aangegeven hoe het resultaat 2018 is samengesteld en hoe het verloop 
ervan is in 2019. 

  Resultaat 
2018 

 Besteed 
in 2019 

 Voorstel 
bestemming 

 Nog te 
besteden in 

2020  
Verplichtingen:         
Bouw van rapportages € 36.000 € -25.051 € -10.949 € - 
Regionale samenwerking € 20.700 € -21.384 €       684 €             - 
 € 56.700 € -46.435 € -10.265 €             - 
Bestemmingen:         
Samenwerking professionals 
lokale infrastructuur 

€ 70.000 € -31.227 € - € 38.773 

Buffer voor het opvangen 
van risico’s effecten 
besluiten verbeterde 
Meldcode 

 
 
 
€ 

 
 
 

135.986 

 
 
 
€ 

 
 
 

 -11.771 

 
 
 
€ 

 
 
 

10.265 

 
 
 
€ 

 
 
 

134.480 
 € 205.986 €  -42.998 € 10.265 € 173.253 
  _______  _______  _______  _______ 
Totaal eigen vermogen € 262.686 €  -89.433 €             0 € 173.253 

 
Verplichtingen 
De bouw van rapportages was in afwachting van de landelijke richtlijnen in het kader van het 
Informatieprotocol 2.0 vertraagd. In 2019 zijn de werkzaamheden conform de opdracht voor het 
inrichten (en bouwen) van de rapportages afgerond. De lasten waren lager dan verwacht. 
 

Voor de regionale samenwerking (€ 20.700) was eveneens een vertraging in de uitvoering ontstaan. 

In 2019 zijn de resterende werkzaamheden conform de opdracht uitgevoerd, voor optimalisatie van 

de samenwerking. 

Voorgesteld wordt het bedrag van € 10.265 dat per saldo niet meer nodig is voor het nakomen van 

verplichtingen toe te voegen aan de buffer voor het opvangen van risico’s. 

Bestemmingen 

 

Project Samenwerking met professionals lokale infrastructuur  

In 2019 bij aanvang van het schooljaar 2019/2020 is Veilig Thuis gestart met het project investeren in 

de samenwerking met het onderwijs, 2e lijnorganisaties en de strafketen. Hiervoor zijn diverse 

activiteiten ontwikkeld om de samenwerking te versterken. 

Het project loopt door in 2020 en daarom zal het restant van € 38.773 van het bestemde saldo van 

€ 70.000 in 2020 tot besteding komen. 
 
Buffer voor het opvangen van risico’s effecten besluiten verbeterde Meldcode 
Inmiddels wordt steeds duidelijker wat de effecten zijn van de inwerkingtreding van het besluit 
verplichte Meldcode in 2019. Nog niet helemaal zeker is hoe de ontwikkelingen zich voortzetten in 
2020 en daarom wordt voorgesteld deze buffer te handhaven in 2019. Dit deel van het resultaat kan 
eventueel worden aangewend indien dat nodig mocht zijn in 2020.  
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6. Voorzieningen 
 

Voorzieningen voor:    
 Saldo per 

01-01-19 
Dotatie Onttrekking Saldo per 

31-12-19 
Jubileumverplichtingen  € 11.317 € - € 5.526 € 5.791 
Langdurig zieken € 200.000 € 70.000 € -200.000 € 70.000 
  _______  _______  _______  _______ 
Totaal  € 211.317 €    70.000 € -200.000 € 75.791 

 
Toelichting in welke mate de voorziening als langlopend moeten worden 
beschouwd:  

31-12-19 

Kortlopend deel van de voorziening (< 1 jaar) € 56.114 
Langlopende deel van de voorziening (> 1 jaar) € 19.677 
Hiervan > 5 jaar € 2.508 

 
Toelichting voorziening 
De jubileumvoorziening betreft een voorziening voor toekomstige uitgaven in het kader van een 
jubileum van werknemers. De voorziening betreft de contante waarde van de, in de toekomst uit te 
keren jubileumuitkeringen. Bij de berekening van de voorziening is rekening houden met de blijf kans 
en de leeftijd. De gehanteerde disconteringsvoet bedraagt 7%. 
 
In 2018 is een voorziening gevormd voor langdurig zieke werknemers. Deze voorziening is 
geactualiseerd per 31 december 2019.  
Veilig Thuis heeft de plicht langdurig zieke werknemers gedurende twee jaar door te betalen. Bij de 
berekening van de voorziening is rekening gehouden met deze wettelijke termijn van 2 jaar en de kans 
dat deze werknemers langdurig ziek blijven. De voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. 
 
7. Langlopende schulden 
 

De specificatie is als volgt:  31-12-19 31-12-18 
     
Andere leningen o/g (financial lease) € 59.233 € 79.399 
Totaal langlopende schulden € 59.233 € 79.399 

 
Het verloop van de langlopende leningen is als volgt weer 
te geven: 

31-12-19 31-12-18 

     
Stand per 1 januari € 98.872 € 0 
Bij: nieuwe leningen € - € 103.937 
Af: aflossingen  € _19.473 € _5.065 
 € 79.399 € 98.872 
Af: aflossingsverplichting komend boekjaar €            20.166 €            19.473   
Stand per 31 december  € 59.233 € 79.399 
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Toelichting in welke mate (het totaal van) de langlopende 
leningen als langlopend moeten worden beschouwd: 

31-12-19 31-12-18 

     
Kortlopend deel van de langlopende schulden (< 1 jr.),  
Aflossingsverplichtingen 

€ 20.166 € 19.473 

Langlopend deel van de langlopende schulden (> 1 jr.) 
(balanspost) 

€ 59.233 € 79.399 

Hiervan > 5 jaar € 0 € 0 
 
De aflossingsverplichtingen komend boekjaar zijn verantwoord onder de kortlopende schulden. 

In 2018 is een leaseovereenkomst met de Lage Landen Vendor Lease B.V. aangegaan voor de 

financiering van hard- en software voor 30 werkplekken. 

Na betaling van al hetgeen uit hoofde van deze overeenkomst is verschuldigd aan Lage Landen 

Vendor Lease B.V., gaat de eigendom van de hard- en software over op Veilig Thuis. Betreffende 

investeringen zijn opgenomen onder de post materiele vaste activa. 

8. Overige kortlopende schulden 
   
Deze specificatie is als volgt:  31-12-19 31-12-18 
   
Crediteuren € 60.854 € 129.993 
Belastingen en premies sociale verzekeringen € 28.561 € 236.312 
Pensioenen € 4.824 € 4.496 
Salarissen € - € 331.686 
Vakantiegeld € 170.555 € 137.163 
Vakantiedagen € 110.420 € 122.389 
Aflossingsverplichting langlopende schulden € 20.166 € 19.473 
Vooruitontvangen subsidie gemeente Bronckhorst € 19.238 € - 
Raad van Toezicht € - € 785 
Applicatiebeheer € 2.070 € - 
Rapportage € 2.669 € - 
Gesprekskosten € 300 € - 
Kopieerkosten € 1.054 € - 
Token € 1.410 € - 
Vooruitontvangen subsidiegelden € 69.696 € - 
Accountant € 20.000 € 14.963 
Onderzoeken € 11.163 € 39.250 
Bankkosten € 20 € 18 
  ________  ________ 
Totaal overige kortlopende schulden €   523.000 € 1.036.528 

 
Overige toelichtingen kortlopende schulden 
Stichting Veilig Thuis heeft geen kredietfaciliteit bij de bank en ook geen zekerheden afgegeven. De 
overige kortlopende schulden hebben een looptijd korter dan 1 jaar.  
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9. Niet in balans opgenomen activa en verplichtingen 
Ultimo boekjaar heeft de Stichting een investeringsverplichting voor de verbouwing van de 4e etage 
inclusief ICT en inventaris van € 54.688. Deze verplichting loopt in 2020 af. 
 
Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft de volgende meerjarige financiële verplichtingen 
uit hoofde van lopende contracten en overeenkomsten.  
 

