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1. Voorwoord  

Voor u ligt de subsidieaanvraag van Veilig Thuis Noord- en Midden Limburg (verder Veilig Thuis NML 

genoemd) voor 2020. Veilig Thuis NML vraagt voor 2020 een subsidie van € 4.486.000  

De gevraagde subsidie voor 2020 ligt € 596.000 hoger dan 2019. In voorliggende subsidieaanvraag wordt 

deze toename toegelicht.  

  

Voor de begroting 2020 is de begroting van 2019 als startpunt gebruikt. In 2020 staat Veilig Thuis NML 

wederom voor een grote uitdaging, namelijk het borgen van de nieuwe werkwijze en de daarmee gepaard 

gaande kwaliteitseisen. Om een goed beeld te krijgen van de benodigde formatie heeft Veilig Thuis NML 

haar producten en diensten in kaart gebracht met ondersteuning van Q- Consult Zorg.   

Q- Consult Zorg ondersteunt de 26 Veilig Thuis organisaties bij het in kaart brengen van de impact van de 

nieuwe werkwijze, de aanscherping van de meldcode en het nieuwe handelingsprotocol. In samenwerking 

met het Landelijk Meerjaren Uitvoeringsprogramma Veilig Thuis is Q- Consult Zorg nagegaan wat de 

complete impact is en heeft deze verwerkt in een nieuw model dat door alle Veilig Thuis organisaties 

gebruikt wordt voor de begroting 2020.  

  

Voorliggende aanvraag bevat een algemene beschrijving van de organisatie en de activiteiten, de 

uitgangspunten die gehanteerd zijn bij de begroting, een beschouwing van ontwikkelingen die van invloed 

zijn op de begroting en de financiële vertaling daarvan.   

Veilig Thuis NML streeft naar een gezond meerjarig financieel beleid en een stabiele financiële relatie met 

de Noord- en Midden Limburgse gemeenten.  

  

Veilig Thuis NML hoopt ook volgend jaar met de gemeenten en ketenpartners constructief en intensief 

samen te werken.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Roermond, juli 2019  

 

Michelle Vrancken,  

Manager Veilig Thuis NML 
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2. Organisatie  
 

Naam   Stichting Veilig Thuis Noord -en Midden Limburg  

Adres    Prinsenstraat 4   

Postcode   5913 ST   

Plaats    Venlo  

Website  www.veiligthuisnml.nl   

Telefoon   0800 2000  

Email    michelle.vrancken@veiligthuisnml.nl    

 

De activiteiten van Veilig Thuis NML bestaan uit het uitvoeren van de bij de Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning (WMO) aan de stichting opgedragen taken op het gebied van huiselijk geweld en 

kindermishandeling en voorts uit het verrichten van al hetgeen daarmede in de ruimste zin verband houdt 

of daarvoor bevorderlijk kan zijn.   

Het werkgebied van Veilig Thuis NML bestaat uit een tweetal regio’s, te weten Noord-Limburg en Midden- 

Limburg.                                                                                                                                                                                                       

Midden-Limburg met de gemeenten Roermond, Roerdalen, Weert, Nederweert, Maasgouw, Leudal en  

Echt-Susteren.                                                                                                                                                                                                

Noord-Limburg met de gemeenten Peel en Maas, Venlo, Horst aan de Maas, Venray, Bergen, Gennep en 
Beesel.  

3. Uitgangspunten begroting  2020  

3.1 Diensten en benodigde capaciteit  

In 2019 is er hard gewerkt aan de verbetering van de eenduidigheid van de diensten van Veilig Thuis zodat 

burgers, professionals en gemeenten weten wat zij kunnen verwachten van Veilig Thuis organisaties. De 

diensten zijn hierdoor in alle regio’s op dezelfde manier beschikbaar. Alle Veilig Thuis organisaties hebben 
vanaf 2019 de volgende wettelijke diensten:  

• Advies en ondersteuning  

• Veiligheidsbeoordeling  

• Veiligheidsvoorwaarden en vervolg  

• Onderzoek   

• Monitoring   

Daarnaast voeren Veilig Thuis organisaties regionale taken uit. In Noord en Midden Limburg voert Veilig 
Thuis de volgende regionale taken uit:  

