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Inleiding	
In de IJssellandse Regiovisie “Geweld hoort nergens thuis” (2021-2024) is het 
uitgangspunt opgenomen dat de hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld en 
kindermishandeling zo lokaal mogelijk en in de directe omgeving van slachtoffers en 
het netwerk moet plaatsvinden. Daarmee krijgt het lokale team, in Zwolle het Sociaal 
Wijkteam (SWT), een centrale rol in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Onderdeel van de regiovisie is de doorontwikkeling van Veilig Thuis IJsselland naar een 
zo compact en efficiënt mogelijke expertise organisatie die lokale teams en andere 
organisaties kan ondersteunen vanuit deze expertise rol.  
 
Het SWT biedt (intensieve) vrijwillige hulp aan Zwolse gezinnen die te maken hebben 
acute en structurele onveiligheid en richt zich daarbij op alle aspecten die in het 
dagelijks leven van gezinnen belangrijk zijn (brede integrale aanpak). 
 
Veilig Thuis ondersteunt iedereen die te maken krijgt met geweld in 
afhankelijkheidsrelaties. Daarbij staat de veiligheid voor alle betrokkenen voorop. VT 
geeft advies, stelt veiligheidsvoorwaarden en doet gericht interventies om de 
veiligheid te herstellen en te borgen. 
 
In het zo lokaal mogelijk bieden van passende hulp en ondersteuning aan inwoners die 
te maken hebben met onveilige thuissituaties is het van belang dat het Sociaal 
Wijkteam en Veilig Thuis nauw met elkaar samenwerken. Vanuit een gedeelde visie en 
ieder vanuit de eigen rol. Tijdens een pilot, van juni 2021 tot en met juni 2022, hebben 
SWT Zuid en SWT Noord samen met VT IJsselland de wijze van overdracht zoals 
beschreven in de samenwerkingsafspraken van augustus 2021 uitgewerkt. In deze 
evaluatie wordt geschreven hoe in de pilot is gewerkt en welke resultaten dit heeft 
opgeleverd. Deze resultaten willen we graag delen met alle overige lokale teams in 
IJsselland zodat kan worden toegewerkt naar een brede implementatie hiervan.  

Doel	van	de	pilot	
Het doel van de pilot is om  

- Een eenduidige werkprocesbeschrijving te maken van de start/overdracht tot 
afronding van de casuïstiek 

- Inzicht te verkrijgen in de vormgeving van de samenwerking en de daarbij 
behorende taken en verantwoordelijkheden van het SWT en VT  

- Inzicht te hebben in betekenis van de nieuwe werkwijze voor de 
randvoorwaarden om deze breed te implementeren: 

o Benodigde kennis en deskundigheid van SWT en VT 
o Samenwerkingsattitude van medewerkers  
o Organisatie  
o Capaciteit 

Opzet	pilot	
 
Voor de pilot is gekozen om in twee Sociaal Wijkteams, SWT Zuid en SWT Noord, de 
nieuwe samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis IJsselland (VT) verder uit te werken.  
Deze samenwerkingsafspraken zijn: 



3 
 

- VT draagt casuïstiek zo snel mogelijk over aan het SWT. Dit kan direct na 
veiligheidsbeoordeling, of na inzet van een dienst/onderzoek door Veilig Thuis. 

- VT brengt het SWT in positie; dat wil zeggen geeft hen een goede start door 
relevante informatie te delen en bij te dragen aan een werkrelatie tussen de 
inwoners en het SWT 

- Casuïstiek die door het SWT is opgepakt, wordt niet meer teruggegeven aan VT 
- Wanneer het SWT extra ondersteuning nodig heeft, kan VT vanuit haar 

expertise aansluiten 
 
Aan de pilot hebben deelgenomen:  
Sociaal Wijkteam Zuid:  
Vaste contactpersoon vanuit Veilig Thuis 
Medewerker Jeugd vanuit Sociaal Wijkteam Zuid 
Medewerker psychosociale hulpverlening/WMO (volwassen problematiek) Sociaal 
Wijkteam Zuid 
 
