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Samenwerking VT, Politie en OM 
 

1. Inleiding 

In juni 2016 zijn drie regiobijeenkomsten geweest (Amsterdam, Eindhoven en Zwolle) met als doel 

ervaringen te delen in het opzetten van overlegstructuren tussen VT (Veilig Thuis), politie en OM 

(openbaar ministerie), zoals vastgelegd in het model voor de samenwerkingsafspraken tussen VT, 

Politie en OM (modelovereenkomst). Elke bijeenkomst was opgebouwd uit een toelichting op het 

waarom van de modelovereenkomst en de regiobijeenkomst door het ODT (ondersteuningsteam van 

de VNG), een stand van zaken van de afstemming op grond van het onderzoek in het voorjaar door 

het Verwey-Jonker Instituut en een visie op de modelovereenkomst door het ODT naar aanleiding 

van de opgedane ervaringen met afstemming. Ook werd op elke regiobijeenkomst door een VT regio 

verteld over hun ervaringen (zie Bijlage 1 waarin kort de goede praktijk wordt beschreven). Op elke 

bijeenkomst is ook met elkaar in groepen gediscussieerd over knelpunten en oplossingen in de af-

stemming. Onderstaande notitie gaat in op de belangrijkste uitkomsten van deze regiobijeenkomst.  

 

Het verslag is eind september afgerond en de afstemming in de VT regio’s heeft zich verder ontwik-

keld. Het doel van deze notitie is om de discussie van voor de zomer weer te geven, ook als stimu-

lans voor een verbetering in de afstemming tussen VT, politie en OM rond de zorg voor directe vei-

ligheid in geval van onveilige relaties en gezinnen. 

 

2. Stand van zaken afstemmingsoverleg en ZSM in juni 2016 

Het Verwey-Jonker Instituut heeft de stand van zaken wat betreft het afstemmingsoverleg en ZSM, 

zoals beschreven in de modelovereenkomst, onderzocht in het voorjaar van 2016 door middel van 

telefonische semi-gestructureerde interviews met medewerkers van VT, Politie en OM van alle 26 

VT regio’s. Daarnaast zijn ook cijfers opgevraagd bij alle VT organisaties.  We gaan eerst in op de 

cijfers en dan op de uitkomsten van de interviews. 

 

Cijfers 

Ongeveer de helft van de VT organisaties (14 van de 26) heeft cijfers aangeleverd. Geen enkele VT 

organisatie kon alle gevraagde cijfers leveren. Tien VT organisaties konden het aantal meldingen 

splitsen naar kindermishandeling (KIMI) en huiselijk geweld (HG). Naast de geleverde cijfers hebben 

we de CBS cijfers bekeken. 

Op grond van de CBS cijfers zien we dat in het eerste halfjaar van 2015 het aantal meldingen HG 

veel hoger lag dan het aantal meldingen KIMI, terwijl in het tweede halfjaar van 2015 het aantal 

KIMI meldingen hoger was dan het aantal HG meldingen. Dit geldt ook voor het eerste kwartaal van 

2016 op grond van de cijfers die de VT regio’s naar het Verwey-Jonker stuurden (Verwey-Jonker cij-

fers). 

Daarnaast blijkt uit de cijfers dat er een groot verschil zit tussen de verschillende regio’s wat be-

treft de verhouding HG en KIMI meldingen, maar ook wat betreft de hoeveelheid meldingen die van 

de politie komen ten opzichte van het totale aantal meldingen dat bij VT binnenkomt. We hebben 

hier vooralsnog geen verklaring voor. Wel moet er rekening mee worden gehouden dat deze cijfers 

niet echt betrouwbaar zijn: het geeft een indruk, maar geen betrouwbaar landelijk beeld. 

 

Resultaten telefonische ronde langs de VT regio’s 

Uit de interviews komt naar voren dat er bij alle VT organisaties vaste contactpersonen bij VT, poli-

tie en OM zijn. Bij elf van de 26 VT regio’s is er incidenteel overleg tussen VT, politie en OM. Bij 
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tien VT regio’s is er een fysieke vaste overlegvorm met VT, politie en OM, maar dit is nog geen af-

stemmingsoverleg zoals in de modelovereenkomst is vastgelegd. Bij vijf VT regio’s is een begin ge-

maakt met een afstemmingsoverleg, zoals beschreven in de modelovereenkomst.  