• Uitreiken van AWARE  

• Beoordeling tijdelijk huisverbod Noord en Midden Limburg  

• Voorlichting geven aan ketenpartners  

• Training geven aan ketenpartners   

http://www.veiligthuisnml.nl/
http://www.veiligthuisnml.nl/
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In 2019 is een zo goed mogelijke inschatting gemaakt van de hoeveelheid en omvang aan inhoudelijke 

taken en de daarvoor benodigde personele capaciteit. Ook is er in kaart gebracht wat er nodig is aan 

ondersteunende capaciteit. De meldcode is aangescherpt, waardoor de radarfunctie van Veilig Thuis meer 

vorm krijgt, het Handelingsprotocol is herzien en de monitorfunctie is uitgebreid. Alle medewerkers hebben 

deskundigheidsbevordering genoten op de nieuwe diensten en nieuwe medewerkers volgen een intensief 

inwerktraject. Inmiddels constateren we dat er een aantal structurele aanpassingen noodzakelijk zijn vanaf 

2020. Het afgelopen jaar is gebleken dat een teamleider en een coach - als functionarissen - een belangrijke 

rol hebben bij het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit.   

De teamleider bij Veilig Thuis (structureel 24 uur)  

Bij Veilig Thuis NML willen we de functie teamleider structureel toevoegen aan de formatie. De teamleider  

geeft sturing en richting aan de ongeveer 50 medewerkers. Binnen de dynamische omgeving van Veilig 

Thuis waarin continu veranderingen plaatsvinden en waar medewerkers hun werkzaamheden steeds op 

een andere manier moeten verrichten is de teamleider degene die hen daarin begeleidt. De teamleider 

zorgt ervoor dat de medewerkers hun werkzaamheden zo optimaal mogelijk kunnen blijven uitvoeren. De 

teamleider bij Veilig Thuis NML bewaakt de afgesproken resultaten en draagt zorg voor de interne kwaliteit 

en efficiëntie van de processen en dienstverlening.  De teamleider gaat zich daarnaast bezighouden met  de 

functionerings- en beoordelingsgesprekken, verzuimbegeleiding, personeelsplanning en werving.  De 

manager en de teamleider werken nauw samen en geven ondersteuning aan team Noord Limburg, team 

Midden Limburg, het secretariaat, de artsen en de gedragswetenschappers. De bestuurder is 5 uur per 

week beschikbaar voor Veilig Thuis waardoor de manager hoofdzakelijk belast is met extern gerichte 

werkzaamheden zowel op landelijk, regionaal als lokaal niveau. De teamleider houdt zich daarnaast 

dagelijks bezig met een scala aan personele en organisatorische ‘going concern’ taken die de aan 
veranderingen onderhevig zijnde en groeiende Veilig Thuis organisatie met zich mee brengen.   

Veilig Thuis NML is een organisatie die gehouden is aan een landelijk kwaliteitskader, vastgestelde normen 

van de Inspecties en vanuit het handelingsprotocol Veilig Thuis zijn tevens resultaat afspraken vastgelegd. 

De teamleider heeft een spilfunctie in het (planmatig) behalen en borgen van deze resultaten. Hij draagt 

zorg voor het vergroten van het zelforganiserend vermogen van het team met als doel een nieuw 

samengesteld team als samenhangend en aanvullend geheel te laten functioneren. Het aantal uitvoerend 

medewerkers is afgelopen jaren gegroeid van 24 fte in 2018 naar 37 fte in 2020. Dit vergt sturing en 

ondersteuning op allerlei gebieden die de manager naast zijn reguliere werkzaamheden niet ‘er bij’ kan 

uitvoeren. Gebleken is dat bij het ontbreken van de functie teamleider in een organisatie van 50 

medewerkers de medewerkerstevredenheid daalt, de onrust en onduidelijkheid toeneemt,  

verzuimbegeleiding onvoldoende kan worden uitgevoerd, de werkdruk voor de medewerkers toeneemt, de 

verandertrajecten met al hun complexiteit onvoldoende worden vormgegeven en te laat worden 

bijgestuurd, resultaten niet behaald worden en uiteindelijk zal het verzuim en het ongewenst vertrek van 
medewerkers toenemen.   

Vanaf 2020 is er om bovengenoemde redenen structureel minimaal 24 uur teamleider noodzakelijk bij 

Veilig Thuis NML. De ondersteuning van de teamleider is nu niet structureel budgettair vertaald en wordt 
voor slechts 8 uur ingezet. In 2020 is  24 uur teamleider toegevoegd aan de indirecte personele kosten.  