   
 Betaalbaar 

binnen 1 jaar 
Betaalbaar 

1-5 jaar 
Betaalbaar 
Na 5 jaar 

Totaal 

 
Huur € 113.920 € 198.125 € - € 312.045 
Onderhoud 
netwerkinfrastructuur en 
telefonie 

€ 15.393 € 30.785 € - € 46.178 

Onderhoud 
kantoorautomatisering 

€ 66.673 € 133.347 € - € 200.020 

  _______  _______  _______  _______ 
Totaal meerjarige 
verplichtingen 

€ 195.986 € 362.257 € - € 558.243 
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 Toelichting op de staat van baten en lasten over 2019 

10.6.1 Baten 

9. Subsidies gemeenten 
De specificatie is als volgt Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

 
Regulier 
Aalten € 166.801 € 166.801 € 164.186 
Apeldoorn € 2.277.177 € 2.277.177 € 1.739.936 
Berkelland € 275.421 € 275.421 € 271.103 
Bronckhorst € 226.289 € 226.289 € 222.741 
Brummen € 88.271 € 88.271 € 86.541 
Doetinchem € 1.084.215 € 1.084.215 € 728.692 
Elburg € 103.304 € 103.304 € 101.279 
Epe € 118.776 € 118.776 € 116.447 
Ermelo € 119.415 € 119.415 € 117.073 
Harderwijk € 207.118 € 207.118 € 203.057 
Hattem € 45.239 € 45.239 € 44.352 
Heerde € 70.716 € 70.716 € 69.330 
Lochem € 133.179 € 133.179 € 130.568 
Montferland € 218.003 € 218.003 € 214.585 
Nunspeet € 120.897 € 120.897 € 118.527 
Oldebroek € 104.093 € 104.093 € 102.052 
Oost Gelre € 183.071 € 183.071 € 180.200 
Oude IJsselstreek € 245.795 € 245.795 € 241.937 
Putten € 110.328 € 110.328 € 108.165 
Voorst € 99.901 € 99.901 € 97.942 
Winterswijk € 179.365 € 179.365 € 176.552 
Zutphen € 270.030 € 270.030 € 264.735 
Afrondingsverschil € - 

________ 
€ - 

________ 
€ - 

________ 
Totaal € 6.447.404 € 6.447.404 € 5.500.000 
       
Aanvullend voor Radartaken       
Apeldoorn € - € - € 181.650 
Doetinchem €                  - €                  - € 121.100 
Totaal € 6.447.404 € 6.447.404 € 5.802.750 

 
Toelichting 
Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft subsidiegelden ontvangen voor de uitvoering van 
taken die verband houden met het advies- en meldpunt. In 2018 zijn daarnaast aanvullende 
middelen ontvangen voor de voorbereiding inzake de radartaken welke vanaf 2019 gelden. De extra 
structurele middelen in verband met radartaken vanaf 2019 zijn opgenomen in de door gemeenten 
verleende subsidiebedragen. 
 
In deze jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de besteding van deze gelden. Gemeenten 
hebben in de vergadering van 2018 besloten akkoord te gaan met het aanleveren van één 
jaarverantwoording door Veilig Thuis Noord Oost Gelderland voor het vaststellen van de subsidies, 
gezien het eenduidige aanbod van producten en prestaties en niet per gemeente afzonderlijk nadere 
voorwaarden op te leggen.  
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De hoogte van het subsidiebedrag per gemeente is gebaseerd op de verdeelsleutel en verdeling die 
tussen de sub regio en tussen de gemeenten per sub regio is overeengekomen.  
 
10. Overige opbrengsten 

De specificatie is als volgt Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 
 

Maatwerkdienstverlening:       
Gemeente Apeldoorn € 34.700 € - € 34.100 
Gemeente Apeldoorn vaststelling 2018 € -6.110 € - € - 
Gemeente Apeldoorn MDA++ € 10.970 € - € - 
Gemeente Apeldoorn Handle with care € 9.334 € - € - 
Gemeente Nunspeet € - € - € 3.900 
       
Overige opbrengsten:       
Veilig Thuis Midden Gelderland € 9.467 € - € 12.490 
Schadeclaim Regas € 2.573 € - € - 
Voorlichting externe partijen € 1.394 € - € 1.460 
  ______  ________  ______ 
Totaal  € 62.328 €                 - € 51.950 

 
Toelichting 
In 2019 heeft Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland van de gemeente Apeldoorn de opdracht 
gekregen maatwerkdienstverlening te leveren voor zorgcoördinatie Jeugdprostitutie. 
In 2019 is de subsidie voor zorgcoördinatie Jeugdprostitutie over het boekjaar 2018 € 6.110 lager 
vastgesteld omdat minder zorg coördinatie is ingezet is. De minimale voorwaarde was 7 keer en in 
werkelijkheid was het 6 keer. 
 
In 2019 is een subsidieverlening ontvangen van de gemeente Apeldoorn voor MDA++ van € 45.000. 
Deze subsidie is in 2019 voor een bedrag van € 10.970 tot besteding gekomen. Het restant zal in het 
komende jaar worden besteed. Dit deel is als vooruitontvangen subsidie op de balans per 31 
december 2019 opgenomen. 
 
In 2019 is een subsidieverlening ontvangen van de gemeente Apeldoorn voor Handle with care van  
€ 45.000. Deze subsidie is in 2019 voor een bedrag van € 9.334 tot besteding gekomen. Het project 
loopt door tot 1 april 2021. Het restant van de subsidie nog worden besteed. Dit deel is als 
vooruitontvangen subsidie op de balans per 31 december 2019 opgenomen. 
 
In 2019 is net als in 2018 een overeenkomst afgesloten voor samenwerking met Veilig Thuis 

Gelderland Midden en Veilig Thuis Gelderland Zuid voor het samen uitvoeren van de 

Bereikbaarheidsdiensten. In de eerste twee maanden van 2019 stonden twee medewerkers nog op 

de loonlijst van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. Deze kosten zijn doorbelast aan Veilig Thuis 

Gelderland Midden (en vervolgens worden vanuit Gelderland Midden de kosten gelijk verdeeld over 

de drie Veilig Thuis organisaties, inclusief de lasten van de twee medewerkers die nog op de loonlijst 

van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland stonden). 
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10.6.2 Lasten 

 

11. Personeelskosten 
De specificatie is als volgt Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

 
Lonen en salarissen € 3.933.629 € - € 3.145.173 
Sociale lasten € 637.083 € - € 491.981 
Pensioenpremies € 353.038 € - € 290.976 
Personeel niet in loondienst € 625.175 € - € 543.781 
Reiskostenvergoeding woon-werk en 
dienstreizen 

€ 202.081 
________ 

€ - 
________ 

€ 147.001 
________ 

Totaal € 5.751.006 € 5.539.729 € 4.618.912 
       
Andere personeelskosten:       
Opleiding en training € 83.948 € 70.000 € 55.115 
Uitkering ziekengeld € -58.842 € - € -33.126 
Salarisadministratie € 70.275 € 78.000 € 53.853 
Bedrijfsarts en arbodienst € 12.023 € 20.000 € 9.108 
Werving en selectie Radar € - € - € 3.201 
Onttrekking / dotatie voorziening jubilea € -5.526 € - € 2.463 
Onttrekking / dotatie voorziening 
langdurig zieken 

€ -130.000 € - € 200.000 

Overige personeelskosten € 77.929 € 28.000 € 25.975 
Subtotaal € 49.807 € 196.000 € 316.589 
  ________  ________  ________ 
Totaal personeelskosten € 5.800.813 € 5.735.729 € 4.935.501 
       
Gemiddeld aantal personeelsleden op 
basis van FTE’s (vast en flexibel) 

 73,91  70,47  63,42 

 
12. Afschrijving op materiële vaste activa 

De specificatie is als volgt Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 
 

Materiële vaste activa € 122.769 € 111.500 € 89.392 
  ______  _______  ______ 
Totaal afschrijvingen € 122.769 € 111.500 € 89.392 

 
Toelichting 
De afschrijvingslasten 2019 zijn circa € 10.000 hoger dan begroot. Dit houdt verband met de 
versnelde afschrijving van de iPhones welke eind 2020 vervangen moeten worden omdat vanaf dat 
moment geen ondersteuning meer wordt verleend door Apple.  
 
