
veiligthuiswestbrabant.nl

0800 2000 (gratis)

veiligthuiswestbrabant.nl

Jaarverslag 2015
Veilig Thuis West-Brabant

West-Brabant

Geweld stopt
niet vanzelf.



Geweld stopt
niet vanzelf.

2 1

Klik op onderstaande icons om recht-

streeks naar een van de onderwerpen 

toe te gaan. 

Of maak gebruik van de traditionele 

inhoud sopgave.

Voorwoord .................................................................... 3

1.	 Profiel	van	de	organisatie ................................ 5

2. Kernprestaties ........................................................ 9

 Ondersteuning  ....................................................... 9

 Procesregie..............................................................13

 Onderzoek .............................................................. 14

 Casusregie .............................................................. 16

 Interventieteam .....................................................18

 Aandachtsgebieden ............................................19

 Voorlichting ........................................................... 20

3. Maatschappelijk ondernemen ......................23

 Cliënttevredenheid .............................................23

 Samenwerkingsrelaties .....................................24

 Economische meerwaarde ..............................24

 Aandacht aan milieu ...........................................24

 Activiteiten maatschappelijke doelen ........25

4. Governancecode .................................................27

5. Beleid, inspanningen en prestaties ...........29

 Kwaliteit .................................................................. 30

6. Capaciteit en personeelsformatie ..............35

7. Financieel beleid .................................................37

	 7.1	Hoofdlijnen	financieel	beleid ....................37

 7.2 Resultaat over 2015 .....................................38

 7.3 Incidentele subsidies 2016 ........................38

 7.4 Positie op balansdatum .............................38

 7.5 Vooruitzichten ...............................................39

3.120x
advies

 481x
ondersteuning 

406
onderzoeken

174
netwerkberaden

BEST PRACTICE ALDUS DE INSPECTIE:

Aandachtsfunctiona-
rissen	van	specifieke	
geweldsgroepen 
zorgen voor een 
specialistische aanpak 
op maat.

Onze ondersteuners 
dragen kennis over en 
reiken tools aan in de 
aanpak van huiselijk 
geweld en kinder-
mishandeling in het 
sociale domein.

Pilot ouderenmis-
handeling Politie en 
Veilig Thuis waardoor 
signaleren en inter-
ventie direct hand in 
hand gaan

6.903
meldingen

huisverboden

71
63x
interventieteam

268x

casusregie

als eerste  
Veilig Thuis  
organisatie  
ISO	gecertificeerd

TROTSE VERMELDING:

Inhoudsopgave



Geweld stopt
niet vanzelf.

2 3

2015 was voor Veilig Thuis 
een uitdagend jaar waarin 
we aan de slag zijn gegaan 
met het vormgeven van een 
geïntegreerd aanbod voor 
volwassenen en kinderen.

Vanaf 1 januari liep het storm! We 

hebben het dubbel aantal meldingen 

ontvangen dan we verwacht hadden. 

We zijn ook 1.000 maal extra om 

advies gevraagd dan we van tevoren 

hadden verwacht. Voor een startende 

organisatie een pittige opgave. Positief 

is uiteraard dat Veilig Thuis blijkbaar 

snel een plek heeft gekregen in de brede 

decentralisatie van het sociale domein. 

Het stelsel was volop in beweging en 

Veilig Thuis is een belangrijke partner 

gebleken als het gaat om een veilige 

aanpak van risicovolle situaties. Het was 

een jaar van voortdurend afstemmen, 

evalueren, bijstellen en doorontwikkelen 

samen met gezinnen en ketenpartners in 

de regio. 

Al met al een dynamisch jaar als “lerende 

organisatie”. We zijn deze dynamiek 

tegemoet getreden met een constante 

drive om geweld in gezinssituaties tijdig 

te signaleren en in samenwerking met 

direct betrokkenen en ketenpartners 

duurzaam te stoppen. 

Veilig Thuis staat voor het stoppen en 

voorkomen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling en het duurzaam 

borgen van veiligheid van alle 

betrokkenen.

Lieke Jansen,  

directeur-bestuurder Veilig Thuis West-Brabant

Debbie Maas,  

adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant

Voorwoord
2015: een jaar van integreren,  
samenwerken en voortdurend leren
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Per 1 januari 2015 is Stichting Veilig 

Thuis West-Brabant opgestart. Stichting 

Veilig Thuis werkt samen met Stichting 

Maatschappelijke Opvang Breda e.o. 

(SMO Breda) met een personele unie in 

bestuur en toezicht. De werkzaamheden, 

subsidietitel en medewerkers van 

Veilig Thuis zijn ondergebracht in de 

stichting Veilig Thuis West-Brabant. 

De synchronisatie van doelgroep en/

of doelstelling inclusief taken en 

bevoegdheden van Raad van Toezicht 

en bestuur zijn vastgelegd in de 

statuten van beide organisaties en in 

een samenwerkingsovereenkomst. In 

deze samenwerkingsovereenkomst 

is onder meer opgenomen dat Veilig 

Thuis administratieve diensten afneemt 

van SMO Breda tegen een vergoeding 

van de (feitelijke) kosten. Veilig Thuis 

verleent zijn dienstverlening voor de 18 

gemeenten in West Brabant.

De Raad van Toezicht (RvT) is in 

2015 zesmaal in vergadering bijeen 

geweest. Statutair is bepaald welke 

onderwerpen door de bestuurder ter 

besluitvorming aan de RvT voorgelegd 

dienen te worden. Daartoe wordt 

verwezen naar de statuten van Veilig 

Thuis West-Brabant. De leden van 

de RvT ontvangen geen honorering 

voor hun werkzaamheden. Gemaakte 

onkosten worden gedeclareerd. Jaarlijks 

wordt door de voorzitter van de RvT 

tezamen met een lid van de RvT met 

de bestuurder van Veilig Thuis een 

functioneringsgesprek gevoerd. Hiervan 

wordt een verslag gemaakt. Jaarlijks 

evalueert de RvT haar werkzaamheden. 

De RvT streeft ernaar om tenminste 

eenmaal per jaar fundamenteel 

overleg te voeren over de strategische 

koersbepaling van de organisatie. 