De coach bij Veilig Thuis NML (tijdelijk 2020 en 2021, 36 uur)  

De coach is bij veel Veilig Thuis organisaties de afgelopen jaren toegevoegd aan de directe functies, soms 

onder de noemer werkbegeleider soms onder de noemer coach. Begin 2019 signaleren we bij Veilig Thuis  

NML een toename in het ziekteverzuim van 0,63% en een verschuiving van de aard van de ziekmeldingen. 

Zo waren er in 2017 geen werk gerelateerde ziekmeldingen terwijl we in 2018 en 2019 zien dat de er 

meerdere werk gerelateerde ziekmeldingen zijn. Ook hebben we in 2019 voor het eerst te maken met het 

ongunstig vertrek van medewerkers vanwege de hoge werkdruk. De werkzaamheden die de medewerkers 

van Veilig Thuis uitvoeren doen dagelijks een beroep op de mentale balans en belastbaarheid van de 

medewerkers. Met name de hoeveelheid aan meldingen en de daarbij horende gedetailleerde gesprekken 

over geweld, letsel en misbruik die door medewerkers gevoerd worden kunnen op de lange termijn voor 

disbalans zorgen. De hoeveelheid van de meldingen over onveiligheid in combinatie met de hoge werkdruk 
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en de daarmee gepaard gaande verantwoordelijkheid voor veiligheid van kinderen, volwassenen en 

ouderen maakt dat de gevoelde werkdruk hoog is. Het is voor Veilig Thuis van belang om de mentale 

gezondheid van de medewerkers goed te monitoren. Veilig Thuis NML wil zich inzetten om vitale en 

veerkrachtige medewerkers voor langere tijd aan zich te binden. Het is van belang om goed en gedegen te 

acteren op signalen van disbalans, potentieel ziekteverzuim, signalen van secundaire traumatisering of 

ongewenst verloop van medewerkers. Om de risico’s van het werken bij Veilig Thuis NML in beeld te krijgen 

en adequate individuele ondersteuning en team ondersteuning te bieden zal Veilig Thuis NML een coach 

inzetten voor de duur van twee jaar. Deze coach biedt niet alleen ondersteuning aan de medewerkers maar 

is ook ondersteunend en adviserend aan de teamleider en de manager. De coach gaat de komende twee 
jaar aan de slag met de volgende doelen;   

- Passende ondersteuning op maat bij preventie verzuim  

- Individuele coaching t.b.v. persoonlijke vitaliteit en veerkracht  

- Individuele coaching t.b.v. bewustwording van het incidentenbeleid en actief implementeren van 

het incidentenbeleid  

- Inzicht krijgen in het herkennen van -en omgaan met secundaire traumatisering (preventie 

verzuim)  

- Zorgdragen voor het vormgeven van stabiele teams en verdere professionalisering, horizontale 

verbinding en collegiale coaching van de medewerkers van Veilig Thuis   

In het landelijke managers -en directeuren overleg wordt duidelijk dat deze signalen zich voordoen bij alle 

Veilig Thuis organisaties. De inzet van een werkbegeleider en/of coach binnen de organisatie wordt vanuit 

de visie op ‘vitaliteit en veerkracht’ gezien als een tijdelijke maar noodzakelijke uitbreiding om de kerntaken 

uit te kunnen voeren en het ziekteverzuim binnen de perken te houden.  

In 2019 is er middels een pilot gestart met de inzet van een coach bij Veilig Thuis NML. De resultaten zijn 

dermate positief dat we in de subsidieaanvraag van 2020 een verzoek doen om een fulltime coach voor de 

duur van twee jaar toe te voegen aan de formatie Veilig Thuis NML.  In 2020 is  36 uur coach toegevoegd 
aan de indirecte personele kosten.  

