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1. Inleiding
Veilig Thuis is een organisatie in ontwikkeling. Per 1 april 2017 zijn zij onderdeel van de V G G M geworden.
Die overgang is goed verlopen. De cao's zijn geharmoniseerd en de inhoudelijke verkenning tussen Veilig Thuis
en de andere afdelingen van V G G M is volop bezig. De verbeterpunten naar aanleiding van het inspectiebezoek
in februari.
In de vergadering van de commissie Samenleving van 4 april 201 7 is toegezegd om bij het beschikbaar komen
van de kwartaalrapportage in de nieuwe stijl de organisatie Veilig Thuis uit te nodigen in de commissie.
Tijdens de vergadering van de commissie Samenleving van 4 april j l . kwam ook de vraag over her-meldingen
aan bod. Een belangrijke ontwikkeling hierin die speelt is de aanscherping van de Meidcode en de daarmee
gepaard gaande radarfunctie van Veilig Thuis. Samengevat komt deze nieuwe functie van Veilig Thuis er op
neer dat vanaf 1 januari 2019 bij ernstige signalen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling
altijd gemeld wordt bij Veilig Thuis. In de huidige situatie is het zo dat wanneer een professional de afweging
maakt om zelf adequate hulpverlening/ondersteuning te starten er geen melding gedaan hoeft te worden.
Echter, uit onderzoek weten we dat het bij huiselijk geweld en kindermishandeling vaak niet om geïsoleerde
gebeurtenissen gaat, maar dat het gaat om problematiek die langdurig speelt. Het is van belang om het
langdurige karakter van de problematiek en het hoge risico op herhaal slachtofferschap te onderkennen om
huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken. Ter informatie een factsheet.
Meegestuurd als bijlage zijn:
•
•
•

De tweede kwartaalrapportage Veilig Thuis Gelderland Midden.
Een factsheet Radarfunctie Veilig Thuis
Een toelichting op deze kwartaalrapportage, met name de uitleg van de diverse producten en diensten
van Veilig Thuis.

Miranda Hendriksen van Veilig Thuis Gelderland Midden is aanwezig tijdens de commissie Samenleving van 25
oktober as. om de werkwijze en ontwikkelingen van Veilig Thuis toe te lichten en in gesprek te gaan met
commissieleden.
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Rapportage realisatie 2e kwartaal 2017
Veilig Thuis Gelderland-Midden
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Adviesvragen aan Veilig Thuis

838

833

1.671

3.000

56%

1703

49%

Meldingen en Triage

655

707

1.362

2.950
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1464

45%
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345

370

715

1.300
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70
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Onderzoeken
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400
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204

