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Plan van aanpak versterken van de lokale infrastructuur op het gebied van de 

aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld 

 

Inleiding 

De opgave van het programma Geweld hoort nergens thuis is om huiselijk geweld en 

kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld, 

de overdracht van generatie op generatie te doorbreken. Dat is geen eenvoudige opgave. De 

duurzame oplossing zit onder andere in professionals die beter met elkaar samenwerken, 

verantwoordelijkheid nemen en die  verantwoordelijkheid zorgvuldig overdragen, waarbij de 

veiligheid van slachtoffers voorop staat en er ook aandacht is voor zowel (potentiële) plegers als hun 

sociale omgeving. 

Een effectieve aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld vraagt onder andere om een 

krachtige lokale infrastructuur. Deze lokale infrastructuur heeft aan de ene kant een rol in het 

signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling, aan de andere kant 

sluit zij aan op (de wettelijke taken van) Veilig Thuis en draagt zij zorg voor het zicht op veiligheid in 

die casussen die door Veilig Thuis worden overgedragen. 

Veel gemeenten hebben lokale teams ingericht als onderdeel van hun lokale sociale domein. 

Verschillende gemeenten hebben echter (daarnaast) ook andere invullingen gekozen om de 

aansluiting op (de wettelijke taken van) Veilig Thuis vorm te geven (denk aan bv. SAVE-teams, 

experts huiselijk geweld, teams huiselijk geweld, etc). Om hier recht aan te doen, wordt in dit plan 

van aanpak niet gesproken over het versterken van lokale teams, maar over het versterken van de 

lokale infrastructuur zodat deze goed kan aansluiten op (de wettelijke taken van) Veilig Thuis. 

Context 

Het is een gemeentelijke verantwoordelijkheid om de lokale infrastructuur van het sociaal domein 

vorm te geven. Met de decentralisaties in 2015 hebben gemeenten de mogelijkheid om dit te doen 

op de wijze die het best past bij de problematiek van hun burgers. Voor het inrichten van een Veilig 

Thuis-organisatie moeten gemeenten samenwerken. De lokale infrastructuur en de (wettelijke taken 

van de) Veilig Thuis-organisatie moeten goed op elkaar aansluiten.  

In het Kwaliteitskader Veilig Thuis – zicht op veiligheid, dat door de VNG Commissie Gezondheid en 

Welzijn is vastgesteld, is opgenomen dat samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en hun 

opdrachtgevende gemeenten noodzakelijk zijn om een goede aansluiting tussen (de wettelijke taken 

van) Veilig Thuis en de lokale infrastructuur te bewerkstelligen. In deze samenwerkingsafspraken 

wordt wederzijds vastgelegd wat de lokale infrastructuur en Veilig Thuis van elkaar kunnen/mogen 

verwachten.  

In veel gemeenten zijn deze samenwerkingsafspraken gemaakt. Het Toezicht Sociaal Domein brengt 

momenteel voor een aantal gemeenten in beeld in hoeverre deze samenwerkingsafspraken ook 

leiden tot de gewenste goede aansluiting en daarmee tot de gewenste hulpverlening aan de cliënten. 

De aansluiting van de lokale infrastructuur op de wettelijke taken van Veilig Thuis worden in dit plan 

van aanpak als basis genomen. Hoe gemeenten deze aansluiting vormgeven is vrij. 

 



 

2 
 

Aanpak 

Onderstaand plan van aanpak voor de gewenste versterking van de aansluiting van de lokale 

infrastructuur op de (wettelijke taken van de) Veilig Thuis-organisatie is tot stand gekomen op basis 

van gesprekken met onder andere het Programma Zorg voor de Jeugd, Associatie van Wijkteams, 

Ondersteuningsteam Zorglandschap, NJI, VNG, VWS, regionaal projectleiders GHNT en ambtenaren 

centrumgemeenten vrouwenopvang.  

De aanpak bestaat uit vijf stappen. Hieronder worden deze stappen verder uitgewerkt. De VNG zal 

opdrachtgever en trekker zijn van dit plan van aanpak. Het programmateam Geweld hoort nergens 

thuis zal ondersteunend zijn in de uitvoering, in nauwe samenwerking met het Programma Zorg voor 

de Jeugd. In de paragraaf ‘Planning’ is het tijdpad uitgewerkt. 

Stap 1: Actualiseren Kwaliteitskader Veilig Thuis – zicht op veiligheid 

In het Kwaliteitskader Veilig Thuis – zicht op veiligheid is het volgende vastgelegd: 

- Wanneer het niet noodzakelijk is dat Veilig Thuis verantwoordelijk blijft voor de noodzakelijke 

vervolgstappen van een melding, dan wordt de verantwoordelijkheid voor de noodzakelijke 

vervolgstappen van deze melding overgedragen aan een instelling of professional die door de 

gemeente is aangewezen om hulp en/of ondersteuning te bieden/verlenen aan het 

betreffende cliëntsysteem of aan het cliëntsysteem zelf. 

- Veilig Thuis maakt generieke afspraken met elke gemeente in het verzorgingsgebied waarin is 

vastgelegd dat de instelling of professional die door de gemeente is aangewezen om hulp 

en/of ondersteuning te bieden/verlenen aan het betreffende cliëntsysteem:  

o in staat is om een veiligheidsplan7 en een hulpverlenings- en herstelplan op te stellen 

en uit te voeren, en  

o in staat is om de melding te bespreken met het cliëntsysteem en in een lichte mate 

aan vraagverheldering te doen (niet-vraaggericht werken), en  

o in staat is om met voldoende capaciteit uitvoering te geven aan de noodzakelijke 

vervolgstappen van meldingen die door Veilig Thuis worden overgedragen.  

o schriftelijk aan Veilig Thuis bevestigt dat de overdracht van een zaak is ontvangen, in 

die zaken waar Veilig Thuis alleen schriftelijk overdraagt.  