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en Handelingsprotocol 2.0  

De impact van de aanscherping van de meldcode en het nieuwe Handelingsprotocol hebben directe invloed 

op de normtijden per dienst en het aantal medewerkers dat er nodig is om de wettelijke taken uit te 

voeren. Het werkelijk aantal meldingen, adviezen en onderzoeken blijft onzeker naar aanleiding van de 

nieuwe meldcode. In de loop van 2019 en 2020 zal het inzicht groeien of de ingeschatte normtijden (als 

gebruikt in het model van Q- Consult Zorg) realistisch zijn. De ontwikkelingen in volumes, normtijden en de 

eventueel hieruit voorkomende te nemen maatregelen zullen we elk kwartaal met de gemeenten 

bespreken. In het eerste kwartaal van 2019 en het tweede kwartaal 2019 zien we een stijging in het totaal 

aantal adviesvragen en meldingen ten opzichte van het vierde kwartaal in 2018. In 2019 kwamen er in het 

eerste kwartaal in totaal 595 adviesvragen binnen en in het tweede kwartaal 611. Terwijl er in het vierde 

kwartaal van 2018 (voor de aanscherping) er 444 adviesvragen binnen komen. Deze stijging valt toe te 

schrijven aan de aangescherpte meldcode en wellicht ook door de landelijke publiekscampagnes. Het 

aantal te verwachtte adviesvragen voor 2020 is in de aanvraag bijgesteld.  

Veilig Thuis NML wil een laagdrempelige voorziening zijn waar burgers en professionals terecht kunnen 

voor adviesvragen en het doen van meldingen. Veilig Thuis NML moet daarnaast zeer nauw verbonden zijn 

met het lokale netwerk in de gemeente omdat de structurele aanpak van de problematiek daar ligt. Ook in 

2020 zullen we investeren in de samenwerking met de lokale partners en voorlichting bieden daar waar 

gewenst.   

De toename in het aantal adviesvragen zal naar verwachting op termijn tevens gaan leiden tot een toename 

in het aantal meldingen. Om de te verwachtte instroom adequaat te kunnen beoordelen, af te handelen en 

de lokale partners te kunnen ondersteunen is het van belang om voldoende en deskundige medewerkers 

beschikbaar te hebben bij Veilig Thuis NML. Het risico op een wachtlijst, klachtzaken en incidenten neemt 

toe indien er onvoldoende gekwalificeerde en beschikbare medewerkers inzetbaar zijn. Met ondersteuning 
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van Q- Consult Zorg en middels het invullen van het door Q- Consult Zorg ontwikkelde formatiemodel zijn 

de vernieuwde werkwijze en de nieuwe normtijden vertaald naar benodigde formatie en kosten. In de 

volgende overzichten staat een weergave van de benodigde fte’s die volgens het formatiemodel van Q- 

Consult Zorg noodzakelijk zijn om uitvoering te geven aan de taken van Veilig Thuis. Alle Veilig Thuis 

organisaties hanteren het formatiemodel van Q- Consult Zorg ten behoeve van de eenduidigheid. In  het 

blauw staan de verandering ten opzichte van 2019 vermeld.  

Overzicht van de benodigde fte’s en de kosten  in 2019 en 2020 volgens het formatiemodel:  

 

Input  

  

2019  2020  

Indirecte personele 
kosten  
  

4,0 fte   5,67 fte  

Coach &  

Teamleider   

  

Maatschappelijk werkers  33,2 fte  36,49 fte  

Normtijden & 
Stijging 5% van  
de instroom  

  

Artsen   1,28 fte  1,31 fte  

Gedragswetenschappers  2,5 fte   2,94 fte  

  

Kosten    2019  2020  

Indirecte personele 

kosten  

€ 322.952  € 521.263  

Directe personele 

kosten  

€ 2.909.029  € 3.205.224  

  

Overzicht Indirecte personele ondersteuning:  

Hieronder vallen de ondersteunende functies die niet aan de directe uitvoering gekoppeld zijn.   

  

Indirecte personele  

ondersteuning  

  

2019  2020  

Raad van Bestuur  0,14 fte   0,14 fte  

Secretaris RvB  0,11 fte  0,11 fte  

Bestuurssecretariaat  0,06 fte  0,06 fte  

Juristen  0,22 fte  0,22 fte  

Controller  0,11 fte  0,11 fte   

Opleidingsfunctionaris  0,06 fte   0,06 fte  
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Financiën   0,30 fte  0,30 fte  

HR  0,50 fte  0,50 fte  

ICT  0,50 fte  0,50 fte  

Teamleider     0,67 fte  

Coach (incidenteel)     1,00 fte   

Manager  1,00 fte   1,00 fte   

Beleidsmedewerkers  1,00 fte   1,00 fte  

Totaal  4,00  5,67  

  

