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VISIE
GEFASEERDE
KETENZORG
De visie gefaseerde ketenzorg richt zich op alle
professionals die in hun werk te maken krijgen
met gezinnen en huishoudens waar de veiligheid
in het geding is.

1

Eerst de directe onveiligheid aanpakken met
veiligheidsvoorwaarden en een veiligheidsplan.

2

Risicogestuurde zorg inzetten om de risicofactoren voor
herhaling van geweld en onveiligheid aan te pakken.

3

Ondersteuning of behandeling bieden voor herstel.

Het programma ondersteunt regio's, gemeenten, uitvoeringsorganisaties en professionals bij het implementeren van de visie.

Behorende bij het Kwaliteitskader en de zelfscan
Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

KWALITEITSKADER WERKEN AAN VEILIGHEID

Deze infobox bevat een verzameling van bestaande informatie
en tools/instrumenten om inhoudelijk invulling te geven aan
de kwaliteitsstandaarden van het kwaliteitskader. Voor deze
infobox is niets nieuws ontwikkeld, maar wordt per kwaliteitsstandaard verwezen naar vastgestelde documenten en
instrumenten.

Deze infobox is bedoeld
om regio’s te informeren,
te inspireren en op weg te
helpen met de implementatie
van het kwaliteitskader.
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Deze infobox bevat geen uitputtende opsomming, er zijn
keuzes gemaakt om te komen tot een compact overzicht met
doorverwijzingen naar beschikbare informatie. Het biedt dan
ook geen procesinformatie en –tools of regionale voorbeelden.
Deze infobox is tot stand gekomen met inbreng van onder
andere Movisie, NJi, Augeo en het CCV.

Disclaimer: er wordt doorverwezen naar informatie die ter beschikking
is gesteld door verschillende erkende kennis- en trainingsinstituten.
Hiermee wordt door het programma GHNT geen kwaliteitsoordeel
toegekend aan de genoemde training, opleiding, methodiek.
In de infobox wordt met hyperlinks direct doorgelinkt naar
de originele informatiebron van andere organisaties, die door
hen wordt beheerd. Mocht een link niet meer werkzaam zijn,
dan kunt u dit doorgeven aan: info@geweldnergensthuis.nl
Heeft u suggesties voor aanvulling van deze infobox,
dan kunt u deze doorgeven aan: info@geweldnergensthuis.nl

KWALITEITSSTANDAARD 01

Formuleer, op basis van de visie gefaseerde ketenzorg, een integrale 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 ervoor gezorgd
dat de verschillende partners met het gezin en onderling dezelfde taal spreken als
het gaat om herstellen en borgen van veiligheid in gezinnen/huishoudens.

Handreiking Regie op de
aanpak kindermishandeling

Handreiking sociaal- en
veiligheidsdomein in verbinding

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik
onder leiding van Eberhard van der Laan heeft deze
handreiking opgesteld voor gemeentebesturen om meer
regie op de aanpak kindermishandeling in te richten.

Deze handreiking van Movisie helpt je als beleidsambtenaar op
weg om een optimale verbinding tussen sociaal domein en
veiligheids-/justitieel domein te realiseren en betekenisvol in
te kunnen grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Zelfevaluatietool Sociaal Domein:
samenhang tussen zorg en ondersteuning

Visie Gefaseerde ketenzorg

Het Toezicht Sociaal Domein en het programma Integraal
Werken in de Wijk hebben deze zelfevaluatietool opgesteld.
Hiermee kunnen gemeenten en samenwerkingspartners
de toegang en samenhang in de hulp in het sociaal domein
in kaart brengen en beoordelen, en optimaliseren.

In deze animatie van Veilig Thuis en Augeo wordt uitgelegd wat
de visie gefaseerde ketenzorg inhoudt. Deze interactieve PDF
bevat een beknopte uitwerking van de visie. Op deze website
van de VNG staat meer informatie over de visie gefaseerde
ketenzorg.

Visie gefaseerde ketenzorg ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’, GGD GHOR Nederland, mei 2016
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KWALITEITSSTANDAARD 02

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, regie teams, experts huiselijk
geweld, team huiselijk geweld, CJG’s, etc.