Sociaal Wijkteam Noord: 
Vaste contactpersoon vanuit Veilig Thuis 
Medewerker Jeugd vanuit Sociaal Wijkteam Noord 
Medewerker psychosociale hulpverlening (volwassen problematiek) Sociaal Wijkteam 
Noord 
 
De begeleidingscommissie overlegde maandelijks met de pilotteams over het verloop 
van de pilot. De begeleidingscommissie bestond uit: 
Manager Veilig Thuis 
Beleidsmedewerker Veilig Thuis 
Manager Sociaal Wijkteam Zuid 
Procescoördinator Sociaal Wijkteam 
Projectleider Geweld hoort nergens thuis 
 

Werkproces	
Tijdens de pilot is het volgende werkproces gehanteerd: 
Een keer per week op een vast overlegmoment komt de contactpersoon van VT naar 
het SWT. Dit overleg, duur een uur, is in agenda’s van alle medewerkers van het SWT 
vermeld. Iedereen is gevraagd dit tijdstip vrij te houden om indien nodig te kunnen 
aansluiten bij het overleg. Het overleg wordt primair gebruikt voor overdrachten. Als 
er in een week weinig of geen overdrachten zijn, kan het overleg worden benut voor 
het stellen van vragen of bespreken van lopende casuïstiek met de contactpersoon VT. 
 
Het overleg heeft fysiek en digitaal (via Teams) plaatsgevonden. Aanvankelijk is het 
digitaal overleg vooral ingezet in verband met de Corona maatregelen. De combinatie 
van fysieke en digitale overleggen lijkt echter een efficiënte en effectieve manier van 
werken te zijn. Het is prettig om af en toe daadwerkelijk met elkaar fysiek aan tafel te 
zitten. Afgewisseld met een digitaal overleg wordt de overlegstructuur efficiënter en 
minder belastend (minder reistijd) voor alle deelnemers. 
De medewerkers van het Sociaal Wijkteam fungeerden tijdens de pilot als 
coördinatoren. Enkele dagen voor het overleg stuurt de contactpersoon VT de namen 
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van de over te dragen casuïstiek aan de coördinatoren van het SWT. Deze kijken welke 
Sociaal werkers (SWT) al betrokken zijn bij de casuïstiek en nodigen deze uit voor het 
overleg.  
 
Tijdens het overleg licht de contactpersoon VT de veiligheidsbeoordeling toe aan de 
SWT. Deze kan vragen stellen en aanvullende informatie geven. Gezamenlijk wordt 
beoordeeld welke interventie het best passend is bij de casuïstiek en wie het eerste 
gesprek met de betrokkenen gaat/gaan voeren; SWT of VT en SWT gezamenlijk.  
 
Na overdracht neemt de SWT de casus over. Wanneer de SWT in moeilijke situaties 
komt, bijvoorbeeld als deze geen of onvoldoende toegang of medewerking krijgt van 
de direct betrokkenen of wanneer zich escalaties voordoen, vraagt de SWT aan VT om 
overleg over de casus. De contactpersoon VT voegt expertise toe door te sparren, 
advies te geven, of mee te gaan naar de betrokkenen. 
De SW-er blijft zo in positie, maar wordt  in staat gesteld en ondersteund om de 
hulpverlening voort te zetten.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iedereen werkt vanuit de visie van gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Deze visie 
bestaat uit drie fasen:  

1. werken aan acute veiligheid,  
2. werken aan stabiele veiligheid met inzet van hulpverlening 
3. werken aan herstel. 

In fase 1 voert Veilig Thuis de regie als er nog geen SWT betrokken is. Als er geen 
sprake is van acute onveiligheid of als de acuut onveilige situatie is opgeheven, wordt 
de casus overgedragen aan het SWT. Als het SWT wel al betrokken is in fase 1, dan 
wordt gezamenlijk besloten wie de regie op zich neemt. In fase 2 en 3 voert het SWT 
de regie. Tijdens alle fasen wordt het zicht op veiligheid (is en blijft het nog altijd 
veilig?) bewaakt.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Deelnemer pilot SWT: 'Ik wilde nooit veiligheidscasuïstiek doen. Van het 
horen van de naam Veilig Thuis kreeg ik het altijd al benauwd. Ik dacht dat 
er dan allerlei eisen aan mij gesteld zouden worden, waaraan ik niet kan 
voldoen. Inmiddels heb ik enkele casussen overgedragen gekregen. Door 
deze manier van werken en omdat VT op de achtergrond beschikbaar blijft, 
heb ik niet langer het idee dat ik het alleen moet doen. Ik voel me gesteund 
en merk dat ik het werken met veiligheidscasuïstiek zelfs leuk begin te 
vinden.' 
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Samenwerking,	taken	en	verantwoordelijkheden	
Tijdens de pilot is casuïstiek overgedragen na veiligheidsbeoordeling. In deze casuïstiek 
was geen sprake van huiselijk geweld of kindermishandeling waarbij eerste een dienst 
van Veilig Thuis moest worden ingezet. 
 
