
 Integrale gemeentelijke visie en beleid 

1 Formuleer, op basis van de visie ‘gefaseerde ketenzorg’, een integrale gemeentelijke visie 
(o.a. Wmo, jeugd, WP&I, gezondheidszorg en veiligheid) op de inrichting van de lokale 
(wijk)teams voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling waarin het 
perspectief op veiligheid is opgenomen. Hiermee wordt er voor gezorgd dat de 
verschillende partners met het gezin en onderling dezelfde taal spreken als het gaat om het 
herstellen en borgen van veiligheid in gezinnen/huishoudens. 

    
 Opdracht aan lokale team 

2 Expliciteer hoe de lokale (wijk)teams zijn ingericht en wie welke opdracht (en expertise) 
heeft als het gaat om het oppakken van zaken waarin huiselijk geweld en 
kindermishandeling spelen en het waarborgen van veiligheid in het betreffende 
gezin/huishouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (wijk)teams, gebiedsteams, SAVE-teams, 
expertise teams, regieteams, experts huiselijk geweld, teams huiselijk geweld, CJG’s, etc. 

    
 Basiskennis van professionals 

3 Zorg er voor dat alle professionals in de lokale (wijk)teams: 
  a) In staat zijn te werken met de Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling 
  b) In staat zijn geweld te kunnen signaleren, inclusief specifieke geweldsvormen (onder 

andere seksueel geweld, schadelijke traditionele praktijken, ouderenmishandeling), 
risicofactoren en specifieke risicogroepen (onder andere ouders met GGZ-problematiek, 
LVB) 

  c) Toegang hebben tot aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling   
  d) In staat zijn geweld te bespreken met alle betrokkenen (kinderen en volwassenen, 

waaronder ook ouderen) 
  e) In staat zijn systeemgericht te werken. 
    

 Zicht op veiligheid  
4 Zorg er voor dat die professionals in de lokale (wijk)teams aan wie Veilig Thuis 

gezinnen/huishoudens overdraagt, een actueel beeld hebben van de veiligheid van alle 
leden van het gezin/huishouden en hiertoe contact houden met alle leden van het 
gezin/huishouden en met andere betrokken professionals bij het gezin/huishouden. 

    
 Voldoende capaciteit 

5 Zorg ervoor dat de lokale (wijk)teams beschikken over voldoende capaciteit om zicht op de 
veiligheid te houden in die gezinnen en huishoudens die door Veilig Thuis worden 
overgedragen. 

    
 Lokale infrastructuur 

6 Zorg er voor dat het lokale (wijk)team met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling: 

  a) Daadwerkelijk werkt conform het gedachtengoed van 1Gezin1Plan1Regisseur 
  b) Werkt op basis van een gedeelde visie op veiligheid 
  c) Werkt met een en hetzelfde instrument om een veiligheidsbeoordeling te maken voor het 

gezin/huishouden en op de hoogte is van welke instrumenten andere 
professionals/organisaties gebruiken om een veiligheidsbeoordeling te maken en hoe deze 
zich verhouden tot het eigen instrument 

  d) In staat is (casus)regie te voeren in een gezin totdat stabiele veiligheid is bereikt 
  e) Traumasensitief werkt 



    
 Basiskennis van professionals aan wie VT overdraagt 

7 Zorg er voor dat die professionals in de lokale (wijk)teams aan wie Veilig Thuis 
gezinnen/huishoudens overdraagt, beschikken over: 

  a) Een basiskennis van geweldsdynamiek en risicofactoren (incl. patroonherkenning) 
  b) Een basiskennis van alle specifieke geweldsvormen (onder andere seksueel geweld, 

schadelijke traditionele praktijken, ouderenmishandeling), risicofactoren en specifieke 
risicogroepen (onder andere ouders met GGZ-problematiek, LVB) 

  c) Een basiskennis op het gebied van de problematiek en risicofactoren die vaak 
samenhangen met huiselijk geweld en kindermishandeling, o.a. LVB-, GGZ- en 
verslavingsproblematiek 

  d) Mogelijkheden om GGZ-professionals te consulteren bij GGZ-, verslavings- of LVB-
problematiek (bijvoorbeeld via een GGZ- of FACT-team) 

  e) Basiskennis van familie- en jeugdrecht (met name gezag en erkenning) 
  f) Kennis van hoe de samenwerking tussen hen en Veilig Thuis verloopt en wat zij daarin 

van Veilig Thuis mogen verwachten 
    

 Competenties professionals aan wie VT overdraagt  
 

8 Zorg er voor dat die professionals in de lokale (wijk)teams aan wie Veilig Thuis 
gezinnen/huishoudens overdraagt, in staat zijn: 