Rapport Basisfuncties
voor lokale teams in kaart

Online magazine
Effectief aanpakken kindermishandeling

In opdracht van het programma Zorg van de Jeugd is deze
routekaart opgesteld voor beleidsmakers en beslissers bij
gemeenten die zich bezig houden met de organisatie van
zorg en ondersteuning voor inwoners.

Dit online magazine van Augeo biedt een special voor gemeenten over het effectief aanpakken van kindermishandeling.

Wijkteams en veiligheid kinderen
Via deze website van het NJi is meer informatie te vinden
over wat wijkteams nodig hebben in de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling.
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KWALITEITSSTANDAARD 03

Zorg ervoor dat alle professionals in de lokale (wijk)teams:

A.	In staat zijn te werken met de Meldcode Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling.

Informatie over werken met de meldcode
Een uitleg van wat het werken met de meldcode behelst is te
vinden op deze website van het NJi en op deze website van de
Rijksoverheid. Meer informatie en tools voor professionals vindt
u op deze website.

Toolkit Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling
Deze toolkit op de website van Rijksoverheid is ontwikkeld
om organisaties te helpen bij de invoering van de meldcode.
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Online cursus: Werken met de meldcode
Deze online cursus werken met een meldcode is door Augeo
speciaal voor wijkteams ontwikkeld. Voor een demo van de
cursus klik hier. Deze cursus gaat in op: wat huiselijk geweld is,
de stappen van de meldcode en het werken aan veiligheid.

Kindcheck
De Kindcheck is onderdeel van stap 1 van de meldcode.
Via de website van Augeo is meer informatie en online
cursussen over de Kindcheck te vinden.

KWALITEITSSTANDAARD 03

Zorg ervoor dat alle professionals in de lokale (wijk)teams:

B. I n staat zijn geweld te signaleren, inclusief specifieke
gewelds- vormen (o.a. seksueel geweld, schadelijke traditionele
praktijken, ouderenmishandeling), risicofactoren en specifieke doelgroepen (o.a. ouders met GGZ-problematiek, LVB)

Informatie over diverse vormen van
huiselijk geweld, kindermishandeling en
(seksueel) geweld/ -overschrijdend gedrag
•	Op deze website van Movisie zijn informatie, tools en
trainingen over de aanpak van huiselijk geweld,
kindermishandeling en seksueel geweld te vinden.
•	Op deze website van het NJi is informatie te vinden over
de definitie van kindermishandeling en beschrijvingen
van verschillende vormen van kindermishandeling.
•	Deze website van het ministerie van VWS bevat een
overzicht en informatie over vele vormen van huiselijk
geweld, kindermishandeling en seksueel geweld.

Signaleren van geweld
•	Op deze website van het NJi is informatie te vinden over
signaleren, het verschil tussen signalen en risicofactoren,
signalenlijsten en risicotaxatie-instrumenten.
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•	In deze signalenkaart van Kadera wordt onderscheid
gemaakt van diverse vormen van huiselijk geweld en
(seksueel) overschrijdend gedrag naar doelgroepen 0-4,
4-12, 12-18 jaar en volwassenen op basis van expliciete
verschillen in signalen en risicofactoren per groep.
•	Deze toolbox bevat onder meer tools voor professionals om
risico’s te signaleren en in te schatten met betrekking tot jeugd.
•	Movisie heeft een online training ontwikkeld over het
herkennen van ouderenmishandeling voor professionals.
•	Op deze website van het SKJ zijn verschillende trainingen/
scholingen te vinden voor professionals gericht op het
signaleren van geweld/onveiligheid bij jeugdigen.
•	Hier vindt u de gratis, online cursus van Augeo Academy
en Fier over huwelijksdwang voor professionals om
signalen van huwelijksdwang beter te leren herkennen
en vervolgens beter te kunnen helpen of doorverwijzen.
• 	Via deze website van Movisie is Methodiek RelatieWijs te
vinden voor professionals. Deze methodiek ondersteunt
in het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag en
helpt om hierop adequaat te reageren.