Middels	management-	en	financiële	en	

inhoudelijke voortgangsrapportages, 

mede opgesteld door de directeur-

bestuurder, wordt de RvT op de 

hoogte gebracht van de strategische 

ontwikkelingen. De directeur-bestuurder 

stelt jaarlijks een bestuurlijke agenda op 

en die van het voorafgaande jaar wordt 

geëvalueerd. De RvT ziet er op toe dat 

de uitvoering van het bestuursbeleid 

strookt met de vastgestelde beleids- en 

bestuurlijke uitgangspunten. Jaarlijks 

wordt het jaardocument dat door de 

RvT wordt goedgekeurd voorafgaand 

met de accountant besproken. In 

2015 zijn in de RvT vergadering naast 

bovengenoemde zaken de volgende 

onderwerpen besproken: bestuurlijke 

agenda, dienstverleningsovereenkomst, 

kwartaalrapportages,	financiële	

randvoorwaarden 2015 en 2016 en 

huisvesting.

Om snel transparantie te kunnen 

geven over wat Veilig Thuis doet 

1. 
Profiel	van	de	organisatie
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is gekozen voor een indeling in 

herkenbare productgroepen en 

aansturing. De operationele leiding 

voor het geheel wordt geleid door een 

adjunct-directeur. De administratieve 

medewerkers, gedragswetenschappers, 

vertrouwensarts, medewerker 

deskundigheid en teamleiders 

ressorteren rechtstreeks onder de 

adjunct-directeur. Twee teamleiders 

sturen de uitvoerende clusters aan.

1.  Geven van advies, voorlichting, 

aannemen van meldingen en risico 

taxeren via het loket Veilig Thuis voor 

professionals en burgers.

2.  Ondersteunen van lokale veld bij 

vragen over casuïstiek.

3.  Onderzoek.

4.  Ketenregie.

5.  Procesregie.

6.  Interventieteam.

De algehele inhoudelijke ver ant woor-

de lijk heid ligt bij de adjunct-directeur. 

Twee teamleiders dragen zorg voor 

aansturing en procesbegeleiding 

van de uitvoerend medewerkers. 

De gedragswetenschappers, 

vertrouwensarts en medewerker 

deskundigheid dragen zorg voor 

inzicht en investering in inhoudelijke en 

methodische inzet en besluitvorming. 

Het team administratie draagt zorg 

voor adequate en zorgvuldige verslag-

legging, invoeren van meldingen 

en administratieve ondersteuning 

van medewerkers. In het kader van 

medezeggenschap van medewerkers 

is op 31 augustus 2015 op basis van 

verkiezingen een ondernemingsraad 

met vijf leden tot stand gekomen. De 

besproken	onderwerpen	zijn	financiën,	

personeelszaken en huisvesting.
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Ondersteuning 
De ondersteuner geeft advies en 

ondersteuning aan cliënten en 

professionals bij huiselijk geweld 

en kindermishandeling. Zij nemen 

meldingen in ontvangst, brengen 

de risico’s in kaart en zetten in 

samenwerking met de keten 

vervolgstappen uit die passen bij de 

aard en het risico van het geweld in de 

situatie. De ondersteuner biedt naast 

deze	frontofficewerkzaamheden	ook	

ondersteuning aan lokale teams waarbij 

naast advies ook “samen op pad” tot de 

mogelijkheden behoort. Het geven van 

voorlichting en training over huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling wordt 

eveneens door enkele ondersteuners 

aangeboden. Er zijn 174 familie-/

netwerkberaden gehouden om 

veiligheidsplannen te maken en 

afspraken te bestendigen.

Aantal keer ondersteuning geboden per regio*

*  NB per 2016 differentiëren we geboden ondersteuning per gemeente.

Regio

A.  Bergen op Zoom, Steenbergen, Woensdrecht

B.  Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Moerdijk

C.  Werkendam, Woudrichem, Aalburg

D.  Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout

E.  Breda, Alphen Chaam, Baarle Nassau, Etten-Leur, Zundert

70

136

67

78

130

Totaal 481

2. 
Kernprestaties 

 481x
ondersteuning 
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Aantal adviezen geboden per gemeente

Gemeente hoofdslachtoffer Aantal

Aalburg 30

Alphen-Chaam 12

Baarle-Nassau 7

Bergen op Zoom 93

Breda 359

Drimmelen 19

Etten-Leur 67

Geertruidenberg 39

Halderberge 36

Moerdijk 64

Oosterhout 94

Roosendaal 130

Rucphen 30

Steenbergen 49

Tholen 1

Werkendam 53

Woensdrecht 26

Woudrichem 15

Zundert 18

Buiten regio 31

Onbekend 1.947

Totaal 3.120

aantal meldingen van (vermoedens) 

huiselijk geweld en kindermishandeling 

per gemeente* 

Meldingen Aantal

Aalburg 40

Alphen-Chaam 12

Baarle-Nassau 32

Bergen op Zoom 644

Breda 1.045

Drimmelen 67

Etten-Leur 220

Geertruidenberg 93

Halderberge 194

Moerdijk 318

Oosterhout 347

Roosendaal 865

Rucphen 199

Steenbergen 148

Tholen 150

Werkendam 104

Woensdrecht 130

Woudrichem 30

Zundert 51

Buiten regio 102

Niet ingevuld 2.104

Onbekend 8

Totaal 6.903

*  In het eerste half jaar van 2015 werden activiteiten soms niet ingevuld en/of gekoppeld aan de eerste parti-
cipant in een casus, denk aan melder, slachtoffer of pleger. Gaandeweg het jaar hebben nieuwe inzichten in 
registratie geleid tot aanpassingen waardoor nu alle casussen verplicht geregistreerd worden op hoofdslachtof-
fer. Dit verklaart de discrepantie van cijfers van het eerste half jaar. Deze gegevens geven u het juiste overzicht.

Aantal senioren en  

betrokkenheid kinderen

Aantal mensen ouder dan 60 jaar: 582

Aantal betrokken kinderen: 6.067

waarvan:

•  22% in de leeftijd van 0- 4 jaar

•  30% in de leeftijd van 5-10 jaar

•  37% in de leeftijd van 11-17 jaar

•  11% ouder dan 18 jaar

Ouder dan 60 jaar

Kinderen

22%

30%

37%

11%

582

6.067

6.903
meldingen

3.120x
advies
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Procesregie
Deze regie is gericht op het 

ondersteunen van de ketenpartners. 