Een eenduidige werkprocesbeschrijving  

1. Goede start 
Onderzoeksvraag: Welke vorm van overdracht is nodig bij welk soort casuïstiek?  
Jeugdzorgcasuïstiek is in de pilot altijd besproken. Het is prettig om de 
veiligheidsbeoordeling door te spreken en zo de keuze van overdracht juist te 
interpreteren zodat SWT goed kan starten. Dit kost vaak maar een paar minuten. Ook 
volwassen casuïstiek is besproken, op dezelfde manier als hierboven beschreven. Wel 
viel op dat zodra er jeugdigen betrokken waren, dit door VT en SWT als 
kindermishandeling werd geduid en het in het vervolgproces niet altijd aandacht was 
voor bijvoorbeeld partnergeweld. Door betrokkenheid van een medewerker 
psychosociale hulpverlening/WMO wordt dit wel vaker in een breder kader gezien.  
 
Tijdens de overdracht is beknopt aandacht besteed aan de inhoud van de melding. 
Daarnaast is geduid welke veiligheidsproblematiek aan de orde is op basis van de 
veiligheidsbeoordeling van VT waarbij gebruik is gemaakt van bekende informatie 
inclusief verrijking. 
Vervolgens is duidelijk vastgesteld wie welke rol neemt, zodat SWT en VT van elkaar 
weten wie met wie contact kan zoeken als het nodig is en of VT aansluit of niet.  
 
  
 
 
 
 
Vanuit SWT wordt de werkrelatie met de inwoners tot stand gebracht. In geval van 
geheel nieuwe zaken legt VT het eerste contact. Indien zaken al bekend zijn dan wordt 

Contactpersoon VT: VT weegt de verrijking mee in de 
veiligheidsbeoordeling. Het SWT vindt het prettig om dit te weten, maar 
uiteindelijk gaat het om de huidige situatie waar ze mee aan de slag 
gaan.  
 

Resultaten met betrekking tot het werkproces 
 
Ervaringen pilotteams: 
- Medewerkers VT en SWT leren elkaar en de werkwijze van ieders 

organisatie goed kennen met als gevolg dat verwachtingen over en 
weer helder zijn. 

- VT verzorgt de overdracht en het SWT kan direct haar kennis delen 
over het gezin/ de betrokkene, waardoor een gezamenlijk beeld 
voor een passende aanpak kan zorgen.  

- SWT voelt zich meer zelfverzekerd door contact VT en meer gerichte 
informatie over gezin. 

Aandachtspunten: 
- Om de juiste hulp in te kunnen zetten vanuit het lokale team is het 

nodig dat VT meer informatie geeft (analyse maakt) over de 
geweldsvorm.  

- SWT moet nog aanvullend investeren op 
deskundigheidsbevordering huiselijk geweld bij volwassenen. 

Risico’s: 
- Er wordt teveel informatie gedeeld (privacy). 
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afgestemd wie er contact legt. In overleg wordt bepaald wat is gewenst in de 
specifieke casus. 
 
