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Start Veilig Thuis 2015

Regiovisie met als centrale thema’s

1 Systeemgericht: door verbinden van de domeinen WMO Jeugd

2 Integraal: door het versterken van de ketensamenwerking



Wettelijke taak VT

het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning.

• het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of 

kindermishandeling;

• het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk 

geweld of kindermishandeling;

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

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

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

aanleiding geeft;

• het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming van een 

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

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

• indien VT een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderbescherming, het in 

kennis stellen van het college van B&W;

• het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die zijn ondernomen.



Advies

• Eenmalig contact / vervolgcontacten.

• Consultvrager houdt de regie.

• Registratie gegevens van de consultvrager. 



AMK vs Veilig Thuis

• Focus op “geweld of onveiligheid” in 

afhankelijkheidsrelaties van -9 mnd tot 100+

• Systeemgericht.

• Integraal. ( Lokale veld, GI, VHH, Politie, RvdK, OM...

• Triage is gericht op “de onderzoeksvraag voor VT”

• Wettelijke taak geldt bij alle meldingen. 

• VT is onderdeel van de keten. 

• Gericht op doorontwikkeling tot expertisecentrum. 



Melding

• Regie ligt bij Veilig Thuis.

( zicht op veiligheid )

• Risicofactoren.

• Beschermende factoren.



Triage

Doel van de triage Veilig Thuis

welke spoed en welke expertise is nodig 

om in te grijpen teneinde de fysieke en

emotionele veiligheid van gezinsleden direct en

op termijn te borgen.

VT biedt geen hulpverlening.



Screeningsroute

• Direct gevaar

• B. Structurele ernstige onveiligheid

• C. Schadelijke multiproblematische

leefsituaties die niet per definitie direct 

gevaarlijk of structureel ernstig onveilig zijn, 

maar wel schadelijk zijn voor de ontwikkeling 

van de gezinsleden en vragen om handelen 

en om regie.



Na triage

Samen zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk 

bij het cliëntsysteem.

• 1e huisbezoek samen met lokale veld.

- beter zicht op de context.

- afspraken met cliëntsysteem, VT en LV

- waar nodig gerichter onderzoek door VT.

• Besluit overdracht en/of onderzoek.



Zicht op veiligheid

Na melding : Veilig Thuis

Tijdens onderzoek: Veilig Thuis

Na overdracht: Lokale veld



Aanpassing Meldcode

• Afwegingskader per beroepsgroep is op 1 juli 

2018 beschikbaar.

• Uitbreiding adviestaak Veilig Thuis.( Stap 2 )

• Beslissen a.h.v. afwegingskader. ( Stap 5 )

- Melden bij Veilig Thuis 

- Is hulpverlening (ook) mogelijk. 





Partners

Gemeente is centrale partner naast 

OM, Politie, VHH, RvdK, GI etc



Actuele thema’s

- Proces overdracht van VT naar LV.

- Proces WTH / PGA VT / VHH

- Aanpassing meldcode per 1-1-2019.

- Pleger hulpverlening.

- NICHD protocol.


