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Welke hulp krijgt u bij uw lokale communicatie?
U krijgt een ondersteuningsaanbod. Zo is er binnenkort een
handreiking voor uw lokale communicatie. Ook levert het
ondersteuningsprogramma in de eerste helft van oktober een
communicatieplan voor lokale en regionale communicatie
rondom Veilig Thuis. Lees verder

Samenwerking Veilig Thuis, Politie en OM
Over het concept model Handelingsprotocol was nog overleg
nodig over de samenwerking tussen Veilig Thuis, Politie en
OM. In september is overeenstemming bereikt. Daarnaast zijn
ook andere afspraken gemaakt. Lees verder

Voorlichtingsbijeenkomsten over Handelingsprotocol
Het model Handelingsprotocol Veilig Thuis is klaar en wordt
waarschijnlijk half oktober verspreid. Om medewerkers van
AMK’s en SHG’s te helpen bij de voorbereiding op hun taken
in 2015 organiseert het VNG Ondersteuningsprogramma
regionale bijeenkomsten. Meld u aan

SHG'ers zijn ook in 2015 bevoegd
SHG-medewerkers mogen zich ook per 1 januari 2015
binnen Veilig Thuis bezighouden met advies, informatie en
hulpverzoeken over kinderen en gezinnen. Hoewel bepaald is
dat er binnen Veilig Thuis geregistreerde professionals
moeten werken, geldt een overgangstermijn van een jaar.
Lees verder

Raadgever Veilig Thuis: speciaal voor raadsleden
Hoe zijn gemeenten met AMHK’s bezig en hoe kunt u als
raadslid sturen? Wat zijn de wettelijke kaders en hoe ziet het
financiële plaatje eruit? Raadsleden kunnen het allemaal
lezen in de Raadgever Veilig Thuis

Communiceren via CORV: stand van zaken
CORV is de ICT-voorziening die ervoor zorgt dat organisaties
binnen en buiten het Justitiedomein op een veilige manier
gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. Ook Veilig Thuis
heeft een CORV-aansluiting nodig. In dit bericht leest u hier
meer over. Lees verder

Veilig Thuis en ICT-ontwikkeling
Het VNG Ondersteuningsprogramma houdt zich intensief
bezig met de ICT die alle werkprocessen ondersteunt. De
Veilig Thuis organisaties hebben goedwerkende ICTapplicaties nodig, waaraan hard gewerkt wordt. In dit bericht
leest u over het voortgangsproces. Lees verder

Impressie: Gelderland start 1e deskundigheidstraining
Als 1e regio startte Gelderland Zuid met het VNG Programma
Deskundigheidsbevordering voor Veilig Thuis. Tijdens de
startdag volgde een gevarieerd gezelschap een 'leerzame
reisroute' naar een gezamenlijk Veilig Thuis. Lees het verslag
AMHK = Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
SHG = Steunpunt Huiselijk Geweld
AMK = Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
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