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1 Inleiding

1.1 Aanleiding 

Een aantal ontwikkelingen geeft aanleiding de eerder gesloten overeenkomst van gemeenten met 
Veilig Thuis en lokale teams aan te passen, te actualiseren. De verbeterde meldcode heeft er toe 
geleid dat professionals met ingang van 1 januari 2019 gaan werken met afwegingskaders. 
Daardoor komen meer gezinnen en huishoudens waar het acuut of structureel onveilig is, op de 
radar bij Veilig Thuis. Daarnaast is er een nieuwe visie1 op de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling, waren er bij de Veilig-Thuisorganisaties onderzoeken van de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd en was er het rapport Veilig Thuis - de basis op orde2. Dit alles gaf het 
Landelijk Netwerk Veilig Thuis aanleiding tot aanpassing van de werkwijze, vastgelegd in het 
Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019.

Daarnaast blijkt dat er in de uitvoeringspraktijk behoefte is ontstaan aan aanscherping van de 
richtlijnen voor samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale teams. Met name op de 
onderwerpen overdracht, terugmelding door het lokale team naar Veilig Thuis en coördinatie.  

Onder de lokale teams worden hier verstaan: lokale teams die zich richten op het bieden, 
organiseren en/of indiceren van hulp aan de inwoners van een specifieke gemeente of wijk. Voor 
deze teams worden uiteenlopende benamingen gebruikt zoals: sociale wijkteams, Centra Voor 
Jeugd en Gezin, jeugdteams, enz.  
 
1.2 Uitgangspunt bij dit model

In dit model zijn de volgende keuzes gemaakt:
- Voortdurende aandacht voor de veiligheid wordt geborgd middels de door Veilig Thuis 

geformuleerde veiligheidsvoorwaarden, het door het lokale team opgestelde en uitgevoerde 
veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan en door de monitorfunctie van Veilig Thuis.

- De momenten van de verantwoordelijkheid (wie waar zicht op heeft) worden afgesproken. 
Dit is nodig omdat verschillende ketenpartners verschillende wettelijke taken hebben. 
Tegelijkertijd blijft elke ketenpartner verantwoordelijk voor zijn eigen inbreng en taken. 
Gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid staat voorop door met elkaar in verbinding 
te blijven. Te allen tijde vanuit de visie. Gefaseerd en intersectoraal. 

- Casusregie / coördinatie  wordt voor een periode van anderhalf jaar uitgevoerd door het 
lokale team op basis van een aantal concrete taken.

1.3 Toelichting op dit model 

Dit model beschrijft hoe onder regie van de gemeenten invulling wordt gegeven aan de 
onderlinge verhouding en samenwerking tussen Veilig Thuis en de lokale teams. 
In hun samenwerkingsovereenkomst brengen gemeenten hun visie tot uitdrukking  op de 
verdeling van de taken en rollen van Veilig Thuis en de lokale teams. De overeenkomst biedt 
gemeenten de mogelijkheid sturing te geven aan de kwaliteit van de aanpak en aan de 
capaciteit die nodig is voor Veilig Thuis en voor de lokale teams. Zo kunnen investeringen in 
kennis en kunde van de medewerkers in de lokale teams (zie paragraaf 3) ruimte bieden om 
meer casussen direct vanuit Veilig Thuis door te leiden naar deze teams.   
Vanwege de consequenties op investeringen in onder andere capaciteit en deskundigheid van 
medewerkers, kan de samenwerkingsovereenkomst geen vrijblijvende afspraak zijn.   

1 De visie Eerst samenwerken voor directe veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg; L. Vogtlander /S. 
van Arum, 2016 
2 Eindrapportage Veilig Thuis – de basis op orde, Jan Dirk Sprokkereef, 2017



2 Samenwerken in partnerschap
In de samenwerkingsovereenkomst worden de taken en verantwoordelijkheden tussen Veilig Thuis 
en de lokale teams helder en goed afgebakend omschreven. Daarmee levert de overeenkomst 
een bijdrage aan het voorkomen en oplossen van ‘grensconflicten’, problemen in de samenwerking 
die veelvuldig ontstaan met name bij de overdrachtsmomenten. 
Tegelijkertijd is het voor een effectieve aanpak van belang dat wordt afgestapt van het idee dat óf 
Veilig Thuis, óf het lokale veld, óf een andere instelling of professional de algehele 
verantwoordelijkheid draagt. Deze overeenkomst bevat meerdere momenten van samenwerking 
tussen alle bij de casus betrokken partijen. De opdracht is te komen van of-of naar en-en. 
Partnerschap wil zeggen dat partijen met elkaar een samenwerkingsrelatie aangaan waarin er met 
eenzelfde zienswijze en doel, gefaseerd wordt samengewerkt. Een effectieve aanpak kan alleen 
tot stand komen vanuit het besef dat meerdere partijen gelijktijdig hun bijdrage en inzet leveren 
aan veiligheid en herstel in gezinnen en huishoudens. Ieder vanuit de eigen rol, taak en 
verantwoordelijkheid en met de bereidheid om met de andere partij(en) mee te denken en hen 
ondersteuning te bieden. 