KWALITEITSSTANDAARD 03

Zorg ervoor dat alle professionals in de lokale (wijk)teams:

C.	Toegang hebben tot aandachtsfunctionarissen
huiselijk geweld en kindermishandeling

Toegang tot aandachtfunctionarissen
Het raadplegen van een deskundige collega; aandachtsfunctionaris is één van de stappen van de meldcode.
Op de website van Movisie is informatie te vinden over
de rol van gemeenten hierbij.

Taakprofiel aandachtsfunctionaris
De LVAK heeft een taakomschrijving aandachtsfunctionaris
ontwikkeld die de uniformiteit en kwaliteit van de
aandachtsfunctionarissen waarborgt.
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Trainingen aandachtsfunctionarissen
•	Via deze website van het LVAK (vereniging en belangenbehartiger van aandachtsfuncionarissen huiselijk geweld
en kindermishandeling) zijn verschillende trainingen voor
aandachtsfunctionarissen te vinden.
•	Via deze website van zijn verschillende trainingen
beschikbaar, waaronder voor aandachtsfunctionarissen.
•	Voor professionals, aandachtsfunctionarissen, trainers/
docenten (waarvan sommige specifiek wijkteams trainen)
is op deze website meer informatie en trainingen te vinden
over huiselijk geweld en kindermishandeling.

KWALITEITSSTANDAARD 03

Zorg ervoor dat alle professionals in de lokale (wijk)teams:

D.	In staat zijn geweld te bespreken met alle betrokkenen
(kinderen en volwassenen, waaronder ook ouderen)

Praten over geweld
•	De gratis online training van Movisie over het bespreekbaar maken van huiselijk en seksueel geweld helpt
professionals op weg.
•	Op deze website van het NJi is een aantal praktische
en inhoudelijke tips en tools ter voorbereiding op én
voor het gesprek met ouders en/of kinderen te vinden
(o.a. aandachtspunten, checklists, voorbeeldvragen,
trainingen en hulpmiddelen).
•	Augeo in samenwerking met het ministerie van VWS
bieden deze geaccrediteerde cursus aan. Hierin wordt
uitgelegd hoe kennis over de werking van de hersenen
kan helpen bij gesprekken (met ouders en kinderen)
over huiselijk geweld.

Praten over geweld met kinderen
•	In het online magazine van Augeo staan artikelen over praten
met kinderen. Hoe betrek je kinderen op een goede manier.
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•	In deze handreiking van Augeo e.a. is meer informatie en
handvatten te vinden over het deelnemen van kinderen
in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
•	Op deze website van De Academie Praten met Kinderen
worden tips (in de vorm van blogs) gegeven over praten
met kinderen.
•	Op de website van het SKJ zijn verschillende trainingen/
scholingen te vinden gericht op het bespreekbaar maken
van geweld/onveiligheid met jeugdigen.
•	Via deze website zijn gastlessen, workshops en trainingen
te vinden over kennis en vaardigheden voor professionals
en wat wel/niet werkt in gesprek met kinderen/jongeren

E.	In staat zijn systeemgericht te werken

In het programmaplan van Geweld hoort nergens thuis is
meer te lezen over wat systeemgericht werken behelst.
Op de website van het SKJ zijn verschillende trainingen/
scholingen te vinden gericht op systeemgericht werken.

KWALITEITSSTANDAARD 04
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Zorg ervoor 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.
Zorg ervoor dat de lokale (wijk)teams beschikken over voldoende
capaciteit om zicht op de veiligheid te houden in die gezinnen/
huishoudens die door Veilig Thuis worden overgedragen.

Toezichtkader Sociaal Domein
Aan de hand van dit toezichtkader onderzoeken en beoordelen
de inspecties of volwassenen passende, samenhangende en
effectieve zorg en ondersteuning krijgen.
Zie ook kwaliteitstandaard 6c.
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KWALITEITSSTANDAARD 06