Een knelpunt waar partijen tegenaan lopen bij het organiseren van een afstemmingsoverleg is dat 

het doel van het afstemmen niet duidelijk is en daarmee ook de werkwijze (en rol van het OM) niet. 

Daarnaast zijn er verschillende overlegvormen die deels overlappen (zoals in het Veiligheidshuis,  

Multidisciplinaire Centra Kindermishandeling, Centra Seksueel Geweld en andere relevante Multidis-

ciplinaire overlegvormen). Het is niet altijd duidelijk hoe deze overlegvormen zich tot elkaar en tot 

het afstemmingsoverleg verhouden. Daarnaast heeft bijna in elke regio wel één partij (VT, politie of 

OM) capaciteitsproblemen of een wachtlijst (bij VT).  

Als positieve punten van het overleg komen naar voren dat het vertrouwen van partijen in elkaar is 

toegenomen en dat er meer begrip is voor elkaars werk en perspectief. Ook leert men steeds beter 

elkaars mogelijkheden kennen en daarmee ook hoe gezamenlijk goede interventies worden uitge-

voerd. En er wordt minder langs elkaar heen gewerkt.   

Wat betreft de rol van VT bij ZSM: voor de zomer is dit onderwerp nog niet in alle VT regio’s een 

aandachtspunt. De helft van de VT organisaties heeft geen concrete afspraken gemaakt (zes VT re-

gio’s hebben helemaal geen contact en acht VT regio’s zijn  in gesprek met het OM, RvdK en/of re-

classering ). De andere helft van de VT regio’s hebben afspraken. Bij vijf regio’s zit VT fysiek bij 

ZSM of er is een pilot (leeratelier Gezin, Jeugd en Zeden) geweest. 

 

3. Aangescherpte visie op afstemming 

Het ODT is bij alle VT regio’s (per arrondissement) langs geweest om met betrokkenen te praten 

over de ervaringen rond afstemming op basis van de oplegger met bevindingen van het Verwey-Jon-

ker. Naar aanleiding van deze rondes heeft het ODT een aangescherpte visie op afstemming gefor-

muleerd en onderstaand schema gemaakt (zie ook Bijlage 2 en het filmpje waarin de power-point 

met de aangescherpte visie wordt uitgelegd door Wicher Pattje). 

 

 
 



5 

 

De belangrijkste aanscherping is dat het niet zozeer gaat om een afstemmingsoverleg, maar om af-

stemming tussen VT, Politie en OM met als doel directe veiligheid te borgen. Daarbij moet  

onderscheid gemaakt worden tussen de generieke route (melding in ontvangst nemen, verrijken, tri-

age) en de specifieke route in geval van spoed. In de generieke route komt uit de triage dat sprake 

is van acuut gevaarlijk en/of structureel onveilig en moet overleg tussen VT, politie en OM plaats-

vinden. Bij spoed wordt direct na de melding afstemming gezocht, dit kan ook telefonisch in de 

auto op weg naar het adres waar moet worden ingegrepen.  

Het moment van de afstemming wordt nu ook duidelijk, dit vindt namelijk plaats voor een eventu-

eel casusoverleg. De afstemming heeft drie doelen: 1. het vaststellen en delen van beschikbare in-

formatie, 2. het maken van afspraken gericht op het bereiken van directe veiligheid, en 3. het ma-

ken van afspraken over strafrechtelijk onderzoek en/of onderzoek door VT en hoe de werkzaamhe-

den van de verschillende organisaties zich (volgordelijk) tot elkaar verhouden.  

Na afstemming kan een casusoverleg wenselijk/noodzakelijk zijn. Een casusoverleg is gericht op sta-

biele veiligheid door naar de risicofactoren en beschermende factoren te kijken en daar een aanpak 

op te ontwikkelen samen met betrokkenen.  Casusoverleg heeft betrekking op risicogestuurde of op 

herstel gerichte zorgverlening. Directe veiligheid dient hiervoor te zijn geborgd. 

