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2016 was een uitdagend 
jaar waarin politiek en 
maatschappelijk enorm veel 
aandacht is gevestigd op de 
aanpak van huiselijk geweld  
en kindermishandeling.

Vanaf 1 januari 2015 is Veilig Thuis een 

feit. De tijd is voorbij gevlogen. Onze 

organisatie heeft in West-Brabant een  

vliegende start gekend. Meteen stroomden  

de meldingen binnen. Daar waar we 

het eerste jaar zoekende waren in de 

nieuwe taken en verantwoordelijkheden 

zo stond het jaar 2016 in het teken 

van consolideren en verdere 

samenwerking aangaan met onze 

netwerkpartners. Een goed voorbeeld 

zijn de samenwerkingsafspraken tussen 

gemeenten en Veilig Thuis. De richtlijn 

Zicht op Veiligheid is gezamenlijk 

uitgewerkt en zal uitgerold worden in 

2017. Ondertussen verstevigt Veilig Thuis  

de verbinding met de lokale teams. Dit  

blijkt ook uit de toename van onder-

steunings acties die ondernomen zijn. De 

aanpak van huiselijk geweld en kinder mis-

handeling is een gezamenlijke opdracht.

Q Consult heeft een benchmark 

ontwikkeld waarin diensten en 

tijdsinvestering vergeleken worden. 

Uit de cijfers van 2016 blijkt dat Veilig 

Thuis West-Brabant verhoudingsgewijs 

de meeste meldingen en adviezen 

ontvangt. We zien een lichte daling in 

2016, echter de vergelijking met andere 

Veilig Thuis organisaties toont aan dat 

in West-Brabant de aanpak van huiselijk 

geweld en kindermishandeling op de 

kaart staat. De benchmark geeft ook aan 

dat	er	efficiënt	gewerkt	wordt	omdat	

onderzoek als zwaar middel alleen 

wordt ingezet indien nodig en vooral 

geïnvesteerd wordt in vervolgtrajecten 

als veiligheidstaxaties, crisis bezweren, 

samenwerking met netwerkpartners 

zoeken om plannen van aanpak vorm  

te geven en afschalen daar waar kan.

Intern hebben we vooral geïnvesteerd 

in kwaliteit. Dat is zichtbaar in onze 

werkprocessen en kwaliteitsdenken maar 

ook in de wijze waarop deskundigheids-

bevordering een stevige pijler is van 

onze	organisatie.	De	certificering	ISO	

2001:2008 is een bekroning op onze 

inzet hierop. 

De heer J.D. Sprokkereef heeft namens 

de Vereniging van Nederlandse 

Gemeenten een uitvraag gedaan bij alle 

Veilig Thuis organisaties in hoeverre 

‘de basis op orde is’. We ontvingen 

complimenten voor de wijze waarop ons 

Veilig Thuis haar werkzaamheden heeft 

ingericht.

Voorwoord
2016: een jaar van consolideren,  
samenwerken en voortdurend leren



Geweld stopt
niet vanzelf.

4 5

Het aantal meldingen lijkt te stabiliseren. 

6.670 meldingen in een jaar is echter 

niet gering. De werkdruk blijft. Deze 

kwetsbaarheid uitte zich in november 

door verhoging ziekteverzuim en 

oplopen van wachtlijsten. Complimenten 

voor het team zijn aan de orde want het 

ziekteverzuim over het hele jaar is laag.  

We danken de gemeenten in West-Brabant  

voor hun adequate interventie door 

tijdelijk subsidie voor extra formatie  

vrij te maken. 

Het netwerk Veilig Thuis (26 organisaties)  

werkt steeds meer en beter samen om  

gezamenlijke opdrachten zoals uitwerking  

wettelijke taken, kwaliteitskader 

en voorbereiding op aanscherping 

Meldcode voor te bereiden. Zowel 

bestuurlijk als op managementniveau 

wordt periodiek overlegd en afgestemd. 

De adjunct-directeur van Veilig Thuis 

West-Brabant heeft zitting genomen in 

het dagelijks bestuur van het netwerk 

Veilig Thuis. De landelijke ontwikkelingen 

worden hiermee met lokale 

ontwikkelingen gekoppeld en geborgd.