13. Overige lasten 

De specificatie is als volgt Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 
 

Algemene kosten € 587.299 € 513.930 € 492.234 
Huur (inclusief servicekosten) € 84.905 € 82.265 € 73.802 
  _______  _______  _______ 
Totaal overige bedrijfskosten € 672.204 € 596.195 € 566.036 
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Specificatie van de algemene kosten: Realisatie 2019 Begroting 2019 Realisatie 2018 

 
Overige huisvestingskosten € 6.881 € 7.900 € 5.810 
Ondernemingsraad € 3.292 € 5.000 € 3.426 
Planning en control € 50.533 € 56.200 € 34.978 
Accountant € 25.000 € 25.000 € 36.348 
Juridische ondersteuning € 10.532 € 5.000 € 2.409 
Risico inventarisatie en evaluatie € - € 4.000 € 1.583 
Preventief medisch onderzoek € - € - € 6.370 
Uitbesteding ICT functie € 215.435 € 193.000 € 173.630 
Rapportage € 25.051 € - € - 
Innovatie en extern advies € 11.802 € 10.000 € 20.324 
Communicatiekosten € - € - € - 
Voorlichting en PR € 4.960 € 10.000 € 10.272 
Klanttevredenheid/- ervaringsonderzoek € 1.210 € 9.000 € - 
Klachtencommissie € - € 16.100 € 500 
ISO certificering € 1.652 € 5.000 € 8.118 
Kantoorkosten € 18.667 € 26.000 € 23.849 
Zakelijke lasten € 108.350 € 95.075 € 71.320 
Tolken € 22.058 € 17.400 € 18.419 
Project samenwerking lokale teams € 21.384 € - € - 
Project MDA ++ € 10.970 € - € - 
Project samenwerking onderwijs € 31.227 € - € - 
Project Handle with care € 9.334 € - € - 
Eenmalige lasten € - € - € 66.647 
Overige algemene kosten € 8.961 € 14.300 € 8.231 
Onvoorziene kosten (buffer) € - 

_______ 
€ 14.955 

_______ 
€ - 

_______ 
Totaal algemene kosten € 587.299 € 513.930 € 492.234 

 
Toelichting 
De kosten voor uitbesteding ICT functies zijn ruim € 20.000 hoger dan begroot. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door de implementatie van zorgmail (beveiligd mailen), welke niet was begroot. 
 
Voor het bouwen van rapportages is in 2019 € 25.051 uitgegeven. Bij het vaststellen van de 
jaarrekening 2018 was de verwachting dat deze kosten circa € 36.000 zouden zijn. Tevens is toen 
besloten een deel van het voordelig resultaat 2018 te bestemming voor deze uitgaven. Uiteindelijk 
zijn de kosten € 10.949 lager dan verwacht. 
 
De toename van de zakelijke lasten kan voornamelijk worden verklaard door het lidmaatschap 
Jeugdzorg Nederland van € 8.700.  
 
In 2019 is van de gemeente Apeldoorn een subsidiebesluit ontvangen voor MDA++ van € 45.000 en 
voor het project Handle with Care van € 45.000. Voor het project MDA++ is voor € 10.970 aan 
uitgaven gerealiseerd in 2019. Het project Handle with Care is in 2019 gestart met de 
voorbereidingen. Het deel van de subsidie dat vooruit is ontvangen is op de balans opgenomen als 
nog te besteden subsidiegeld. 
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Zoals aangegeven bij het resultaatbestemmingsvoorstel in 2018 heeft Veilig Thuis geïnvesteerd in de 
samenwerking met het lokale veld en is gestart met het project samenwerking onderwijs in 2019. In 
totaal zijn de gerealiseerde uitgaven voor samenwerking met het lokale veld in overeenstemming 
met de verwachte uitgaven van € 20.700. Voor het project samenwerking met het onderwijs is een 
bedrag van € 70.000 begroot. Het project is gestart bij het begin van het schooljaar 2019/2020 en 
kent daarom een doorloop in 2020. In 2019 is € 31.227 tot besteding gekomen; het restant zal in 
2020 worden uitgegeven. 
 

10.6.3 Overige toelichtingen 

Honoraria accountant Realisatie 2019 
De honoraria van de accountant zijn als volgt: 
 
Controle van de jaarrekening € 22.500 
Overige controlewerkzaamheden € 0 
Fiscale advisering € 0 
Niet-controlediensten € 0 

______ 
Totaal honoraria accountant € 22.500 

 

 WNT verantwoording 2019 

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van 
toepassing op Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland. Met ingang van 1 januari 2018 zijn de 
advies- en meldpunten huiselijk geweld en kindermishandeling (AMHK, ook bekend als Veilig Thuis) 
onder de werking van de WNT gebracht. Dit betekent dat het voor Stichting Veilig Thuis Noord Oost 
Gelderland toepasselijke bezoldigingsmaximum in 2019 € 107.000 is.  
 

10.7.1 Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking 

Bedragen x € 1 Drs. A. Gülhan 
Functiegegevens Directeur-bestuurder 
  2019 2018 
Aanvang en einde functievervulling 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 
Omvang dienstverband (in fte) 1,00 1,00 
(Fictieve) dienstbetrekking? Ja Ja 
   
Bezoldiging   
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 107.000 € 103.000 
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding € 89.736 € 87.695 
Beloningen betaalbaar op termijn € 9.498 € 9.396 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag € 0 € 0 
Totaal bezoldiging € 99.234 € 97.091 
     
Verplichte motivering indien overschrijding  N.v.t.  N.v.t. 

 

10.7.2  Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking 

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2019 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag 

hebben ontvangen.  
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10.7.3 Toezichthoudende topfunctionarissen 

Bedragen x € 1 De heer H.A.E. 
Duits 

Mevrouw 
E.F.M. Pot 

De heer 
F.G.A.M. 
Berntsen 

Functiegegevens Voorzitter Lid Lid 
Aanvang en einde functievervulling in 
2019 

01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 01/01 – 31/12 

    
Bezoldiging 
Individueel toepasselijke bezoldiging 
maximum 

€ 16.050 € 10.700 € 10.700 

Bezoldiging €     1.741 €     1.469 €     1.310 
-/- Onverschuldigd betaald bedrag €            0 €            0 €            0 
Totaal bezoldiging 2019 €     1.741 €     1.469 €     1.310 
       
Reden waarom de overschrijding al dan 
niet is toegestaan 

 N.v.t.  N.v.t.  N.v.t. 

    
Gegevens 2018       
Aanvang en einde functievervulling in 
2018 

01/01 – 31/12 01/01- 31/12 01/01 – 31/12 

Beloning plus belastbare 
onkostenvergoedingen 

€ 1.741 € 1.171 € 1.042 

Beloningen betaalbaar op termijn € 0 € 0 € 0 
Totaal bezoldiging 2018 € 1.741 € 1.171 € 1.042 

 

 Vaststelling en goedkeuring jaarrekening 

De Raad van Toezicht van Stichting Veilig Thuis Noord Oost Gelderland heeft de jaarrekening 2019 
goedgekeurd in de vergadering van 11 maart 2020. 
 

 Resultaatbestemming 

In 2020 zal het resultaat boekjaar een bestemming krijgen. Voorgesteld wordt het resultaat toe te 
voegen aan het saldo van de algemene reserve. In de Vergadering van Gemeenten van 11 april 2019 
is besloten het resultaat over 2018 van € 262.686 toe te voegen aan het saldo van de reserves. 
 

  Gebeurtenissen na balansdatum 

De stichting heeft in het boekjaar 2020 te kampen met de gevolgen van het coronavirus. Veilig Thuis 
maakt deel uit van vitale beroepen. De dienstverlening wordt gecontinueerd. Bij ieder cliëntcontact 
wordt een expliciete afweging gemaakt inzake het risico op besmetting én op de veiligheid van alle 
medewerkers en cliënten. Het kan dus voorkomen dat geplande (huis)bezoeken niet doorgaan. Als het 
bezoek doorgaat dan worden de richtlijnen van het RIVM gevolgd. Waar mogelijk wordt de 
dienstverlening met digitale middelen voortgezet.  
Andere hulpverlening, zoals huisartsen en scholen, zijn niet altijd beschikbaar omdat ze ook moeten 
prioriteren. 
De subsidie voor 2020 is verleend door de deelnemende gemeenten. Hierdoor kan Veilig Thuis haar 
dienstverlening blijven voortzetten.. 
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  Ondertekening door bestuur en toezichthouders 

 
Bestuur      Raad van Toezicht 
 
 
______________________    _________________________  
Mevrouw A. Gülhan     De heer H.A.E. Duits 
 
 
 
       _________________________ 
       Mevrouw E.F.M. Pot 
 
 
 
       _________________________ 
       De heer F.G.A.M. Berntsen 
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 Overige gegevens 

 

 Statutaire regeling inzake bestemming resultaat 

In de statuten is geen artikel opgenomen inzake de bestemming van het resultaat. In artikel 4 en in 
artikel 16 van de statuten zijn wel bepalingen opgenomen over de vorming van het vermogen en het 
uitkeren van een (eventueel) batig saldo bij ontbinding van de stichting.  
 

 Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

Op de volgende bladzijde treft u de controleverklaring aan van de onafhankelijke accountant.  
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 Controleverklaring  
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 Realisatie van adviesvragen en meldingen per deel regio 

 

(347 adviezen anoniem en buiten de regio) 

 

 

(7 meldingen buiten de regio) 

Het aantal adviesvragen en meldingen uit Achterhoek, Midden IJssel en Noord Veluwe zijn  t.o.v. 

2018 evenredig verdeeld. Er zijn 347 adviesvragen en 7 meldingen buiten de regio opgepakt. 

Landelijk is er een afspraak om bij betrokkenheid van eigen medewerkers een andere regio te vragen 

om de casus op te pakken.    
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 Realisatie kernprestaties per gemeente in de regio Midden IJssel  

Per gemeente wordt de totale realisatie 2019 voor u inzichtelijk gemaakt. 

 Apeldoorn 

 

 

 

Apeldoorn Realisatie Realisatie t.o.v. 2018

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 1576 1070 147,3%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 719 601 119,6%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 570 500 114,0%

4. Overdracht dossier na veiligheidsbeoordeling casussen 230 175 131,4%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 277 217 127,6%

6. Onderzoek casussen 57 114 50,0%

7. Overdracht casussen 266 331 80,4%

8. Monitoren casussen 396 159 249,1%

9. Zicht op veiligheid casussen 20 24 83,3%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 26 29 89,7%

11 Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 13 27 48,1%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 11 14 78,6%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 11 14 78,6%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 12 0 1200,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 60 81 74,1%

16. Zorgcoördinatie Jeugdprostitutie Apeldoorn casussen 7 6 116,7%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 458 899 1357 49,5%

(Ex-) Partnergeweld 290 369 659 24,0%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 108 319 427 15,6%

Huiselijk geweld overig 65 69 134 4,9%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 44 51 95 3,5%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 19 51 70 2,6%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 984 1758 2742 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 611 1218 1829 78,0%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 81 236 317 13,5%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 104 0 104 4,4%

Conflictscheiding 16 14 30 1,3%

Ontspoorde mantelzorg 10 15 25 1,1%

Jeugdprostitutie 16 0 16 0,7%

Eer gerelateerd geweld 7 9 16 0,7%

Huwelijksdwang 2 2 4 0,2%

Mensenhandel 1 1 2 0,1%

Achterlating 1 1 2 0,1%

Totaal 849 1496 2345 100,0%
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Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 57,7%

Ziekenhuis 4,2%

Jeugdhulpaanbieder 4,1%

Ambulancedienst 4,1%

Volwassen GGZ-instelling 2,8%

Anders 2,4%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 2,4%

Basisonderwijs 2,0%

Huisartsenpraktijk 2,0%

Andere regio 1,8%

Algemeen maatschappelijk werk 1,6%

Voortgezet onderwijs 1,6%

Sociaal team 1,6%

Jeugd GGZ-instelling 1,5%

Centrum voor Jeugd en Gezin 1,3%

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 1,3%

Gecertificeerde instelling 1,1%

Reclassering 0,8%

(Ambulant en intramuraal) Huisgelijk geweld hulpverlening m/v 0,8%

Gehandicaptenzorg 0,7%

Beschermd/begeleid wonen 0,7%

Maatschappelijke opvang 0,5%

Verloskundigenpraktijk 0,3%

Kinderopvang 0,3%

Jeugdgezondheidszorg 0,3%

Speciaal onderwijs 0,3%

Centrum Seksueel geweld 0,3%

Kraamzorgpraktijk 0,3%

Politie - overige inzet 0,3%

Sociaal cultureel werk / jongerenwerk 0,2%

Halt 0,2%

Raad voor de Kinderbescherming 0,2%

GGD-instelling 0,2%

Eindtotaal 100,0%
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 Brummen 

 

 

 

 

 

Brummen Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 122 86 67%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 62 48 129,2%

3. Eerst contact met directbetrokkenen casussen 47 40 117,5%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 20 14 142,9%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 16 22 72,7%

6. Onderzoek casussen 3 7 43%

7. Overdracht casussen 12 29 41%

8. Monitoren casussen 22 9 244%

9. Zicht op veiligheid casussen 0 1 0,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 2 3 66,7%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 3 1 300%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 2 0 200%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 2 0 200%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 1 0 100%

15. Ondersteuning professionals casussen 3 7 43%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 40 80 120 50,4%

(Ex-) Partnergeweld 28 41 69 29,0%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 10 19 29 12,2%

Huiselijk geweld overig 1 7 8 3,4%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 4 5 9 3,8%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 1 2 3 1,3%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 84 154 238 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 40 81 121 67,6%

Conflictscheiding 12 36 48 26,8%

Ontspoorde mantelzorg 3 2 5 2,8%

Jeugdprostitutie 0 3 3 1,7%

Eer gerelateerd geweld 2 0 2 1,1%

Totaal 57 122 179 100,0%

Organisatietype melder %

Justitie en veiligheid 71,7%

Onderwijs 9,4%

Jeugdhulp /-zorg 7,5%

Geestelijke gezondheidszorg 5,7%

Gezondheidszorg 3,8%

Veilig Thuis 1,9%

Eindtotaal 100,0%
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 Epe  

 

 

 

 

 

 

Epe Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 190 108 175,9%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 94 73 128,8%

3. Eerste contact directbetrokkenen casussen 82 61 134,4%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 33 20 165,0%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 36 28 128,6%

6. Onderzoek casussen 8 17 47,1%

7. Overdracht casussen 30 30 100,0%

8. Monitoren casussen 53 18 294,4%

9. Zicht op veiligheid casussen 0 1 -100,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 2 0 200%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 0 0 0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 0 1 -100%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 0 0 0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 0 0 0%

15. Ondersteuning professionals casussen 12 7 171%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 57 115 172 47,4%

(Ex-) Partnergeweld 43 46 89 24,5%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 18 39 57 15,7%

Huiselijk geweld overig 11 12 23 6,3%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 3 11 14 3,9%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 3 5 8 2,2%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 135 228 363 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 68 140 208 73,0%

Conflictscheiding 7 45 52 18,2%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 13 0 13 4,6%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 5 0 5 1,8%

Ontspoorde mantelzorg 0 4 4 1,4%

Eer gerelateerd geweld 2 0 2 0,7%

Huwelijksdwang 0 1 1 0,4%

Totaal 95 190 285 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 64,9%

Ziekenhuis 5,2%

Jeugdhulpaanbieder 5,2%

Ambulancedienst 5,2%

Volwassen GGZ-instelling 3,9%

Anders 2,6%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 2,6%

Basisonderwijs 2,6%

Huisartsenpraktijk 2,6%

Voortgezet onderwijs 2,6%

Centrum voor Jeugd en Gezin 1,3%

Beschermd/begeleid wonen 1,3%

Eindtotaal 100,0%
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Hattem Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 74 32 231,3%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 32 23 139,1%

3. Eerste contact directbetrokkenen casussen 23 17 135,3%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 8 5 160,0%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 13 7 185,7%

6. Onderzoek casussen 2 4 50,0%

7. Overdracht casussen 10 4 250,0%

8. Monitoren casussen 21 7 300,0%

9. Zicht op veiligheid casussen 0 0 0,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 1 3 33,3%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 0 1 -100,0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 0 0 0,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 4 0 400,0%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 20 49 69 48,9%

(Ex-) Partnergeweld 14 23 37 26,2%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 5 8 13 9,2%

Huiselijk geweld overig 5 5 10 7,1%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 3 5 8 5,7%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 3 1 4 2,8%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 50 91 141 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 24 65 89 83,1%

Conflictscheiding 2 8 10 9,3%

Politiemeldingen: Overige zorg minderjarigen/ Pro kid melding 4 0 4 3,7%

Politiemeldingen: Jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 2 0 2 2,0%

Eer gerelateerd geweld 1 0 1 0,9%

Ontspoorde mantelzorg 0 1 1 0,9%

Totaal 33 74 107 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 50,0%

Ziekenhuis 6,7%

Anders 6,7%

Basisonderwijs 6,7%

Huisartsenpraktijk 3,3%

Andere regio 3,3%

Algemeen maatschappelijk werk 3,3%

Voortgezet onderwijs 3,3%

Leerplicht 3,3%

Centrum voor Jeugd en Gezin 3,3%

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 3,3%

Beschermd/begeleid wonen 3,3%

Maatschappelijke opvang 3,3%

Eindtotaal 100,0%
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Heerde Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 93 53 175%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 52 43 121%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 40 32 125%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 15 9 167%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 19 18 105,6%