 

4. In discussie met elkaar  

Tijdens de discussie bij de regiobijeenkomsten is besproken wat verschillende factoren zijn om suc-

cesvol met elkaar te kunnen afstemmen en een goede kwaliteit te bereiken. Hieronder worden ver-

schillende succesfactoren, knelpunten en mogelijke oplossingen besproken die naar voren kwamen 

in de discussie.  

 

Elkaars mogelijkheden kennen  

Wat duidelijk naar voren komt is het belang om de bevoegdheden, mogelijkheden, werkwijze en 

taal van de andere organisaties te kennen. Om samen te kunnen werken is respect voor de ander en 

interesse in de ander een voorwaarde; het kennen van elkaar zorgt ervoor dat vertrouwen wordt op-

gebouwd, waardoor de samenwerking verbetert. Het kennen van elkaars mogelijkheden en beper-

kingen zorgt ervoor dat men weet wat het OM, de politie of VT in een bepaalde situatie kan doen. 

Het kennen van elkaars taal en werkwijze zorgt ervoor dat men begrijpt wat de ander doet, maar 

ook waarom de ander het zo doet. De taal en werkwijze van OM en politie is heel anders  dan die 

van de zorg. De zorg werkt met zachte informatie en wil graag direct met een casus aan de slag en 

in gesprek met de betrokkenen, terwijl het strafrecht werkt met harde informatie en eerst de fei-

ten en omstandigheden boven tafel wil krijgen. Door elkaars taal beter te leren spreken en begrij-

pen, weet men wanneer en waarom het OM een stap terug moet doen of juist VT een stap terug 

moet doen en wanneer men samen kan of moet optrekken. Hierdoor kan de veiligheid binnen gezin-

nen beter gewaarborgd worden. Zo gaf iemand het voorbeeld dat de politie pas op het allerlaatste 

moment de moeder van een meisje wilde inlichten dat het kind verhoord zou worden. De VT mede-

werker begreep hier in eerste instantie niets van, want zij is gewend om ouders direct op de 

hoogte te stellen. Toen de politie uitlegde wat de beweegredenen hierin waren, namelijk voorko-

men dat de moeder het kind gaat beïnvloeden, was de VT medewerker het volkomen met de politie 

eens. 

Bovenstaand voorbeeld geeft aan dat er een spanning kan zijn tussen een strafrechtelijk onderzoek 

versus het onderzoek door VT. Een onderzoek door VT kan het strafrechtelijke onderzoek in de wie-

len rijden omdat bewijs daardoor te niet kan gaan. Daarnaast kan een strafrechtelijk onderzoek 

soms beter boven water krijgen wat zich heeft afgespeeld en hoe het letsel ontstaan is. De politie 

of OM kunnen daarnaast ondersteunend zijn bij de hulpverlening of bij het motiveren om hulpverle-

ning te accepteren.  
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Het belang van inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van de andere beroepsgroepen wordt 

benadrukt. Door deze kennis, kunnen afwegingen beter worden gemaakt (bijvoorbeeld in welke si-

tuatie later in het proces VT alsnog naar de strafketen kan/moet stappen). Kennis over bevoegdhe-

den, mogelijkheden en beperkingen van andere beroepsgroepen kan worden verkregen door het or-

ganiseren van een informatiebijeenkomst met alle ketenpartners of een dag met de andere organi-

satie mee te lopen. Zo heeft iemand van het OM in Limburg een dag meegelopen met een VT mede-

werker en vond dit ontzettend leerzaam en leuk. Vanuit VT wordt ook aangegeven dat ze graag een 

training zouden krijgen in gesprekstechnieken door de politie: wat is belangrijk bij een gesprek met 

de betrokkenen, welke vragen kan ik wel en niet stellen, hoe stel ik vragen neutraler.  

 

Of voor afstemming een fysiek overleg nodig is van alle drie de partijen, is één van de discussiepun-

ten die naar voren kwam. Niet al het overleg hoeft via een fysiek overleg te gaan, het kan ook tele-

fonisch, of via fysiek overleg met alleen VT en politie. Toch wordt benadrukt dat fysiek overleg van 

de drie partijen belangrijk is om verschillende casuïstiek te bespreken met elkaar. Door fysiek bij 

elkaar te komen leert men elkaar kennen en wordt vertrouwen opgebouwd. Als een goede basis is 

gelegd en de deelnemers elkaar goed kennen, is de afstemming buiten een fysiek overleg kwalita-

tief beter en weten de deelnemers elkaar gemakkelijker te vinden dan wanneer deze basis mist.  

