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Doel: 

Het doel van deze bijlage is tweeledig: 

 

- Een nadere toelichting op een aantal in het plan van aanpak beschreven punten; 

- Inzicht verstrekken in de voortgang van de acties die zijn opgepakt naar aanleiding van 

het inspectierapport, de eerste resultaten en de nog benodigde aanpak. 

 

 

Deze bijlage bevat daarom informatie over: 

 

1. De taken van Veilig Thuis, uitgesplitst in de wettelijke taken en de niet wettelijke taken 

2. Toelichting op het werkproces Veilig Thuis  

3. Zicht op veiligheid gedurende wachttijden 

4. Samenvatting van de door de inspectie benoemde knelpunten 

5. Verder stijgende aantallen meldingen en adviezen 

6. Aanpak van door de inspectie benoemde knelpunten én de  toenemende meldingen 

7. Tot nu toe behaalde resultaten (o.a. wachtlijst terug naar nul gebracht) 

8. Bestuurlijke kwartaalrapportages 

9. Nadere toelichting op nieuwe toekomstige ontwikkelingen 

 
Onderstaand zijn deze punten nader toegelicht. 

 

 

1. Taken Veilig Thuis 

 

In Hollands Midden vervult Veilig Thuis wettelijke en niet-wettelijke taken: 

 

Wettelijke taken Veilig Thuis 

Veilig Thuis voert voor alle gemeenten in Hollands Midden de wettelijke taken uit, zoals 

vastgelegd in de WMO (zie art.4.1.1.) Kortweg zijn dat de volgende taken:  

1. advies aan hulpvragers en omstanders (anoniem) 

2.  advies en ondersteuning aan professionals (anoniem) 

3.  melding in ontvangst nemen (persoonsgegevens nodig) 

4.  triage (taxatie gevaar en risico) 

5.  Inzetten vervolgtrajecten 

6.  onderzoek, indien nodig 

7.  waar nodig inschakelen politie of Raad voor de Kinderbescherming 

8.  Informeren van de melder over de genomen stappen 

Niet-wettelijke taken Veilig Thuis 

Naast de hiervoor genoemde wettelijke taken van Veilig Thuis voert Veilig Thuis Hollands Midden 

de volgende niet-wettelijke taken uit: 

 

1.  voorlichting en deskundigheidsbevordering 

2.  procesregie over de ketenaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 

3.  expertise opbouwen en onderhouden op diverse (specifieke) vormen van huiselijk geweld 

(bijvoorbeeld ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld) 
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4. uitvoeringstaken bij de Wet tijdelijk huisverbod 

5. informatie leveren ten behoeve van monitoring van de ketenaanpak 

6. participatie in een centrale crisisdienst 

7. beleidsontwikkeling en beleidsmatige advisering.  

 

 

2. Toelichting werkproces Veilig Thuis 

 

De hierna volgende figuur geeft een samenvatting van het werkproces van Veilig Thuis. Het 
werkproces is bij alle Veilig Thuis organisaties in Nederland op vergelijkbare wijze ingericht.  

Een contact met Veilig Thuis (het voorleggen van een casus) kan leiden tot een advies door 
Veilig thuis of een melding. Voor alle meldingen wordt een triage uitgevoerd waarbij wordt 
bepaald wat er aan de hand is en wat er met de melding moet gebeuren.  

De triage kan leiden tot het inzetten van een vervolgtraject of een onderzoek door Veilig Thuis. In 
het geval van een vervolgtraject wordt overgedragen aan ketenpartners (lokale teams, andere 
zorgaanbieders). Dit betreft ca. 74 % van de meldingen. 

In de andere gevallen doet Veilig Thuis onderzoek volgens het handelingsprotocol van Veilig 
Thuis. Dit betreft ca. 26% van de meldingen. In geval van onderzoek door Veilig Thuis wordt 
gesproken met diverse betrokkenen en informatie bij beroepskrachten ingewonnen. 