6. Onderzoek casussen 3 7 42,9%

7. Overdracht casussen 18 15 120,0%

8. Monitoren casussen 35 10 350,0%

9. Zicht op veiligheid casussen 1 1 100,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 1 3 33,3%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 1 1 100,0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 1 0 100,0%

15. Ondersteuning professionals na overdracht casussen 6 4 150,0%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 20 54 74 47,7%

(Ex-) Partnergeweld 14 25 39 25,2%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 5 18 23 14,8%

Huiselijk geweld overig 5 3 8 5,2%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 3 3 6 3,9%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 3 2 5 3,2%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 50 105 155 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 24 72 96 76,8%

Conflictscheiding 2 19 21 19,0%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 4 0 4 2,0%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 2 0 2 1,0%

Jeugdprostitutie 0 1 1 0,8%

Eer gerelateerd geweld 1 0 1 0,8%

Totaal 33 92 125 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 51,1%

Ziekenhuis 8,9%

Centrum voor Jeugd en Gezin 6,7%

Middelbaar beroepsonderwijs 4,4%

Verslavingszorg instelling 4,4%

Jeugdhulpaanbieder 2,2%

Andere regio 2,2%

Basisonderwijs 2,2%

Volwassen GGZ-instelling 2,2%

Reclassering 2,2%

Anders 2,2%

GGD-instelling 2,2%

Voortgezet onderwijs 2,2%

Huisartsenpraktijk 2,2%

Ambulancedienst 2,2%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 2,2%

Eindtotaal 100,0%
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Lochem Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 143 83 172,3%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 84 64 131,3%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 64 53 120,8%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 21 14 150,0%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 24 21 114,3%

6. Onderzoek casussen 7 14 50,0%

7. Overdracht casussen 24 18 133,3%

8. Monitoren casussen 46 17 270,6%

9. Zicht op veiligheid casussen 3 2 150,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 6 0 600,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 2 4 50,0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 3 5 60,0%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 3 5 60,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 1 0 100,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 4 4 100,0%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 48 94 142 51,1%

(Ex-) Partnergeweld 23 31 54 19,4%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 18 27 45 16,2%

Huiselijk geweld overig 13 7 20 7,2%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 7 5 12 4,3%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 0 5 5 1,8%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 109 169 278 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 54 108 162 71,4%

Conflictscheiding 15 29 44 19,4%

Ontspoorde mantelzorg 10 3 13 5,7%

Eer gerelateerd geweld 4 1 5 2,2%

Achterlating 1 2 3 1,3%

Totaal 1 143 227 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 56,8%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 6,8%

Volwassen GGZ-instelling 5,4%

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 5,4%

Jeugdhulpaanbieder 4,1%

Ziekenhuis 4,1%

Basisonderwijs 4,1%

Anders 4,1%

Huisartsenpraktijk 2,7%

Speciaal onderwijs 1,4%

Voortgezet onderwijs 1,4%

Verslavingszorg instelling 1,4%

Eigen Veilig Thuis 1,4%

Kinderopvang 1,4%

Eindtotaal 100,0%
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Voorst Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 92 76 121,1%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 50 45 111,1%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 46 36 127,8%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 14 13 107,7%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 20 18 111,1%

6. Onderzoek casussen 4 8 50,0%

7. Overdracht casussen 19 10 190,0%

8. Monitoren casussen 28 9 311,1%

9. Zicht op veiligheid casussen 1 0 100,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 3 0 300,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 1 0 100,0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 2 1 200,0%

13. Veiligheidsbeoordeling  jeugdprostitutie casussen 2 0 200,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 0 0 0,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 3 6 50,0%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 34 70 104 57,8%

(Ex-) Partnergeweld 8 25 33 18,3%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 9 12 21 11,7%

Huiselijk geweld overig 5 6 11 6,1%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 8 3 11 6,1%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 0 0 0 0,0%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 64 116 180 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 35 71 106 73,6%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 9 0 9 6,3%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 2 0 2 1,4%

Conflictscheiding 3 19 22 15,3%

Ontspoorde mantelzorg 0 1 1 0,7%

Jeugdprostitutie 2 1 3 2,1%

Eer gerelateerd geweld 1 0 1 0,7%

Huwelijksdwang 0 0 0 0,0%

Mensenhandel 0 0 0 0,0%

Achterlating 0 0 0 0,0%

Totaal 52 92 144 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 47,9%

Basisonderwijs 8,3%

Jeugdhulpaanbieder 6,3%

Voortgezet onderwijs 6,3%

Ambulancedienst 6,3%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 6,3%

Huisartsenpraktijk 2,1%

Verslavingszorg instelling 2,1%

Centrum voor Jeugd en Gezin 2,1%

Anders 2,1%

Volwassen GGZ-instelling 2,1%

Jeugd GGZ-instelling 2,1%

Ziekenhuis 2,1%

Andere regio 2,1%

Eindtotaal 100,0%
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Zutphen Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 732 589 124,3%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 261 186 140,3%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 197 156 126,3%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 78 49 159,2%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 96 77 124,7%

6. Onderzoek casussen 19 39 48,7%

7. Overdracht casussen 87 55 158,2%

8. Monitoren casussen 114 45 253,3%

9. Zicht op veiligheid casussen 7 4 175,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 12 1 1200,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 7 5 140,0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 1 3 33,3%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 1 0 100,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 6 0 700,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 15 18 83,3%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 175 238 413 46,5%

(Ex-) Partnergeweld 106 135 241 27,1%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 36 99 135 15,2%

Huiselijk geweld overig 19 25 44 4,9%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 17 20 37 4,2%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 6 13 19 2,1%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 359 530 889 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 174 341 515 73,3%

Politiemeldingen: Overige zorg minderjarigen/ Pro kid melding 43 0 43 6,1%

Conflictscheiding 26 77 103 14,7%

Politiemeldingen: Jeugdigen tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 8 0 8 1,1%

Ontspoorde mantelzorg 3 9 12 1,7%

Jeugdprostitutie 3 4 7 1,0%

Eer gerelateerd geweld 7 2 9 1,3%

Huwelijksdwang 2 1 3 0,4%

Mensenhandel 1 1 2 0,3%

Achterlating 1 0 1 0,1%

Totaal 268 435 703 99,9%
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Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 68,2%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 4,7%

Ziekenhuis 3,4%

Jeugdhulpaanbieder 2,6%

Anders 2,6%

Basisonderwijs 2,1%

Andere regio 1,7%

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 1,7%

Reclassering 1,3%

Jeugd GGZ-instelling 1,3%

Voortgezet onderwijs 0,9%

Algemeen maatschappelijk werk 0,9%

Volwassen GGZ-instelling 0,9%

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 0,9%

Ambulancedienst 0,9%

Leerplicht 0,9%

Jeugdgezondheidszorg 0,9%

GGD-instelling 0,4%

Verloskundigenpraktijk 0,4%

Eigen Veilig Thuis 0,4%

(Ambulant en intramuraal) Huisgelijk geweld hulpverlening m/v 0,4%

Centrum voor Jeugd en Gezin 0,4%

Sociaal team 0,4%

Middelbaar beroepsonderwijs 0,4%

Speciaal onderwijs 0,4%

Huisartsenpraktijk 0,4%

Speciaal voortgezet onderwijs 0,4%

Eindtotaal 100,0%
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 Realisatie kernprestaties per gemeente in de regio Achterhoek 

Per gemeente wordt de realisatie 2019 voor u inzichtelijk gemaakt 

 Aalten  

 

 

 

 

 

Aalten Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 124 67 185,1%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 87 87 100,0%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 72 68 105,9%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeilng casussen 35 33 106,1%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 26 34 76,5%

6. Onderzoek casussen 7 14 50,0%

7. Overdracht casussen 29 27 107,4%

8. Monitoren casussen 38 14 271,4%

9. Zicht op veiligheid casussen 2 4 50,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 4 0 400,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 2 3 66,7%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 0 1 -100,0%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 4 0 400,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 2 4 50,0%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 43 77 120 46,2%

(Ex-) Partnergeweld 34 35 69 26,5%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 19 18 37 14,2%

Huiselijk geweld overig 9 6 15 5,8%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 6 4 10 3,8%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 2 7 9 3,5%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 113 147 260 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 46 95 141 65,9%