3 Overdracht van Veilig Thuis naar de lokale teams
3.1 Directe overdracht na veiligheidsbeoordeling

Veilig Thuis kan een casus direct na de veiligheidsbeoordeling overdragen

3.1.1 Moment van overdracht van de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid
Veilig Thuis rondt de veiligheidsbeoordeling af binnen 5 werkdagen na ontvangst van de 
melding. Direct aansluitend vindt electronische overdracht aan het lokale team plaats. En 
indien de inhoud van de casus het vraagt volgt er ook een warme (face to face en/of 
telefonisch) overdracht (=professionele inschatting VT). Het lokaal team accepteert alle VT 
overgedragen casussen vanaf het moment van de elektronische overdracht . De 
verantwoordelijkheid voor het zicht op de veiligheid gaat over van Veilig Thuis naar het 
lokale team op het moment van de overdracht.  

In de samenwerkingsovereenkomst leggen partijen vast hoe dat overdrachtsmomenten 
nader gedefinieerd worden. Van overdracht kan sprake zijn op het moment van:
- ontvangst én bevestiging van acceptatie van de schriftelijke overdracht door het 
lokale team aan Veilig Thuis.
 

3.1.2 Wijze van overdracht
Schriftelijke en warme overdracht van Veilig Thuis naar het lokale team 

3.1.3 Informeren van directbetrokkenen over de melding en de overdracht
Betrokkenen worden door Veilig Thuis altijd per brief geïnformeerd over de overdracht, ook 
wanneer deze reeds mondeling is toegezegd. In de vhb legt vt binnen 5 dagen contact met de 
betrokkenen. lukt dat niet, en is het gezin reeds geïnformeerd door de melder, dan legt VT 
geen telefonisch geen contact met het gezin. Wel ontvangen zij de brief van VT. Het lokale 
team informeert dan de betrokkenen op inhoud. 

3.1.4 Informatie die Veilig Thuis overdraagt
Veilig Thuis draagt over aan het lokale team:
- de inhoud van de melding;
- de contactgegevens van de melder;
- de veiligheidsbeoordeling door Veilig Thuis;
- de informatie die in het kader van de veiligheidsbeoordeling is verkregen voor zo ver 
deze informatie noodzakelijk is voor de uitvoering van de taken van het lokale team. 

3.1.5 Terugkoppeling aan de melder
Veilig Thuis informeert de melder dat de casus is overgedragen aan het lokale team en 
verstrekt daarbij, indien passend, ook de contactgegevens van het lokale team. 

3.1.6 Monitoren
Veilig Thuis voert de taak monitoren niet uit bij casussen die direct na de 
veiligheidsbeoordeling worden overgedragen. 

3.2 Overdracht na uitvoering van de diensten door Veilig Thuis

3.2.1 Moment van overdracht van de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid
Direct aansluitend op de afronding van een van de diensten draagt Veilig Thuis de casus 
over. Waar mogelijk sluit het lokale team in een vroeg stadium aan bij gesprekken met de 
leden van het gezin/huishouden.



De verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid gaat van Veilig Thuis over naar het 
lokale team op het moment dat de informatie overgedragen en het lokale team mondeling, 
schriftelijk of digitaal heeft bevestigd de casus te accepteren. 