3.2 Productie en normtijden   

Vanaf 1 januari 2019 is de verbeterde meldcode in werking getreden waardoor de beroepsgroepen die 

gehouden zijn aan de meldcode het afwegingskader dienen toe te passen. De te verwachte effecten 

hiervan zijn verwerkt in de begroting 2019. Aansluitend zijn de nieuwe diensten en de werkwijzen nog 

verder aangepast en is er op basis van de instroom in het eerste en tweede kwartaal van 2019 een 

inschatting gemaakt van de aantallen voor 2020. Zo is onder andere de instroom en normtijd van de dienst 

advies en ondersteuning aangepast. De advies -en ondersteuningsvragen van reeds betrokkenen 

professionals die gehouden zijn aan het werken conform de meldcode vragen meer tijd en investering van 
de Veilig Thuis organisaties. 

Normtijden per dienst  

De normtijd voor adviesaanvragen is dan ook met ingang  van januari 2020 verhoogd van 1.69 uur naar 2.00 

uur per advies en ondersteuningsvraag. De nieuwe diensten en de vernieuwde werkwijze zoals beschreven 

in het handelingsprotocol maken dat de normtijden en diensten in het model van Q- Consult Zorg zijn 

herzien. Voor 2020 gaan we uit van de volgende diensten en normtijden:  

 

 Diensten 2019     Normtijd   Diensten 2020  Normtijd   

 Advies & Ondersteuning    1.87   uur  Advies & ondersteuning    2.00   uur  

   

  

  Veiligheidsbeoordeling van 

meldingen   

nieuwe dienst  

  3.10   uur   

 Overdracht aan lokale veld      2.86    uur  Overdracht     2.25   uur   

 Onderzoek     32.55   uur  Onderzoek  27.08   uur  

 Bereikbaarheid 24/7    10.00   uur  Bereikbaarheid 24/7  10.00   uur  

 Voorlichting      2.50   uur  Voorlichting     2.50  uur  
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     Monitoren   

nieuwe dienst  

10.00   uur   

    Voorwaarden en Vervolg =       

nieuwe dienst  

14.68   uur   

  

Uitgangspunt is een capaciteit van 1296 netto productieve uren.  

Aantal diensten  

 

Dienst   2018  2019  2020  

Advies & ondersteuning  1600  1600  2667  

Melding: overdracht na  

veiligheidsbeoordeling  

  

2900  2900  2900  

Melding:  

veiligheidsvoorwaarden 

en vervolg (VVV)  

1100  1100  500  

Melding: Onderzoek  440  440  250  

  

Volgens de nieuwe werkwijze vindt voor alle nieuwe meldingen een veiligheidsbeoordeling plaats en 

worden 2900 meldingen overgedragen aan ketenpartners. In 500 meldingen stellen we met de  

betrokkenen veiligheidsvoorwaarden op en bij 250 meldingen zullen we nader onderzoek doen. We zien in 

2018 en 2019 een lichte daling in het aantal meldingen. Deze lagere instroom valt met name toe te 

schrijven aan een afname in de politiemeldingen. Door de implementatie van het VT-meldformat bij de 

politie ontvangen we beter geselecteerde en gefilterde meldingen. Ook door de versterking van het lokale 

veld en de vergroting van de deskundigheid van het lokale veld en andere professionals komen er minder 

meldingen bij Veilig Thuis NML binnen. Professionals kunnen steeds vaker met advies en ondersteuning van 

Veilig Thuis NML de regie behouden en zicht op veiligheid voortzetten. De onderzoeken zullen afnemen 

omdat de richtlijnen van het nieuwe handelingsprotocol worden gevolgd en er vaker gekozen zal worden 

voor de dienst veiligheidsvoorwaarden en vervolg of overdracht naar de ketenpartners met eventueel een 

monitor afspraak. De diensten bij Veilig Thuis zijn verbeterd en uitgebreid. Door de verbetering en 

uitbreiding van de diensten en de stijging van het aantal adviezen en ondersteuningsvragen leidt de afname 

van het aantal meldingen niet tot een afname van benodigde middelen.  