Politiemeldingen: Overige zorg minderjarigen/ Pro kid melding 13 26 39 18,2%

Politiemeldingen: Jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 24 0 24 11,2%

Conflictscheiding 3 1 4 1,9%

Ontspoorde mantelzorg 3 0 3 1,4%

Achterlating 0 2 2 0,9%

Eer gerelateerd geweld 1 0 1 0,5%

Totaal 90 124 214 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 80,0%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 5,0%

Voortgezet onderwijs 3,8%

Jeugdhulpaanbieder 2,5%

Basisonderwijs 1,3%

Volwassen GGZ-instelling 1,3%

Sociaal team 1,3%

Anders 1,3%

Hoger beroepsonderwijs 1,3%

Kinderopvang 1,3%

GGD-instelling 1,3%

Eindtotaal 100,0%
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Berkelland Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 218 169 129,0%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 137 120 114,2%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 102 107 95,3%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 45 58 77,6%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 41 48 85,4%

6. Onderzoek casussen 9 13 69,2%

7. Overdracht casussen 35 38 92,1%

8. Monitoren casussen 49 19 257,9%

9. Zicht op veiligheid casussen 2 2 100,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 5 2 250,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 6 0 600,0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 1 0 100,0%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 1 0 100,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 2 0 200,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 3 8 37,5%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 88 132 220 47,7%

(Ex-) Partnergeweld 57 68 125 27,1%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 24 48 72 15,6%

Huiselijk geweld overig 13 10 23 5,0%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 8 2 10 2,2%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 2 9 11 2,4%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 192 269 461 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 78 162 240 66,3%

Conflictscheiding 18 52 70 19,3%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 36 0 36 9,9%

Ontspoorde mantelzorg 1 5 6 1,7%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 5 0 5 1,4%

Eer gerelateerd geweld 3 1 4 1,1%

Jeugdprostitutie 1 0 1 0,3%

Totaal 142 220 362 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 70,7%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 5,7%

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 4,1%

Andere regio 2,4%

Huisartsenpraktijk 2,4%

Anders 2,4%

Ambulancedienst 2,4%

Ziekenhuis 1,6%

Sociaal team 0,8%

Volwassen GGZ-instelling 0,8%

Verzorgings- of verpleeghuis 0,8%

Verslavingszorg instelling 0,8%

Jeugdgezondheidszorg 0,8%

Voortgezet onderwijs 0,8%

Basisonderwijs 0,8%

Anders - justitie 0,8%

Reclassering 0,8%

Jeugd GGZ-instelling 0,8%

Eindtotaal 100,0%
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 Bronckhorst  

 

 

 

 

 

 

Bronckhorst Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 111 96 115,6%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 79 82 96,3%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 67 67 100,0%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 39 31 125,8%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 23 27 85,2%

6. Onderzoek casussen 2 8 25,0%

7. Overdracht casussen 30 19 157,9%

8. Monitoren casussen 9 12 75,0%

9. Zicht op veiligheid casussen 0 2 0,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 4 1 400,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 2 4 50,0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 1 0 100,0%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 1 0 100,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 2 0 200,0%

15. Ondersteuning professionals na overdracht casussen 0 2 -200,0%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 47 71 118 49,2%

(Ex-) Partnergeweld 27 32 59 24,6%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 11 20 31 12,9%

Huiselijk geweld overig 6 6 12 5,0%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 7 3 10 4,2%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 4 6 10 4,2%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 102 138 240 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 48 77 125 64,8%

Conflictscheiding 11 30 41 21,2%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 17 0 17 8,8%

Ontspoorde mantelzorg 1 3 4 2,1%

Jeugdprostitutie 2 1 3 1,6%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 2 0 2 1,0%

Eer gerelateerd geweld 1 0 1 0,5%

Totaal 82 111 193 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 68,1%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 7,2%

Anders 4,3%

Jeugdhulpaanbieder 2,9%

Volwassen GGZ-instelling 2,9%

Huisartsenpraktijk 2,9%

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 2,9%

Speciaal onderwijs 1,4%

Voortgezet onderwijs 1,4%

Ambulancedienst 1,4%

Andere regio 1,4%

Jeugd GGZ-instelling 1,4%

Basisonderwijs 1,4%

Eindtotaal 100,0%
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 Doetinchem  

 

 

 

 

Doetinchem Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 471 302 156,0%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 369 309 119,4%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 266 253 105,1%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 127 129 98,4%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 101 110 91,8%

6. Onderzoek casussen 26 34 76,5%

7. Overdracht casussen 101 78 129,5%

8. Monitoren casussen 130 48 270,8%

9. Zicht op veiligheid casussen 8 4 200,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 15 2 750,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 11 13 84,6%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 2 3 66,7%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 2 0 200,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 6 0 600,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 11 16 68,8%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 228 273 501 46,3%

(Ex-) Partnergeweld 169 160 329 30,4%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 54 75 129 11,9%

Huiselijk geweld overig 27 31 58 5,4%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 32 8 40 3,7%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 9 16 25 2,3%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 519 563 1082 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 259 349 608 73,3%

Conflictscheiding 38 93 131 15,8%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 63 0 63 7,6%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 8 0 8 1,0%

Ontspoorde mantelzorg 1 4 5 0,6%

Eer gerelateerd geweld 0 5 5 0,6%

Jeugdprostitutie 2 1 3 0,4%

Achterlating 0 3 3 0,4%

Mensenhandel 0 2 2 0,2%

Huwelijksdwang 0 1 1 0,1%

Totaal 371 458 829 100,0%
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Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 73,6%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 4,1%

Jeugdhulpaanbieder 2,9%

Ziekenhuis 2,5%

Basisonderwijs 2,5%

Beschermd/begeleid wonen 1,6%

Andere regio 1,3%

Volwassen GGZ-instelling 1,3%

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 1,0%

Ambulancedienst 1,0%

Jeugdgezondheidszorg 1,0%

Gecertificeerde instelling 1,0%

Huisartsenpraktijk 1,0%

Jeugd GGZ-instelling 1,0%

Kinderopvang 0,6%

Anders 0,6%

Sociaal team 0,6%

Centrum voor Jeugd en Gezin 0,3%

Algemeen maatschappelijk werk 0,3%

Verslavingszorg instelling 0,3%

Reclassering 0,3%

Voortgezet onderwijs 0,3%

GGD-instelling 0,3%

Politie - overige inzet 0,3%

Speciaal onderwijs 0,3%

Eindtotaal 100,0%
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Montferland Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 179 106 168,9%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 170 151 112,6%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 127 126 100,8%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 50 58 86,2%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 62 52 119,2%

6. Onderzoek casussen 14 23 60,9%

7. Overdracht casussen 55 49 112,2%

8. Monitoren casussen 83 32 259,4%

9. Zicht op veiligheid casussen 9 2 450,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 10 5 200,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 6 6 100,0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 0 2 -200,0%

14. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 3 0 300,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 8 11 72,7%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 115 116 231 50,5%

(Ex-) Partnergeweld 60 51 111 24,3%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 24 29 53 11,6%

Huiselijk geweld overig 20 12 32 7,0%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 12 1 13 2,8%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 3 14 17 3,7%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 234 223 457 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 115 99 214 74,6%

Conflictscheiding 1 32 33 11,5%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 30 0 30 10,5%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 4 0 4 1,4%

Ontspoorde mantelzorg 0 3 3 1,0%

Jeugdprostitutie 1 0 1 0,3%

Eer gerelateerd geweld 1 0 1 0,3%

Huwelijksdwang 1 0 1 0,3%

Totaal 153 134 287 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 76,8%

Basisonderwijs 3,3%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 3,3%

Ziekenhuis 2,6%

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 2,6%

Huisartsenpraktijk 2,0%

GGD-instelling 1,3%

Jeugdhulpaanbieder 1,3%

Jeugdgezondheidszorg 1,3%

Voortgezet onderwijs 0,7%

Gehandicaptenzorg 0,7%

(Ambulant en intramuraal) Huisgelijk geweld hulpverlening m/v 0,7%

Ambulancedienst 0,7%

Anders 0,7%

Beschermd/begeleid wonen 0,7%

Anders - justitie 0,7%

Jeugd GGZ-instelling 0,7%

Eindtotaal 100,0%
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 Oost Gelre 

 

 

 

 

 

 

Oost Gelre Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 87 73 119,2%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 57 97 58,8%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 51 75 68,0%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 19 34 55,9%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 25 24 104,2%