Uit de pilot blijkt dat het SWT in principe bij alle casuïstiek kan aanhaken. Het moment 
van overdracht is afhankelijk van de zwaarte van de zaak. Op het moment dat VT 
inschat dat er een dienst nodig is, kan er wel vast een samenwerking in de dienst 
plaatsvinden maar is er geen directe overdracht (net zoals nu al het geval is). Als de 
casus al bekend is bij het SWT, er contact is met de betrokkenen en er afspraken zijn 
gemaakt dan kan de casuïstiek worden overgedragen. Op welke manier de overdracht 
plaatsvindt, wordt besloten in overleg met casushouder.  
Als er bij de overdracht gekozen is voor een gezamenlijk gesprek door VT en SWT met 
het gezin, wordt deze aanpak (de combinatie van fysieke overdracht en gezamenlijk 
gesprek) als heel positief ervaren. Mede omdat daarmee voor het gezin duidelijk wordt 
welke rol VT heeft en welke rol het SWT heeft. Het gezamenlijk optrekken zorgt voor 
transparantie in het gesprek over de casuïstiek. VT en het SWT krijgen ieder een 
gezicht voor de inwoner. De casuïstiek kan uit eerste hand besproken worden. Het 
SWT kan daarna direct een handreiking bieden. Wanneer het gesprek zo kort mogelijk 
na het incident plaatsvindt ziet de inwoner vaker de noodzaak van hulpverlening en 
kan het SWT snel starten met het traject.  
 
 
 
 
 
 
 
WAT informatie wordt toegevoegd op het moment dat er bekend is of er een 
contactpersoon of hulpverlening aanwezig is. Op dit moment kan ingeschat worden of 
er voldoende zicht is, of de zorgen bekend zijn, of daaraan wordt gewerkt, welke 
afspraken er zijn en of inzet VT nodig is.  
DAT informatie is informatie waaruit blijkt dat het gezin /huishouden bekend is bij het 
SWT. WAT informatie betreft informatie welke begeleiding is ingezet. 
 
Bij de overdracht deelt VT alle informatie die nodig is: aard van de melding, eerdere 
bekendheid bij VT, inschatting o.b.v. bekende informatie en WAT informatie. 
Tijdens de pilot zijn er nog geen verschillen in inzicht geweest over 
veiligheidsbeoordelingen. Dit komt waarschijnlijk doordat er al tijdens de 
veiligheidsbeoordeling contact wordt gelegd met het SWT om DAT + WAT informatie 
te koppelen.  
 

2. Aan de slag 
Wanneer casuïstiek is overgedragen gaat het SWT aan de slag. Het SWT werkt samen 
met de inwoners aan duurzame veiligheid. Tijdens dit proces kan er behoefte ontstaan 
aan ondersteuning door Veilig Thuis.  
 
Onderzoeksvraag: Wat voegt Veilig Thuis toe bij een ondersteuningsvraag? 
Als er sprake is van hernieuwd contact met VT omdat de samenwerking met 
betrokkenen niet goed loopt, verloopt dit bij iedereen soepel en is de drempel 

Deelnemer pilot SWT: VT kan de noodzaak van hulp benadrukken, waardoor het gezin 
vaak ook de noodzaak voelt en ik direct aan de slag kan. Als ik eerder alleen met het 
gezin om tafel zat, dan was de kans aanwezig dat gezin het incident afschoof als ‘een 
keer in de fout gegaan'. En dan is het soms wachten tot er weer sprake is van een 
incident. Ik kan nu dus eerder en beter aan de slag. 
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verlaagd. Alle SWT-ers geven aan dat het opnieuw contact zoeken met VT makkelijk 
verloopt, omdat er inmiddels een band is, een gezamenlijke aanpak wordt gevoeld en 
gedragen. 
 
 
 
 
 

3. Afsluiten 
 
Tijdens de pilot is er nog geen informatie bekend geworden over de herstelfase (fase 
3).  
In principe is het zo dat VT het dossier afsluit op het moment dat de casuïstiek en 
daarmee het zicht op veiligheid is overgedragen aan het SWT.  
Het SWT kan de casuïstiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling afronden 
wanneer er sprake is van stabiele veiligheid en het herstelplan is uitgevoerd. Hierbij 
kan ervoor worden gekozen om het contact met de inwoners periodiek te 
onderhouden.  
 
Taken en verantwoordelijkheden SWT en VT 

 
Onderzoeksvraag: Welke taken en verantwoordelijkheden zijn belegd bij het SWT en 
welke bij VT? 
 
