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ADVIES- EN MELDPUNT
HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

Iedereen heeft recht op een veilig thuis. Niet
iedereen heeft een veilig thuis. Dan is hulp

Wat is Veilig Thuis?

nodig om het weer veilig te maken. Mensen

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt

uit jouw omgeving zoals familie, buren, de

voor kindermishandeling en huiselijk

huisarts, politie of leraar kunnen zich zorgen

geweld. Zowel hulpverleners als

maken over wat er gebeurt bij je thuis.

burgers kunnen bij Veilig Thuis terecht

Zij nemen dan contact op met Veilig Thuis.

als zij hulp zoeken. Of zich zorgen

Je krijgt deze folder omdat iemand een

maken over anderen die te maken

melding heeft gedaan over jou.

hebben met een vorm van huiselijk
geweld of kindermishandeling.
Veilig Thuis:
•

werkt samen met alle
directbetrokkenen, hiermee
bedoelen wij de mensen die
onderdeel uitmaken van jouw
systeem/gezin/ huishouden;

•

werkt samen met betrokken
hulpverlening;

•

zet hulpverlening in;

•

dringt aan op actie als het nodig
is.

Als een advies of ondersteuning
onvoldoende is om de veiligheid zelf
te herstellen, dan kan er een melding
worden gedaan bij Veilig Thuis.
In sommige gevallen gebeurt dit
anoniem.
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Er is over mij een melding gedaan
Iemand maakt zich zorgen over jouw

Veilig Thuis

thuissituatie. En heeft een melding gedaan

Als er ernstige zorgen gemeld zijn

bij Veilig Thuis over huiselijk geweld of

over de veiligheid van kinderen of

kindermishandeling. Iedereen kan een

volwassenen, dan kan Veilig Thuis

melding doen. De politie doet de meeste

voorwaarden stellen om voor alle

meldingen. Maar ook bijvoorbeeld leraren,

directbetrokkenen een veilige situatie

hulp- en zorgverleners, verpleegkundigen,

te krijgen. Veilig Thuis kan ook eerst

(huis-)artsen, familieleden, buren of

onderzoek doen.

vrienden kunnen een melding doen.
Wat gebeurt er na een melding?
Als Veilig Thuis een melding binnen krijgt,
heeft zij de wettelijke opdracht om de
melding te beoordelen.
Veilig Thuis bekijkt:
•

of het thuis onveilig is door huiselijk
geweld of kindermishandeling;

•

wat er nodig is om de zorgen weg
te nemen;

•

wie de melding het beste op kan
pakken: het lokale veld, reeds
betrokken hulpverlening, jijzelf of
Veilig Thuis.

Als de situatie erom vraagt, dan komt
Veilig Thuis direct in actie.
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Voorwaarden en Vervolg

Onderzoek

Als uit de melding blijkt dat het onveilig is

Soms is het voor jou en voor ons niet

bij jou thuis, dan wil Veilig Thuis graag met

meteen duidelijk wat er bij jou thuis aan

jou en andere direct betrokkene(n) bij de

de hand is. Dan moet Veilig Thuis eerst

onveiligheid in gesprek. Samen met jullie

uitzoeken of er wel sprake is van

stelt de medewerker een aantal

huiselijk geweld of kindermishandeling.

voorwaarden op. Jullie spreken af wat er

In die gevallen doet Veilig Thuis onderzoek.

in het vervolg nodig is, zodat iedereen die

Dit betekent dat een medewerker met jou

betrokken is zich weer veilig voelt.

en alle belangrijke betrokkene(n) gaat

Dit noemt Veilig Thuis de

praten. Ook vraagt Veilig Thuis aan

veiligheidsvoorwaarden.

bijvoorbeeld je huisarts, het
consultatiebureau of school wat zij vinden

Als de directe veiligheid hersteld is, draagt

van de gemelde zorgen. Zo wil Veilig Thuis

Veilig Thuis de voorwaarden over naar

een zo goed mogelijk beeld krijgen van de

passende hulpverlening. En in sommige

situatie. Als uit het onderzoek blijkt dat de

gevallen naar jouzelf. Hulpverlening gaat

thuissituatie niet veilig is, dan maakt Veilig

zich richten op veiligheid op langere termijn

Thuis samen met jou afspraken. We

en herstel door eerdere onveiligheid.

noemen dit veiligheidsvoorwaarden. Het zijn
afspraken om een veilige situatie te krijgen.
Als er geen sprake is van huiselijk geweld of
kindermishandeling, dan hoor je dat ook.
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Veiligheid nu en in de toekomst:
monitoren na Voorwaarden & Vervolg en
onderzoek
Om er zeker van te zijn dat het ook na onze
bemoeienis veilig blijft bij jou thuis, blijft
Veilig Thuis je volgen. Dit doet Veilig Thuis
door contact met jou en eventuele
hulpverleners te houden. Tot anderhalf jaar
ná de betrokkenheid van Veilig Thuis kan
Veilig Thuis bekijken of het beter gaat. Dit
heet monitoren.

Veilig Thuis monitort:
•

of de veiligheidsvoorwaarden
worden nagekomen;

•

of de afspraken zorgen voor een
veilige situatie; nu en later;

•

of er ook gewerkt wordt aan
herstel.

Hoe vaak, met wie en wanneer Veilig Thuis
contact heeft over de afspraken, overlegt
zij met alle betrokkenen. Als het langer dan
een half jaar veilig is geweest bij jou thuis,
dan sluit Veilig Thuis het dossier af. Dit
gebeurt alleen als er geen huiselijk geweld
en kindermishandeling meer plaatsvindt én
iedereen zich veilig voelt.
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Lokaal veld

Verwijsindex

Als blijkt dat het nodig is om hulp voor je

Ben je jonger dan 23 jaar? Dan gaat Veilig

te organiseren, draagt Veilig Thuis jouw

Thuis in de Verwijsindex na of je al

melding over aan de hulpverleners van

bekend bent bij Veilig Thuis zelf, de politie

de gemeente waar jij staat ingeschreven.

of hulpverleners. Veilig Thuis doet dit alleen

Daarna stopt de betrokkenheid van Veilig

bij de diensten Voorwaarden en Vervolg en

Thuis. Het lokale veld neemt contact met je

onderzoek.

op om de melding te bespreken. Wat is er
aan de hand? Wat is nodig om problemen

De verwijsindex is een landelijk systeem

op te lossen? Het lokale veld bekijkt samen

voor mensen die werken met jeugdigen.

met jou ook wat er goed gaat thuis en wat

Bijvoorbeeld leerkrachten, huisartsen en

je graag zelf wilt bereiken. Als er hulp nodig

hulpverleners, waarin zij aangeven dat zij

is, dan zorgt het lokale veld daarvoor.

hulp bieden aan een jeugdige of zich zorgen
maken. In de verwijsindex staat niet
waarover de zorgen of meldingen gaan.
Het bevat alleen de naam, geboortedatum,
adres en Burgerservicenummer van de
jeugdige. Het zorgt ervoor dat hulpverleners
elkaar snel kunnen vinden.

Veilig Thuis Noord-Holland Noord
Postbus 224
1800 AE Alkmaar
info@vtnhn.nl
www.veiligthuisnhn.nl

0800 – 2000

(gratis en dag en nacht bereikbaar)
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