
Kwaliteitsimpuls en meer eenduidigheid in 2019

Veilig Thuis verbetert…
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Veilig Thuis verbetert werkwijze 
De 26 Veilig Thuis organisaties hebben meer eenduidigheid en 

een kwaliteitsimpuls gegeven aan de wijze waarop ze hun wettelijke 

taken uitvoeren.

Met de verbeterde werkwijze draagt Veilig Thuis bij aan het effectiever 

stoppen van geweld en aan het doorbreken van intergenerationele 

overdracht van geweld in gezinnen en huishoudens. Veilig Thuis doet 

dit in nauwe samenwerking met ketenpartners en met gezinnen of huis-

houdens. Partnerschap staat hierin centraal. 

Kwaliteitsimpuls 

en meer eenduidigheid 

in 2019, partnerschap 

staat centraal.
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Belangrijkste wijzigingen in 2019

De belangrijkste veranderingen in de werkwijze zijn 

hierbij voor u samengevat. 

De radar en monitor
Deze radar- en monitorfunctie brengt meer situaties van 

huiselijk geweld en kindermishandeling beter in beeld:

Meer meldingen

Professionals gaan door de verbeterde meldcode 

afwegingskaders hanteren. Hierdoor komen er meer 

meldingen en zijn Veilig Thuis en de professionals 

vaker samen betrokken. De afwegingskaders dragen 

bij aan één taal over veiligheid waardoor gemakkelijker 

afspraken gemaakt kunnen worden over de aanpak.

Meer historie

De Veilig Thuis organisaties leggen een landelijk 

Veilig Thuis register aan. Dat maakt het mogelijk bij 

alle meldingen na te gaan of een gezin of huishouden 

eerder gemeld is bij een ander Veilig Thuis.

Langer volgen

Voor gezinnen en huishoudens waar veiligheid 

uitblijft wordt het monitoren door Veilig Thuis 

uitgebreid naar gemiddeld anderhalf jaar. Daarbij 

gaat Veilig Thuis - in samenwerking met de keten 

- met alle leden van het gezin en huishouden in 

gesprek over hún veiligheid. Veilig Thuis beperkt 

zich niet langer tot het beantwoorden van de 

vraag of er hulp is, maar gaat na of veiligheid tot 

stand komt en ook daadwerkelijk standhoudt. 

Is dat het geval dan rondt Veilig Thuis het moni-

toren af.



Veiligheidsbeoordeling
De werkwijze om de veiligheid te beoordelen (Triage) is sinds de introductie hiervan in 

2015 verder ontwikkeld. Vanaf 2019 beoordelen alle Veilig Thuis organisaties – met een 

vernieuwd instrument - de veiligheid bij alle binnengekomen meldingen op eenduidige 

wijze. Veilig Thuis informeert na vijf werkdagen de melder en de leden van het gemelde 

gezin of huishouden over de uitkomsten van de veiligheidsbeoordeling. Blijft de casus 

bij Veilig Thuis dan wordt de melder tien weken na de veiligheidsbeoordeling geïnfor-

meerd over de ketenpartner(s) waaraan de casus wordt overgedragen.

Vanaf 2019 beoordelen alle Veilig 

Thuis organisaties de veiligheid bij 

alle binnengekomen meldingen op 

eenduidige wijze.



Verdeling tussen Veilig Thuis en wijkteams
De Veilig Thuis organisaties en gemeenten maken nieuwe afspraken over de aanpak die 

volgt na een melding. Lokaal en regionaal worden de criteria hiervoor afgestemd op de 

aanwezige kennis en kunde in de wijkteams. 

Geen directe overdracht

Voor casussen die na de veiligheidsbeoordeling niet in aanmerking komen voor directe 

overdracht aan een ketenpartner heeft Veilig Thuis twee diensten beschikbaar:

1. Voorwaarden & vervolg
Veilig Thuis werkt met het gezin of huishouden en met 

ketenpartners samen aan verdere hulp en behandeling.

Veilig Thuis spreekt met de leden van het (gezins-)systeem 

af wat ten minste moet gebeuren om ervoor te zorgen dat 

het direct veilig wordt. Deze afspraken noemen we veilig-

heidsvoorwaarden. De veiligheidsvoorwaarden worden door 

Veilig Thuis overgedragen aan ketenpartners. Met deze

ketenpartners maakt Veilig Thuis afspraken over het opstel-

len van veiligheids- en herstelplannen die moeten leiden tot 

stabiele veiligheid. De veiligheidsvoorwaarden vormen ook 

de basis van de monitorfunctie van Veilig Thuis waarbij 

gevolgd wordt of het daadwerkelijk veilig wordt in het gezin 

of huishouden.

2. Onderzoek
De dienst onderzoek wordt ingezet als er nog geen antwoord is op de vraag of

er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Onderzoek wordt ook  

ingezet in het geval de leden van het gemelde gezin of huishouden niet willen 

samenwerken met Veilig Thuis. 

Als uit het onderzoek blijkt dat er sprake is van huiselijk geweld of kindermis-

handeling dan spreekt Veilig Thuis met de leden van het (gezins-)systeem af wat 

ten minste moet gebeuren om ervoor te zorgen dat het direct veilig wordt. 

Deze afspraken noemen we veiligheidsvoorwaarden. De veiligheidsvoorwaarden 

worden door Veilig Thuis overgedragen aan ketenpartners. Met deze ketenpartners 

maakt Veilig Thuis afspraken over het opstellen van veiligheids- en herstelplannen 

die moeten leiden tot stabiele veiligheid. De veiligheidsvoorwaarden vormen  

tevens de basis van de monitorfunctie van Veilig Thuis waarbij gevolgd wordt of  

het daadwerkelijk veilig wordt in het gezin of huishouden.



Over Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen, jong en oud, die te maken heeft met 

huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt 

ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis biedt de helpende hand, 

doorbreekt onveilige situaties en zet mensen in beweging. Veilig Thuis biedt 

perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben.

De diensten van Veilig Thuis 

Veilig Thuis heeft haar wettelijke taken uitgewerkt in acht diensten:

Signaal 
komt 
binnen

Keuze
vervolg

Overdracht
na Veiligheids-
beoordeling

Veiligheids-
beoordeling

Advies 
en Onder-
steuning

Meldingen Voorwaarden 
en Vervolg

Onderzoek

Overdracht

Afsluiten 
dossier

Monitoren

Volgens de wet heeft Veilig Thuis  

de volgende taken:

•  Advies geven;

•  Meldingen in ontvangst nemen;

•   Onderzoek doen of er daad- 

werkelijk sprake is van huiselijk  

geweld of kindermishandeling;

•   Zo nodig vervolgstappen in gang 

zetten in de vorm van overdragen 

naar vrijwillige hulp, de Raad voor  

de Kinderbescherming informeren 

en/of melding doen bij de politie;

•  Terugkoppelen aan de melder.



Meer weten?
Meer weten over of in contact 

met Veilig Thuis?

www.veiligthuis.nl

http://www.veiligthuis.nl
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