 

Welke partijen, waar en welk onderwerp 

Een vraag die in veel regio’s speelt, is welke partijen moeten aansluiten bij een afstemmingsover-

leg? Is politie en VT voldoende of is het nodig dat het OM ook aansluit en wat is dan de rol van het 

OM? Wie van politie en OM moeten aansluiten?  

Deelnemers van regio’s waar het OM deelneemt aan het afstemmingsoverleg zeggen allemaal dat 

het een meerwaarde heeft als het OM aansluit. Het OM heeft strafrechtelijke bevoegdheden waar-

door snel een strafrechtelijk traject kan worden ingezet, zoals het inzetten van (gedrags)maatrege-

len; er kan direct actie worden ondernomen. Voor VT Limburg was het aansluiten van het OM een 

eyeopener, omdat VT merkte dat het OM met mogelijkheden kwam die ze zelf nooit bij een casus 

bedacht hadden. Niet in alle zaken is het OM nodig, maar om duidelijk te krijgen waar het OM wel 

iets kan doen en waar niet, moeten eerst verschillende soorten zaken (casuïstiek) besproken wor-

den. Hierdoor worden geen zaken gemist waar het OM een andere kijk op had gehad en iets had 

kunnen betekenen. Het OM van andere regio’s gaf tijdens de regiobijeenkomsten aan dat ze nu vaak 

zaken missen of te laat erbij worden betrokken, waardoor minder adequaat wordt opgetreden.  

Een ander punt dat naar voren werd gebracht is dat de personen die bij het afstemmingsoverleg zit-

ten, doorzettingsmacht hebben; dat wat wordt besloten, moet ook direct uitgevoerd kunnen wor-

den. En mensen moeten zich echt willen verbinden, bereid zijn (extra) tijd in te zetten om tot con-

crete actie cq effectieve interventies te komen (bv. als het nodig is dat het overleg langer duurt, of 

een bepaalde activiteit moet worden verricht, hier tijd voor maken). Mensen moeten bereid zijn 

buiten hun eigen gebaande paden te denken en gezamenlijk te zoeken naar de beste oplossing voor 

dat moment; out of the box kunnen denken (kijk naar de kansen en niet naar de beperkingen). Het 

gaat erom dat de deelnemers echt bereid zijn gezamenlijke verantwoordelijkheid te nemen voor 

het inzetten van effectieve interventies.  

Bovendien is de plek waar het afstemmingsoverleg plaatsvindt van belang; het moet niet te veel 

moeite kosten om elkaar te ontmoeten. Dus het is zoeken wie er bij elkaar in huis moeten zitten en 

men moet goed nadenken over de plek van een overleg. Zo zitten in sommige regio’s VT, politie en 

OM in het veiligheidshuis, en dan is dat een logische plek. Maar dit is in andere regio’s niet het ge-

val, waardoor fysiek bij elkaar komen een grote inspanning vergt.  
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Een andere belangrijke vraag die bij regio’s speelt, is wat voor soort casuïstiek besproken moet 

worden. De modelovereenkomst stelt dat wanneer uit het triage-instrument blijkt dat er sprake is 

van acuut gevaar of structurele onveiligheid, er altijd moet worden afgestemd. Dit blijkt echter een 

groot aantal te zijn, en de vraag is of al die casuïstiek besproken moet worden in een fysiek overleg  

of dat een bilateraal overleg tussen VT en politie ook voldoende is. In Midden Nederland hebben ze 

het Triage-instrument als basis gebruikt om te bepalen welke casuïstiek in het afstemmingsoverleg 

ingebracht moet worden. Na een aantal overleggen bleek dat niet alle casuïstiek, die uit het Tri-

age-instrument als acuut gevaar of structureel onveilig komt, ook daadwerkelijk besproken moet 

worden in een afstemmingsoverleg. Het gebruik van het triage-instrument is wel ontzettend nuttig 

om het proces op gang te brengen. Er wordt naar voren gebracht dat bijvoorbeeld een gedragswe-

tenschapper een grotere rol zou kunnen spelen bij het bepalen van een extra zeef: welke casuïstiek 

die uit het triage-instrument komt moet wel naar het afstemmingsoverleg en welke niet. 