 

Vervolgtraject:  

Het inzetten van een vervolgtraject heeft tot doel het bewerkstelligen van duurzame veiligheid en 

herstel van de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Bijvoorbeeld: de uitkomst 

van Triage is dat huiselijk geweld en pedagogische verwaarlozing zijn bevestigd en dat helder is 

welke interventies moeten leiden tot duurzame veiligheid. De pleger wordt doorverwezen naar 

een zorgaanbieder, het volwassen slachtoffer krijgt hulp van het maatschappelijk werk, dochter 

van 8 krijgt hulp van één van de jeugdzorgaanbieders. Zorgcoördinatie voor het hele gezin vindt 

plaats door het Sociale wijkteam.  

 

Onderzoek:  

Het doel van onderzoek is te beoordelen of er sprake is van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling, welke problemen er zijn en wat moet worden opgelost om te komen tot 

duurzame veiligheid en herstel. Hierbij staat de vraag centraal welke stappen of maatregelen 

nodig zijn.  

Veilig Thuis besluit naar aanleiding van het onderzoek welke ondersteuning, hulp, behandeling of 

maatregelen nodig zijn om te komen tot duurzame veiligheid en tot herstel. Ook wordt besloten bij 

welke partij de verantwoordelijkheid wordt belegd. Dit kan zijn door de inzet van een 

vervolgtraject zoals hierboven omschreven. Het kan er ook toe leiden dat een verzoek tot 

onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming wordt gedaan.  
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Urgentiebepaling  

De triage leidt tot een prioritering van Veilig Thuis bij alle meldingen. De werkvolgorde binnen 

Veilig thuis is steeds als volgt geweest: 

a) Triage binnen 5 dagen 

b) Oppakken crisis/spoedzaken (ca. 20 tot 25 % van alle meldingen) 

c) Inzetten vervolgtrajecten 

d) Onderzoeken.  

Deze werkvolgorde borgt dat van elke melding een zorgvuldige risicobeoordeling wordt gemaakt 

en dat spoedzaken als eerste worden opgepakt.  

 

 

3. Zicht op veiligheid gedurende wachttijd 

 

Omdat elk onderzoek een behoorlijke tijdsinvestering vergt (zo’n 35 uur) en er sprake is van een 

groeiend aantal meldingen en adviezen (zie punt 5) is het meermaals voorgekomen dat er nog 

geen medewerker beschikbaar was om een nieuw onderzoek op te pakken. Er is dan sprake van 

een werkvoorraad.  

Als er door de inspectie wordt gesproken over een wachtlijst, dan gaat dit om meldingen waarvan 

is vastgesteld dat er een onderzoek moet worden uitgevoerd volgens het handelingsprotocol, 

maar dat niet is gestart binnen 5 werkdagen na de melding.  

Veilig Thuis Hollands Midden heeft – net als de andere Veilig Thuis instellingen in Nederland- een 

methode om zicht te houden op de veiligheid van cliënten op de wachtlijst. Specifiek voor deze 

cliënten is er een medewerker die contact opneemt met betrokkenen en dat onderhoudt in de 

periode dat het onderzoek nog niet is opgepakt door de medewerker die het verdere onderzoek 

uitvoert. Op basis van de informatie uit deze contacten kan urgentie steeds opnieuw worden 

bepaald en hierop worden gereageerd.  

De medewerkers van VT die zicht houden op de veiligheid van de cliënt voeren zo mogelijk ook 

een deel van onderzoeksactiviteiten uit. Veilig Thuis Hollands Midden registreert als startdatum 

van het onderzoek echter het moment dat er een definitieve casushouder (onderzoeker) is 

toegewezen, ondanks dat er dus wel activiteiten plaatsvinden om zicht te houden op de 

veiligheid. Deze keuze wordt nog kritisch bezien als onderdeel van het verbeterplan.  
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4. Samenvatting van de door de inspectie benoemde knelpunten 

 

De uitkomst van de beoordeling van Veilig Thuis door de inspectie was het oordeel onvoldoende. 