Medewerkers van Veilig Thuis 

worden bijvoorbeeld ingezet om 

multidisciplinaire ketenoverleggen 

voor te zitten. In deze overleggen 

wordt door specialisten uit de zorg en 

strafketen de aanpak van complexe 

casuïstiek uitgezet. Daarnaast heeft 

de procesregisseur de rol om rondom 

casuïstiek de ketensamenwerking 

te bevorderen en verbindingen tot 

stand te brengen tussen organisaties 

en professionals die bijdragen aan 

een effectieve aanpak, denk aan de 

samenwerkingsvormen Scenarioteam 

Seksueel Geweld en het Huiselijk Geweld 

Overleg. Doordat we steeds meer 

investeren in lokale samenwerking en 

‘praten met in plaats van over gezinnen’ 

zien we het aantal besproken zaken in 

een casusoverleg afnemen.

Besproken casussen in het Scenario

team Seksueel Geweld en Huiselijk 

Geweld Overleg 

Gemeenten Seksueel 
geweld 
overleg

Huiselijk 
Geweld 
overleg

Aalburg 1 10

Alphen-Chaam  5

Baarle-Nassau  7

Bergen op Zoom 7 189

Breda 15 271

Drimmelen 1 24

Etten-Leur 7 63

Geertruidenberg 4 23

Oosterhout 2 94

Roosendaal 28 266

Steenbergen 5 57

Werkendam 4 16

Woensdrecht 7 41

Woudrichem  11

Zundert 1 19

Moerdijk 8 66

Halderberge 10 66

Tholen 3 101

Rucphen 5 53

Overige gemeenten 1 16

Totaal 109 1.398
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Onderzoek
Onderzoek wordt ingezet in risicovolle 

situaties waarbij onvoldoende zicht is 

op de veiligheid van de betrokkenen. In 

interactie met het cliëntsysteem wordt 

onderzocht of en hoe geweldspatronen 

de veiligheid in de leefsituatie 

beïnvloeden en wat de impact is voor 

de kinderen en overige betrokkenen. De 

uitkomsten van het onderzoek geven 

richting aan de stappen die ondernomen 

moeten worden om de veiligheid met 

onmiddellijke ingang te herstellen. De 

onderzoeker draagt zorg voor inzet van 

de meest geëigende hulp of maatregelen 

die leiden tot duurzame veiligheid.

Aantal onderzoeken per gemeente*

Gemeente hoofdslachtoffer Aantal

Aalburg 4

Baarle-Nassau 2

Bergen op Zoom 28

Breda 73

Drimmelen 1

Etten-Leur 18

Geertruidenberg 4

Halderberge 5

Moerdijk 14

Oosterhout 21

Roosendaal 39

Rucphen 12

Steenbergen 8

Werkendam 7

Woensdrecht 6

Woudrichem 1

Zundert 6

Niet ingevuld 157

Totaal 406

*  In het eerste half jaar van 2015 werden activiteiten soms niet ingevuld en/of gekoppeld aan de eerste parti-
cipant in een casus, denk aan melder, slachtoffer of pleger. Gaandeweg het jaar hebben nieuwe inzichten in 
registratie geleid tot aanpassingen waardoor nu alle casussen verplicht geregistreerd worden op hoofdslachtof-
fer. Dit verklaart de discrepantie van cijfers van het eerste half jaar. Deze gegevens geven u het juiste overzicht.

Aantal senioren en  

betrokkenheid kinderen

Aantal mensen ouder dan 60 jaar: 88

Aantal betrokken kinderen: 1.200

waarvan:

•  17% in de leeftijd van 0- 4 jaar

•  18% in de leeftijd van 5-10 jaar

•  22% in de leeftijd van 11-17 jaar

•  43% ouder dan 18 jaar

Ouder dan 60 jaar

Kinderen

17%

18%

22%

43%

88

1.200

406
onderzoeken
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Casusregie
Casusregie wordt ingezet bij zaken 

waarbij partners geen ingang meer 

hebben bij gezinnen en ernstige 

onveiligheid en zorgmijdend gedrag 

geconstateerd	wordt	en/of	er	specifieke	

expertise nodig is (ouderenmishandeling, 

eergerelateerd geweld, seksueel 

geweld, dreiging familiedrama en 

huisverboden). De casusregisseur 

geeft sturing en is outreachend en 

volhardend in het organiseren en 

bewaken van de veiligheidsafspraken, 

zowel naar het cliëntsysteem als naar de 

samenwerkingspartners.

Aantallen casusregie per gemeente*

Casusregie Aantal

Aalburg 1

Alphen-Chaam 1

Baarle-Nassau 3

Bergen op Zoom 22

Breda 69

Drimmelen 5

Etten-Leur 7

Halderberge 9

Moerdijk 16

Oosterhout 15

Roosendaal 33

Rucphen 6

Steenbergen 7

Tholen 1

Werkendam 4

Woensdrecht 8

Woudrichem 2

Zundert 2

Buiten de regio 1

Niet ingevuld 56

Totaal 268

*  In het eerste half jaar van 2015 werden activiteiten soms niet ingevuld en/of gekoppeld aan de eerste parti-
cipant in een casus, denk aan melder, slachtoffer of pleger. Gaandeweg het jaar hebben nieuwe inzichten in 
registratie geleid tot aanpassingen waardoor nu alle casussen verplicht geregistreerd worden op hoofdslachtof-
fer. Dit verklaart de discrepantie van cijfers van het eerste half jaar. Deze gegevens geven u het juiste overzicht.

Aantal senioren en  

betrokkenheid kinderen

Aantal mensen ouder dan 60 jaar: 19

Aantal betrokken kinderen: 82

waarvan:

•  27% in de leeftijd van 0- 4 jaar

•  21% in de leeftijd van 5-10 jaar

•  34% in de leeftijd van 11-17 jaar

•  18% ouder dan 18 jaar

Ouder dan 60 jaar

Kinderen

27%

21%

34%

18%

19

82

268x

casusregie
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Aantal huisverboden per gemeente

Gemeenten Aantal

Aalburg 1

Alphen-Chaam 0

Baarle-Nassau 1

Bergen op Zoom 7

Breda 20

Drimmelen 3

Etten-Leur 3

Geertruidenberg 2

Halderberge 1

Moerdijk 5

Oosterhout 4

Roosendaal 10

Rucphen 1

Steenbergen 1

Tholen 1

Werkendam 3

Woensdrecht 2

Woudrichem 2

Zundert 4

Totaal 71

Interventieteam
Als er sprake is van risicovolle situaties 

van huiselijk geweld in combinatie 

met zorgmijdend gedrag kan het 

Interventieteam worden ingezet. Dit 

is een trans-organisatorisch team met 

medewerkers van Surplus Welzijn, 

Instituut voor Maatschappelijk Welzijn, 

Safegroup, WijZijn Traversegroep, 

MEE, en Veilig Thuis. Op basis van 

consultatie doet het Interventieteam een 

beroep op GGZ Breburg en GGZ WNB 

bij (vermoedens van) psychiatrische 

problematiek.