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

A.	Daadwerkelijk werkt conform het gedachtengoed
van 1Gezin-1Plan-1Regisseur

Op deze website staat een overzicht van benodigdheden
om 1G1P1R te implementeren, borgen en uitvoeren voor
iedereen tussen -9 maanden en 100 jaar. Denk aan: werkproces, kaders en kwaliteit, implementatie en trainingen
en formats. Bedoeld voor gemeenten en organisaties.
Via deze gratis online oefencasus en handreiking van Augeo
kunnen professionals leren hoe beter samen te werken in
gezinnen waar het (chronisch) onveilig is. Omdat het meerwaarde heeft om de online oefencasus en aanbevelingen
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samen met collega’s of samenwerkingspartners na te bespreken
wordt in de handreiking beschreven hoe dit ‘samen leren’
vormgegeven kan worden.
Op de website van Movisie is meer te vinden over de interventie
Multifocus, die helpt om met multi-probleem gezinnen de
geweldspiraal te doorbreken.

B. Werkt op basis van de gedeelde visie op veiligheid

Zie ook kwaliteitsstandaard 1.

KWALITEITSSTANDAARD 06

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

C.	Werkt met één 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

Veiligheids- en risicotaxatie-instrumenten
huiselijk geweld

Veiligheids- en risicotaxatie-instrumenten
kindermishandeling

Op deze website is meer informatie te vinden over risicotaxatie-instrumenten en voorbeelden van handelingsprotocollen gezondheidszorgsectoren.

• In deze publicatie van het NJi worden antwoorden geven op de
belangrijkste vragen van professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming rond risicotaxatie en een overzicht van onderzoek naar
Nederlandse risicotaxatie-instrumenten kindermishandeling.
•	Op deze website van het NJi zijn voorbeelden van
veiligheids- en risicotaxatie-instrumenten te vinden met
betrekking tot kindermishandeling: California Family Risk
Assessment (CFRA), Child Abuse Risk Evaluation - Nederland
(CARE- NL), Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid
en Risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RiHG).
•	Hier is informatie te vinden over modellen die een wetenschappelijk bewezen systematische methode bieden om
een gezamenlijke analyse van de gezinssituatie te maken
wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is.
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Op deze website van het NJi staat informatie over het
risico-taxatie-instrument dat helpt om een analyse van
de situatie te maken aan de hand van signalen.

D.	In staat is (casus)regie te voeren in een
gezin totdat stabiele veiligheid is bereikt

Deze website is een handreiking voor regisseurs, gemeenten
en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de regie van
zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Deze handreiking is goed te gebruiken voor de regiefunctie zowel in het
vrijwillig als gedwongen kader.

KWALITEITSSTANDAARD 06

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

E. Traumasensitief werkt

Op deze website is meer informatie te vinden over traumaaanpak van het programma Geweld hoort nergens thuis.

Traumasensitief werken
De handreiking ‘Inbedden traumasensitiviteit’ kan worden
gebruikt om inzichtelijk te maken waar men als regio staat op
verschillende aspecten die bijdragen aan structurele inbedding
van traumasensitiviteit. Ook biedt de handreiking een overzicht
van tools per aspect.
Het document ‘Traumasensitief werken binnen de visie
gefaseerde ketenzorg’ maakt inzichtelijk dat traumasensitief
werken in alle fases van de visie van belang is, wie hierin een
rol kan spelen en hoe dat te doen.

Sociale steun aan kinderen
Om kinderen sociale steun te bieden na huiselijk geweld en
kindermishandeling is samenwerking nodig tussen politie,
scholen en leerplicht. Op deze website van Augeo staat meer
informatie over deze samenwerking ‘Handle with care’.
Kinderen en jongeren die onveilig opgroeien voelen zich eerder
gezien en gehoord, wanneer professionals over de kennis en
vaardigheden beschikken om goed te handelen. Gastlessen,
workshops en trainingen over wat wel en niet werkt worden
gegeven door TeamKim.

Herstel na trauma bevorderen
Op de website van het SKJ zijn verschillende trainingen/
scholingen te vinden gericht op traumasensitief werken
voor professionals.
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In dit online artikel van Augeo is informatie te vinden over
hoe herstel te bevorderen van kinderen met trauma door
verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik.