De samenvatting van de knelpunten: 

1. Veilig Thuis Hollands Midden had bij toetsing op 23 februari 44 onderzoeken die na melding 

langer dan vijf dagen wachten op de start van een onderzoek (de wachtlijst), waarvan 25 

onderzoeken korter dan 2 weken op de wachtlijst stonden.19 Casussen stonden langer dan 2 

weken op de wachtlijst en dit getal is in de samenvatting van de bevindingen van de inspectie 

genoemd. 

2. Er zijn kwalitatieve verbeteringen nodig.  

 Criteria voor overdracht aan het lokale veld zijn niet expliciet; 

 Opstellen veiligheidsplannen en maken van veiligheidsafspraken gebeurt nog te weinig; 

 In afsluitbrieven worden consequenties bij het niet nakomen van afspraken niet 

aangegeven; 

 Er moeten meer concrete afspraken worden vastgelegd bij wie wordt gemonitord en op 

welke punten; 

 Uit het dossieronderzoek kwam een beeld naar voren dat kinderen te weinig 

gezien/gesproken worden om deze verwachting voldoende te kunnen scoren. Als niet met 

kinderen gesproken wordt, staat dit niet altijd met motivatie genoteerd in het dossier. 

 

5.  Verder stijgende aantallen meldingen en adviezen  

 
Veilig Thuis krijgt vanaf de start per 1 januari 2015 veel meer meldingen binnen dan verwacht. De 

politie zet sinds 1 januari 2015 alle meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling door 

naar Veilig Thuis. Daarnaast merkt Veilig Thuis nadrukkelijk het effect van de landelijke 

publiciteitscampagnes over huiselijk geweld, waardoor het aantal meldingen toeneemt. Dit is een 

landelijke trend. Het is te duiden als een gunstige maatschappelijke ontwikkeling, die echter voor 

Veilig Thuis problemen veroorzaakt. De volgende figuur geeft inzicht in de aantallen adviezen en 

aantallen meldingen per kwartaal voor Veilig Thuis Hollands Midden sinds 2015.  

 

Ook in het eerste kwartaal van 2017 is het aantal meldingen verder toegenomen ten opzichte van 
het voorgaande kwartaal. 

De groei van de meldingen komt met name door de toename van de politiemeldingen. Het verder 
investeren in samenwerking met de politie maakt dan ook onderdeel uit van het plan van aanpak.   
Doordat er meer meldingen zijn, zijn er ook meer crisis/spoedmeldingen die zijn opgepakt.  
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De toename van het aantal meldingen in 2016 t.o.v. 2015 is 20 %. 

De toename van het aantal adviezen in 2016 t.o.v. 2015 is 5 %. 

Bovenstaande figuur laat zien dat deze stijging in het eerste kwartaal van 2017 heeft doorgezet. 

De toename in meldingen vooral in het 3 en 4
e
 kwartaal 2016 komt door politiemeldingen. De 

Politie heeft in 3
e
 en 4

e
 kwartaal 40 % meer gemeld dan in het  1

e
 en 2

e
 kwartaal 

 

 

6. Aanpak van door de inspectie benoemde knelpunten én toenemende meldingen 
 

a. Veilig thuis heeft extra personeel geworven, zowel structureel personeel als tijdelijke 

inhuur externen. Daarnaast wordt invulling gegeven aan een flexibele pool van 

medewerkers om pieken op te vangen. 

b. Er zijn sinds half mei 8 medewerkers gekomen (BMC) die de zaken op de wachtlijst 

hebben overgenomen van het reguliere team van Veilig Thuis teneinde de wachtlijst 

tot nul te reduceren. Voor de reguliere bezetting ontstaat een nieuw ijkpunt waaraan 

de voortgang beoordeeld kan worden. 

c. Het verbeterplan zoals ingediend bij de inspectie en gecommuniceerd naar alle 

gemeenten wordt geïmplementeerd. Dit borgt dat de inhoudelijke knelpunten zoals 

geschetst worden aangepakt.  

d. Veilig Thuis en gemeenten hebben gewerkt aan een gezamenlijk plan van aanpak 

dat moet leiden tot een toekomstbestendige VT –organisatie. Met de uitvoering van 

dit plan is inmiddels gestart.  