6. Onderzoek casussen 11 21 52,4%

7. Overdracht casussen 25 21 119,0%

8. Monitoren casussen 34 21 161,9%

9. Zicht op veiligheid casussen 1 2 50,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 3 2 150,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 1 3 33,3%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

13. Veiligheidsbeoordeling Jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 0 0 0,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 2 5 40,0%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 39 66 105 55,9%

(Ex-) Partnergeweld 17 20 37 19,7%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 8 15 23 12,2%

Huiselijk geweld overig 9 3 12 6,4%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 4 3 7 3,7%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 0 4 4 2,1%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 77 111 188 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 39 58 97 67,4%

Conflictscheiding 9 28 37 25,7%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 5 0 5 3,5%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 4 0 4 2,8%

Mensenhandel 0 1 1 0,7%

Totaal 57 87 144 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 73,6%

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 5,7%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 3,8%

Volwassen GGZ-instelling 1,9%

Raad voor de Kinderbescherming 1,9%

GGD-instelling 1,9%

Huisartsenpraktijk 1,9%

Sociaal team 1,9%

Andere regio 1,9%

Voortgezet onderwijs 1,9%

Anders 1,9%

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 1,9%

Eindtotaal 100,0%
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 Oude IJsselstreek  

 

 

 

 

 

 

Oude-IJsselstreek Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 194 131 148,1%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 162 162 100,0%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 124 127 97,6%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 53 41 129,3%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 62 66 93,9%

6. Onderzoek casussen 13 25 52,0%

7. Overdracht casussen 63 56 112,5%

8. Monitoren casussen 93 43 216,3%

9. Zicht op veiligheid casussen 4 5 80,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 7 3 233,3%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 2 7 28,6%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

13. Veiligheidsbeoordeling Jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 3 0 300,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 6 6 100,0%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 96 128 224 50,2%

(Ex-) Partnergeweld 61 56 117 26,2%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 19 34 53 11,9%

Huiselijk geweld overig 20 6 26 5,8%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 14 2 16 3,6%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 3 7 10 2,2%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 213 233 446 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 98 99 197 63,3%

Conflictscheiding 21 45 66 21,2%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 30 0 30 9,6%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 7 0 7 2,3%

Ontspoorde mantelzorg 0 5 5 1,6%

Eer gerelateerd geweld 4 0 4 1,3%

Huwelijksdwang 2 0 2 0,6%

Totaal 162 149 311 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 76,0%

Ziekenhuis 4,7%

Jeugdhulpaanbieder 2,7%

Basisonderwijs 2,7%

Voortgezet onderwijs 2,7%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 2,7%

Huisartsenpraktijk 2,0%

Algemeen maatschappelijk werk 2,0%

Gecertificeerde instelling 1,3%

Volwassen GGZ-instelling 0,7%

Jeugd GGZ-instelling 0,7%

Andere regio 0,7%

Sociaal team 0,7%

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 0,7%

Eindtotaal 100,0%
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Winterswijk Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 218 145 150,3%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 154 123 125,2%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 107 103 103,9%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 42 38 110,5%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 60 43 139,5%

6. Onderzoek casussen 11 19 57,9%

7. Overdracht casussen 55 35 157,1%

8. Monitoren casussen 73 28 260,7%

9. Zicht op veiligheid casussen 3 5 60,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 3 0 300,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 3 7 42,9%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

13. Veiligheidsbeoordeling Jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 4 0 400,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 3 9 33,3%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 104 113 217 50,5%

(Ex-) Partnergeweld 58 48 106 24,7%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 16 37 53 12,3%

Huiselijk geweld overig 18 13 31 7,2%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 13 3 16 3,7%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 1 6 7 1,6%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 210 220 430 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 94 136 230 66,7%

Conflictscheiding 20 39 59 17,1%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 38 0 38 11,0%

Eer gerelateerd geweld 4 4 8 2,3%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 7 0 7 2,0%

Jeugdprostitutie 0 1 1 0,3%

Huwelijksdwang 0 1 1 0,3%

Achterlating 0 1 1 0,3%

Totaal 163 182 345 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 74,5%

Basisonderwijs 4,1%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 3,4%

Voortgezet onderwijs 2,1%

Maatschappelijke opvang 2,1%

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 2,1%

Anders 1,4%

Jeugdhulpaanbieder 1,4%

Speciaal onderwijs 0,7%

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 0,7%

Verslavingszorg instelling 0,7%

Jeugd GGZ-instelling 0,7%

Centrum voor Jeugd en Gezin 0,7%

Andere regio 0,7%

Speciaal voortgezet onderwijs 0,7%

Kinderopvang 0,7%

Volwassen GGZ-instelling 0,7%

Gecertificeerde instelling 0,7%

Ziekenhuis 0,7%

Huisartsenpraktijk 0,7%

Reclassering 0,7%

Eindtotaal 100,0%
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 Realisatie kernprestaties per gemeente in de regio Noord Veluwe 

Per gemeente wordt de realisatie 2019 voor u inzichtelijk gemaakt 

 Elburg  

 

 

 

 

 

 

Elburg Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 162 88 184,1%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 96 85 112,9%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 77 71 108,5%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 38 23 165,2%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 37 34 108,8%

6. Onderzoek casussen 2 15 13,3%

7. Overdracht casussen 33 20 165,0%

8. Monitoren casussen 58 24 241,7%

9. Zicht op veiligheid casussen 2 2 100,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 1 1 100,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 0 2 -200,0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 0 1 -100,0%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 10 0 1000,0%

15. Ondersteuning professionals  casussen 10 8 125,0%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 71 95 166 50,0%

(Ex-) Partnergeweld 38 45 83 25,0%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 13 37 50 15,1%

Huiselijk geweld overig 8 8 16 4,8%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 8 3 11 3,3%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 3 3 6 1,8%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 141 191 332 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 65 133 198 77,0%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 13 25 38 14,8%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 14 0 14 5,4%

Conflictscheiding 0 3 3 1,2%

Ontspoorde mantelzorg 2 1 3 1,2%

Eer gerelateerd geweld 1 0 1 0,4%

Totaal 95 162 257 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 56,3%

Ambulancedienst 8,8%

Basisonderwijs 6,3%

Volwassen GGZ-instelling 3,8%

Anders 3,8%

Huisartsenpraktijk 3,8%

GGD-instelling 2,5%

Voortgezet onderwijs 2,5%

Ziekenhuis 2,5%

Maatschappelijke opvang 1,3%

Gecertificeerde instelling 1,3%

Centrum voor Jeugd en Gezin 1,3%

Andere regio 1,3%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 1,3%

Gehandicaptenzorg 1,3%

Jeugd GGZ-instelling 1,3%

Jeugdhulpaanbieder 1,3%

Eindtotaal 100,0%
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 Ermelo  

 

 

 

 

 

 

Ermelo Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 176 122 144,3%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 76 87 87,4%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 56 75 74,7%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 32 30 106,7%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 33 33 100,0%

6. Onderzoek casussen 9 12 75,0%

7. Overdracht casussen 26 20 130,0%

8. Monitoren casussen 39 14 278,6%

9. Zicht op veiligheid casussen 4 0 400,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 1 0 100,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 0 0 0,0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 0 0 0,0%

15. Ondersteuning professionals na overdracht casussen 4 9 44,4%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 43 94 137 44,9%

(Ex-) Partnergeweld 31 52 83 27,2%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 8 29 37 12,1%

Huiselijk geweld overig 7 19 26 8,5%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 6 9 15 4,9%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 4 3 7 2,3%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 99 206 305 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 52 139 191 75,2%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 12 28 40 15,7%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 11 0 11 4,3%

Conflictscheiding 2 9 11 4,3%

Ontspoorde mantelzorg 1 0 1 0,4%

Totaal 78 176 254 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 78,1%

Volwassen GGZ-instelling 3,1%

Anders 3,1%

Basisonderwijs 3,1%

Jeugdhulpaanbieder 1,6%

Jeugd GGZ-instelling 1,6%

Andere regio 1,6%

Middelbaar beroepsonderwijs 1,6%

Speciaal onderwijs 1,6%

Beschermd/begeleid wonen 1,6%

Algemeen maatschappelijk werk 1,6%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 1,6%

Eindtotaal 100,0%
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 Harderwijk  

 

 

 

 

Harderwijk Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 361 255 141,6%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 230 195 117,9%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 192 162 118,5%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 91 58 156,9%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 77 69 111,6%