 

Meldingen 

Tot slot wordt de kwaliteit van de meldingen in veel regio’s als een knelpunt ervaren. In regio’s 

waar de kwaliteit van de meldingen goed is, blijkt dat men ook efficiënter kan afstemmen. Een 

goede manier om deze kwaliteit te waarborgen, is het inzetten van politiecoördinatoren, die alle 

politiemeldingen controleren (aanvullen, irrelevantie informatie weghalen). VT geeft aan dat dit 

een hele verbetering is, ook omdat deze politiecoördinatoren met een andere blik (dan niet gespe-

cialiseerde politieagenten) naar de melding kijken en weten wat belangrijke informatie is voor VT. 

Ook kan de politiecoördinator contact opnemen met VT wanneer de casus zo ernstig is dat deze di-

rect moet worden opgepakt.  

Naast de kwaliteit van politiemeldingen is het ook belangrijk dat de terugkoppeling door VT naar de 

politie van goede kwaliteit is. Het is niet altijd duidelijk voor de politie hoe de casus is afgehan-

deld. Daarnaast weet de politie ook niet altijd of VT tevreden is met de kwaliteit van de meldingen. 

Het is belangrijk om hier af en toe een terugkoppeling over te geven.  

Het is nuttig om eens in de zoveel tijd een aantal personen van VT en politie bij elkaar te zetten en 

te bespreken hoe de kwaliteit van de meldingen van de politie is, hoe de terugkoppeling van VT 

naar de politie is en waar aandachtspunten zitten. 

 

5. Vraagstukken en taken voor het ODT 

Aan het slot van elke regiobijeenkomst werd de vraag gesteld aan de zaal of het ODT een specifiek 

rol kan vervullen in de ondersteuning gedurende de maanden na de zomer. Drie aspecten kwamen 

naar voren: het afstemmingsoverleg in relatie tot ZSM, de rol van het bestuur van de verschillende 

organisaties en de verbinding tussen de verschillende ontwikkelingen rond de aanpak van huiselijk 

geweld en kindermishandeling.  

 

Wat betreft ZSM. De rol van ZSM, en met name de positie van VT in de ZSM afdoening, is niet hel-

der. Hoe past bijvoorbeeld ZSM in het schema dat is gepresenteerd? Dit geldt overigens ook voor de 

positie van het VHH (Veiligheidshuis). 

Het tweede punt, de rol van de besturen van de organisaties, wordt gezien als bij uitstek een on-

derwerp waar het ODT ondersteunend in kan zijn. Lang niet alle (landelijke) besturen en gemeenten 

zien het belang van afstemming. Voor het goed van de grond trekken van afstemming, is het belang-

rijk dat de besturen dit ondersteunen en de randvoorwaarden voor overleg scheppen (zoals formatie 

voor overleg). Er zijn goede ervaringen met gemeenten en andere bestuursleden die hierin steunend 

zijn. Deze ervaringen zouden meer moeten worden gedeeld.  Daarnaast zijn kwantitatieve gegevens 

nodig om de noodzaak van overleg aan te tonen. VT regio’s willen graag ondersteuning in het vinden 

van de juiste bestuurlijke partners en hoe het gesprek met hen gevoerd kan worden.  
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Tot slot is er behoefte aan meer inzicht hoe de verschillende initiatieven van de VNG en goede ont-

wikkelingen zich tot elkaar verhouden: wat is de verbinding ertussen. Is het mogelijk om hier meer 

samenhang in te brengen? Suzanne Konijnendijk (VNG) geeft aan dat hier een plan voor ligt wat ko-

mende zomer besproken gaat worden. 

 



 

Bijlage 1 Goede voorbeelden 
 

In deze bijlage staan enkele goede praktijken van verschillende VT regio’s beschreven. De onder-

staande voorbeelden geven een beeld van de situatie zoals die er in het voorjaar 2016 uitzag.  