 

 

7.Tot nu toe behaalde resultaten (o.a. wachtlijst terug naar nul gebracht) 

 

Wachtlijst terug gebracht naar nul 

De wijze waarop de knelpunten zijn opgepakt toont inmiddels de eerste resultaten. Een 

belangrijke mijlpaal is dat de wachtlijst eind mei is terug gebracht tot nul. Deze stond op 23 

februari, ten tijde van het toezicht, nog op 44 onderzoeken. Op 1 mei was deze door het 

toegenomen aantal meldingen nog verder gestegen naar 66 onderzoeken. Zoals beschreven bij 

punt 3 was er ondanks deze wachtlijsten wel zicht op de veiligheid.  
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Inspectie heeft positief gereageerd op verbeterplan 

De Inspectie heeft met een brief gereageerd op het verbeterplan. De inspecties geven hierin aan 

dat ze de verbetermaatregelen positief hebben beoordeeld. De verbetermaatregelen zijn 

voldoende ambitieus, volledig en realistisch. Dit betekent dat de inspecties van oordeel zijn dat 

de voorgenomen maatregelen aansluiten bij de geconstateerde verbeterpunten en dat er 

voldoende vaart zit in de implementatie. 
 

Gerealiseerde voortgang verbeterplan 

De inspectie is telefonisch op de hoogte gebracht van de voortgang, met name inzake het 

wegwerken van de wachtlijst. De inspectie geeft Veilig Thuis een half jaar de tijd om de acties in 

het verbeterplan te implementeren en gaan dan binnen zes maanden na het verschijnen van het 

rapport (april 2017) na of de kwaliteit inmiddels als voldoende kan worden beoordeeld. De 

inspecties doen dit door het toetsen van een of meerdere audits die Veilig Thuis moet uitvoeren 

en waarvan de inspecties de eerste resultaten uiterlijk 1 juli 2017 willen ontvangen. Vervolgens 

zullen de inspecties een hertoets uitvoeren. 

 

Er is een start gemaakt met de realisatie van het plan van aanpak teneinde een robuuste 

toekomstige organisatie te realiseren. 

Op basis van het plan van aanpak wordt nu aan de volgende zaken gewerkt:  

a. Optimalisatie werkprocessen veilig thuis/ realiseren verbeterplan 

b. Optimalisatie ketensamenwerking (met politie en lokale veld) 

c. Bestuurlijke informatievoorziening (oa. Gezond GeregelD). Zie hiervoor verder punt 9. 

d. In kaart brengen nieuwe (landelijke) ontwikkelingen en gevolgen hiervan voor Veilig Thuis. 

 

 

 

8. Bestuurlijke kwartaalrapportages Veilig Thuis 

 

Er zijn overzichten inzake het eerste kwartaal 2017 beschikbaar gesteld aan de gemeenten 

vanuit het systeem van Veilig Thuis over onder andere het aantal meldingen, de adviezen en de 

verschillende groepen waarvan de meldingen en adviezen afkomstig zijn.  

De ambitie is om voor het volgende kwartaal (Q2) een meer uitgebreide bestuurlijke 

voortgangsrapportage op te leveren inclusief een duiding van de cijfers. Dit maakt ook onderdeel 

uit van het plan van aanpak. Overeenkomstig eerder gemaakte afspraken zal de bestuurlijke 

rapportage in de maand volgend op het kwartaal volgen. Hiervoor is een werkgroep opgestart 

met deelname vanuit de gemeenten.  

Daarnaast kunnen inmiddels vanuit het systeem van Veilig Thuis bijna alle benoemde prestatie-

indicatoren conform Gezond GeregelD beschikbaar worden gesteld. Aan de laatste indicator 

wordt nog gewerkt.  

 

9. Nadere toelichting op toekomstige ontwikkelingen 
 

Er zijn verschillende nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op de organisatie van Veilig 

Thuis. Onderstand is een toelichting hierop opgenomen. Als onderdeel van het plan van aanpak 

wordt dit nader opgepakt. 