Aantallen zaken per gemeente

Gemeenten Aantal

Bergen op Zoom 8

Breda 17

Drimmelen 1

Etten-Leur 4

Halderberge 1

Moerdijk 2

Oosterhout 2

Roosendaal 14

Rucphen 5

Steenbergen 3

Woensdrecht 5

Zundert 1

Totaal 63

Aandachtsgebieden
Veilig Thuis kent diverse expertise-

ge	bie	den	m.b.t.	specifieke	vormen	

van geweld. De kennis rondom deze 

exper tise wordt actief op peil ge-

hou den door te werken met de 

rol van aandachtsfunctionaris per 

expertise gebied. Deze rol kan door 

medewerkers uit verschillende clusters 

worden opgepakt. De aandachts-

functionaris draagt zowel intern als 

extern op proactieve wijze kennis 

en ervaring uit. Vanuit deze rol is de 

aandachtsfunctionaris beschikbaar 

voor advies door ketenpartners en 

eventueel inhoudelijke procesregie 

bij complexe casuïstiek. Veilig Thuis 

kent aandachtsfunctionarissen voor 

eergerelateerd geweld, ouderen-

mishandeling, seksueel geweld, familie-

drama, vechtscheiding en kwetsbare 

zwangeren & (ongeboren) kind.

Geweld stopt
niet vanzelf.

Geweld stopt
niet vanzelf.

Geweld stopt
niet vanzelf.

Geweld stopt
niet vanzelf.

huisverboden

71

63x
Interventieteam

Aandachtsfunctionarissen 
van	specifieke	gewelds-
groepen zorgen voor een 
specialistische aanpak op 
maat.
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Voorlichting

Veilig Thuis heeft in opdracht van de 

centrumgemeente met incidentele 

subsidie de trainers Eric Sulkers en 

Ton Veldkamp ingehuurd. De volgende 

activiteiten zijn hiervoor uitgezet:

•  Trainingen veiligheid en werken met 3 

kolommen model van Signs of Safety 

zijn door 115 mensen gevolgd.

•  110 mensen hebben deelgenomen aan 

trainingen Vroegsignaleren.

•  Er waren 4 intervisiebijeenkomsten 

over ouderenmishandeling waaraan 

totaal 48 personen hebben 

deelgenomen.

Aantal Activiteit en onderwerp Totaal aantal 
deelnemers

Symposia 1 Startbijeenkomst Veilig Thuis 400

1 Sexting 150

Voorlichting 4 Huisverbod 48

2 Meldcode HG en KM 50

4 Ouderenmishandeling 50

6 Ouderenmishandeling en HG 95

11 Vroegsignaleren HG en KM 297

6 Werkwijze Veilig Thuis 166

1 Handelingsverlegenheid 20

34 Algemene voorlichting Veilig Thuis 726

Workshops 2 Ouderenmishandeling 55

1 Ouderenmishandeling en HG 60

1 Praten over geweld 20

2 Vroegsignalering HG & KM 70

6 Algemene workshop Veilig Thuis 205

Training 1 Praten over geweld 25

Specifiek	is	in	2015	aandacht	geweest	voor:

Ouderenmishandeling

•  In 2015 heeft er een pilot Veilig Thuis en Politie plaatsgevonden. 

Geconstateerde zorgsignalen rond senioren zijn door de politie door 

middel van het formulier ‘zorgmelding ouderen’ in BVH, overgedragen 

aan Veilig Thuis voor een periode van enkele maanden. Een evaluatie 

heeft	inzichtelijk	gemaakt	dat	specifieke	aandacht	voor	kwetsbare	

ouderen leidt tot vroeg signaleren. 

•  Aandachtsfunctionarissen van diverse organisaties hebben begeleide 

intervisie genoten ter bevordering van kwaliteit en inhoudelijke aanpak.

Seksueel geweld

•  Medische route bij seksueel geweld i.s.m. partners zoals kinderarts, politie 

en forensisch arts is vormgegeven.

•  Intern en extern is deskundigheidsbevordering gegeven over met name 

sexting (sexting is het verspreiden of delen van seksueel getinte foto’s of 

berichten via gsm of social media).

•		Loverboyproblematiek	vraagt	specifieke	aandacht.	Met	netwerkpartners	

is gesproken over een mogelijk meldpunt. Ook heeft er een verkenning 

plaatsgevonden rondom aanbod bij partners. In 2016 zal dit gevolg krijgen.

Interventieteam

•  De meerwaarde van multidisciplinair samenwerken is door de 

bronorganisaties vooral in het licht van samenwerking en complementaire 

expertise geduid. De werkwijze is gedeeld met de VNG in het kader van 

de doorontwikkeling MDA++ en als een best practice genoemd.

•  In relatie tot het voorliggend veld is onderzocht of zaken snel afgeschaald 

kunnen worden. Het Interventieteam merkt op dat de problematiek 

dermate complex is dat verwachtingen over overdracht bijgesteld zijn. 

Wel wordt ingezet op vroegtijdige afstemming en samenwerking.

Pilot ouderenmishandeling 
Politie en Veilig Thuis waardoor 
signaleren en interventie direct 
hand in hand gaan.

Onze ondersteuners 
dragen kennis over en 
reiken tools aan in de 
aanpak van huiselijk 
geweld en kinder-
mishandeling in het 
sociale domein.
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Cliënttevredenheid
Uiteraard stemmen we graag onze 

dienstverlening af in relatie tot 

cliënten en professionals. Aangezien 

we halverwege 2015 begonnen zijn 

met de vragenlijsten aan cliënten en 

professionals is het aantal reacties nog 

wat laag.

De uitkomsten worden kritisch bekeken 

in het kwaliteitsteam Veilig Thuis. 

Aanbevelingen worden beleidsmatig 

vertaald naar (nieuwe) activiteiten.