33%
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34%
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Rapportage realisatie 2e kwartaal 2017
Regio en Gemeenten
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Factsheet radarfunctie Veilig Thuis
Om de ernst van het huiselijk geweld en kindermishandeling zo goed en vroeg mogelijk
te kunnen inschatten, is het van belang een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de
aard en ernst van de problematiek. Veilig Thuis heeft dè wettelijke taak na een melding
te onderzoeken of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling en om, indien
nodig, passende hulpverlening in te schakelen. Om deze taak goed te kunnen vervullen,
is het voor Veilig Thuis van belang dat ernstige signalen en vermoedens van huiselijk
geweld en kindermishandeling altijd worden gemeld, zodat ze 'op dè radar komen' bij
Veilig Thuis. Huiselijkgeweld en kindermishandelingbetreft - helaas - problematiek die
vaak jaren duurt. Het risico op herhaald slachtofferschap is groot. Daarom is het van
belang dat Veilig Thuis signalen van verschillende melders kan combineren, ook over
een langere periode van tijd.
Dit is in kort gezegd wat wordt bedoeld met de 'radarfunctie' van Veilig Thuis. Deze factsheet
geeft een nadere toelichting op de bedoeling en werking van deze radarfunctie.
Waarom een radarfunctie bij Veilig Thuis?
Bij huiselijk geweld en kindermishandeling gaat het om problematiek die vaak langdurig
speelt. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn geen geïsoleerde, eenmalige
gebeurtenissen. Onderzoek wijst uit dat eerder geweld de belangrijkste voorspeller is voor
toekomstig geweld in huiselijke kring. Factoren als psychische problemen, armoede of
verslaving zijn belangrijke indicatoren voor de kans dat er na een eerder incident opnieuw
huiselijk geweld of kindermishandeling zal'plaatsvinden. We moeten het langdurige karakter
van de problematiek en het hoge risico op herhaald slachtofferschap onderkennen, willen we
huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan kunnen pakken.
Het idee van een overkoepelende radar bij Veilig Thuis is nieuw. Tot nu toe bestond deze nog
niet! Het inrichten van de radarfunctie bij Veilig Thuis hangt nauw samen met de
aanscherping van de Meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De oorspronkelijke
Meidcode bood professionals de keuze om ofwel zelf hulp te verlenen ofwel een signaal te
melden bij Veilig Thuis. Daardoor kon het gebeuren dat professionals ook bij hele ernstige
casuïstiek geen melding deden bij Veilig Thuis. Als gevolg van de aanscherping van de
Meidcode zal dit veranderen. Bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld
doorlopen professionals een aantal stappen (zie bijlage 1). Het beroep-specifieke
afwegingskader dat onderdeel is van stap 5 van de Meidcode helpt professionals om te
beslissen of melden noodzakelijk is. Van professionals wordt verwacht dat zij conform het
door hun beroepsgroep opgestelde afwegingskader bij ernstige signalen of vermoedens van
huiselijk geweld of kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Dit staat los van de
vraag of de professional zelf adequate hulp kan verlenen. Het melden is erop gericht dat
ernstige signalen bij Veilig Thuis op de radar komen, zodat Veilig Thuis deze nu en in de
toekomst kan combineren met andere signalen.

Wat houdt de radarfunctie van Veilig Thuis in?
Naast het uitvoeren van bestaande taken zoals het onderzoeken van meldingen en het direct
herstellen van veiligheid waar nodig, zal Veilig Thuis extra taken in het kader van de
radarfunetie uitvoeren. De radarfunctie bij Veilig Thuis krijgt invulling door:
a. maatregelen die erop gericht zijn dat signalen bij Veilig Thuis 'op de radar' komen
b. monitoring van casuïstiek.
Hieronder worden beide punten nader toegelicht.
Ad a: Maatregelen die erop gericht zijn dat signalen bij Veilig Thuis 'op de radar' komen
De volgende maatregelen dragen ertoe bij dat ernstige signalen of vermoedens van huiselijk
geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis op de radar komen:
— Ernstige signalen altijd melden bij Veilig Thuis (stap 5 Meidcode). Deze aanscherping
van de meidcode betreft de verplichting aan beroepsgroepen om een afwegingskader te
hanteren dat aangeeft vanaf welke mate van ernst/risico op revictimisatie professionals
altijd een melding doen bij Veilig Thuis. Het doen van een melding staat los van devraag
wie een interventie of hulpverlening biedt! Bij iedere melding beoordeelt Veilig Thuis
altijd de veiligheid in de desbetreffende casus en treft indien nodig aanvullende
maatregelen gericht op veiligheid en adequate hulpverlening. Zie voor een verdere
uitwerking de paragraaf 'wat doet Veilig Thuis bij een melding'.
— Check door Veilig Thuis bij adviesvragen (stap 2 Meidcode). Indien de beller daarmee
instemt, kan Veilig Thuis checken of er over de persoon/het gezin waarover de beller
advies vraagt aan Veilig Thuis aanvullende informatie 'op de radar' staat. Veilig Thuis
betrekt deze informatie bij haar advies, zonder de informatie te delen met de beller. Deze
aanscherping is gericht op de kwaliteit van de advisering aan bellers, door zo goed
mogelijk de veiligheidssituatie te beoordelen. Om deze maatregel vorm te geven, wordt
de informatie uit verschillende bronnen bij elkaar gebracht, zodat Veilig Thuis op basis
van een zo volledig mogelijk inzicht in de problematiek signalen kan beoordelen:
— Landelijke informatiedeling Veilig Thuis-organisaties. Nederland heefteen
landelijk dekkend netwerk van 26 Veilig Thuis-organisaties. In het kader van de
radarfunctie zullen deze hun informatiepositie gaan delen. Zo komt een landelijk
werkende radar tot stand.
— Betrekken informatie van partners. Een tweede maatregelen is de mogelijkheid
voor Veilig Thuis om bij adviesvragen in stap 2 van de Meidcode informatie van een
limitatief aantal partners te betrekken, uit oogpunt van veiligheid. Het gaat om
informatie van de Raad voor de Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen voor
Jeugdbescherming en Jeugdreclassering, reclasseringsorganisaties en organisaties
voor vrouwenopvang.
NB: Het tijdspad waarbinnen de genoemde maatregelen geëffectueerd kunnen worden
kan per maatregel verschillen.
— Afhandeling burgermeldingen. Veilig Thuis neemt signalen van burgers altijd als een
melding op, als de burgerde intentie heeft te melden. Een burger die belt met Veilig Thuis
doet dat veelal om een signaal kenbaar te maken, zonder daarbij bekend te zijn met het
onderscheid tussen een adviesvraag en een melding. Aan Veilig Thuis de taak om dit met
de burger helder te krijgen en te bepalen of hij of zij wilt melden of dat het om een advies
gaat.