Al met al was 2016 een dynamisch jaar 

waarbij Veilig Thuis zowel landelijk als 

in de regio een duidelijke positie heeft 

gekregen.

Onze drive is en blijft om geweld in 

gezinssituaties tijdig te signaleren en in 

samenwerking met direct betrokkenen 

en netwerkpartners duurzaam te 

stoppen. Lieke Jansen,  

directeur-bestuurder Veilig Thuis West-Brabant

Debbie Maas,  

adjunct-directeur Veilig Thuis West-Brabant
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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 2016 

zes keer 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 en 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 ten minste 

eenmaal per jaar fundamenteel 

overleg te voeren over de strategische 

koersbepaling van de organisatie. Aan 

de	hand	van	management-,	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 2016 zijn in de 

RvT vergadering naast bovengenoemde 

zaken de volgende onderwerpen 

besproken: Inspectierapport en 

verbeteringen, huisvesting, benchmark  

Q consult, dienstverleningsovereenkomst 

SMO Breda, Basis op orde, risico-

inventarisatie en evaluatie, verzamel-

overzicht wachtlijsten VT en wachtlijst 

VTWB, Stuurgroep Veilig Thuis West 

Brabant, jaarlijkse kwaliteitsaudit.

1. 
Profiel	van	de	organisatie
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Om snel transparantie te kunnen 

geven over wat Veilig Thuis doet 

is gekozen voor een indeling in 

herkenbare productgroepen en 

aansturing. De operationele leiding 

voor het geheel wordt geleid door de 

adjunct-directeur. De management-

assistente, administratieve 

medewerkers, gedragswetenschappers, 

vertrouwensarts, medewerker 

deskundigheid en teamleiders 

ressorteren rechtstreeks onder de 

adjunct-directeur. Twee teamleiders 

sturen de uitvoerende clusters aan.  

De taken zijn:

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 verantwoorde-

lijkheid ligt bij de adjunct-directeur. 

Twee teamleiders dragen zorg voor 

aansturing en procesbegeleiding 

van de uitvoerend medewerkers. De 

gedragswetenschappers, vertrouwens-

arts 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 verslaglegging, 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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2.1 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. In 2016 is enorm 

geïnvesteerd in de relatie met lokale 

teams. Door de teamleider is uitgelijnd 

hoeveel uur de ondersteuners per sub 

regio te besteden hebben. De inzet van 

ondersteuning wordt in afstemming met 

gemeenten bepaald.

2. 
Kernprestaties 
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Aantal adviezen geboden per gemeente

Adviezen in 2016 Aantal

Aalburg 27

Alphen-Chaam 25

Baarle-Nassau 12

Bergen op Zoom 183

Breda 759

Drimmelen 53

Etten-Leur 133

Geertruidenberg 44

Halderberge 84

Moerdijk 92

Oosterhout 261

Roosendaal 61

Rucphen 59

Steenbergen 7

Tholen 83

Werkendam 67

Woensdrecht 27

Woudrichem 22

Zundert 81

Buiten regio* 567

Anoniem 3

Leeg 27

Totaal 2.828

In 2015 werden 3.120 adviezen gegeven.

* Buiten kantoortijd draaien we bereikbaarheidsdienst met  
VT Midden-Brabant en in de nacht met alle Brabantse 
VT-organisaties.

Aantal meldingen van (vermoedens) 

huiselijk geweld en kindermishandeling 

per gemeente 

Meldingen in 2016 Aantal

Aalburg 63

Alphen-Chaam 34

Baarle-Nassau 27

Bergen op Zoom 909

Breda 1.391

Drimmelen 113

Etten-Leur 345

Geertruidenberg 143

Halderberge 282

Moerdijk 323

Oosterhout 443

Roosendaal 1.206

Rucphen 256

Steenbergen 216

Tholen 230

Werkendam 142

Woensdrecht 227

Woudrichem 78

Zundert 106

Buiten regio* 122

Onbekend 14

Totaal 6.670
Waarvan 1.317 via  
CORV aamgemeld

In 2015 ontvingen we 6.903 meldingen. Vanuit 
de landelijke benchmark met 18 Veilig Thuis 
blijkt dat West-Brabant verhoudingsgewijs 
(afgezet tegenover inwoneraantal) de meeste 
meldingen ontvangt.