De algemene tevredenheid over Veilig Thuis verkregen   

vanuit vragenlijsten aan de diverse doelgroepen 

?
Doelgroep Aantal reactiesGemiddelde score

Professionele melders

Omstanders

Professionals en gemeenten

Cliënten

Adviesvragers

2

2

2

3

10

8

7

8

6,4

7

3. 
Maatschappelijk ondernemen
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qua werkplekken gebruikt gemaakt van 

onder andere de veiligheidshuizen en 

worden medewerkers in de gelegenheid 

gesteld om ook thuis te werken. Dit om 

autoverkeer	efficiënt	in	te	regelen.

Met betrekking tot duurzaamheid 

wordt in de aanpak van huiselijk 

geweld en kindermishandeling ingezet 

op voorkomen van recidive door 

veilig heids afspraken met families en 

netwerkpartners te maken. De casussen 

die in onderzoek of bij casusregie 

in regie zijn worden gemonitord ten 

behoeve van check en eventuele 

bijstelling van veiligheidsafspraken.

Activiteiten maatschappelijke 
doelen
Veilig Thuis biedt stagiaires MBO 

administratie en HBO Social Work 

stageplaatsen aan waarbij gedegen 

begeleiding leidt tot voorbereiding  

voor de praktijk.

Veilig Thuis heeft een actieve houding 

richting vrijwilligersorganisaties en 

(sport)verenigingen om de aan dacht 

voor huiselijk geweld en kinder mis han-

de ling te borgen.

Veilig Thuis werkt actief mee aan 

onderzoeken ten behoeve van analyse 

van geweld of bevordering van samen-

werking.

Samenwerkingsrelaties
Samenwerking met gemeenten,  

CJG’s en wijkteams

Veilig Thuis onderschrijft de visie van 

de gemeenten in West-Brabant waarbij 

hulp zoveel mogelijk laagdrempelig 

en dichtbij huis georganiseerd wordt. 

We willen er naartoe dat alle vragen 

en zorgen met betrekking tot veilig 

opvoeden en opgroeien laagdrempelig 

in de lokale teams opgepakt worden. 

Veilig Thuis draagt (conform artikel 4.1.2. 

uitvoeringsbesluit Wmo 2015) zorg voor 

een hoogwaardig deskundigheidsniveau 

bij de medewerkers van Veilig Thuis. 

De medewerkers brengen in de vorm 

van ondersteuning van het lokale veld 

hun expertise naar voren zodat op 

termijn het signaleren en aanpakken 

van geweld steeds meer door de 

generalist zal geschieden. Om dit te 

kunnen realiseren zal Veilig Thuis met 

de lokale sociale infrastructuur een 

stelsel van communicerende vaten 

vormen. Hoe meer deskundigheid op 

het gebied van huiselijk geweld en 

kinder mishandeling in de lokale teams 

aanwezig is, des te vaker kan Veilig 

Thuis de verantwoordelijkheid voor 

vervolgstappen overdragen aan deze 

teams. 

Samenwerking met Politie, OM en  

veiligheidshuizen en gemeenten

Conform landelijk model samen-

werkings afspraken is Veilig Thuis de 

samenwerking aan het verstevigen met 

partners. Iedere dag vindt er een triage 

overleg met politie plaats. Daarnaast 

zijn er sluitende afspraken rondom 

eerdreiging en dreiging familiedrama. 

Rollen en verantwoordelijkheden zijn 

beschreven en taken worden zoals 

afgesproken uitgevoerd. Binnen 

de veiligheidshuizen wordt overleg 

gevoerd over complexe huiselijk 

geweld- en seksueel geweldzaken onder 

voorzitterschap en regievoering van 

Veilig Thuis. In deze overleggen wordt 

de benodigde informatie gedeeld en 

worden concrete afspraken gemaakt 

rondom veiligheid en inzet.

Economische meerwaarde voor 
de samenleving
Door meldingen huiselijk geweld en 

kindermishandeling op 1 centraal punt 

binnen	te	laten	komen	is	efficiëntie	

behaald. De voormalige Steunpunten 

Huiselijk Geweld en Advies en Meld-

punten Kindermishandeling zijn 

opgehouden te bestaan.

Veilig Thuis vormt een belangrijke 

hulpbron voor gemeenten voor het 

signaleren van trends in geweld-

problematiek en hiaten in de regionale 

aanpak.

Door expertise van Veilig Thuis aan te 

laten sluiten bij de lokale teams wordt 

kennis vroegtijdig gedeeld waardoor 

kennisoverdracht plaatsvindt maar ook 

vroeg signaleren bevorderd wordt.

Aandacht aan milieu en duur-
zaamheidsaspecten
Veilig Thuis neemt milieuaspecten in 

acht door zo min mogelijk papier te 

verspillen. Dossiers zijn digitaal en 

laptops zijn ter beschikking gesteld  

aan medewerkers. Daarnaast wordt 

Onderzoeken 2015:

•  Op verzoek van het ministerie van 

VWS zijn we geïnterviewd t.b.v. de 

QuickScan naar de werking van 

de Meldcode Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling.

•  Onderzoek naar 

gezinssamenstelling als een 

risicofactor voor de verschillende 

vormen van huiselijk geweld is 

uitgevoerd door de universiteit 

van Leiden. Het onderzoek is niet 

toereikend om hier uitspraken over 

te doen, echter duiden de gevonden 

kansverhoudingen wel op het 

bestaan van gezinssamenstelling als 

risicofactor voor de verschillende 

typen huiselijk geweld.

•  Het WODC wil in 2015-2016 

een prevalentiestudie huiselijk 

geweld en kindermishandeling 

laten uitvoeren, bestaande uit 

verschillende deelstudies. Ter 

voorbereiding hierop heeft 

INTRAVAL een vooronderzoek 

verricht naar de geschiktheid van 

databronnen en methoden voor 

de omvangschatting van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. 

Veilig Thuis West-Brabant is hierop 

bevraagd.

•  Onderzoek naar effectiviteit van het 

KR8-Kollektief waarin samenwerken 

en effect voor veiligheid voor 

kinderen is geëvalueerd.
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Taken en verantwoordelijkheden van 

toezichthouder en bestuur alsmede 

gedelegeerde verantwoordelijkheden 

naar adjunct-directeur en dienst-

verlening SMO Breda e.o. voor Veilig 

Thuis West-Brabant zijn vastgelegd. 

