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VNG Model Handelingsprotocol Veilig Thuis beschikbaar!
Na een intensieve periode van voorbereiding is de definitieve
versie van het VNG-model Handelingsprotocol voor Veilig
Thuis zojuist verschenen. U kunt het model downloaden van
de website van de VNG. Lees verder

Aansluiten op het landelijke telefoonnummer Veilig Thuis
Veilig Thuis werkt hard aan het regelen van het landelijke
telefoonnummer en de communicatie, zodat alles klaar is
voor 1 januari 2015. Een deel is landelijk geregeld, maar u
moet ook zaken lokaal regelen. Bekijk wat er van u verwacht
wordt en andere info. Lees verder

Nieuwe logo is bekend
De meld- en adviespunten moeten regionaal en lokaal bekend
worden. Daarvoor krijgt u van de VNG een divers
communicatieaanbod. Naast het nieuwe logo omvat ons
ondersteuningsaanbod een handreiking, stappenplan,
huisstijlmanual, telefoonnummer en slogan. Lees verder

Handreiking Communicatie voor gemeenten
Het Ondersteuningsprogramma liet een handreiking maken,
die gemeenten kunnen gebruiken in hun communicatie. De
handreiking is bedoeld voor communicatie- en
beleidsadviseurs van Veilig Thuis. Download de handreiking

Binnenkort informatieprotocol Veilig Thuis
In de Wmo 2015 is geregeld dat Veilig Thuis gegevens
verstrekt voor beleidsinformatie aan gemeenten en de
ministeries van VWS en VenJ. Om de Veilig Thuis
organisaties hierover goed te informeren is een
informatieprotocol in de maak. Lees verder

Handreiking 'Prestatie-indicatoren voor Veilig Thuis'
In deze handreiking vindt u voorbeelden van prestatieindicatoren, die de kwaliteit in beeld brengen. Prestatieindicatoren zijn er vooral om gegevens boven tafel te krijgen
over hoe het Veilig Thuis als organisatie werkt en hoe het
functioneert binnen de ketens. Lees verder

Reparatiewetgeving Wmo 2015 voor Veilig Thuis
Bij het omzetten van de tekst over Veilig Thuis vanuit de
Jeugdwet naar de Wmo 2015 is een aantal storende fouten
opgetreden. Die zijn nu gerepareerd in de Invoeringswet
Jeugdwet. De reparatie gaat over de bevoegdheid van Veilig
Thuis om ook zonder toestemming van betrokkenen
persoonsgegevens te verwerken. Lees verder

Stand van zaken deskundigheidsbevordering
In negentien regio’s is de deskundigheidsbevordering voor
Veilig Thuis gestart of start binnenkort. Met vrijwel alle andere
regio’s zijn intakegesprekken gevoerd. Alle betrokken partijen
zijn dus actief aan de gang met deskundigheidsbevordering.
Lees verder

Nieuws over ICT
Er is veel gebeurd op het ICT-front van de Veilig Thuisapplicatie. Er is sprake van belangrijke ontwikkelingen waar we
u graag van op de hoogte stellen. We presenteren u onder
meer de ICT leveranciers van Veilig Thuis-software, die zich bij
ons gemeld hebben. Lees verder

Landelijke campagne huiselijk geweld gaat door
De landelijke campagne tegen huiselijk geweld 'Een veilig huis,
daar maak je je toch sterk voor' krijgt een vervolg. Deze
campagne loopt nu twee jaar. Dit jaar is er speciale aandacht
voor ouderen, jongeren en vechtscheidingen. Lees verder

Werk maken van huiselijk geweld en kindermishandeling
Hoe kunnen gemeenten (meer) werk maken van huiselijk
geweld en kindermishandeling? Deelnemers aan een
masterclass kregen tips en trucs. De masterclass was
onderdeel van de Regiobijeenkomsten in september. Lees
verder
AMHK = Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
SHG = Steunpunt Huiselijk Geweld
AMK = Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
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