3.2.2 Wijze van overdracht
Mondelinge overdracht vindt plaats in een gesprek tussen de leden van het gezin of 
huishouden, en de betrokken medewerkers van Veilig Thuis en van het lokale teams. De 
medewerker van het lokale team wordt in dat gesprek meegenomen in het 
opstellen/bespreken van de veiligheidsvoorwaarden. Tevens worden in dat gesprek de 
eerste aanzetten gegeven tot het vertalen van de voorwaarden in veiligheidsafspraken. 
Aanvullend op de mondelinge overdracht draagt Veilig Thuis schriftelijk of digitaal de 
informatie over.
Is een gesprek in aanwezigheid van een medewerker van het lokale team niet haalbaar dan 
draagt Veilig Thuis de casus schriftelijk of digitaal over
  

3.2.3 Afspraken
Bij de overdracht maken Veilig Thuis en het lokale team afspraken over:
- het opstellen van een veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan
- de consequenties in het geval er geen of onvoldoende herstel is van de directe en 
stabiele veiligheid,
- het monitoren door Veilig Thuis op de veiligheidsvoorwaarden.

3.2.4 Informatie die Veilig Thuis overdraagt
Na uitvoering van de diensten draagt Veilig Thuis de volgende informatie over:
- de inhoud van de melding;
- de contactgegevens van de melder, in het geval de melder niet anoniem wilde 
blijven en contact met de melder nodig is voor een goede uitoefening van de taak van het 
lokale team;
- de conclusie van Veilig Thuis of er sprake is van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling (alleen bij onderzoek);
- de veiligheidsvoorwaarden en of andere veiligheidsafspraken 
- de consequenties in het geval er geen of onvoldoende herstel is van de directe en 
stabiele veiligheid;
- de met de overdrachtspartij gemaakte afspraken over het opstellen van een 
veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan;
- de afspraken over het monitoren op veiligheidsvoorwaarden.

3.2.5 Terugkoppeling aan de melder
Veilig Thuis draagt zorg voor terugkoppeling aan de melder conform de richtlijnen in 
hoofdstuk 12 van het Handelingsprotocol Veilig Thuis 2019.

3.2.6 Monitoren
Wanneer Veilig Thuis een casus overdraagt na uitvoering van een van de diensten, dan 
voert Veilig Thuis altijd de taak monitoren uit. Gedurende een periode van gemiddeld 
anderhalf jaar gaat Veilig Thuis na of:

- aan de veiligheidsvoorwaarden is voldaan,
- deze geleid hebben tot direct en stabiele veiligheid,
- er aandacht is voor het werken aan herstel van opgelopen schade. 

3.3 Terugmelding door het lokale team naar Veilig Thuis

Het lokale team werkt niet vraaggericht maar opdracht 
gestuurd “geweld moet stoppen”



Bij een weigering spant het lokale team zich 
aantoonbaar in om in contact te komen.

In het geval gezinnen/huishoudens niet (langer) open staan voor hulp van het lokale team of de 
geboden hulp leidt binnen de afgesproken termijnen niet tot herstel van de directe en stabiele 
veiligheid dan:

- spant het lokale team zich aantoonbaar in om in contact te komen vanuit de gezamenlijke 
opdracht

- legt het lokale team contact met Veilig Thuis voor overleg over mogelijke vervolgstappen indien 
na inspanning geen resultaat is ontstaan 

- het lokale team kan – wanneer bovengenoemde mogelijkheden geen oplossing bieden – in 
samenspraak met Veilig Thuis besluiten een casus te melden bij Veilig Thuis. Daarbij doorloopt 
het lokale team de stappen van de meldcode voor het doen van een melding bij Veilig Thuis

Leiden genoemde opties niet tot mogelijkheden voor het lokale team om de nodige vervolgstappen 
te zetten, dan overleggen Veilig Thuis, het lokale team, justitiepartners en/of gemeenten over de 
mogelijkheden voor het inzetten van dwangmaatregelen: een verzoek tot onderzoek bij de Raad 
voor de Kinderbescherming, huisverbod, strafrechtelijke vervolging, bewindvoering, enz.

De momenten van verantwoordelijkheid en zicht op veiligheid worden afgesproken. Dit is nodig 
omdat verschillende ketenpartners verschillende wettelijke taken hebben. Tegelijkertijd blijft elke 
ketenpartner verantwoordelijkheid voor zijn eigen inbreng en taken. Gezamenlijke en gedeelde 
verantwoordelijkheid staat voorop door met elkaar in verbinding te blijven. 