Ad b: Monitoring van casuïstiek
De radarfunctie van Veilig Thuis is gericht op een zo compleet mogelijk inzicht in aard en ernst
van problematiek, om zo een goede beoordeling van de veiligheid te kunnen maken.
Veiligheid is geen statisch gegeven. Daarom is het van belang dat Veilig Thuis de resultaten
van de door hen voorgeschreven interventies in kaart brengt om zo zicht te houden op hoe de
veiligheid zich ontwikkelt met het verloop van de tijd. Deze monitorfunctie was in het
verleden beperkt.
Afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek neemt Veilig Thuis een actieve rol in
het monitoren van veiligheid:
— Bij casuïstiek die Veilig Thuis na triage direct over draagt aan een lokaal/sociaal team of
aan andere hulpverleners, zal Veilig Thuis de casuïstiek niet monitoren. Overigens zal
Veilig Thuis bij een nieuwe melding de veiligheid opnieuw beoordelen. Als er over een
lichte casus, die Veilig Thuis heeft overgedragen aan het lokaal veld, opnieuw een signaal
aan Veilig Thuis wordt doorgegeven, zal Veilig Thuis opnieuw, via triage, de veiligheid
beoordelen.
— Bij casuïstiek die Veilig Thuis niet direct na triage overdraagt aan het lokaal veld, maar
waar sprake is van bemoeienis van Veilig Thuis, zal Veilig Thuis na overdracht van de
casuïstiek het resultaat van de interventies op de veiligheid actief monitoren. Bij
casuïstiek waarbij Veilig Thuis samenwerkt aan veiligheid in het kader van de
multidisciplinair verband (zoals bijvoorbeeld MDA++) vervult Veilig Thuis een spilfunctie
in de toeleiding naar een MDA++-team. Veilig Thuis blijft het resultaat van de interventies
op de veiligheid monitoren, ook na afloop van de hulpverlening. Indien nodig kan Veilig
Thuis opnieuw een MDA++-team in positie brengen. De periode waarin Veilig Thuis de
veiligheid monitort zal per casus verschillen. Gemiddeld wordt een duur van anderhalf
jaar als een realistische duur beschouwd door de Veilig Thuis-organisaties.
Wat doet Veilig Thuis als een signaal 'op de radar' komt?
Eén van de maatregelen in het kader van de aanscherping van de Meidcode betreft de
introductie van een 'afwegingskader' in stap 5 van de Meidcode. Beroepsgroepen stellen zelf
dit afwegingskader op. Het afwegingskader geeft aan wanneer een professional een signaal of
vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling moet melden bij Veilig Thuis. Ook als
de professional op het moment van melden zelf in staat is adequate hulp te verlenen.
Het afwegingskader geeft aan wanneer signalen of vermoedens zodanig ernstig zijn dat het
doen van een melding tot de professionele verantwoordelijkheid wordt gerekend. Dit laat
onverlet dat professionals 'lichtere' signalen of vermoedens ook altijd kunnen melden bij
Veilig Thuis. Daarvoor bestaat echter geen verplichting vanwege het afwegingskader. Veilig
Thuis zal elke melding altijd opnemen, triageren en beoordelen.
• Voor professionals die met een Meidcode werken, is een belangrijke vraag wanneer signalen
dermate ernstig zijn dat melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is uit oogpunt van professioneel
handelen. Beroepsgroepen werken dit uit in een afwegingskader. Om beroepsgroepen hierbij te
ondersteunen, is door onafhankelijke experts een basisdocument 'Het afwegingskader in de
Meidcode huiselijk geweld en kindermishandeling' opgesteld.
Wat kunnen professionals verwachten van VeiligThuis, als zij een signaal of een vermoeden
melden?