 

Midden-Nederland 

In regio G&V zijn ze gestart met een pilot van het afstemmingsoverleg en later zijn regio Utrecht en 

Flevoland ook begonnen. Elke week vindt een afstemmingsoverleg plaats met politie en VT (het OM 

neemt momenteel niet deel aan het afstemmingsoverleg). In het begin gebruikten ze het triage-in-

strument om te bepalen welke casussen naar het afstemmingsoverleg moesten. Dit bleken veel ca-

sussen te zijn die ook niet allemaal nuttig waren om te bespreken. Momenteel zijn ze aan het kijken 

of ze een extra zeef in kunnen bouwen. Bij het afstemmingsoverleg worden afspraken gemaakt over 

de vervolgstappen (eventuele aangifte, vervolging, aanhouding, interventies VT, parallelle acties), 

wie welke vervolgstap gaat doen en over de monitoring. Het is geen casusoverleg waar een plan van 

aanpak wordt gemaakt. 

In het afstemmingsoverleg wordt bepaald of een casus naar het VHH gaat of niet. Dit gebeurt op ba-

sis van met het VHH afgesproken criteria. Hiermee wordt er voor gezorgd dat de juiste casuïstiek 

naar het VHH gaat. Het VHH wordt benut als MDA (Multidisciplinaire aanpak) en/of als aanvulling op 

de huidige werkwijze en overlegvorm. Het VHH wordt heel specifiek ingezet bij zaken waar multi-

problematiek aan de orde is én reguliere hulpverlening onvoldoende effect heeft gehad én verbin-

ding tussen straf en zorgketen noodzakelijk is. De casuïstiek die niet naar het VHH wordt doorgezet, 

gaat naar het lokale zorgveld, specialistische zorg, gecertificeerde instelling of blijft bij VT.  

 

Limburg 

Vanaf 1 januari 2015 zijn OM, VT en politie om de tafel gaan zitten. Er bleek geen overleg te zijn 

dat hetzelfde doel had als het afstemmingsoverleg zoals beschreven in het samenwerkingsmodel. 

VT, OM en politie hebben vervolgens samen randvoorwaarden opgesteld. Bij deze gesprekken bleek 

dat ze een gezamenlijke visie hadden. In november is gestart met een pilot van het afstemmings-

overleg. Ze hebben snel na de start van deze pilot een evaluatie gehouden. Uit de evaluatie bleek 

dat iedereen positief tegenover het afstemmingsoverleg stond. Het afstemmingsoverleg hebben ze 

toen vastgelegd in het Limburgse model. In Limburg worden vooral misbruik/zeden, eergerelateerd 

geweld en ernstig en/of complexe HG zaken besproken op het afstemmingsoverleg. Alle andere za-

ken worden buiten het afstemmingsoverleg met elkaar afgestemd.  

Bij de regiobijeenkomsten heeft regio Limburg aan de hand van een casus de meerwaarde en knel-

punten van het afstemmingsoverleg gepresenteerd. Het doel van het afstemmingsoverleg is verrij-

ken en (effectvolle) interventies inzetten. In Limburg merken ze dat een betekenisvollere interven-

tie bedacht kan worden wanneer VT, politie en OM samen de casus duiden. Daarnaast is het vertrou-

wen tussen de personen die bij het afstemmingsoverleg betrokken zijn heel belangrijk. Een succes-

vol team hoeft niet te bestaan uit allemaal slimme mensen, maar er moet sprake zijn van psycholo-

gische veiligheid (ieder moet zich gehoord voelen en zich veilig voelen om dingen in te brengen). 

Verder leert het OM en de politie hoe hulpverleners werken en hoe de instrumenten van hulpverle-

ners eruit zien en andersom. Iedereen heeft zijn eigen gereedschapskist en haalt eruit wat nodig is. 