  a) Een veiligheidsbeoordeling te maken van het gezin/huishouden 
  b) Veiligheidsplannen op te stellen, de door Veilig Thuis geformuleerde 

veiligheidsvoorwaarden hierin te vertalen, en het veiligheidsplan uit te voeren 
  c) Geweld te bespreken met alle betrokkenen (kinderen en volwassenen, waaronder ook 

ouderen) 
  d) Outreachend aan te sluiten bij gezinnen/huishoudens en te ondersteunen bij de 

formulering van de hulpvraag 
  e) Regie te voeren op het opstellen en uitvoeren van hulpverlenings- en herstelplannen 
  f) De sociale steunstructuur van het gezin/huishouden te betrekken en te steunen in het 

zorgen voor acute veiligheid en het wegnemen van de oorzaken van onveiligheid 
  g) Tijdig systeemgerichte (gespecialiseerde) hulpverlening in te zetten (of toe te leiden) 

voor alle leden van het gezin/huishouden op het gebied van de problematiek die vaak 
(direct of indirect) samenhangt met huiselijk geweld en kindermishandeling, o.a. LVB-, 
GGZ- en verslavingsproblematiek, maar ook huisvesting en inkomen 

  h) Tijdig systeemgerichte (gespecialiseerde) hulp in te zetten (of toe te leiden) voor alle 
leden van het gezin/huishouden, om te herstellen van de gevolgen van het geweld 
(bijvoorbeeld traumabehandeling) 

  i) Contact te houden met alle betrokken professionals bij het gezin/huishouden (o.a. 
huisarts, school/kinderopvang, politie, GGZ, verslavingszorg, vrouwenopvang, CSG, GI, 
RvdK, Reclassering etc.) 

  j) Gezinnen/huishoudens te ondersteunen in het voeren van regie op de uitvoering van een 
veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan (ook wel (casus)regie genoemd). 

  
 
 
  

  
 
 
 
 
  



 Beschikbaarheid van voldoende (variatie in) gespecialiseerd hulpaanbod voor 
slachtoffers, plegers en kinderen 
 

9 Zorg er voor dat er voldoende (variatie in) gespecialiseerd hulpaanbod beschikbaar is 
binnen de gemeente (en/of (boven)regionaal), voor slachtoffers, plegers en kinderen, 
gericht op het onmiddellijk stoppen van het geweld, op het wegnemen van risicofactoren 
voor huiselijk geweld en kindermishandeling en op herstel van de gevolgen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling 

    
 Samenwerkingsafspraken tussen VT en de lokale infrastructuur 

10 Zorg dat Veilig Thuis en de lokale (wijk)teams samenwerkingsafspraken maken. Deze 
samenwerkingsafspraken bevatten in ieder geval afspraken over: 

  a) Het informeren van direct betrokkenen over de melding bij Veilig Thuis en de overdracht 
door Veilig Thuis aan de lokale (wijk)teams (onder andere wie informeert de direct 
betrokkenen en wanneer) 

  b) De rolverdeling tussen betrokken professionals van Veilig Thuis en lokale (wijk)teams 
(onder andere wie stelt het veiligheidsplan op, wie informeert direct betrokkene) 

  c) De manier waarop zaken door Veilig Thuis worden overgedragen aan de lokale 
(wijk)teams (onder andere moment van overdracht van de verantwoordelijkheid van het 
zicht op veiligheid, wijze van overdracht, informatie die wordt overgedragen door Veilig 
Thuis, kwaliteit van de veiligheidsbeoordeling en veiligheidsvoorwaarden van Veilig Thuis, 
wijze van monitoring door Veilig Thuis). 

  d) Wanneer en hoe de lokale (wijk)teams bij nieuwe zorgen over het gezin/huishouden 
tijdens de monitoringsperiode van Veilig Thuis, contact opneemt met Veilig Thuis. 

  e) Welke (zoveel mogelijk) erkende methodes en instrumenten door professionals van de 
lokale (wijk)teams en Veilig Thuis worden gebruikt om in beeld te brengen wat er aan de 
hand is en wat er nodig is (op alle leefgebieden). Hierbij gaat het vooral om eenduidigheid 
in taal en afstemming van de inhoud. 

  f) Welke stappen er door wie worden gezet op het moment dat de bij een gezin/huishouden 
betrokken medewerkers van Veilig Thuis en van de lokale (wijk)teams niet tot 
overeenstemming komen, waardoor samenwerking en voortgang (dreigen te) stagneren. 

  g) Hoe casuïstiek met elkaar wordt geëvalueerd zodat gezamenlijk wordt geleerd. 
    
    

 