KWALITEITSSTANDAARD 07

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

A.	Basiskennis van geweldsdynamiek en risicofactoren
(incl. patroonherkenning)

Geweldsdynamiek
Dit document van het NJi geeft een overzicht van wat er op
dit moment bekend is over werkzame werkwijzen bij kindermishandeling. Er wordt aandacht besteed aan interventies voor
zowel ouders als kinderen, die beogen kindermishandeling te
voorkomen, te stoppen, of de gevolgen ervan te behandelen.

Beschermende- en risicofactoren
Meer informatie over verschillende beschermende- en
risicofactoren van kindermishandeling is te vinden op
deze website van het NJi.
Op deze website staat een beknopte beschrijving van
beschermende en risicofactoren van ouderenmishandeling.
Het Basisboek huiselijk geweld Signaleren, melden, aanpakken
(Coutinho, 2019) biedt (toekomstige professionals een eerste
kennismaking met het thema huiselijk geweld, aard en omvang,
oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld worden behandeld
eveneens als wetgeving.
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Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming
Via deze website zijn richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming te vinden die professionals ondersteunen in
dagelijks werk in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Interventies
‘Signs of Safety’ is een oplossingsgerichte benadering voor
gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt.
Op deze website van jet NJi is meer informatie hierover te vinden.
De methode ‘Multifocus’ helpt multi-probleem gezinnen de
geweldspiraal te doorbreken. Op deze website van Movisie is
de meer informatie en de methodebeschrijving te vinden.
De GIPS is een methodiek voor intensieve intersectorale
(bemoei)zorg bij kindermishandeling. Zie hier meer informatie
over de GIPS-methodiek in de praktijk en uitkomsten van
onderzoek van Verweij Jonker. De Top-3 methodiek biedt professionals en organisaties een gemeenschappelijk raamwerk dat zij
kunnen inzetten bij het opstellen en uitvoeren van een veiligheids-, zorg- en herstelplan. Op deze website van Civil Care is
meer informatie over de Top-3 methodiek te vinden.

KWALITEITSSTANDAARD 07

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

B.	Basiskennis specifieke geweldsvormen,
risicofactoren en -groepen

Informatie over diverse vormen van
huiselijk geweld, kindermishandeling
en (seksueel) overschrijdend gedrag
•	Op deze website van Movisie zijn informatie, tools
en trainingen over de aanpak van huiselijk geweld,
kindermishandeling en seksueel geweld te vinden.
•	Op deze website van het NJi is de definitie van kindermishandeling en beschrijvingen van diverse vormen
van kindermishandeling te vinden.
•	Deze website biedt factsheets over alle geweldsvormen
en in deze dossiers is alle informatie over de verschillende
vormen van geweld gebundeld.
•	Deze websites bevatten informatie over de aanpak
van ouderenmishandeling en tools ter ondersteuning
van signaleren.
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•	In dit online, gratis magazine van Augeo zijn video’s,
onderzoek, informatie en methodieken te vinden om
seksueel misbruik van kinderen te voorkomen, eerder
te herkennen en aan te pakken.
•	In het online magazine-special over seksueel geweld
en uitbuiting is meer te lezen voor professionals over
de meest recente inzichten over het herkennen, voorkomen en aanpakken ervan.
•	Op deze website is meer informatie over de verschillende
vormen van eergerelateerd geweld te vinden en hoe deze
vorm van geweld te voorkomen, met doorverwijzingen
naar een signalenlijst en hulpmiddelen/handreikingen
voor professionals.
•	Via de methodiek RelatieWijs kunnen professionals (ex-)
partnergeweld beoordelen en aanpakken. Deze methodiek
ondersteunt in het tijdig signaleren, bespreekbaar maken
en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend)
gedrag. En helpt om hierop adequaat te reageren.

KWALITEITSSTANDAARD 07

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

C.	Basiskennis op het gebied van de problematiek en
risicofactoren die vaak samenhangen met huiselijk
geweld en kindermishandeling, o.a. LVB-, GGZ- en
verslavingsproblematiek

LVB-problematiek
In deze handreiking van het Landelijke Kenniscentrum LVB is
meer (achtergrond) informatie te vinden over het signaleren
van een licht verstandelijke beperking (lvb) en het begeleiden
van ouders met lvb en multi-problematiek.

