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Van ‘Ondersteuningsprogramma AMHK' naar
'Doorontwikkeling Veilig Thuis'
Anderhalf jaar lang hielp de VNG gemeenten en regio’s met de
vorming van een AMHK, waarvoor we nu gelukkig de naam
Veilig Thuis hebben. In dit bericht leest u hoe we u verder
ondersteunen en wat u van ons kunt verwachten in 2015. Lees
verder

Veilig Thuis telefoonnummer: wat gaat goed, wat kan
beter?
Op 1 januari 2015 is het nieuwe gratis landelijke
telefoonnummer 0800 2000 in gebruik genomen. Alle 26 Veilig
Thuis regio’s zijn op dit nummer aangesloten. Veel gaat goed,
maar voor enkele knelpunten vragen we nog uw aandacht.
Lees verder

Wat biedt de landelijke site Vooreenveiligthuis.nl?
Veilig Thuis is aangehaakt bij Vooreenveiligthuis.nl, de website
van de landelijke campagne. Het Ondersteuningsprogramma
kreeg vragen over de mogelijkheid tot uitbreiden van de
informatie op www.vooreenveiligthuis.nl en over de
ontwikkeling van een eigen branchewebsite. Lees verder

Triage-instrument Veilig Thuis beschikbaar
Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en
expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen
van huiselijk geweld. Het triage-instrument Veilig Thuis is nu
beschikbaar voor de aanpak van huiselijk geweld,
kindermishandeling en seksueel misbruik. Lees verder

Stand van zaken rond ICT Veilig Thuis
Er gebeurt veel op het ICT-front van Veilig Thuis. De komende
drie weken voert het Programmateam een vergelijkingstest uit
tussen vier systemen. In dit bericht informeren we u hierover.
Lees verder

Informatieprotocol Veilig Thuis, wat 'moet' u ermee?
Hoe moeten Veilig Thuis organisaties gegevens verstrekken
voor beleidsinformatie aan het Rijk? Dat staat in het
Informatieprotocol, dat binnenkort op vng.nl gepubliceerd
wordt. Lees verder

Dossieroverdracht naar Veilig Thuis: stand van zaken
Hoe zorgen we ervoor dat de overdracht van cliëntdossiers
naar de Veilig Thuis organisaties op een goede manier
verloopt? In dit bericht leest u hierover uitgebreide informatie.
Lees verder

Voorlichtingsbijeenkomsten over Model
Handelingsprotocol Veilig Thuis
Het VNG Programmateam verzorgt voorlichtingsbijeenkomsten
over het model Handelingsprotocol voor regio’s die daar
behoefte aan hebben. Er waren veel vragen over triage en de
samenwerking met politie en OM. U kunt nog een bijeenkomst
aanvragen. Lees verder

Informatie over de publiekscampagne vechtscheidingen
Een op de vijf echtscheidingen loopt uit op een
'vechtscheiding'. Onlangs startte een publiekscampagne met
het doel ‘omstanders’ van vechtscheidingen tot actie te
stimuleren. De campagne omvat spotjes op radio en tv, een
website en tijdschriftartikelen. Lees verder
AMHK = Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
SHG = Steunpunt Huiselijk Geweld
AMK = Advies- en Meldpunt Kindermishandeling
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