De Raad van Toezicht onderschrijft 

de Health Care Governance code en 

de Governance Code die door de MO 

groep voor welzijnsorganisaties is 

vastgesteld. De betreffende codes 

zijn vertaald in het reglement Good 

Governance. Daarin is o.a. een artikel 

opgenomen over onverenigbaarheid 

van functies en de gewenste on af-

han ke lijk heid. Geconstateerd is dat 

daarvan in 2015 geen sprake is geweest. 

Organisatieactiviteiten en bijbehorende 

verantwoordelijkheden zijn eveneens 

vastgelegd en worden periodiek 

getoetst.

 

Veilig Thuis hanteert het landelijk 

vastgestelde handelingsprotocol als 

leidraad van handelen. Daarnaast wordt 

het landelijk ontwikkelde risicotaxatie-

instrument voor Veilig Thuis gebruikt 

voor weging en besluitvorming bij 

meldingen.

4. 
Governancecode
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Veilig Thuis hanteert een actief beleid 

op het terugdringen van huiselijk geweld 

en kindermishandeling, het door ver-

wij zings beleid en de positie in de keten 

van hulpverlening. Hieronder zijn enkele 

inspanningen verwoord. 

Investeren in preventie en ondersteuning 

van lokale professionals 

Door het realiseren van een effectieve 

integrale aanpak van huiselijk geweld 

en kindermishandeling in de wijk is het 

mogelijk om geweld eerder te signaleren 

en geweld te doen stoppen. Voorlichting 

en meedenken in lokale aanpak levert 

hier een bijdrage aan.

Een goed bekend en deskundig 

meldpunt zijn voor burgers en 

professionals als het gaat om 

kindermishandeling en huiselijk geweld.

De Meldcode Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling en de landelijke en 

lokale campagne Voor een Veilig Thuis 

dragen bij aan de taboedoorbreking. 

Het professionaliseren van de taxatie van 

risico en gevaar binnen gezinnen.

Veilig Thuis voert deze taken uit conform 

de wettelijke taakstelling en stelt de 

expertise beschikbaar aan de regio. Dit 

zal bijdragen aan eerder signaleren van 

geweld waarmee risico’s beperkt en 

onherstelbare schade ten gevolge van 

onveiligheid zo veel mogelijk voorkomen 

kunnen worden. 

Het realiseren van expertise 

en	coördinatie	van	specifieke	

geweldsproblematiek.

Dit betreft o.a. eergerelateerd 

geweld, seksueel geweld en 

ouderenmishandeling. Het streven is om 

de komende jaren de kennis en expertise 

van deze problematiek ook lokaal meer 

in te bedden zodat signalen eerder 

worden herkend en effectief worden 

opgepakt.

Het ontwikkelen van een transparante 

organisatie die aansluit bij de ambities. 

Binnen de organisatie zijn activiteiten 

en doelgroepinformatie transparant 

en opvraagbaar. Hierdoor kan Veilig 

Thuis een belangrijke hulpbron zijn voor 

gemeenten voor het signaleren van 

trends in geweldsproblematiek en hiaten 

in de regionale aanpak. Veilig Thuis 

ziet zichzelf als belangrijke partner bij 

het doorontwikkelen van de aanpak in 

de regio en zal daarom in de structuur 

innovatie en expertise ontwikkeling een 

duidelijke plek geven.

5. 
Beleid, inspanningen  
en prestaties
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is als volgt: indien een gesprek met 

de uitvoerend medewerker geen 

wenselijke resultaten biedt, wordt 

een bemiddelingsgesprek met een 

leidinggevende aangeboden. Indien dit 

aanbod onvoldoende vertrouwen geniet 

dan wel onvoldoende resultaten biedt, 

is er de mogelijkheid om een formele 

klacht in te dienen bij een onafhankelijke 

klachtencommissie (gevormd door 

BMC adviesbureau). De activiteiten 

van de klachtencommissie zijn formeel 

vastgelegd en opvraagbaar.

Inspectie

De Inspecties hebben tussen juli en 

december 2015 toezicht uitgevoerd bij 

alle 26 organisaties van Veilig Thuis. 

In oktober hebben de Inspecties een 

bezoek gebracht aan Veilig Thuis West-

Brabant.  Door de Inspecties zijn naast 

best practices ook verbeterpunten 

geconstateerd. Deze hebben geleid tot 

verbeterplannen welke door de Inspectie 

zijn goedgekeurd. De resultaten van 

verbeteringen worden in juni 2016 

voorgelegd aan de Inspectie.

Doelen voor het volgend verslagjaar 

t.a.v. kwaliteit, medewerkers en 

positionering.

•  Investeren in preventie en 

ondersteuning van lokale professionals. 

Door het realiseren van een effectieve 

integrale aanpak van huiselijk geweld 

en kindermishandeling in de wijk is 

het mogelijk om het aantal dwang-

maatregelen te reduceren.  

Door middel van tevredenheids-

metingen zal onderzocht worden of de 

inzet van Veilig Thuis een versterkend 

effect heeft op de aanpak door teams 

in de wijk. 

•  Een goed, bekend en deskundig 

meldpunt zijn voor burgers en 

professionals als het gaat om 

kindermishandeling en huiselijk geweld. 

De Meldcode Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling en de landelijke 

campagne Voor een Veilig Thuis 

draagt bij aan de taboedoorbreking. 

Steeds meer burgers durven geweld 

bespreekbaar te maken en gaan over 

tot melding bij ernstige zorgen. 

•  Het professionaliseren van de taxatie 

van risico en gevaar binnen gezinnen. 

Veilig Thuis voert deze taken uit 

conform de wettelijke taakstelling en 

stelt de expertise beschikbaar aan 

de regio. Dit zal bijdragen aan eerder 

signaleren van geweld waarmee risico’s 

beperkt en onherstelbare schade 

ten gevolge van onveiligheid zo veel 

mogelijk voorkomen kunnen worden. 

•  Het realiseren van expertise en 

coördinatievanspecifiekegewelds

problematiek. 

Dit betreft o.a. eergerelateerd 

geweld, seksueel geweld en ouderen-

mishandeling. Het streven is om de 

komende jaren de kennis en expertise 

van deze problematiek ook lokaal meer 

in te bedden zodat signalen eerder 

worden herkend en effectief worden 

opgepakt.

•  Het ontwikkelen van een transparante 

organisatie die aansluit bij de ambities.  

