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Pilot Veilig Verder methodiek CJG Voorschoten
nee

Geachte Raad,
Met de informatiebrief van 27 januari 2017 (Z-16-001768) hebben wij u geïnformeerd over de
pilot Veilig Verder methodiek Centrum Jeugd en Gezin Voorschoten (verder CJG Voorschoten).
De Veilig Verder methodiek betekent dat, na een zorgmelding of een melding bij Veilig Thuis
Hollands Midden (verder Veilig Thuis HM), bij overdracht naar het CJG Voorschoten, op
vrijwillige basis een veiligheidsplan wordt opgesteld met betrokken partners van het CJG
Voorschoten en Veilig Thuis HM als procesregisseur, in overleg met cliënten (ouders én
jeugdigen).
Omdat het lang heeft geduurd een voor de benodigde veiligheidsvereisten geschikte locatie te
vinden, is de pilot pas medio 2017 gestart. In overleg met betrokken partijen is de pilot
verlengd voor 2018 om een gedegen besluit over structurele inbedding te kunnen nemen.
Op basis van een evaluatie, in overleg met alle betrokken partijen, hebben wij besloten de Veilig
Verder methodiek structureel in te bedden in het CJG Voorschoten.
Zo veel mogelijk kinderen in de gemeente Voorschoten groeien in veiligheid op. Toepassing van
de Veilig Verder methodiek in samenwerking met Veilig Thuis HM en partners van het CJG
Voorschoten levert hier een bijdrage aan. De Veilig Verder methodiek is een lokale en vrijwillige
interventie die is gericht op preventie, langduriger en directer herstel van de veiligheid en
voorkomen van herhaling en escalatie van incidenten op het gebied van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Door het toepassen van deze werkwijze worden een adequate
zorgbehoeftebepaling van jeugdigen en ouders verbeterd (hulp zo zwaar als nodig, zo licht als
mogelijk) en daarnaast verbindingen tussen Veilig Thuis HM en het lokale jeugdteam van het
CJG Voorschoten verbeterd en werkprocessen geoptimaliseerd. Dit sluit aan bij de aanpassing
van de Wet op de Meldcode, waardoor aanscherping van de werkwijze en stijgend volume van
de casuïstiek worden voorzien.
Veilig Thuis HM kan de methodiek Veilig Verder toepassen maar de methodiek wordt (nog) niet
gebruikt door de gemeenten van de Leidse regio. VT HM staat er positief tegenover dat deze
methodiek wordt uitgerold in de Leidse regio.
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