Een knelpunt waar de partijen in het begin tegen aan liepen was dat medewerkers van VT niet be-

grepen waarom politie of het OM een bepaalde actie wilde uitvoeren (bv. Moeder pas op het laatste 

moment meedelen dat haar dochter verhoord zou worden) en OM en politie niet begrepen waarom 

VT bepaalde dingen wilde doen (bv. Moeder direct op de hoogte stellen dat haar dochter binnenkort  
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verhoord gaat worden). Door dit met elkaar te bespreken leert men waarom partijen bepaalde ac-

ties uitvoeren en begrijpt men ook beter dat ze een stapje terug moeten doen in een bepaald pro-

ces. Of juist kunnen bijdragen door iets anders te doen dan ze normaal gesproken zouden doen. 

Door samen te werken leert men zijn eigen kaders vaker los te laten en ook buiten zijn kaders te 

denken. Tot slot gaf Limburg aan dat het juist een toegevoegde waarde is dat het OM erbij zit. Wel 

is het belangrijk dat er iemand bij zit die ook bevoegdheden heeft, zodat acties direct uitgevoerd 

kunnen worden.  

 

Noord-Nederland  

In Noord-Nederland is twee jaar geleden een frontoffice KM bij zeden ingericht (bij de politie). Lan-

delijk is er veel discussie over het inrichten van een frontoffice ingericht en waar deze frontoffice 

moet komen. Hier werkt het tot nu toe goed dat de frontoffice bij zeden is ondergebracht. De ze-

denrechercheurs weten ook alles wat betreft jeugd. Medewerkers van VT die met de frontoffice te 

maken hebben, hebben een training over specifieke gespreksvaardigheden gekregen. Een belang-

rijke randvoorwaarde om een frontoffice in te richten is capaciteit. Vanwege capaciteit is momen-

teel de vraag of de frontoffice in Noord-Nederland op deze manier kan blijven bestaan. 

VT geeft aan dat een meerwaarde van de frontoffice is dat er 1 plek is waar men naartoe kan bel-

len. Dit zorgt ervoor dan men elkaar kent en er een basis van vertrouwen aanwezig is. Een voor-

beeld van een casus die naar de frontoffice gaat is dat VT gebeld wordt dat een baby is binnenge-

bracht met botbreuken. VT heeft toen 1 telefoontje naar de frontoffice gepleegd en vervolgens zijn 

ze samen op pad gegaan. De zedenrechercheur heeft samen met VT een plan van aanpak gemaakt 

en vervolgens zijn ze samen naar het gezin gegaan. Noord-Nederland geeft aan dat het belangrijk is 

dat ieder zijn eigen taak blijft doen en elkaar daarin ook respecteert. Doordat men samen optrekt 

in een casus deelt men de ervaring en leert men elkaar kennen en vertrouwen. 

De spoedzaken die bij VT binnenkomen gaan niet via de frontoffice. Bij spoedzaken wordt wel afge-

stemd met politie en OM, maar dit gebeurt met de piketdienst (van politie en OM). 
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Bijlage 2 Toelichting op het schema  

Afstemming tussen Veilig Thuis, Politie en OM 
15 juni 2016, Wicher Pattje 

 

1. Algemeen 

In het schema wordt aangegeven wanneer en met welk doel VT en politie de afstemming zoeken 

met elkaar, voordat er naar aanleiding van een melding actie wordt ondernomen. 

 

2. Twee routes  

Er zijn twee routes weergegeven waarlangs de afstemming tot stand kan komen: 

 

A. De ‘generieke’ route in het werkproces van VT. Die route loopt van de gele rechthoek (Melding 

in ontvangstnemen) tot aan de licht blauwe ruit-figuur (met de vraagstelling Acuut gevaarlijk en/of 

structureel onveilig). 

Indien het antwoord op die laatste vraag “ja” is, wordt er afgestemd tussen VT en de Politie. VT 

neemt het initiatief voor deze afstemmingsroute. 

 

B. Een ‘specifieke’ route, als er sprake is van spoed, dat wil zeggen dat er direct moet worden ge-

handeld. Daarin kunnen twee vormen worden onderscheiden: 

 

De weg die wordt gekozen als VT direct bij het aannemen van de melding al tot de conclusie komt 

dat er met spoed, dus acuut, moet worden geïntervenieerd. Die weg gaat in één keer van de mel-

ding naar de afstemming, zonder tussenstops. Bij meldingen waar met spoed moet worden geïnter-

venieerd zorgen VT en Politie dat ”real-time “ wordt afgestemd tussen  VT en politie over de te ne-

men eerste maatregelen. (Desnoods vanuit de auto op weg naar het adres waar moet worden inge-

grepen)  

 

Bij het aannemen van de melding schat de politie in dat direct, acuut, moet worden geïnterveni-

eerd. De politie legt in dat geval terstond contact met VT over gezamenlijke interventie en de te 

nemen eerste maatregelen. 