3.4 Melding bij de Raad voor de Kinderbescherming en aangifte

Wanneer een dwangmaatregel wordt overwogen dan is tevens de vraag aan de orde welke partij 
het meest aangewezen is om het initiatief hiertoe te nemen. Veelal zal op casusniveau moeten 
worden bezien welke partij over voldoende informatie beschikt en in de positie is om een verzoek 
tot onderzoek in te dienen bij de Jeugdbeschermingstafel/de Raad voor de Kinderbescherming of 
om een melding of  te doen bij de politie. Richtlijnen hiervoor zijn:
- Veilig Thuis neemt hiertoe het initiatief tijdens de actieve bemoeienis met de casus: in de 

periode van melding tot overdracht.
- Het lokale veld neemt hiertoe het initiatief vanaf het moment dat de casus is overgedragen. Dit, 

op voorwaarde dat het lokale team over voldoende informatie uit eigen contacten met het 
gezin/huishouden beschikt voor het onderbouwen van een VTO of voor het doen van een 
aangifte.

3.5 Opschalen

In het geval de bij de casus betrokken medewerkers van Veilig Thuis en van het lokale team niet 
tot overeenstemming komen waardoor samenwerking en voortgang (dreigen te) stagneren, dan 
schalen zij op naar hun leidinggevenden. Het is vervolgens aan de leidinggevenden om tot 
overeenstemming te komen en zo nodig knopen door te hakken.

In het geval Veilig Thuis of het lokale team bij herhaling of over een langere periode niet kunnen 
voldoen/voldoen aan de afspraken zoals gemaakt in deze overeenkomst, dan dragen beide 
partijen er zorg voor dat de verantwoordelijke gemeente hierover wordt geïnformeerd. De 
verantwoordelijke gemeente informeert Veilig Thuis en het lokale team binnen 6 weken over de 
stappen die naar aanleiding van deze melding worden gezet.  



4 Taken van het lokale team na overdracht

4.1 Zicht op veiligheid

Na overdracht door Veilig Thuis ligt de verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid bij het 
lokale team. Dat betekent dat het lokale team zich een actueel beeld vormt van de veiligheid 
middels contacten met het gezin of huishouden en middels contacten met andere betrokken 
professionals. 
De verantwoordelijkheid van het lokale team voor het zicht op de veiligheid eindigt op het 
moment dat het stabiel veilig is. Van stabiele veiligheid is sprake wanneer:
- er gedurende 6 maanden geen incidenten van onveiligheid zijn geweest,
- de risicofactoren op een effectieve manier zijn aangepakt/hanteerbaar zijn gemaakt,
- een start is gemaakt met het werken aan herstel van de schade. 

4.2 Veiligheidskaart, hulpverlenings- en herstelplan

Het lokale team stelt een veiligheidskaart, hulpverlenings- en herstelplan op en brengt dit tot 
uitvoering. Dit plan omvat in ieder geval:
- de vertaling van de door Veilig Thuis geformuleerde veiligheidsvoorwaarden 
- de termijn waarbinnen moet worden voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden,
- de consequenties wanneer niet (tijdig) voldaan wordt aan veiligheidsvoorwaarden,
- de risicofactoren die een rol hebben gespeeld in het ontstaan en het in stand houden van 

de onveiligheid,
- de ondersteuning, hulp en behandeling die worden ingezet voor herstel van de veiligheid, 

voor het ‘oplossen’ of hanteerbaar maken van de risicofactoren en voor het herstel van de 
schade die leden van het gezin of huishouden hebben opgelopen aan het huiselijk geweld 
of de kindermishandeling,

- vastgestelde momenten van evaluatie.
Het lokale team draagt zorg voor de inzet van (specialistische) vormen van ondersteuning, hulp 
en behandeling. 

4.3 Casusregie / Coördinatie 

Het lokale team brengt de risicofactoren in kaart en de schade die leden van het gezin/huishouden 
als gevolg va het geweld hebben opgelopen. In het hulpverlenings- en herstelplan legt het lokale 
team vast welke vormen van ondersteuning, hulp of behandeling nodig zijn om deze problemen 
aan te pakken. In de regel zal de inzet van meerdere vormen van risicogestuurde en 
herstelgerichte zorg noodzakelijk zijn. Het lokale team voert over een periode van anderhalf jaar 
casusregie om de afstemming en samenwerking tussen alle betrokken partijen te waarborgen. De 
casusregisseur heeft tot taak er voor zorg te dragen dat:
- de vormen van ondersteuning, hulp en behandeling die in het hulpverlenings- en herstelplan 

zijn vastgelegd, worden ingezet;
- de bij het gezin/huishouden betrokken professionals op de hoogte zijn van elkaars bemoeienis;
- deze professionals met elkaar – binnen de mogelijkheden van bestaande wet- en regelgeving -  

relevante informatie uitwisselen (het delen van informatie heeft als doel om de persoonlijke 
levenssfeer van de gezinsleden veilig te maken. het delen van informatie is van noodzakelijk 
belang hiervoor en moet voldoen aan de principes van proportionaliteit, subsidiariteit en 
doelmatigheid)