 

De aanscherping van de Meldcode en de “radarfunctie” 

Met de aanscherping van de meldcode krijgt Veilig Thuis een ‘radarfunctie’. We gaan er 

vooralsnog vanuit dat de aanscherping per 1 januari 2019 van kracht wordt. Om huiselijk geweld 
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en kindermishandeling zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren, is het van belang een zo volledig 

mogelijk beeld te krijgen van de aard en ernst van de problematiek. Daarvoor is het van belang 

om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te kunnen combineren, over sectoren 

heen en over een langere periode van tijd. Dit noemen we de ‘radarfunctie’. Deze radarfunctie 

wordt belegd bij Veilig Thuis.  

Over huiselijk geweld en kindermishandeling is bekend dat eerder geweld één van de 

belangrijkste voorspellende factoren is voor toekomstig geweld. De mogelijkheid om signalenen 

vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling te combineren is daarom van groot 

belang. Daarom is het van belang dat signalen en vermoedens van (ernstige gevallen van) 

huiselijk geweld en kindermishandeling systematisch in beeld komen bij Veilig Thuis. De 

voorgenomen aanscherping van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is precies 

hierop gericht. De aanscherping van de Meldcode omvat de volgende maatregelen, die tezamen 

leiden tot de inrichting van een radarfunctie bij Veilig Thuis: 

A. Aanscherping stap 5 Meldcode: introductie afwegingskader.  

De eerste maatregel betreft een verplichting aan beroepsgroepen en sectoren die onder de 

werking van de Meldcode vallen om een afwegingskader toe te voegen aan hun Meldcode, 

waarin is vastgelegd bij welke mate van ernst professionals verplicht zijn signalen of 

vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling te melden bij Veilig Thuis. Doel is dat 

meer (ernstige) casuïstiek bij Veilig Thuis wordt gemeld. Verwacht mag worden dat het aantal 

adviesvragen en meldingen van professionals bij Veilig Thuis hierdoor toe zal nemen. 

B. Uitbreiding bevoegdheden Veilig Thuis in adviesfase.  

Een tweede maatregel betreft de mogelijkheid voor Veilig Thuis om bij adviesvragen (stap 2 

Meldcode) informatie te kunnen betrekken van andere Veilig Thuis-organisaties en met 

informatie van de vrouwenopvang, de reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming.  

C. Afhandeling burgermeldingen en burgersignalen 

Veilig Thuis neemt signalen van burgers altijd als een melding op, als de burger de intentie 

heeft te melden. Een burger die belt met Veilig Thuis doet dat veelal om een signaal kenbaar 

te maken, zonder daarbij bekend te zijn met het onderscheid tussen een adviesvraag en een 

melding. Aan Veilig Thuis de taak om dit met de burger helder te krijgen en te bepalen of hij 

of zij wilt melden of dat het om een advies gaat. 

Naar verwachting zal dit leiden tot een grotere aantal meldingen dan in de huidige praktijk. 

D. Introductie radarfunctie: versterking monitoring en regie op veiligheid. Als gevolg van 

voornoemde maatregelen kan Veilig Thuis een rol als ‘radar’ op gaan nemen, doordat 

ernstige signalen altijd op de ‘radar’ komen en doordat Veilig Thuis signalen uit verschillende 

sectoren en over een langere periode van tijd kan combineren. De radarfunctie vergt 

aanpassingen in het werkproces van Veilig Thuis en leidt tot nieuwe functionele vereisten ten 

aanzien van informatiesystemen ten opzichte van de huidige praktijk.  

 

 

MDA ++  

In het kader van een kwaliteitsimpuls voor de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld 

wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een landelijk dekkende infrastructuur voor de integrale 

aanpak van ernstige en complexe vormen van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel 

geweld. Deze aanpak, kortweg MDA++ genaamd, is voor die gezinnen waarin, zoals ook blijkt uit 

meerdere rapporten van het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ)3, de veiligheid onvoldoende 

structureel verbeterd met de reguliere aanpak.  