De taken en verantwoordelijkheden van het SWT zijn beschreven, als: 

- Bewaken van de veiligheidsvoorwaarden, inschatten van risico’s, maken van 
veiligheidsplan en bewaken voortgang casus (casus regisseur) 

- Inzetten van VT-specialist indien casus niet voldoende voortgang boekt 
- Als het gezamenlijk niet lukt om weer beweging in de casus met kinderen te 

krijgen, dan doet het SWT een Verzoek tot Onderzoek bij de Raad voor de 
Kinderbescherming.  
 

Om deze taken en verantwoordelijkheden te kunnen uitvoeren zijn: 
- Alle SWT-ers door hun teamleiders geïnformeerd en geïnstrueerd.  
- Een SWT jeugd en SWT psychosociaal (volwassenen) tot coördinator benoemd 

om het overdrachtsproces te faciliteren en te monitoren. Als het 
overdrachtsproces helder is en goed loopt, kan dit rechtstreeks aan de 
betrokken medewerker plaatsvinden.  

- De coördinatoren fungeren als vraagbaak voor collega’s wanneer  
o deze vragen hebben over de samenwerking tussen SWT en VT 
o knelpunten ervaren in de samenwerking  

- De SWT-ers aan wie de casus wordt overdragen, verantwoordelijk voor de 
uitvoering hiervan.  
 

De taken en verantwoordelijkheden van VT beschreven, als: 
- Maken veiligheidsbeoordeling 
- Verzorgen goede start SWT in werkrelatie met inwoners 
- Toevoegen specialistische kennis 

Deelnemer pilot SWT: ‘Ik heb nog geen situatie gehad waarbij ik VT moest 
vragen… O ja, toch wel. Toen heb ik gewoon de contactpersoon gebeld. Dat 
voelt zo natuurlijk. Ik heb er helemaal niet over nagedacht, maar het gewoon 
gedaan.' 
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Om deze taken en verantwoordelijkheden te kunnen uitvoeren: 

- Is een vaste contactpersoon VT toegewezen aan het SWT 
- Bereidt deze contactpersoon VT de overdrachten voor door het SWT vooraf te 

informeren welke casus zal worden overgedragen, zodat de betrokken 
medewerker van het SWT kan worden geïnformeerd of de casus kan worden 
toegewezen aan een medewerker  

- Draagt de contactpersoon VT de casus in overleg over aan de betrokken 
medewerker en de coördinatoren.  

- Fungeert de contactpersoon VT als vraagbaak voor VT-ers wanneer  
o deze vragen hebben over de samenwerking tussen SWT en VT 
o knelpunten ervaren in de samenwerking  

- Is de contactpersoon VT het contactpunt bij aanvraag van ondersteuning door 
het SWT. 

Randvoorwaarden	
Tijdens de pilot is tevens gekeken naar enkele randvoorwaarden die nodig zijn om de 
samenwerking tussen VT en SWT goed te laten verlopen met als doel huiselijk geweld 
en kindermishandeling eerder en duurzaam te stoppen. 

Benodigde	kennis	en	deskundigheid	van	SWT	en	VT	
Met name bij SWT-ers WMO is nog vaak handelingsverlegenheid. Deze wordt deels 
weggenomen door de persoonlijke en verbeterde samenwerking tussen SWT en VT. 
Daarnaast is de handelingsverlegenheid soms het gevolg van onvoldoende kennis en 
vaardigheden op het gebied van signaleren en bespreekbaar maken of het werken 
conform de drie fasen in gefaseerd samenwerken aan veiligheid of het werken met het 
veiligheidsplan. Hiertoe is aanvullende scholing en training nodig. 
Hoewel SWT-ers Jeugd over het algemeen al meer gewend zijn aan het signaleren en 
bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling, geldt ook hier een 
opleidingsbehoefte ten aanzien van het gefaseerd samenwerken aan veiligheid en het 
maken van een veiligheidsplan.  