Binnen de organisatie zijn activiteiten 

en doelgroepinformatie transparant 

en opvraagbaar. Hierdoor kan Veilig 

Thuis een belangrijke hulpbron zijn 

voor gemeenten voor het signaleren 

van trends in geweldsproblematiek en 

hiaten in de regionale aanpak. Veilig 

Thuis ziet zichzelf als belangrijke 

partner bij het doorontwikkelen 

van de aanpak in de regio en heeft 

daarom in de structuur innovatie en 

expertiseontwikkeling een duidelijke 

plek gegeven.

Kwaliteit
Kwaliteit van zorg en klachten 

Het handelingsprotocol vormt de basis 

van handelen. De consultatiefunctie van 

de vertrouwensarts en gedrags weten-

schapper alsmede de werkwijze rondom 

zorgvuldige besluitvorming (al dan niet 

multidisciplinair) is geborgd binnen de 

werkprocessen. 

Een kwaliteitssysteem conform ISO norm 

is opgericht en getoetst door middel van 

een interne en externe audit waardoor 

aan de eis tot kwaliteitsbeoordeling is 

voldaan. 

De klachtenprocedure is beschreven en 

beschikbaar via folder en website. De 

procedure bij uitingen van ongenoegen 

Aantal uitingen van ongenoegen: 12

Aantal bemiddelingsgesprekken voortkomend uit deze uitingen  

van ongenoegen: 4

Aard van maatregelen voortkomend uit deze gesprekken: 

•  Procedure administratie aangaande juiste aanhef en adressering  

van brieven is aangescherpt.

•  Medewerkers zijn geïnformeerd over de juiste vorm van afsluitbrieven,  

procedure opmaken van afsluitbrieven is gewijzigd.

•  Procedure informatiedeling is aangescherpt.

Aantal klachten formeel voorgelegd aan de externe klachtencommissie:

(klacht over het voormalig Advies en Meldpunt  

Kindermishandeling niet over Veilig Thuis)

als eerste  
Veilig Thuis  
organisatie  
ISO	gecertificeerd
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Personeelsbeleid en kwaliteit van het 

werk

Naast de reguliere werkzaamheden 

zoals dossiervorming, ondersteuning bij 

verzuimbeleid zijn enkele speerpunten 

geformuleerd:

Harmonisatie cao

Enkele medewerkers vallen onder 

de Cao Welzijn & Maatschappelijke 

Dienstverlening. Bij werving en 

selectie is gekozen voor inschaling Cao 

Jeugdzorg. De meeste medewerkers 

vallen thans onder Cao Jeugdzorg. De 

harmonisatie heeft het komende jaar de 

aandacht.

Beroepsregistratie Veilig Thuis

Alle uitvoerend medewerkers dienen 

geregistreerd te staan bij Stichting 

Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ). Deze 

doelstelling is gehaald.

Talentontwikkeling medewerkers

Door middel van Persoonlijke 

Ontwikkelingsplannen is per 

medewerker geïnvesteerd in 

ontwikkeling in competenties.  

Daarnaast is in een vastgesteld 

scholingsbeleid actief ingezet op 

scholingsactiviteiten (individueel  

en groepsgericht). 

Duurzame inzetbaarheid

Om medewerkers te equiperen in het 

werken in risicovolle situaties hebben 

we workshops georganiseerd rondom 

veiligheid	verzorgd	door	Trifier.	

Daarnaast is beleid vastgesteld rondom 

opvang na schokkende gebeurtenissen. 

Periodiek wordt eveneens voortgang 

verzuim met de bedrijfsarts besproken 

om samenhang van plannen in het kader 

van herstel en re-integratie zo optimaal 

mogelijk te laten verlopen. 

Door de hoge instroom van zaken met 

als gevolg een hoge werkdruk binnen 

Veilig Thuis, is in afstemming met 

gemeenten extra subsidie aangevraagd 

en ingewilligd om tijdelijk extra 

personeel in te zetten. 

OR

Veilig Thuis heeft een zeer actieve 

ondernemingsraad die actief betrokken 

wordt bij verandering in beleid waardoor 

medezeggenschap geborgd is.

Medewerkersraadpleging

Medewerkersraadpleging is uitgevoerd 

door het raadplegen van de OR. 

Daarnaast is een werkgroep kwaliteit 

verantwoordelijk voor de toets van 

kwaliteit in beleid en uitvoering. Deze 

werkgroep komt per kwartaal bijeen 

waarin vertegenwoordiging vanuit alle 

teams geborgd is. 
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In 2015 heeft Veilig Thuis gemiddeld qua 

personeelsformatie 49 fte. ingezet. Dit 

komt overeen met ca. 56 medewerkers 

(excl. inzet van ingehuurde krachten). 

Qua inzet van ingehuurde krachten is 

ca.4 fte. ingezet (gerekend met 1.500 

effectieve uren per fte.). De totale 

inzet voor 2015 bedraagt derhalve 

53 fte. (begroot was 52,7 fte.). De 

overschrijding in de personele kosten is 

onder andere te wijten aan de duurdere 

inzet van ingehuurde krachten ad ca.  

€ 150.000. 

De inzet van de personeelsformatie die 

in dienst is, is als volgt in de clusters 

ingezet (gemiddelde in 2015 in fte’s):

Inzet 
2015

Begroot

Management 2,9 3,0

Staf  2,3 3,5

Cluster 
Ondersteuning

 13,0 16,0

Cluster Onderzoek 10,8 12,0

Cluster regie 12,4 12,0

Administratie/
communicatie

7,6 6,2

Externe inhuur 4,0 0,0

Totaal 53,0 52,7

2% van de totale personeelskosten 

is besteed aan opleidingen en 

deskundigheidsbevordering. 

6. 
Capaciteit en  
personeels formatie
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7.1	Hoofdlijnen	financieel	beleid	
Het	financieel	beleidskader	wordt	

uitgewerkt in de vorm van een aantal 

normen	voor	een	financieel	gezonde	

organisatie. De normen zijn de 

randvoorwaarden waaraan Veilig Thuis 

West Brabant beoogt te voldoen ten 

einde	haar	bedrijfsvoering	financieel	

gezond te krijgen en te houden. 

 

Het gaat om de volgende normen:

1.		Kwantitatieve	normen	voor	financiële	

kengetallen

•  Weerstandsvermogen = percentage 

eigen vermogen t.o.v. de omzet van de 

organisatie.  

Richtlijn is minimaal 10%. 

•  Liquiditeit = liquide middelen / kort 

vreemd vermogen. 

Norm: minimaal 1. 