Aantal keer ondersteuning geboden per regio

Adviezen in 2016 Totaal  
aantal 
contacten/
adviezen

Aantal 
unieke 
dossiers

Persoon lijk 
contact

E-mail Telefonisch Multi-
disciplinair 
overleg

Casus-
overleg
keten-
partners

Aalburg 19 10 9 2 7 1  

Alphen-Chaam 1 1 1     

Baarle-Nassau        

Bergen op Zoom 45 28 13 13 15  4

Breda 91 33 27 29 29  6

Drimmelen 30 8 7 13 8 2  

Etten-Leur 46 27 23 8 13  2

Geertruidenberg 21 14 10 4 7   

Halderberge 31 20 16 4 11   

Moerdijk 38 24 12 6 20   

Oosterhout 35 14 9 15 11   

Roosendaal 53 21 26 11 16   

Rucphen 9 5 5 2 2   

Steenbergen 30 12 5 8 10 1 6

Werkendam 46 21 10 11 23  2

Woensdrecht 18 15 3 6 7  2

Woudrichem 28 4 7 10 11   

Zundert        

onbekend 8 3 2  6   

Totaal: 549 260 185 142 196 4 22

In 2015 is er 481 keer ondersteuning geboden. 

2.828x
advies

6.670
meldingen

 1.351x
ondersteuning 
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Aantal senioren en  

betrokkenheid kinderen 

Meldingen

Aantal klanten ouder dan 60 jaar: 971

Aantal klanten jonger dan 18 jaar: 6.818

•  leeftijd 0-4 jaar: 7%

•  leeftijd 5-10 jaar: 11%

•  leeftijd 11-17 jaar: 15%

•  18 jaar en ouder: 66%

•  leeftijd onbekend: 1%

De wettelijke termijn van triage is 5 

dagen. Deze wordt 100% behaald.

2.2 Inzet vervolgtraject
Conform Handelingsprotocol Veilig Thuis  

wordt er bij iedere melding (tenzij 

het een onterechte melding is) een 

vervolgtraject ingezet. Het inzetten 

van vervolgtrajecten heeft tot doel het 

bewerkstelligen van duurzame veiligheid 

en herstel van de gevolgen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. De 

wettelijke termijn is als volgt: Veilig Thuis 

draagt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 

binnen een termijn van tien weken, zorg 

voor het inzetten van vervolgtrajecten. 

Uitvoering

Veilig Thuis neemt verantwoordelijkheid 

voor veiligheid en herstel bij alle 

meldingen waarvoor een vervolgtraject 

wordt ingezet. Dat wil zeggen dat 

Veilig Thuis er zorg voor draagt dat een 

veiligheidsplan en een hulpverlenings-/

herstelplan worden opgesteld in alle 

meldingen die daarvoor in aanmerking 

komen. In meldingen waar Veilig 

Thuis zelf de verantwoordelijkheid 

neemt voor de vervolgstappen en/of 

onderzoek doet, stelt Veilig Thuis zelf 

deze plannen op. Bij meldingen die 

worden overgedragen maakt Veilig Thuis 

afspraken met ketenpartners over het 

opstellen en uitvoeren van die plannen. 

Met gemeenten zijn deze afspraken in 

concept uitgewerkt en naar verwachting 

in maart 2017 geaccordeerd.

Het registratiesysteem differentieert 

niet de inzet bij vervolgtrajecten. 

Casussen die snelle overdracht kennen 

vragen immers minder activiteit en 

capaciteit dan de inzet bij crisis en/of 

veiligheidsinschattingen. 

Veilig Thuis beoordeelt iedere melding 

aan de hand van het triage-instrument. 

In geval van politiemeldingen worden 

deze in overleg met de politie in beide 

veiligheidshuizen getriageerd. Op 

basis van de inhoud van de melding 

en verrijking van informatie wordt 

beoordeeld wat het vervolg moet zijn. 