De wethouders van de Centrumgemeenten zijn overeengekomen dat in 2018 de MDA++ op de 

schaal van de 26 Veilig Thuisregio’s geoperationaliseerd is. Gezien de regionale verschillen 

hebben zij tevens te kennen gegeven dat er geen landelijke blauwdruk voor MDA++ dient te 
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komen. De (door)ontwikkeling van MDA++ moet aansluiten op de regionale situatie. Dat stelt alle 

betrokkenen voor de opgave om in een proces van co-creatie van gemeenten, organisaties, 

professionals, cliënten, gebruikmakend van kennis en inzichten van enkele voorlopers, tot een 

kwalitatief goede MDA++ in elke regio te komen. Het ministerie van VWS heeft Movisie en NJi 

gevraagd om dit proces te ondersteunen. Verwacht wordt dat Veilig Thuis een centrale rol vervult 

in de toekomstige uitvoering van MDA ++ 

 

Samenwerking Openbaar Ministerie, Politie en Veilig Thuis – Zo Snel Mogelijk (ZSM) 

Er is vanuit de VNG een model beschikbaar over de gewenste samenwerking tussen Veilig 

Thuis, de politie en het OM op de terreinen huiselijk geweld, kindermishandeling en overige 

zorgmeldingen van de zijde van politie. In dit model worden procedures beschreven die de 

taakuitoefening van de drie partijen zoveel mogelijk versterken en het proces van wederkerigheid 

bevorderen.  

 

Het doel van de samenwerking is: 

 

A. Het intensiveren van de samenwerking waarmee meer samenhang ontstaat tussen de aanpak 

in het veiligheidsdomein en het sociale domein, waardoor de mogelijkheden voor het creëren van 

veiligheid voor kinderen en volwassenen in situaties van huiselijk geweld of kindermishandeling, 

zowel op de korte als op de langere termijn worden geoptimaliseerd. 

 

B. Het organiseren van een zodanige vorm van informatiedeling, dat zowel Veilig Thuis, als de 

verschillende ketenpartners van Justitie kunnen beschikken over alle relevante informatie die bij 

ieder van deze partijen beschikbaar is, op ieder moment waarop zij besluiten moeten nemen over 

zorgmeldingen of in casuïstiek op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, of 

daarover advies moeten uitbrengen. 

 

Het realiseren van deze doelen is nodig omdat Veilig Thuis, politie en OM hun taak alleen goed 

kunnen uitvoeren als ze met elkaar samenwerken, waar nodig informatie met elkaar delen en hun 

interventies op elkaar afstemmen. De drie partijen zijn van oordeel dat een goede samenwerking 

zal leiden tot: 

 sneller en effectiever ingrijpen in situaties waarin er sprake is van directe onveiligheid en 

de mogelijkheid uit een breder spectrum van interventies te kiezen die elkaar kunnen 

aanvullen en ondersteunen; 

 beter en meer compleet zicht op wat er gebeurd is en wat daarvan de achtergrond is; 

 een betere afstemming en onderbouwing van interventies, gericht op een blijvend 

herstel van de veiligheid; 

 beter toezicht op de effectiviteit van de ingezette interventie en sneller ingrijpen als deze 

niet effectief blijkt te zijn.
1
 

 

Verder wordt er in het model genoemd dat de een afstemmingsoverleg tussen VT, politie en OM 

wenselijk is om zaken, waarvan in de triage blijkt dat afstemming nodig is, te bespreken. Er wordt 

tussen VT, politie en OM in Haaglanden momenteel overleg gevoerd over de ontwikkeling van 

een dergelijk afstemmingsoverleg. Vanwege personele krapte en de reorganisatie bij de 

Nationale Politie  was het eerder oppakken hiervan nog niet mogelijk. 

 

                                                 
1
 Model voor de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis, Politie en OM, 7 juli 2015. 
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ZSM is: Zo Snel, Slim, Selectief, Simpel, Samen en Samenlevingsgericht Mogelijk. Politie, OM en 

andere ketenpartners pakken met ZSM veelvoorkomende misdrijven op daadkrachtige wijze aan. 