— Als een professional bij stap 5 in de Meldcode een melding doet bij VeiligThuis, neemt
Veilig Thuis altijd de melding op. Veilig Thuis legt de melding dan vast in haar
informatiesysteem.
— Veilig Thuis 'veredelt' de melding door informatie te betrekken uit de eigen systemen van
de 26 Veilig Thuis-organisaties. Ook betrekt Veilig Thuis informatie van de Raad voor dë
Kinderbescherming, Gecertificeerde Instellingen voor Jeugdbescherming en
Jeugdreclassering, reclasseringsorganisaties en organisaties voor vrouwenopvang.
VeiligThuis triageert elke melding. Dat doet Veilig Thuis conform het VNG modelhandëlingsprotocol Veilig Thuis. Veilig Thuis beoordeelt daarbij elke melding vanuit het
perspectief van veiligheid. Veilig Thuis oordeelt pas nadat de professional die meldt
hierover met Veilig Thuis heeft gesproken. Wanneer de triage niet leidt tot afsluiting of
directe overdracht aan een lokaal team of hulpverlener, dan is Veilig Thuis zelf
verantwoordelijk voor de noodzakelijke vervolgstappen en voor het zicht opde veiligheid
in het cliëntsysteem. Veilig Thuis kan dan beslissen tot het inzetten van een vervolgtraject
of het doen van onderzoek. Met doen van een melding bij Veilig Thuis betekent dus niet
dat Veilig Thuis ook altijd gebruik maakt van haar wettelijke onderzoeksbevoegdheid en
een onderzoek start.
— Als er een melding gedaan wordt bij Veilig Thuis, dan moet de betrokkene hier altijd over
worden geïnformeerd. Voor het maken van een juiste beoordeling van dë veiligheid kan
Veilig Thuis actief (fysiek) contact zoeken met de betrokken familie/personen.
Afhankelijk van de aard en ernst van de problematiek (het geobjectiveerd ingeschatte risico
voorde veiligheid van de betrokken personen) besluit Veilig Thuis op basis van triage (waar
overleg met de melder onderdeel van is):
— dat de ingezette hulpverlening volstaat om de veiligheid van betrokkenen te waarborgen.
Vastlegging van de melding tb.v. de radarfunctie volstaat; er is verder geen bemoeienis
van Veilig Thuis.
of
— dat bemoeienis van Veilig Thuis noodzakelijk is om de veiligheid van betrokkenen te
waarborgen. Veilig Thuis oordeelt al dan niet o.b.v. onderzoek) welke aanvullende
veiligheidsvoorwaarden moeten worden gesteld en besluit welke instelling of
professional verantwoordelijkheid neemt voor de noodzakelijke vervolgstappen.
of
— dat sprake isvan acute veiligheidsrisico's. Dan zal Veilig Thuis direct interveniëren ofeen
interventie door politie of de Raad voor de Kinderbescherming instigeren.
Bij vastlegging van signalen hanteert Veilig Thuis de bestaande bewaartermijnen.
Veilig Thuis draagt (per brief) zorg voor een terugkoppeling aan de melder.
Wie voert regie op de casus?
Vanwege de aanscherping van de Meidcode wordt van professionals verwacht dat zij conform
het door hun beroepsgroep opgestelde afwegingskader bij ernstige signalen of vermoedens

