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Inleiding 
Op 8 maart en en 4 april 2016 hebben we twee notities opgeleverd waarin we het proces rond het 

gezamenlijk optrekken van Veilig Thuis Midden Gelderland en de Arnhemse wijkteams hebben 
uitgewerkt. 

We hebben eerst bedacht wat de criteria zouden moeten zijn die het samen optrekken van Veilig 

Thuis en de wijkteams gewenst maken: 
1. Er is sprake van fysieke mishandeling of ernstig heftig geweld 

2. Er is sprake van sexueel misbruik 
3. Er is sprake van huiselijk geweld (met feiten van ernstige heftigheid van het geweld) waar 

kinderen getuige van zijn 

4. Er is in het gezin een conflict over de veiligheid van de kinderen (een zorgmelding sec met 
scheidingsproblematiek wordt alleen door het wijkteam opgepakt). 

5. Als er de verwachting is of is vastgesteld dat de ouders niet openstaan voor hulp 
6. Er is sprake van een stapeling van meldingen (recidive) in combinatie met beschuldigingen 

over en weer en/of verslavingsproblematiek 

 
En we hebben een eerste inschatting gemaakt wat mogelijke effecten op termijn zouden kunnen zijn: 

 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. 
 

De vragen 

1. Kloppen de criteria die we hebben benoemd? Of ontbreken er nog criteria, zo ja welke? 
2. Is het vanuit het perspectief van de inwoner  helderder wat ieders rol is en leidt dat tot een 

transparantere wijze van communiceren? 
3. Wordt de coach van het wijkteam goed door VT in positie gezet bij de inwoner/het gezin? 

4. Ervaar je dat jullie  er samen dichter op zitten waardoor er minder risico’s ontstaan met een 
betere inschatting van de veiligheid? 

5. Is er mogelijk minder inzet nodig van zwaardere zorg en/of drang-trajecten? 

6. Is er mogelijk minder inzet nodig van  kinderbeschermingsmaatregelen? 
7. Gaat er van het samen optrekken  een lerend effect uit waardoor er daadwerkelijk meer 

expertise wordt opgebouwd in de wijkteams? 
 

De eerste evaluatie eind oktober 2016 

Feitelijk zijn de afspraken met betrekking tot de samenwerking VT en de wijkteams pas echt vanaf 1 
september 2016 geëffectueerd. Vanaf september 2016 was de formatie die benodigd was om deze 

afspraken te kunnen uitvoeren bij Veilig Thuis effectief. 
De eerste evaluatie heeft plaatsgevonden op 25 oktober 2016. Dat is nog te vroeg om er echt 

conclusies aan te kunnen verbinden, maar er is wel een eerste beeld te schetsen. 



Algemene bevindingen 

De teammanagers van Veilig Thuis en de wijkteams geven aan dat er in de praktijk vaker samen 

wordt opgetrokken. Als er samen wordt opgetrokken zijn de medewerkers van VT en de wijkteams die 
dat doen, tevreden over de samenwerking. De samenwerking gaat steeds beter. Er zijn nog wel veel 

verschillen per wijk in Arnhem. Niet alle managers van de wijkteams waren even positief. Als er 
knelpunten zijn dan kunnen de managers van de wijkteams die doorspelen aan de teammanagers van 

Veilig Thuis. 

VT ervaart dat de medewerkers die meegaan gefocust zijn en de medewerkers vinden het leuk om 
“naar buiten te gaan”. 

 
Antwoorden op de gestelde vragen 

1. Kloppen de criteria die we hebben benoemd? Of ontbreken er nog criteria, zo ja welke? 
De criteria zijn nog niet onderscheidend genoeg. Belangrijk zijn in ieder geval: 

 Het gezin staat niet (meer) open voor hulp 

 Er is sprake van hermeldingen 

 De wijkcoaches verwachten discussie als ze op de stoep staan 

 Er is meer druk nodig –op de rand van vrijwilligheid- om tot oplossingen te komen 

 

2. Is het vanuit het perspectief van de inwoner  helderder wat ieders rol is en leidt dat tot een 
transparantere wijze van communiceren? 

Antwoord: ja dat is zo, maar het is nog moeilijk echt te meten. De brieven die gestuurd worden 
naar het gezin zijn voldoende helder en helpen echt bij de start van het gesprek. Het wijkteam 

hoeft ook minder te bellen met VT voor uitleg. 

 
3. Wordt de coach van het wijkteam goed door VT in positie gezet bij de inwoner/het gezin? 

Antwoord: De feiten die VT aandraagt over de casus zijn helder en beschrijven goed wat er aan 
de hand is in het gezin. Er is minder discussie over de feiten  

De feiten vormen een goede basis om het gesprek met het gezin aan te gaan en de wijkcoach 
wordt daadwerkelijk beter in positie gezet. De steun van VT voegt echt expertise toe met 

specialistische kennis. 

 
4. Ervaar je dat jullie  er samen dichter op zitten waardoor er minder risico’s ontstaan met een 

betere inschatting van de veiligheid? 
Dat  is moeilijk echt te meten. VT voegt expertise toe en je kunt samen een betere strategie 

bedenken. 

 
5. Is er mogelijk minder inzet nodig van zwaardere zorg en/of drang-trajecten? 

Het is nog te vroeg om daar iets van te zeggen 
 

6. Is er mogelijk minder inzet nodig van  kinderbeschermingsmaatregelen? 
Het is nog te vroeg om daar iets van te zeggen 

 

7. Gaat er van het samen optrekken  een lerend effect uit waardoor er daadwerkelijk meer expertise 
wordt opgebouwd in de wijkteams? 

Het werken met een vaste contactpersoon werkt goed en er gaat zeker een lerend effect van uit. 
Er is meer begrip voor elkaar en het in elkaars keuken kijken, versterkt het effect. Het geeft ook 

meer het gevoel samen voor de klus te staan 

 
Conclusies 

Het is nog te vroeg om hier definitieve conclusies aan te verbinden. De eerste bevindingen zijn 
positief. We zijn er nog niet, maar we gaan vooruit! 