 

3. De afstemming 

De afstemming vindt plaats om drie doelen te bereiken: 

 

De door VT verzamelde informatie wordt gedeeld en indien beschikbaar aangevuld met actuele poli-

tie-informatie. Met het wederzijds delen van informatie wordt bereikt dat VT en Politie over de-

zelfde informatie beschikken en dat er voor beiden een zo compleet mogelijk beeld van de situatie 

beschikbaar is. 

 

Ten tweede is het nodig om af te stemmen over te nemen acties en ieders rol daarin met het oog op 

herstel van de direct veiligheid.  Hierbij kan het ook nodig zijn dat de Reclassering en/of de Raad 

voor de Kinderbescherming bij de afstemming worden betrokken. 

 

Ten derde is het van belang vast te stellen wie in eerste instantie onderzoek gaat verrichten. Met 

name waar het OM een strafrechtelijk onderzoek wil starten is het van belang dat VT daar de gele-

genheid voor geeft. In die gevallen is het nodig dat een afspraak is gemaakt over het moment 

waarop VT met betrokkenen een veiligheidsplan gaat maken en wanneer ze zorg gaat inzetten die 

tot doel heeft de risico’s op herhaling te verkleinen en die tot stabiele veiligheid moet leiden.  
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Deze drie aspecten komen bij de afstemming tussen VT en de politie altijd aan de orde, ongeacht 

het spoedeisende karakter. Daarmee legt de afstemming een basis voor het op te stellen veiligheids-

plan. 

 

Eventueel kan nog worden afgestemd over een vierde thema. Maar dat kan ook op een later tijdstip: 

Aan welke randvoorwaarden moet, gezien de veiligheidsaspecten in de onderhavige casus, de multi-

disciplinaire aanpak voldoen. Kortom: waarmee moet in het multidisciplinair casusoverleg rekening 

worden gehouden. 

 

4. Positionering van de Afstemming ten opzichte van het Multidisciplinair casusoverleg 

De afstemming komt tot stand vóór - en dus nadrukkelijk niet tijdens - het multidisciplinair casus-

overleg. Dat heeft een reden. 

 

Tijdens de afstemming wisselen VT en Politie informatie met elkaar uit, met het oog op een beter 

en sneller herstel van de veiligheid. Zowel VT als de Politie mogen dat doen, daartoe wettelijk ge-

sanctioneerd, zonder medeweten van betrokkenen.  

 

Zorg- en hulpverleners krijgen die informatie alleen maar te horen indien en voor zover dat voor de 

uitoefening van hun aandeel in de multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is (need to know informa-

tie).  

 

VT en Politie gebruiken het moment van afstemming dus om datgene te doen waartoe alleen zij ge-

legitimeerd zijn: het delen van informatie met elkaar met het oog op het snelle herstel van de vei-

ligheid. 

 

5. Vormen van afstemming 

VT en Politie kunnen verschillende vormen kiezen waarin de afstemming tot stand komt. Zoals ge-

zegd kan - als er met spoed moet worden geïntervenieerd - bij wijze van spreken onder weg naar 

het adres waar moet worden geïntervenieerd telefonisch worden afgestemd. Bij meldingen met een 

minder spoedeisend karakter kan over een aantal meldingen samen worden afgestemd. Daarvoor 

kan desgewenst een afstemmingsoverleg worden georganiseerd. Ook is het mogelijk dat een melding 

die aanvankelijk de spoedeisende weg had gevolgd, later terugkomt in  een regulier overleg om tot 

nadere, rustige afstemming te komen over het vervolg. 

 

Maar altijd blijft het doel van de afstemming in eerste instantie drieledig: 

 Informatie delen tussen VT en Politie. 

 Afspraken maken over het herstel van de veiligheid. 

 Afspraken maken over het doen van onderzoek. 
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