GGZ- en verslavingsproblematiek
Hier vindt u informatie over de impact van ouders met
psychische en verslavingsproblemen op de veiligheid van
hun kinderen gericht op professionals.
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KWALITEITSSTANDAARD 08

Zorg ervoor dat 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

C.	Geweld te bespreken met alle betrokkenen (kinderen
en volwassenen, waaronder ook ouderen)

Zie ook kwaliteitsstandaard 6c

Zie ook kwaliteitsstandaard 3d

In het rapport van het NJi wordt ingegaan op veiligheid en
risico’s inschatten en wat waarbij helpt en een overzicht van
verschillende risicotaxatie-instrumenten.

B.	Een veiligheidsplan op te stellen, de door Veilig Thuis
geformuleerde veiligheidsvoorwaarden hierin te
vertalen en het veiligheidsplan uit te voeren

Op de website van het SKJ zijn verschillende trainingen/
scholingen te vinden gericht op het opstellen van een
veilig- heidsplan. Meer informatie over Signs of Safety
te vinden op deze website van het NJi.
Op deze website is meer informatie te vinden over de
werkwijze van 1Gezin-1Plan-1Regisseur.
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D.	Outreachend aan te sluiten bij gezinnen/huishoudens
en te ondersteunen bij de formulering van de hulpvraag

In dit Wat werkt-dossier van Movisie staan werkzame
elementen en modellen van outreachend werken beschreven.

E.	Regie te voeren op het opstellen en uitvoeren
van hulpverlenings- en herstelplannen

Zie ook kwaliteitsstandaard 6d

KWALITEITSSTANDAARD 08

Zorg ervoor dat professionals in de lokale (wijk)teams aan wie
Veilig Thuis gezinnen/huishoudens overdraagt in staat zijn:

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

H. T ijdig 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 (bv. traumabehandeling)

Zowel bij het zorgen voor acute veiligheid, als het herstel van
kinderen en volwassenen is het netwerk van familie/vrienden/
kennissen groot belang. In het online magazine van Augeo is
meer te lezen over sociale steun en het betrekken van het
sociaal netwerk.

Voor deze kwaliteitsstandaard zijn geen tools/instrumenten
opgenomen.

I. C ontact te houden met alle betrokken professionals bij het gezin/
huishouden (o.a. huisarts, school/kinderopvang, politie, GGZ,
verslavingszorg, vrouwenopvang, CSG, GI, RvdK, Reclassering etc.)
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 90.a. LVB, GGZ- en verslavingsproblematiek, maar ook huisvesting en inkomen)

Voor deze kwaliteitsstandaard zijn geen tools/instrumenten
opgenomen.

Zie ook kwaliteitsstandaard 6d

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

Zie ook kwaliteitsstandaard 6d
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KWALITEITSSTANDAARD 09
Zorg ervoor dat voldoende (variatie) 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.

Gemeenten vinden op deze website informatie om het
inkoop- danwel verkoopproces in het sociaal domein te
verbeteren ten behoeve van de inwoners.
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KWALITEITSSTANDAARD 10
Zorg dat Veilig Thuis en de lokale (wijk)teams samenwerkingsafspraken maken. Deze samenwerkingsafspraken bevatten in
ieder geval afspraken over:
A.	
Het informeren van directbetrokkenen over de melding bij
Veilig Thuis en de overdracht door Veilig Thuis aan de lokale
(wijk)teams (o.a. wie informeert de direct betrokkenen en
wanneer)
B.	De rolverdeling tussen betrokken professionals van Veilig
Thuis en lokale (wijk)teams (o.a. wie stel het veiligheidsplan
op en wie informeert directbetrokkenen)
C.	De manier waarop zaken door Veilig Thuis worden overgedragen aan de lokale (wijk)teams (o.a. 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 zorgen over het
gezin/huishouden tijdens de monitoringsperiode van Veilig
Thuis, contact opneemt met Veilig Thuis
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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
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.

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het model
samenwerkingsafspraken “Samen werken aan Veiligheid
en Herstel” Paul Baeten, 2019.

Nationaal Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’
Bezoekadres Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
Postadres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
www.vng.nl/geweldnergensthuis
info@geweldnergensthuis.nl

Dit is een uitgave van

20