Veilig Thuis speelt een rol in casussen 

waarin sprake is van structurele en/of 

acute onveiligheid, met als doel (waar 

dat kan) afschalen en warm overdragen 

aan de (lokale) professional. 

Hieronder schetsen we drie voorbeelden 

van actieve bemoeienis van Veilig Thuis 

in het kader van “inzet vervolgtrajecten” 

die regelmatig voorkomen naar 

aanleiding van een melding:

1.  Huisbezoek samen met Veilig Thuis en 

(lokale) professional

Naar aanleiding van een politiemelding 

waarin sprake is (geweest) van huiselijk 

en fysiek geweld wordt afgestemd 

met de lokale professional (CJG) die 

betrokken is geweest. Vader ontkent 

en/of bagatelliseert wat is gebeurd. Op 

basis van de inhoud van de melding en 

verrijking van informatie wordt gesteld 

dat het gewenst is dat Veilig Thuis ter 

ondersteuning van de CJG-er aansluit bij 

het gesprek met betrokkenen. Redenen 

hiervoor zijn onder meer:

•  meekijken naar de veiligheid en 

wat nodig is voor betrokkenen om 

veiligheid te kunnen garanderen;

•  dat Veilig Thuis de urgentie van het 

probleem benadrukt bij betrokkenen, 

zodat de CJG-er daarmee verder kan. 

Ouder dan 60 jaar

Kinderen

7%

11%

15%

66%

971

6.818
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2.  Netwerkberaad door Veilig 

Thuis in afstemming met (lokale) 

professional(s)

Veilig Thuis ontvangt meerdere 

meldingen over één gezinssysteem en er 

zijn meerdere hulpverleners betrokken. 

Er is sprake van een gespannen 

gezinssfeer die langdurig bestaat en 

ouders lijken geen mogelijkheden 

te hebben om hierin zelfstandig 

verandering te brengen. Gezien de 

zorgen is door Veilig Thuis besloten 

een netwerkberaad te organiseren, 

met als doel te trachten om huidige 

hulpverlening binnen het gezin te 

continueren en veiligheidsafspraken 

te maken. Veilig Thuis treedt op 

als facilitator, stelt bodemeisen en 

draagt warm over aan de betrokken 

hulpverleners.

3.  Directe veiligheidsafspraken door 

Veilig Thuis

Veilig Thuis ontvangt een telefonische 

melding van de jeugdgezondheidszorg. 

Vader is in een psychose geraakt en doet 

verontrustende uitspraken. Zo dreigt hij 

zijn behandeld arts dood te schieten. Zijn 

dochter geeft aan zich onveilig te voelen 

en wil dat haar vader wordt opgenomen. 

Echter, er is geen plek bij de GGZ voor 

opname. Gelet op vermoedens van acuut 

gevaar onderneemt Veilig Thuis direct 

actie en maakt veiligheidsafspraken 

met het netwerk, zodat de kinderen 

veilig zijn en bodemeisen zijn gesteld 

om de veiligheid voor alle betrokkenen 

te kunnen waarborgen totdat opname 

bij GGZ mogelijk is. Uiteindelijk kwam 

er plek vrij bij de GGZ en is vader 

opgenomen.

Voor 2017 wordt met de werkgroep ICT 

het speerpunt opgenomen om vanaf het 

tweede kwartaal meer gedifferentieerd 

aan te kunnen geven wat voor type 

vervolgtrajecten zijn ingezet.

Crisisopvang bij Safegroup in 2016

Aantal 
cliënten

Betrokken 
kinderen

Toeleiding naar 
Crisisopvang

83

Toeleiding 
naar Ambulant 
tijdelijk wonen

57 43
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2.3 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 in 2016

Huiselijk Geweld overleg Aantal

Veiligheidshuis BoZ 735

Veiligheidshuis Breda 470

Totaal 1.205

Scenarioteam seksueel 
geweld

Aantal

Veiligheidshuis BoZ 46

Veiligheidshuis Breda 38

Totaal 84

In 2015 zijn 109 casussen besproken in het 
scenarioteam seksueel geweld. In het huiselijk 
geweld overleg zijn 1.398 zaken besproken. 