Samenwerkingsattitude	van	medewerkers		
Doordat de casuïstiek persoonlijk wordt overgedragen, is er direct sprake van actief 
overleg en kunnen de rollen gelijk worden verdeeld. VT en SWT brengen elkaar in 
positie en bepalen de strategie naar de betrokkenen.  
Uit de pilot blijkt dat de SWT zich door de verbeterde samenwerking gesteund voelt 
omdat de contactpersoon VT op de achtergrond beschikbaar blijft. Ook VT geeft aan 
dat het bespreken van casuïstiek met de casushouder prettig is. Hiermee ontstaat 
wederzijds vertrouwen dat de casuïstiek goed kan worden opgepakt. Het proces 
verloopt hierdoor soepeler. 
Om hiervan optimaal gebruik te kunnen maken, moeten de contactpersoon VT en de 
SWT-ers consequent gebruik maken van het vastgestelde wekelijkse overlegmoment. 
Een open, lerende, nieuwsgierige houding van VT en SWT helpt om dit proces te 
bevorderen. 
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Capaciteit	
De belasting van de medewerkers bij overdracht is bijna door iedereen als positief 
ervaren. Het directe overdrachtsmoment waar sprake is van een actieve rol van 
VT en SWT, waardoor gesproken wordt over samenwerken, samen optrekken en 
strategie bepalen kost weliswaar meer tijd, maar levert ook meer op. Doordat direct 
een plan van aanpak, rolverdeling kan worden gemaakt, het SWT gelijk in positie kan 
worden gebracht. Het contact met betrokkenen is er direct en de dienstverlening kan 
gelijk worden gestart. 
Wanneer de casuïstiek eerder, sneller na het incident, wordt overgedragen heeft het 
SWT betere mogelijkheden om met de betrokkenen het gesprek aan te gaan. De 
betrokkenen hebben dan nog een gevoel van urgentie en zijn beter in staat zelf een 
hulpvraag te formuleren of te bewegen tot het stellen van een hulpvraag. Wanneer 
het incident al (te) lang geleden heeft plaatsgevonden, is de bereidheid tot het 
aanvaarden van hulp geringer. 
 
Medewerkers ervaren  over het algemeen geen extra belasting omdat ze nu met VT 
kunnen afstemmen over de casus en van hun expertise en kennis gebruik kunnen 
maken. Voorheen kwam er een schriftelijke overdracht binnen, zonder veel context en 
moest het SWT de melding met een huishouden/gezin bespreken. De nieuwe  
werkwijze levert een ander gevoel op bij de start.  
 
In de eerdere aanpak kwam de betrokkenheid van het SWT, die er eigenlijk moest zijn, 
minder of niet van de grond, omdat het SWT niet binnenkwam. Het SWT miste 
daardoor een deel van de problematiek. 
 
Met de nieuwe werkwijze komt het SWT beter tot hulpverlening aan de inwoners, 
maar dat betekent tevens dat het SWT eerder en mogelijk langer betrokken is bij 
gezinnen/betrokkenen die te maken hebben met huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  
 

Betrokkenheid  Veilig Thuis SWT 
Fase 1 Acute veiligheid   
Melding aannemen X  
Veiligheidsbeoordeling X  
Zicht op veiligheid (regie)1 X  X  
Interventies  X x 

 
1 Afhankelijk van de afspraak Veilig Thuis en SWT wordt het zicht op veiligheid belegd.. 

Deelnemer pilot SWT: 'Door de persoonlijke overdracht wordt de overdracht een 
instrument waarin je meteen kan afstemmen, samenwerken, rolverdeling kan 
bepalen en ervaringen over de casus en het gezin kan delen. De overdracht wordt 
een actief moment waarin overleg plaatsvindt in plaats van het ‘over de schutting 
te gooien'. 
Daarnaast leer je elkaar kennen in de overdracht, de organisatie (VT en SWT) en 
de persoon achter de organisatie, waardoor je samen in de casus en volgende 
situaties een sterkere start kent.' 
 