Deze norm geeft een indicatie t.a.v. de 

mate waarin Veilig Thuis West-Brabant 

in	staat	is	om	aan	haar	financiële	

verplichtingen op korte termijn te 

voldoen (haar schulden te betalen).

•  Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal 

vermogen. 

Norm: minimaal 0,15. 

Deze norm geeft inzicht in de 

verhouding	tussen	financiering	met	

eigen vermogen en met vreemd 

vermogen.

2.  Werken volgens beschreven planning 

en controle cyclus

Gewerkt wordt langs de lijn van de 

vastgestelde planning en controle cyclus 

en op basis van:

•  Meerjarenbeleid

•  Jaarplan en activiteitenplannen

•  Scholingsplan

•  Formatieplan

•  Begroting

 

De begroting is tevens het uitgangspunt 

voor de aanvraag van de gemeentelijke 

subsidie.

 

Maandelijks wordt het behalen 

van	de	(financiële	en	inhoudelijke)	

doelen bewaakt door middel van de 

managementrapportages. Eenmaal per 

kwartaal	wordt	de	financiële	vertaling	

van deze cijfers gerapporteerd aan de 

Raad van Toezicht. 

3.  Managementinformatie voorhanden 

inzake de kritische succesfactoren

Deze kritische succesfactoren zijn 

uitgebreid toegelicht in hoofdstuk 2 over 

de kernprestaties.

4.  Reserveren van bedragen voor  

innovatie- en frictiekosten

We streven ernaar om binnen de 

begroting structureel 1% voor innovatie 

en 1% voor frictiekosten te begroten. 

7. 
Financieel beleid
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•  Adviesbureau BMC is ingehuurd om  

samen met Veilig Thuis directie en  

mede werkers te komen tot een uit ge-

werkte visie rondom structuur en taken, 

•  Training in cultuur en gedrag door 

trainersbureau Bons.

7.5 Vooruitzichten
Voor 2016 is incidenteel de subsidie 

verhoogd met € 408.000. Voor 2016 

is door deze subsidie sprake van een 

sluitende begroting. Bij gelijkblijvende 

meldingen kunnen we binnen de 

begroting blijven. De gemeenten uit 

West-Brabant hebben te maken met een 

bezuiniging op jeugdzorgmiddelen. De 

vraag is of zij opnieuw willen kijken wat 

de bijdrage van Veilig Thuis daarin kan 

zijn. Dit blijft het belangrijkste zorgpunt 

voor deze jaren, zeker in combinatie 

met de forse stijging van het aantal 

meldingen op het gebied van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. 

 

De Veilig Thuis organisaties zijn nog 

jonge organisaties. Zij zullen zich in de 

komende jaren doorontwikkelen. De 

vraag is hoe deze doorontwikkeling 

vorm krijgt in samenhang met de ont-

wik keling van jeugd en wijkteams in 

de gemeenten en hoe de Veilig Thuis 

organisaties zich positioneren in het 

sociale domein.

Dit is in 2015 wel begroot, maar niet 

gerealiseerd. 

7.2 Resultaat over 2015
De jaarrekening van Veilig Thuis West-

Brabant geeft over 2015 een negatief 

financieel	resultaat	van	€ 37.498. In 2015 

waren de totale baten ad € 4.890.346.

7.3. Incidentele subsidies 2016
Er zijn 3 incidentele subsidies van de 

Gemeente Breda ontvangen.

 

A. subsidie ad € 86.328 voor de aanpak 

van ouderenmishandeling. Deze is 

beschikbaar gesteld voor de uitvoering 

in 2015 van de volgende taken:

a) hetversterkenaanpakouderen

mishandeling: dit is nog onvoldoende 

gerealiseerd doordat alle beschikbare 

personele capaciteit nodig was om 

de nieuwe werkzaamheden van 

voor heen het SHG en AMK, uit te 

voeren. Een andere reden is dat de 

in december 2015 geplande start-

conferentie	‘Voorkomen	financiële	

uitbuiting’ geen doorgang kon 

vinden.

b)  inzicht in gebruik Meldcode: er zijn 

inventarisaties naar het gebruik van 

de Meldcode uitgevoerd, waarvan de 

resultaten in een tweetal rapportages 

zijn verwoord.

c)  de uitvoering van trainingen: er 

zijn 8 tweedaagse trainingen 

vroegsignalering en 7 eendaagse 

trainingen 3-kolommenmodel 

uitgevoerd

B. subsidie ad € 70.000 ter dekking 

van de incidentele en aanloopkosten 

voor de voorbereiding en opstart van 

Veilig Thuis. Deze subsidie was, zoals 

in de aanvraag al aangegeven, ten tijde 

van de aanvraag al besteed aan deze 

onderdelen.

 

C. subsidie ad € 42.000 voor de inzet 

van 3 f.t.e. uitvoerend medewerkers van 

half november tot eind december 2015. 

Deze subsidie is aangewend om tijdelijke 

externe krachten in te huren om de 

werk achterstanden weg te werken.

7.4 Positie op balansdatum
Voor de positie op balansdatum 

verwijzen we u naar de bijgevoegde 

jaarrekening. Op hoofdlijnen toetsen 

we op kengetallen, zoals genoemd in 

paragraaf 7.1.

Kengetal 2015 Norm

Weerstands-
vermogen

-0,8% 10%

Liquiditeit 0,8 1,0

Solvabiliteit -0,03 0,15

Alle gestelde normen worden niet 

gehaald.	Dit	geeft	aan	dat	de	financiële	

positie van Veilig Thuis structureel niet 

sterk is.

activiteiten op het gebied van  

onderzoek en ontwikkeling

•  Bureau Kleemans is ingehuurd voor 

de implementatie van een kwaliteits-

systeem,

•  KIWA heeft de externe audit 

uitgevoerd ten behoeve van de  

ISO	certificering,

Veilig Thuis  

West-Brabant

Advies- en meldpunt huiselijk 

geweld en kindermishAndeling

Doornboslaan 225-227

4816 CZ Breda

t. 076-5233466

e. info@veiligthuiswb.nl

w. veiligthuiswestbrabant.nl

KvK-nummer: 62075802

Rechtsvorm: Stichting



Geweld stopt
niet vanzelf.

Een Veilig Thuis.
Daar maak je je toch sterk voor?

Geweld stopt
niet vanzelf.

veiligthuiswestbrabant.nl

West-Brabant