In de ZSM-werkwijze beslist het OM na aanhouding van de verdachte en na overleg met de 

ketenpartners op ZSM zo spoedig mogelijk over het afdoeningstraject. Waar mogelijk wordt direct 

een afdoeningsbeslissing genomen. Het gaat hierbij om betekenisvolle interventies, waarbij 

verdachten een passende reactie krijgen, recht wordt gedaan aan de positie van het slachtoffer 

en de buurt merkt hoe snel daders worden gecorrigeerd.  

In totaal zijn er landelijk 10 ZSM-locaties. De ZSM-locatie in Den Haag is werkzaam voor het 

werkgebied Haaglanden en Hollands Midden. In Den Haag zijn de vaste ZSM-ketenpartners 

aanwezig: politie, OM, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en Slachtofferhulp. Maar 

op deze locatie, en als enige in het land, is sinds begin 2013 ook Veilig Thuis aanwezig voor de 

aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en de verbinding tussen zorg en strafrecht in 

deze aanpak. De Centrumgemeente Den Haag, en later ook de Centrumgemeente Delft, 

investeren bewust in deze samenwerking vanwege de positieve opbrengst: in strafzaken wordt 

meer maatwerk geleverd, er wordt direct samengewerkt tussen strafrecht en zorg en alle 

middelen worden ingezet om veiligheid terug te brengen en recidive te voorkomen in 

gezinssystemen waar sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.  

 

Veilig Thuis Haaglanden vertegenwoordigt op ZSM de regio Den Haag, DWO (Delft, Westland 

Oostland) en Hollands-Midden (Leiden, Gouda e.o.). Veilig Thuis Haaglanden is vier dagen per 

week op kantoortijden aanwezig op ZSM en is daarmee een vast en bekend gezicht op ZSM. Zij 

wordt regelmatig benaderd en geconsulteerd in huiselijk geweldzaken, zowel door het OM als 

andere partners op de ZSM zoals de Reclassering en Slachtofferhulp Nederland. 

 

Veilig Thuis Hollands Midden wordt zoals aangegeven vertegenwoordigd door Veilig Thuis 

Haaglanden. Veilig Thuis Hollands Midden is telefonisch beschikbaar voor nadere toelichting op 

zaken die worden besproken. In de toekomst is verdergaande participatie op casuïsitek niveau 

van Veilig Thuis Hollands Midden in de ZSM aanpak van belang. In beeld moet worden gebracht 

wat dit vraagt aan personele capaciteit.  

 

24-uursbereikbaarheid Veilig Thuis 

Op basis van de taken van Veilig Thuis en de samenwerking met Ketenpartners ligt het voor de 

hand te bezien of de huidige 24-uursbereikbaarheid volstaat. Dit is nu het geval in de zogeheten 

bereikbaarheidsdienst van Veilig Thuis. Deze is in samenwerking tussen de Veilig Thuis – 

organisaties Haaglanden, Zuid-Holland Zuid en Hollands Midden vormgegeven. Daarbij is het 

zaak in te schatten of een bereikbaarheidsdienst voldoende is of, dat ook personele capaciteit 

geleverd moet worden voor ketensamenwerking op casuïstiek niveau buiten kantoortijden. 

Immers, ketenpartners zoals politie maar ook veel zorgaanbieders werken buiten kantoortijden 

samen in casussen. Bijvoorbeeld bij de aanpak van een tijdelijk huisverbod.  

 

Triage-instrument 

Er is een triage-instrument ontwikkeld voor Veilig Thuis, dat de uniformiteit van het beoordelen 

van veiligheidssituaties moet bevorderen. Op 18 april 2017 is in het landelijke Netwerk van 

directeuren Veilig Thuis besloten om dit instrument landelijk voor 1 januari 2018 te gaan 

implementeren. De voorbereiding start in het najaar van 2017, o.a aanpassen van digitaal 

dossier. Het triage-instrument is ontwikkeld in co-creatie met Veilig Thuis en andere partners als 

OM en politie. Door met eenzelfde instrument te gaan werken ontstaat er landelijk gezien 

helderheid en eenduidigheid in de veiligheidsinschatting van meldingen die binnenkomen bij de 

26 VT-organisaties.  