- deze professionals hun aanpak en interventies op elkaar afstemmen;
- de veiligheid van alle individuele leden van het gezin of huishouden voortdurend in de gehele 

aanpak centraal blijft staan;
- er momenten zijn van evaluatie en bijsturing aan de hand van de doelen die in het 

hulpverlenings- en herstelplan zijn vastgelegd;



- er bij monitoring door Veilig Thuis er een goede afstemming en samenwerking is tussen Veilig 
Thuis en het lokale team.

Het lokale team rondt de casusregie af op het moment dat:
- de conclusie is getrokken dat het stabiel veilig is;
- het lokale veld de casus meldt bij Veilig Thuis in het geval het lokale veld en Veilig Thuis hierin 

meerwaarde zien én de meldcode dit impliceert;
- er geen mogelijkheden worden gezien om tot verbetering van de veiligheidssituatie te komen. 

Dit besluit wordt bij voorkeur genomen in samenspraak met Veilig Thuis en de politie. 

Aanvulling Midden Limburg: 

Afspraken met het Veiligheidshuis Midden-Limburg

In Midden-Limburg vervult het Veiligheidshuis Midden-Limburg een specifieke en andere rol in de 
ketenaanpak van huiselijk geweld dan in Noord-Limburg. Vandaar dat hierover een extra passage is 
opgenomen:
Veilig Thuis en het Veiligheidshuis Midden-Limburg versterken elkaar zodanig in de regio, zodat herhaald 
daderschap en slachtofferschap (zoveel mogelijk) wordt voorkomen. Deze wederzijdse versterking vindt 
plaats in de complexe en domeinoverstijgende casuïstiek in het Veiligheidshuis Midden-Limburg, waarin 
geweld in afhankelijkheidsrelaties een component is. 

Veilig Thuis NML geeft uitvoering aan de wettelijke taken zoals beschreven in het handelingsprotocol. Veilig 
Thuis NML zet casuïstiek door naar het lokale veld, CJG en AMW. Vanuit het lokale veld kan er indien nodig 
bij het Veiligheidshuis Midden Limburg procesregie worden aangevraagd. 
Veilig Thuis NML neemt twee maal per week deel aan de screening bij  het Veiligheidshuis. Daarnaast sluit 
Veilig Thuis NML aan bij de wekelijkse triage van het Veiligheidshuis. 

1. Instroom politiemeldingen huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis:
 De politie meldt alle signalen waarbij vermoedelijk sprake is van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling bij Veilig Thuis. 
 Veilig Thuis pakt deze meldingen op conform het Handelingsprotocol 2019 en checkt bij het lokale 

team (AMW/CJG), de Raad voor de Kinderbescherming en politie of de casus bekend is. 
 Wanneer er sprake is van Top-X geregistreerde betrokkenen dan vindt er over de casus afstemming 

plaats tussen Veilig Thuis en het Veiligheidshuis. 

2. Instroom overige politiemeldingen bij het Veiligheidshuis Midden-Limburg:
 Alle politiemutaties die de politie bij het Veiligheidshuis meldt, worden besproken tijdens het 

screeningsoverleg, waaraan Veilig Thuis structureel deelneemt.
 Veilig Thuis deelt informatie op het moment dat ze een casus ‘kennen’.
 Indien Veilig Thuis is betrokken/dient te worden betrokken in de casus worden er vervolgens 

afspraken gemaakt of en op welke manier er wordt samengewerkt.

Veilig Thuis NML en het Veiligheidshuis Midden-Limburg werken samen aan de doorontwikkeling van de 
samenwerkingsafspraken en stellen voorstellen op die in overleg met de gemeenten en 
ketenpartners  geïmplementeerd worden. De komende periode wordt onderzocht of het mogelijk is een 
gezamenlijke screening te organiseren waar alle politiemeldingen door een team professionals worden 
beoordeeld en direct op de juiste plek neergelegd gaan worden. Dit om te voorkomen dat waardevolle 
informatie gemist wordt. In dit team zou VT, VHH , CJG en AMW moeten deelnemen en op den duur ook de 
zorgcoördinator mensenhandel. Hierdoor wordt direct aan het begin van een traject de casus op de juiste 
plek met de juiste informatie neergelegd.