Met netwerkpartners is een pilot 

gestart en succesvol afgerond om de 

overlegstructuur te reduceren naar enkel 

noodzakelijke casussen. Ons streven 

is om met gezinnen te spreken en zo 

min mogelijk over hen te spreken. Door 

scholing en evaluatie van inzet van 

familienetwerkberaden in de keten te 

introduceren denken we hier een mooie 

start mee te hebben gemaakt. 

Belangrijke activiteiten in 2016 in 

regisseren van processen waren;

•  Coördinatie van samenwerking rondom 

toeleiding naar de vrouwenopvang.

•  Samenwerking met ZSM 

(afdoeningstafel van OM met partners).

•  Protocol eerdreiging & familiedrama is 

geüpdatet met partners en vastgesteld 

in strategisch overleg partners zorg en 

straf.

•  Coördinatie van samenwerking met 

Brabantse Veilig Thuis organisaties 

m.b.t. nachtdiensten.

•  Doorontwikkeling huiselijk geweld 

overleg (meer praten met mensen in 

plaats van over).

•  Medisch protocol vermoeden seksueel 

misbruik regio West-Brabant (taken en 

verantwoordelijkheden ziekenhuizen, 

forensisch artsen en Veilig Thuis).

•  Samenwerking met regionale 

ketenpartners m.b.t. aanpak 

loverboyproblematiek.

•  Ontwikkeling en samenwerking met 

politie m.b.t. High Crime zaken.

Geweld stopt
niet vanzelf.
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2.4 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. 

In 2016 is beleid rondom inzet van 

monitoring aangescherpt en vastgesteld 

waardoor zicht op veiligheid geborgd 

is. Daarnaast is het onderzoeksplan 

aangepast en wordt met het Kr8-

Kollektief nagedacht welke aspecten 

van deze kwaliteitsslag ook relevant 

zouden kunnen zijn voor andere 

netwerkpartners. Door vroegtijdig 

met partners uit het lokale veld 

samen te werken, is overdracht 

soepeler te realiseren. Tot slot 

is de onderzoeksopzet rondom 

partnergeweld zonder kinderen en 

ouderenmishandeling kritisch bezien en 

wordt door de gedragswetenschappers 

meegedacht in effectieve interventies 

rondom gedrag bij volwassenen. De 

samenwerking met onder andere Politie 

en Openbaar Ministerie is hierbij zeer 

belangrijk.

De wettelijke termijn van doorlooptijden 

van onderzoeken is 70 dagen. Deze 

termijnen zijn lang niet altijd gehaald. 

Redenen hiervoor zijn:

Casus	specifiek:

•  Zorgmijdend gedrag betrokkenen en 

onbereikbaarheid van betrokkenen 

of informanten (bijv. vakantie, ziekte, 

etc.).

•  Complexiteit van zaken en/of 

nieuwe meldingen leiden tot nieuwe 

onderzoeksvragen of interventies 

vanuit Veilig Thuis.

Overstijgend: 

•  Wachtlijst.

•  Directe actie bij (vermoeden van) 

acute onveiligheid (crisis) doorkruist 

voortdurend het regulier werkproces.

Zicht op veiligheid is geborgd echter 

de doorloop van onderzoek vraagt 

aandacht en is als speerpunt gelabeld 

voor 2017.

Aantal onderzoeken per gemeente 

Onderzoeken in 2016 Aantal

Aalburg 6

Alphen-Chaam 3

Baarle-Nassau 4

Bergen op Zoom 40

Breda 97

Drimmelen 7

Etten-Leur 23

Geertruidenberg 8

Halderberge 16

Moerdijk 18

Oosterhout 27

Roosendaal 64

Rucphen 17

Steenbergen 10

Werkendam 19

Woensdrecht 10

Woudrichem

Zundert 9

Buiten regio 7

Totaal 385

In 2015 zijn 406 onderzoeken uitgevoerd.

385
onderzoeken
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Aantal senioren en  

betrokkenheid kinderen 

Onderzoeken tweede kwartaal

Aantal klanten ouder dan 60 jaar: 35

Aantal klanten jonger dan 18 jaar: 493

•  leeftijd 0-4 jaar: 13%

•  leeftijd 5-10 jaar: 15%

•  leeftijd 11-17 jaar: 15%

•  18 jaar en ouder: 56%

•  leeftijd onbekend: 1%

2.5 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.