- Veilig Thuis heeft de verantwoordelijkheid de gemeente te informeren wanneer de instelling 

of professional die door de gemeente is aangewezen om hulp en/of ondersteuning te 

bieden/verlenen aan het betreffende cliëntsysteem, geen uitvoering geeft aan bovenstaande 

afspraken. 

Het Kwaliteitskader is in juli 2016 vastgesteld. Sindsdien zijn er verschillende ontwikkelingen 

geweest, die van invloed kunnen zijn op de inhoud van de samenwerkingsafspraken, waaronder de 

verbeterde meldcode en het nieuwe handelingsprotocol en triage-instrument van Veilig Thuis.  

In een aantal (minimaal 2) werksessies wordt bekeken of het noodzakelijk is om het bestaande 

Kwaliteitskader Veilig Thuis – zicht op veiligheid te actualiseren met betrekking tot de 

samenwerkingsafspraken. Voor deze werksessies worden in ieder geval vertegenwoordigers van 

gemeenten, Veilig Thuis-organisaties, wijkteams en andere invullingen van de lokale infrastructuur 

uitgenodigd. Het Toezicht Sociaal Domein zal ook worden geconsulteerd. De werksessies worden 

door de VNG georganiseerd, ondersteund door het programmateam. 
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Het geactualiseerde kwaliteitskader, of in ieder geval het deel dat gaat over de 

samenwerkingsafspraken, wordt, na afstemming met het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, het 

ambtelijk overleg centrumgemeenten Vrouwenopvang en het wethoudersoverleg 

centrumgemeenten Vrouwenopvang, ter besluitvorming voorgelegd aan de VNG Commissie. 

Stap 2: Beschrijven en uitdragen ‘good practices’ 

Verschillende gemeenten en regio’s hebben samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis gemaakt en 

hebben deze ook geïmplementeerd. Het Toezicht Sociaal Domein heeft hier ook onderzoek naar 

gedaan. Op basis van deze bevindingen wordt door de VNG en het programmateam een aantal 

goede voorbeelden beschreven en voor het voetlicht gebracht, zodat andere gemeenten en regio’s 

hier van kunnen leren. Het Toezicht Sociaal Domein wordt gevraagd hier een bijdrage aan te leveren. 

Hierbij wordt er voor gezorgd dat in deze goede voorbeelden verschillende manieren van het 

inrichten van de lokale infrastructuur in beeld worden gebracht. 

Stap 3: Ontwikkelen van een zelf-evaluatie instrument 

Uit de besprekingen in het kernteam en de leerkringen komt naar voren dat niet elke gemeente 

scherp op het netvlies heeft staan hoe de lokale infrastructuur ingericht moet zijn om op een goede 

manier aan te sluiten op de Veilig Thuis-organisatie. Om gemeenten in staat te stellen te bepalen of 

de inrichting van hun lokale infrastructuur en de samenwerkingsafspraken met de Veilig Thuis-

organisatie voldoende op elkaar aansluiten, wordt door de VNG, ondersteund door het 

programmateam, een zelf-evaluatie instrument voor gemeenten en regio’s ontwikkeld.  

Het zelf-evaluatie instrument wordt samen met vertegenwoordigers van gemeenten, Veilig Thuis-

organisaties en wijkteams ontwikkeld en afgestemd met het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, het 

ambtelijk overleg centrumgemeenten Vrouwenopvang en het wethoudersoverleg 

centrumgemeenten Vrouwenopvang. 

Stap 4: Invullen van het zelf-evaluatie instrument door gemeenten  

Gemeenten worden door de VNG gevraagd het zelf-evaluatie instrument in te vullen en de 

bevindingen te delen met de VNG. De regionaal projectleiders GHNT kunnen hier een faciliterende 

rol in spelen. Ook het programmateam GHNT zal hierin ondersteunen.  

Stap 5: Analyse van resultaten en formuleren ondersteuningsbehoefte 

De bevindingen van het zelf-evaluatie instrument worden door de VNG, ondersteund door het 

programmateam, geanalyseerd om op een geaggregeerd niveau een beeld te geven van de stand van 

zaken in het land. De bevindingen worden dusdanig gepresenteerd dat deze niet op gemeente of 

regio herleidbaar zijn. De bevindingen worden vervolgens gebruikt om inzichtelijk te maken welke 

verdere acties noodzakelijk zijn om te komen tot het versterken van de lokale infrastructuur. Idealiter 

kunnen de analyse en eventuele vervolgacties ter ondersteuning worden opgenomen in de derde 

voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis. De bevindingen van de 

analyse en eventuele vervolgacties worden afgestemd met het Landelijk Netwerk Veilig Thuis, het 

ambtelijk overleg centrumgemeenten Vrouwenopvang, het wethoudersoverleg centrumgemeenten 

Vrouwenopvang en voorgelegd aan de VNG Commissie. 
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Voorlopige planning 

Plan van aanpak: Akkoord VNG Commissie februari 2019 

Stap 1: Werksessies 1e helft april 

 Geactualiseerd kwaliteitskader gereed april 2019 

 Vaststelling kwaliteitskader in VNG 
Commissie 

? 

Stap 2 Beschrijven good practices Maart - april 2019 

Stap 3 Ontwikkeling zelf-evaluatie instrument Maart – april 2019 

 Afstemming zelf-evaluatie instrument Mei 2019 

Stap 4 Invullen zelf-evaluatie instrument Juni – september 2019 

Stap 5 Analyse en formuleren 
ondersteuningsbehoefte 

Oktober – november 2019 

 