6. Onderzoek casussen 18 35 51,4%

7. Overdracht casussen 65 55 118,2%

8. Monitoren casussen 109 57 191,2%

9. Zicht op veiligheid casussen 11 3 366,7%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 9 1 900,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 7 4 175,0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 1 0 100,0%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 1 0 100,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 3 0 300,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 22 12 183,3%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 151 225 376 50,3%

(Ex-) Partnergeweld 96 91 187 25,0%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 33 80 113 15,1%

Huiselijk geweld overig 17 13 30 4,0%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 17 10 27 3,6%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 3 11 14 1,9%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 317 430 747 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 145 278 423 71,7%

Conflictscheiding 37 73 110 18,6%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 36 0 36 6,1%

Eer gerelateerd geweld 7 5 12 2,0%

Ontspoorde mantelzorg 0 5 5 0,8%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 3 0 3 0,5%

Jeugdprostitutie 0 1 1 0,2%

Totaal 228 362 590 100,0%
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Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 60,9%

Centrum voor Jeugd en Gezin 5,1%

Basisonderwijs 3,3%

Anders 3,3%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 3,3%

Volwassen GGZ-instelling 2,8%

Andere regio 2,3%

Ambulancedienst 2,3%

Jeugdhulpaanbieder 2,3%

Ziekenhuis 1,9%

Speciaal onderwijs 1,9%

Voortgezet onderwijs 1,4%

Jeugd GGZ-instelling 1,4%

Huisartsenpraktijk 1,4%

Verslavingszorg instelling 0,9%

Algemeen maatschappelijk werk 0,9%

Beschermd/begeleid wonen 0,5%

Gehandicaptenzorg 0,5%

Raad voor de Kinderbescherming 0,5%

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers 0,5%

Jeugdgezondheidszorg 0,5%

GGD-instelling 0,5%

(Ambulant en intramuraal) Huisgelijk geweld hulpverlening m/v 0,5%

Maatschappelijke opvang 0,5%

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 0,5%

Gecertificeerde instelling 0,5%

Eindtotaal 100,0%
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Nunspeet Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 168 92 182,6%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 92 73 126,0%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 67 59 113,6%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 37 10 370,0%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 26 29 89,7%

6. Onderzoek & Vervolg casussen 6 17 35,3%

7. Overdracht   casussen 30 23 130,4%

8. Monitoren casussen 43 21 204,8%

9. Zicht op veiligheid casussen 1 2 50,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 4 1 400,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 3 5 60,0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 3 0 300,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 8 8 100,0%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 65 113 178 56,3%

(Ex-) Partnergeweld 29 27 56 17,7%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 8 38 46 14,6%

Huiselijk geweld overig 12 7 19 6,0%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 8 5 13 4,1%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 1 3 4 1,3%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 123 193 316 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 63 99 162 83,5%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 17 0 17 8,8%

Conflictscheiding 8 1 9 4,6%

Eer gerelateerd geweld 1 2 3 1,5%

Ontspoorde mantelzorg 0 1 1 0,5%

Jeugdprostitutie 1 0 1 0,5%

Mensenhandel 1 0 1 0,5%

Totaal 91 103 194 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 61,2%

Jeugd GGZ-instelling 6,0%

Basisonderwijs 4,5%

Ambulancedienst 4,5%

Anders 4,5%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 4,5%

Centrum voor Jeugd en Gezin 3,0%

Voortgezet onderwijs 3,0%

Ziekenhuis 3,0%

Volwassen GGZ-instelling 1,5%

Algemeen maatschappelijk werk 1,5%

Huisartsenpraktijk 1,5%

Politie - overige inzet 1,5%

Eindtotaal 100,0%
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Oldebroek Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 105 63 166,7%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 81 62 130,6%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 62 50 124,0%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 32 25 128,0%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 25 16 156,3%

6. Onderzoek casussen 8 10 80,0%

7. Overdracht casussen 28 14 200,0%

8. Monitoren casussen 36 15 240,0%

9. Zicht op veiligheid casussen 11 1 1100,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 1 0 100,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 0 1 -100,0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 1 1 100,0%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 1 0 100,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 0 0 0,0%

15. Ondersteuning professionals casussen 11 5 220,0%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 58 70 128 53,6%

(Ex-) Partnergeweld 24 25 49 20,5%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 13 24 37 15,5%

Huiselijk geweld overig 8 4 12 5,0%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 5 4 9 3,8%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 2 2 4 1,7%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 110 129 239 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 49 88 137 72,5%

Conflictscheiding 8 14 22 11,6%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 18 0 18 9,5%

Eer gerelateerd geweld 2 3 5 2,6%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 3 0 3 1,6%

Ontspoorde mantelzorg 1 1 2 1,1%

Huwelijksdwang 0 2 2 1,1%

Totaal 81 108 189 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 62,7%

Ziekenhuis 6,0%

Voortgezet onderwijs 4,5%

Jeugdhulpaanbieder 3,0%

Huisartsenpraktijk 3,0%

Basisonderwijs 3,0%

Volwassen GGZ-instelling 3,0%

GGD-instelling 3,0%

Jeugd GGZ-instelling 3,0%

Ambulancedienst 3,0%

Sociaal team 1,5%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 1,5%

Gecertificeerde instelling 1,5%

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 1,5%

Eindtotaal 100,0%
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Putten Realisatie Realisatie t.o.v. 218

Omschrijving diensten Dienst 2019 2018

Primair uitvoerend wettelijke taken  aantallen aantallen %

1. Advies & Ondersteuning casussen 156 88 177,3%

2. Melding & Veiligheidsbeoordeling meldingen 83 58 143,1%

3. Eerste contact met directbetrokkenen casussen 69 51 135,3%

4. Overdracht na veiligheidsbeoordeling casussen 39 20 195,0%

5. Voorwaarden & Vervolg casussen 28 21 133,3%

6. Onderzoek casussen 5 14 35,7%

7. Overdracht casussen 23 18 127,8%

8. Monitoren casussen 45 15 300,0%

9. Zicht op veiligheid casussen 13 1 1300,0%

Bovenwettelijke taken (maatwerk gemeenten)

10. Beoordeling tijdelijk huisverbod casussen 5 1 500,0%

11. Uitvoering tijdelijk huisverbod casussen 2 1 200,0%

12. Meldingen Jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

13. Veiligheidsbeoordeling jeugdprostitutie casussen 0 0 0,0%

14. Casusoverleg en MDO Veiligheidskamers bijeenkomsten 0 0 0,0%

15. Ondersteuning professionals na overdracht casussen 5 3 166,7%

Meerdere keuzemogelijkheden meldingen en adviezen op onderstaande onderdelen

Aard van het geweld Meldingen Adviezen Aantal %

Kindermishandeling 59 107 166 55,1%

(Ex-) Partnergeweld 33 35 68 22,6%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling 9 27 36 12,0%

Huiselijk geweld overig 7 7 14 4,7%

Geweld tegen ouders (onder de 65 jaar) door hun kinderen (tot 23 jaar) 5 3 8 2,7%

Ouderenmishandeling (ouder dan 65) 2 7 9 3,0%

Totaal (meerdere antwoorden mogelijk) 115 186 301 100,0%

Aanvullende informatie betreft veiligheidsproblematiek Meldingen Adviezen Aantal %

Geen van bovenstaande 59 120 179 74,0%

Conflictscheiding 7 32 39 16,1%

Politiemeldingen: overige zorg minderjarigen / Pro kid melding 13 0 13 5,4%

Politiemeldingen: jeugdige tot 18 (vermoeden van) plegen strafbaar feit (misdrijf) 5 0 5 2,1%

Ontspoorde mantelzorg 0 5 5 2,1%

Eer gerelateerd geweld 1 0 1 0,4%

Totaal 85 157 242 100,0%

Organisatietype melder %

Politie - melding-aangifte 73,9%

Andere regio 4,3%

Huisartsenpraktijk 2,9%

Basisonderwijs 2,9%

Inzet regionale maatwerktaak Veilig Thuis (conform regionale afspraken) 2,9%

Anders 1,4%

Speciaal onderwijs 1,4%

Sociaal team 1,4%

Verloskundigenpraktijk 1,4%

Centrum voor Jeugd en Gezin 1,4%

Voortgezet onderwijs 1,4%

Ziekenhuis 1,4%

Jeugd GGZ-instelling 1,4%

Jeugd- en gezinsteam/wijkteam 1,4%

Eindtotaal 100,0%
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Bijlage 1: Werkproces Veilig Thuis NOG 
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Bijlage 2: Definitie wachtlijsten 

 

Definitie wachtlijst 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