10 
 

   
 

Betrokkenheid  Veilig Thuis SWT 
Fase 2 Stabiele veiligheid   
Overdracht X X 
Begeleiding  X 
Zicht op veiligheid (regie)  X 
Interventies x X 
   
Fase 3 Herstel   
Hulpverlening  x 
Zicht op veiligheid (regie)  X 
Monitoring x  
   

 
X = heeft de lead 
x = is op achtergrond betrokken 

Organisatie		
Om de overdracht en begeleiding van de casuïstiek goed te kunnen vormgeven is 
betrokkenheid van zowel volwassen- als jeugdkennis vanuit het SWT nodig bij de 
casuïstiek bespreking. Zo kan worden meegeluisterd en kennis worden gedeeld. 
Daarnaast kan per casus worden bekeken vanuit welk perspectief de casus het best 
kan worden opgepakt (jeugd of volwassenen), waarbij de SW-er een brede blik houdt 
op de problematiek van alle gezinsleden. Indien nodig kan een casus ook gezamenlijk 
door een Jeugd- en WMO-medewerker worden opgepakt. 
Daarnaast kan indien gewenst een medewerker van het veiligheidsdomein worden 
toegevoegd als expert, zoals dat ook kan met medewerkers van VTIJ, GI, GGZ of de 
politie. Deze verbindingen moeten nog beter worden gelegd. 
Per casus is er één regievoerder nodig die de afspraken bijhoudt en toeziet op het 
goede verloop.  
 
Voor een goede overdracht is een structureel overleg op een vaste dag en een vast 
tijdstip nodig. Daarbij moeten vaste coördinatoren en de contactpersoon van het 
wijkteam en van Veilig Thuis aanwezig zijn.  
Afspraak is afspraak. Het overleg wordt niet afgezegd, maar kan worden ingekort als er 
geen casuïstiek is of er geen vragen zijn. Het contactmoment blijft dan wel nodig om 
dit te verifiëren. De mogelijkheid tot het stellen van vragen moet blijven. Het overleg 
kan zowel fysiek als digitaal plaatsvinden. 
Door het overlegmoment in de agenda van alle medewerkers te zetten, houdt 
iedereen er rekening mee dat hij/zij dan kan worden gevraagd aan te sluiten. Omdat  
het bespreken van een melding al gepland staat in ieders agenda lukt het altijd 
(calamiteiten daargelaten) om de overdracht te doen (live/digitaal).  Doordat de 
overdracht slechts 10 tot 15 minuten in beslag neemt blijft dit overzichtelijk. 
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Advies	 
 
Het resultaat van de pilot wordt door zowel de SWT’s als VT positief beoordeeld. Het 
gezamenlijk optrekken maakt het overdragen en oppakken van veiligheidscasuïstiek 
efficiënter en effectiever. Er is daadwerkelijk gevoeld en beleefd dat het SWT en VT 
samenwerken, samen optrekken en elkaar ondersteunen bij de aanpak van casuïstiek. 
Dat levert wederzijds begrip, vertrouwen en waardering op, waardoor vervolgcontact 
op een natuurlijke wijze tot stand komt. 
Ook de inwoners hebben hier baat bij. VT en SWT krijgen ieder een eigen gezicht voor 
de inwoner, waardoor er begrip en bereidheid tot meewerken / aanpakken van de 
geboden ondersteuning verhoogd wordt. Door een eerdere overdracht kan de SWT 
dichter na het incident contact leggen met de betrokkenen waardoor deze beter in 
staat een hulpvraag te formuleren en hulp te accepteren. 
 
De deelnemers aan de pilot vinden derhalve dat deze werkwijze direct bijdraagt aan 
het realiseren van de regiovisie. Het advies is daarom om deze werkwijze breed te 
introduceren bij de lokale teams in IJsselland. 
 
De deelnemers geven daarbij graag een aantal aandachtspunten mee aan de managers 
van VTIJ en de lokale teams:  

- Betrek het lokale team vooraf, introduceer de werkwijze; wat je gaat doen en 
waarom 

- Zorg voor heldere processen  
- Creëer een centraal punt waar jeugd- en volwassenproblematiek kan worden 

overdragen 
- Heb aandacht voor volwassenen en jeugd; volwassenen kunnen eigen 

problematiek hebben, maar hebben ook een aandeel in jeugdproblematiek. 
- Blijf investeren in het contact tussen VT en het lokale team;  dit kan ook door 

bijvoorbeeld gezamenlijk scholen, casuïstiek bespreking en het delen van 
expertise. 

- Zorg dat je elkaar kent; kom af en toe fysiek samen. Daarnaast kun je prima 
digitaal overleggen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
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