3.3 Ontwikkelingen                     

Nieuw cliëntregistratiesysteem en handelingsprotocol   

Veilig Thuis NML is in 2019 – net als alle andere Veilig Thuis organisaties in het land – gestart met een 

volledig nieuw ingericht cliëntregistratiesysteem. Volgens het nieuw vastgesteld informatieprotocol worden 

meer gegevens vastgelegd dan voorheen. Ook hebben alle medewerkers te maken met een nieuw 

handelingsprotocol, nieuwe werkwijze en werkprocessen. Het aanleveren van de kwartaalrapportages aan 

de gemeenten zal aangepast en verbeterd worden. De ontwikkeling van het systeem zal in 2019 

voortduren. Naar verwachting zal het systeem eind 2019/begin 2020 de gewenste beleidsinformatie 

beschikbaar hebben.  
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Voorlichting en training  

De Veilig Thuis organisaties hebben gezamenlijk in 2018 een intern opleidingsaanbod ontwikkeld dat de 

medewerkers van Veilig Thuis voorbereidt op eerder benoemde veranderingen. Dit is gebeurd in het kader 

van het Meerjaren Uitvoeringsprogramma 2017-2020 van het Landelijk Netwerk Veilig Thuis. Om dit 

opleidingsaanbod aan alle medewerkers zo efficiënt mogelijk te kunnen aanbieden zijn er naast externe 

trainers ook interne trainers opgeleid.   

  

De Veilig Thuis organisaties zijn, naast het vergroten van de interne deskundigheid, actief aan de slag met 

het vergroten van de deskundigheid van de ketenpartners op het gebied van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Veilig Thuis NML geeft maandelijks voorlichting aan ketenpartners. Tevens is er door 

Veilig Thuis NML een drietal trainingen ontwikkeld, te weten de basistraining huiselijk geweld en 

kindermishandeling, de verdiepingstraining huiselijk geweld en kindermishandeling en de training voor de 

aandachtsfunctionarissen vanuit de verbeterede meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling.   

   

Er wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de deskundigheid van de Veilig Thuis medewerkers. 

Naast dat men de deskundigheid van Veilig Thuis middels trainingen en voorlichtingen ontvangt, worden de 

medewerkers van Veilig Thuis NML steeds vaker gevraagd om aan te sluiten bij ontwikkeltafels, 

werkgroepen, conferenties en om mee te denken in vraagstukken op het gebied van de aanpak huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Dit is een positieve ontwikkeling waar Veilig Thuis NML graag aan 

meewerkt. De reguliere werkzaamheden komen hierdoor echter regelmatig onder druk te staan. In 

samenwerking met de gemeenten zal er voor de komende jaren onderzocht worden op welke manier Veilig 

Thuis NML deze taak op een haalbare en efficiënte manier kan invullen.  Voor 2020 is er uitgegaan van 

jaarlijks 10 voorlichtingsbijeenkomst à 2,5 uur die medewerkers van Veilig Thuis NML aan ketenpartners 

kunnen geven.  

  

Wet tijdelijk huisverbod in Noord -en Midden Limburg  

Sinds 1 juli 2017 heeft Veilig Thuis NML een rol in de uitvoering van het tijdelijk huisverbod in de regio 

Noord-Limburg. Vanaf 1 januari 2019 heeft Veilig Thuis ook een rol in de uitvoering van het tijdelijk 

huisverbod in de regio Midden-Limburg. Een tijdelijk huisverbod is een maatregel waarbij een betrokkene 

gedurende een korte periode zijn eigen huis niet mag betreden. Deze maatregel kan voor de duur van 10 

dagen worden opgelegd bij een incident van huiselijk geweld en kans op recidive. Dit sluit aan bij de visie 

“Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg”, waarbij stap 1 bestaat 

uit het waarborgen van de directe veiligheid.  

Wanneer de politie uitkomt bij een situatie waarin huiselijk geweld speelt kunnen zij Veilig Thuis NML 

consulteren. Hiervoor is Veilig Thuis NML 24/7 bereikbaar via een speciaal telefoonnummer. Vanuit de 

radarfunctie kan Veilig Thuis NML de politie voorzien van eerdere signalen die bijdragen aan het duurzaam 

oplossen van het huiselijk geweld.  

Wanneer er een tijdelijk huisverbod uitgesproken is, schakelt Veilig Thuis NML in Noord-Limburg de 

casemanager Tijdelijk Huisverbod van de Rooyse Wissel in. In Midden-Limburg schakelt Veilig Thuis NML de 

casemanager Tijdelijk Huisverbod van het Algemeen Maatschappelijk Werk in.    