van huiselijk geweld en kindermishandeling altijd melden bij Veilig Thuis. Dit leidt tot de
vraag wie vervolgens regie voert op de casus: de professional of Veilig Thuis?
Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:
— Hulpverleners/medici en de medewerkers van Veilig Thuis hebben beiden een eigen
professionele verantwoordelijkheid. De aard van deze professionele
verantwoordelijkheden verschilt. Hulpverleners/medici hebben een professionele
verantwoordelijkheid voor hulpverlening en zorg, inclusief een verantwoordelijkheid voor
veiligheid. Veilig Thuis heeft een (wettelijke) verantwoordelijkheid gericht op veiligheid.
Een medewerker van Veilig Thuis zal de professional niet 'overrulen' in diens
professionele oordeel. Wel kan Veilig Thuis vanuit haar eigen verantwoordelijkheid en
oordeel beslissen dat een interventie uit oogpunt van veiligheid noodzakelijk is.
— Het is essentieel dat Veilig Thuis en de bij de melding betrokken
hulpverlener/professional met elkaar in overleg treden. Dit is noodzakelijk voor
uitwisseling van informatie en voor het afstemmen van ieders rol. Dit is zeker het geval als
Veilig Thuis voor zicht op veiligheid in gesprek wil treden met de persoon of personen op
wie de melding betrekking heeft. Dit kan niet zonder dat de professional van Veilig Thuis
eerst heeft afgestemd met de hulpverlener die heeft gemeld.
— Het is denkbaar dat de hulpverlener/professional en Veilig Thuis van oordeel verschillen
over de noodzakelijke stappen voor het creëren van veiligheid. Als de medewerker van
Veilig Thuis en de hulpverlener er niet samen uit komen, dan is een laagdrempelige
manier van escalatie het betrekken van een directe collega. Bij dergelijke 'horizontale'
escalatie is sprake van een vorm van collegiale toetsing.
— Een alternatief is 'verticale' escalatie, door de casus op een hoger niveau in de organisatie
aan de orde te stellen, tot en met het directieniveau. In een dergelijk model is sprake van
escalatie langs een 'escalatieladder'. Uitgangspunt is dat beide partijen binnen de eigen
organisatie escaleren en dat dit gebeurt vanuit respect voor eikaars professionele positie.
NB: Bij acuut gevaar/geweld zal de medewerker van Veilig Thuis die maatregelen treffen
die noodzakelijk zijn voor herstel van veiligheid. Er kan nooit sprake zijn dat door een
verschil van inzicht tussen professional en Veilig Thuis een snelle interventie situatie
waarin acuut en ernstig gevaar of geweld aan de orde is uitblijft. Veilig Thuis handelt dan
vanuit haar (wettelijke) bevoegdheden, ofwel door zelf te interveniëren, ofwel door een
interventie van de politie te instigeren.
— Inde praktijk zal er veelal geen noodzaak zijn te escaleren en zullen hulpverlening en
Veilig Thuis streven hun beider inzet complementair te laten zijn. Veilig Thuis kan
bijdragen aan het toetsen van een veiligheidsplan, waarbij de vraag centraal staat of in
voldoende en adequate veiligheidsvoorwaarden is voorzien. Van professionals wordt
verwacht dat zij Veilig Thuis om advies vragen om tot een adequaat veiligheidsplan te
komen.

