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In vervolg op onze notitie van 8 maart 2016 onderstaand de uitwerking van het gezamenlijk 
optrekken van Veilig Thuis Midden Gelderland en de Arnhemse Wijkteams. 
 

1. Verloop van het  proces  
a. Binnenkomst zorgmelding Jeugd van Politie bij Veilig Thuis 
b. Veilig Thuis voert triage uit 
c. Na screening wordt de melding als ernstig ingeschat. Indien de melding dan 

voldoet aan de geformuleerde criteria die samen optrekken van VT en de 
wijkteams gewenst maken, neemt VT contact op met de contactpersoon voor 
VT van het wijkteam (er is een vaste contactpersoon per wijk). Dan zijn er 
drie mogelijkheden: 

i. De wijkcoach is het eens met de inschatting dat de melding ernstig is: 
ze gaan gezamenlijk op huisbezoek 

ii. De wijkcoach schat in dat de melding niet ernstig is en dat samen 
optrekken niet nodig is. De wijkcoach overlegt dat met de medewerker 
van VT en ze nemen samen een besluit: of wel een gezamenlijk 
huisbezoek of niet 

iii. Als VT in de screening heeft vastgesteld dat de melding niet ernstig is 
en de wijkcoach schat in dat de melding wel ernstig is. De wijkcoach 
overlegt  met de medewerker van VT en ze nemen samen een besluit: 
of wel een gezamenlijk huisbezoek of niet. 

d. VT neemt contact op met de inwoner en maakt een afspraak voor een 
huisbezoek en kondigt aan dat de wijkcoach meekomt 

e. Medewerker VT en de wijkcoach gaan gezamenlijk op huisbezoek 
f. Medewerker VT en de wijkcoach bespreken gezamenlijk de vervolgstappen: 

i. Medewerker VT en wijkcoach constateren gezamenlijk dat het 
probleem waarvoor de melding is gedaan, is opgelost 

ii. Het wijkteam pakt het verder zelf op en indien nodig zetten zij een 
specialistische voorziening in  

iii. Medewerker VT en wijkcoach stellen vast dat verder (deel)onderzoek 
door VT noodzakelijk is 

iv. Medewerker VT en wijkcoach schatten in dat drang, een verzoek tot 
onderzoek in het Casus Overleg Bescherming (COB) nodig is of dat 
betrekken van Spoedeisende Zorg noodzakelijk is. 
 
 
 
 



2. Registratie  in systeem VT  
VT onderzoekt de mogelijkheid om op korte termijn (dwz voor 1  mei 2016), op een 
nader te bepalen manier, een veld in het registratiesysteem Regas aan te maken, zodat 
er eenduidig kan worden geregistreerd en gerapporteerd. 

 
3. Start nieuwe werkwijze 
De nieuwe werkwijze start in principe op 1 mei 2016. VT en de wijkteams communiceren 
de nieuwe werkwijze vóór die tijd onder de medewerkers.  

 
4. Evaluatie 
De eerste evaluatie zal plaatsvinden zes weken na de start op 1 mei (dus medio juni). De 
afspraak daarvoor is gepland op 14 juni van 12.30 uur tot 14.00 uur bij Veilig Thuis. 
Deze eerste evaluatie is met name bedoeld voor finetuning van de processtappen.  
 
Na vier maanden vindt een uitgebreide evaluatie met medewerkers plaats om te bezien 
of de voorlopige conclusies uit de notitie van 8 maart 2016 onderbouwd kunnen worden: 

 Het is vanuit het perspectief van de inwoner veel helderder wat ieders rol is en 
het leidt tot een transparantere wijze van communiceren. 

 De coach van het wijkteam wordt goed door VT in positie gezet bij de 
inwoner/het gezin. 

 We zitten er samen dichter op waardoor er minder risico’s ontstaan met een 
betere inschatting van de veiligheid. 

 Mogelijk minder inzet nodig van zwaardere zorg en/of drang-trajecten 
 Mogelijk minder kinderbeschermingsmaatregelen 
 Van het samen optrekken zal een lerend effect uitgaan waardoor er daadwerkelijk 

meer expertise wordt opgebouwd in het voorliggend veld. 
 
Het Nederlands Jeugdinstituut wordt gevraagd om mee te denken bij het vormgeven en 
uitwerken van de evaluatie. 
 
 
 

 
 