De casemanagers Tijdelijk Huisverbod organiseren een Ronde Tafel Overleg waar Veilig Thuis NML bij 

aansluit. Aan dit overleg nemen meerdere disciplines deel die gezamenlijk een plan van aanpak realiseren 

om stabiele veiligheid te borgen. Leidt het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RIHG) niet tot een 

huisverbod, dan pakt Veilig Thuis NML de casus als melding op. In 2020 zullen deze 

samenwerkingsafspraken ongewijzigd blijven.   
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Veiligheid Voorop  

De Ontwikkelagenda “Veiligheid Voorop” is een gezamenlijk initiatief van de Justitiepartners en Veilig Thuis 

om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling te verbeteren1. Veiligheid Voorop is daarbij de 

leidraad: we werken eerst en steeds opnieuw waar nodig samen aan de directe veiligheid van betrokkenen 

en zodra het kan aan risicogestuurde en herstelgerichte zorg en doen waar nodig daartoe samen onderzoek 

naar de feiten.    

De Ontwikkelagenda kent voor 2019- 2020 negen concrete verbeteractiviteiten, die net als de 

uitvoeringsstrategie, zijn ingegeven door de praktijk. Bij drie activiteiten gaat het om beter ‘doen’: de 

aanpak van crisis, de aanpak van strafbare kindermishandeling en het inzetten van het juiste samenstel van 

interventies. Drie andere activiteiten betreffen beter ’delen’: op het actie-overleg waar handelingen direct 

en vroegtijdig op elkaar afgestemd worden, in het gesprek met de betrokkenen en in het uitwisselen van 

informatie. En tot slot zijn er drie verbeteractiviteiten gekozen die zich richten op beter ‘leren’: werken 

vanuit de Visie Veiligheid Voorop, oog voor het perspectief van de betrokkenen in de verbeteraanpak en 

het inzetten van het netwerk ten dienste van de aanpak.   

  

In het Actieprogramma “Geweld hoort nergens thuis” is afgesproken dat de inzet op de Ontwikkelagenda 

de gezamenlijke bijdrage is van de justitiepartners en Veilig Thuis aan het Actieprogramma. Daarnaast 

vraagt het Actieprogramma een gezamenlijke bijdrage op de doorontwikkeling van MDA++.  Inmiddels is er 

ook akkoord op het plan over hoe we de uitvoering van de Ontwikkelagenda gaan aanpakken. De 

samenhang en de verbinding met belangrijke partners zoals gemeenten en programma’s zoals “Geweld 

hoort nergens thuis” zijn cruciaal, zodat het een het ander versterkt in plaats van overlapt of dwars zit. Het 

landelijk netwerk zorg-straf coördineert de uitvoering landelijk, de regionale netwerken doen dat lokaal. In 

Limburg staan de volgende acties vanuit de Ontwikkelagenda voor 2020 ingepland;  

- Dagelijkse aansluiting van Veilig Thuis op ZSM  

- Door ontwikkelen actie overleg  

- Samen op in Acuut   

- Inrichting van het regionaal netwerk  

- Implementatie van de Handreiking samenwerken bij strafbare kindermishandeling - 

Doorontwikkeling MDA++  

 

Samenwerking lokaal veld  

Het is van belang dat het lokale veld goed op de hoogte is van de veranderingen ten aanzien van de aanpak 

van huiselijk geweld en kindermishandeling en werkt vanuit de visie “Eerst samenwerken voor veiligheid, 

dan samenwerken voor risicogestuurde zorg”. Deze veranderingen vragen ook om herziening van de 

bestaande samenwerkingsafspraken. Dit wil Veilig Thuis NML middels het organiseren van 

verdiepingssessies met de verschillende gemeenten vorm gaan geven. Veilig Thuis NML is en blijft in 2020 

actief betrokken bij de verbetering van de samenwerking met de lokale partners en gemeenten.  Zo blijven 

Veilig Thuis NML, de gemeenten en de lokale partners ook nauw samenwerken aan de verbeterplannen die 

zijn opgesteld naar aanleiding van het onderzoek dat recent is uitgevoerd door het Toezicht Sociaal 

Domein. N.a.v. dit onderzoek zijn en worden er door Veilig Thuis NML concrete verbeteracties 

doorgevoerd. Zo zal Veilig Thuis NML onder andere gebruik gaan maken van een standaard afsluitbrief en 

gaat Veilig Thuis NML casuïstiek zowel mondeling als ook schriftelijk overdragen. 