Bijlage 1: stappenplan
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Stap 1: in kaart brengen van signalen
Stap 2: consulteren van collega's en/of deskundigen
Stap 3: zorgen over veiligheid bespreken met betrokkenen
Stap 4: wegen van zorgvuldig verzamelde informatie uit stap 1 t/m 3
Stap 5: beslissing 1: Is melden noodzakelijk?
Stap 5: beslissing 2: Is zelf hulp bieden of organiseren mogelijk?
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Memo

Datum:
12 oktober 2017
Onderwerp:
Ter attentie van:
Afzender:

Toelichting op de stukken van Veilig Thuis Gelderland Midden
gemeenteraad
het college
Tweede kwartaalrapportage Veilig Thuis Gelderland Midden
Hieronder volgt een korte toelichting op de verschillende producten/diensten van
Veilig Thuis, ter verheldering van de rapportage. Miranda Hendriksen, manager
Veilig Thuis Gelderland Midden komt in de commissievergadering van 25 oktober
de rapportage toelichten.
Adviesvragen aan Veilig Thuis (1,5 uur)
Dit betreft alle vragen van professionals en burgers over zorgelijke situaties rond
huiselijk geweld en kindermishandeling welke door Veilig Thuis medewerkers
worden voorzien van een advies. Vertrouwensartsen geven advies aan
kinderartsen, specialisten, huisartsen etc. Het betreft hier zowel eenmalige
adviezen als meertalige adviezen op dezelfde casus (ondersteuning nav advies)
met een gemiddelde van 1,5 uur per advies.
Meldingen en triage ( 2,5 uur)
Dit betreft alle meldingen die bij Veilig Thuis binnen komen, niet zijnde
zorgmeldingen Jeugd van politie. Het zijn de meldingen van burgers en
professionals over huiselijk geweld en kindermishandeling, plus de meldingen van
de politie met betrekking tot huiselijk geweld. Alle meldingen worden getriageerd.
Informatie wordt verzameld en er wordt een triagebesluit genomen.
Zorgmeldingen Jeugd van politie (6,5 uur)
Dit betreft meldingen van politie over zorgelijke situaties waarin kinderen verkeren.
Dit kan gaan om kinderen betrokken, dan wel getuige van huiselijk geweld of om
andere situaties waarin zorgen rond kinderen zijn. Voor de triage van
zorgmeldingen Jeugd en een verdere verkenning op de casus en afstemming met
betrokken partijen dan wel politie is bij elke casus 6,5 uur.
Vervolgacties op Triage ( 4 uur)
Dit betreft acties die nodig zijn na het product 'meldingen en triage'. Wanneer de
2,5 uur die daarvoor staan niet voldoende zijn om te komen tot een gedegen
triagebesluit en daarmee ook gepast vervolgtraject kan dit product worden ingezet
om alle informatie te verzamelen die nodig is om de casus volledig te hoordelen,
dan wel zorgvuldig over te dragen. Vervolgacties kunnen niet na zorgmeldingen
Jeugd worden ingezet, omdat deze 6,5 uur moet volstaan om de volledige triage te

kunnen doen.
Ondersteuning gericht op veiligheid en herstel (8 uur)
Dit traject biedt Veilig Thuis Gelderland Midden aan sinds januari 2017. Het traject
wordt, naar aanleiding van een melding huiselijk geweld en /of kindermishandeling,
in overleg met en/of op verzoek van de lokale teams aangeboden wanneer
gezamenlijk optrekken van het lokale team en Veilig Thuis meerwaarde biedt,
onder andere bij de bespreking met het gezin over de onveiligheid. Tevens worden
dan in gezamenlijkheid de kaders gesteld voor de veiligheid.
Onderzoek (22 uur)
Dit betreft het verzamelen, analyseren en beoordelen van feiten en professioneel
oordelen over een gemeld vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling
met het doel te komen tot vaststelling of sprake is van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling en welke stappen dienen te worden gezet om het geweld te
stoppen en de veiligheid en de schade te herstellen.
Uitvoering tijdelijk huisverbod (32 uur)
Dit betreft een kort traject van tien dagen. Tijdens het tijdelijk huisverbod wordt
casemanagement geboden met als doel de time-out maximaal aan te wenden om
motivatie te organiseren voor onderkenning, goede hulp en ondersteuning.
Factsheet Radarfunctie
In dit memo wordt ingegaan op de inhoudelijke aanscherping van de Meidcode en
de 'radarfunctie' van Veilig Thuis. Ook dit onderwerp zal toegelicht worden door
Miranda Hendriksen.