Iso certificering   

In 2017 heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de Veilig Thuis organisaties opgedragen om binnen 

afzienbare tijd een kwaliteitskeurmerk te verkrijgen. In juni 2018 heeft de initiële audit door DNV-GL 

plaatsgevonden wat ertoe heeft geleid dat Veilig Thuis NML in september 2018 haar ISO 9001:2015 

certificaat heeft behaald. Het is van belang om de kwaliteit op peil te houden en te borgen binnen de 

                                                           
1 https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-

huiselijkgeweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld  

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/veiligheid-voorop-ontwikkelagenda-aanpak-huiselijk-geweld
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organisatie. Dit kwaliteitstraject doen we samen met de medewerkers omdat hun betrokkenheid bij een 

sterke organisatie van belang is. In 2020 staat de kwaliteit van de diensten centraal bij Veilig Thuis NML. De 

focus zal komen te liggen op verdieping van de inhoudelijke kennis en de inrichting van de interne 

organisatie.    

Nieuwe meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling  

Per 1 januari 2019 is de nieuwe meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van toepassing. Deze 

meldcode geeft aan een grote groep professionals in de zorg en het onderwijs handelingsperspectief op het 

moment dat er vermoedens van huiselijk geweld zijn (acute onveiligheid of structurele onveiligheid) om te 

melden bij Veilig Thuis. De verwachting is dat deze aanpassing tot een stijging gaat leiden. In 2019 zullen 

veel professionals nog moeten wennen aan het werken met de meldcode en kennis moeten nemen van de 

aanpassingen. In 2020 zal het effect zichtbaarder en beter meetbaar zijn. In tegenstelling tot de meldingen 

van politie waar huiselijk geweld reeds geconstateerd is zullen de meldingen die door professionals vanuit 

de aanscherping op de meldcode gedaan worden vaak gaan over vermoedens van huiselijk geweld. Het 

onderzoeken van vermoedens van geweld vraagt een grotere tijdsinvestering van Veilig Thuis.  

Ervaringscijfers zijn nog onvoldoende beschikbaar.   

De inschatting is dat de onzekerheden en de intensievere verwerking leiden tot een stijging van de 
benodigde personele capaciteit van 5%  

Krappe arbeidsmarkt  

Veilig Thuis NML heeft net als andere organisaties moeite met het invullen van de vacature ruimte. 

Enerzijds door de krappe arbeidsmarkt anderzijds door de verplichte SKJ registratie die gevraagd wordt. Het 

tijdelijk invullen van personeel middels inhuur is relatief kostbaar. In 2020 blijft het een uitdaging om de 
personele capaciteit op niveau te houden.   

Indien risico’s of onvoorziene omstandigheden zich voordoen gaat Veilig Thuis in overleg met gemeenten 
en ketenpartners.  
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4. Begroting Veilig Thuis NML voor 2020   

  

          

  fte's  2020  fte's  2019  

 
    552.000    492.000  

           

Totaal Apparaatskosten    552.000    492.000  
         

          

Baten          

          

          

Gemeenten     4.486.000   3.185.000  

Gemeenten (aanscherping meldcode)     0     705.000  

             

Totaal Baten    

   

 4.486.000  

  

 3.890.000  

   

Lasten          

          

Personeelskosten          

          

Directe salariskosten    43,05  3.242.000  39,98 2.888.000  

Indirecte salariskosten   2,67  226.000   1,00  81.000  

Doorberekende salariskosten centrale ondersteuning   3,00  256.000   3,00  247.000  

Kosten personeel niet in loondienst     33.000     32.000  

Overige personeelskosten     177.000     150.000  

  ---------------     ---------------     

Totaal Personeelskosten  48,72   
3.934.000  43,98 3.398.000  

 
        

Overige kosten         

        
Afschrijvingen     20.000    20.000  
Apparaatskosten     160.000    157.000  
Automatiseringskosten     195.000    165.000  
Huisvestingskosten      177.000    150.000  
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Totaal Baten    4.486.000   3.890.000  

Totaal Lasten    4.486.000   3.890.000  

            

 
Saldo Baten en Lasten     0    0  

           

           

Bijkomende kosten AWARE     15.000    15.246  

(uit andere financieringsbron)           
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