In 2016 is het werkproces van 

huisverbod en het proces van 

casusregie in algemene zin door het 

team en leidinggevende geëvalueerd 

en bijgesteld. Door middel van 

casuïstiekbesprekingen wordt 

gemonitord hoe er gewerkt wordt en 

geïntervenieerd daar waar bijstelling 

nodig is.

De effectiviteit van de inzet van 

casusregie trachten we in beeld te 

brengen door veiligheidscijfers bij start 

en einde aan te geven. Het streven is 

om met een voldoende af te sluiten. 

De scores worden zowel door de 

uitvoerend medewerker als door het 

betreffende gezin gegeven. Helaas blijkt 

het registratiesysteem niet afdoende 

waarborg te bieden (verplichte velden). 

Deze correctie zal plaatsvinden in 

2017. Uit steekproef onder enkele 

zaken blijkt dat de veiligheid in het 

systeem na afsluiten in 70% van de 

zaken is gestegen tot een 6 of meer. 

Uitgangspunt voor VT is dat een zaak 

pas kan worden overgedragen en 

afgesloten als de veiligheid minimaal 

voldoende is (6). In zaken waarbij de 

veiligheid lager blijft wordt een melding 

bij de Raad voor de Kinderbescherming 

gedaan in het geval er kinderen zijn 

betrokken of wordt niet afgesloten.

Ouder dan 60 jaar

Kinderen

13%

15%

15%

56%

35

493
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Aantallen casusregie per gemeente

Zaken casusregie in 2016 Aantal

Aalburg 3

Alphen-Chaam 2

Baarle-Nassau 5

Bergen op Zoom 13

Breda 137

Drimmelen 12

Etten-Leur 27

Geertruidenberg 8

Halderberge 6

Moerdijk 9

Oosterhout 31

Roosendaal 25

Rucphen 7

Steenbergen 5

Tholen 3

Werkendam 16

Woensdrecht 10

Woudrichem 11

Zundert 6

Niet ingevuld 6

Incl. zorgmelding ouderen 342

Excl. zorgmelding ouderen 165

In 2015 zijn 268 zaken door cluster casusregie 
opgepakt.

Aantallen netwerkberaden/

ketenoverleg per gemeente

Netwerkberaden/
ketenoverleg in 2016

Aantal

Aalburg 3

Bergen op Zoom 7

Breda 25

Etten-Leur 7

Geertruidenberg 3

Halderberge 3

Moerdijk 3

Oosterhout 3

Roosendaal 19

Rucphen 5

Steenbergen 2

Tholen 2

Werkendam 5

Woudrichem 2

Zundert 2

Buiten regio 2

Totaal 93

93
netwerkberaden

342x

casusregie
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Aantal senioren en  

betrokkenheid kinderen 

Casusregie

Aantal klanten ouder dan 60 jaar: 221

Aantal klanten jonger dan 18 jaar: 227

•  leeftijd 0-4 jaar: 9%

•  leeftijd 5-10 jaar: 9%

•  leeftijd 11-17 jaar: 8%

•  18 jaar en ouder: 73%

•  leeftijd onbekend: 1%

Aantal huisverboden per gemeente

Huisverboden per gemeente Aantal

Bergen op Zoom 10

Breda 16

Drimmelen 2

Etten-Leur 2

Geertruidenberg 1

Halderberge 5

Oosterhout 2

Roosendaal 13

Rucphen 4

Steenbergen 2

Tholen 3

Werkendam 6

Woensdrecht 3

Woudrichem 1

Zundert 1

Totaal 71

Aantal huisverboden in 2015: 71

We hebben eind 2016 aangekondigd 

dat we een toename verwachten in 

het aantal huisverboden. We denken 

dat de beleidswijziging bij politie om 

Hulpofficieren	van	Justitie	(HovJ)	vrij	te	

maken voor oplegging van huisverboden 

een toename voor het aantal 

opleggingen zal betekenen. Eind 2016 

werden HovJ-ers opgeleid. Overigens is 

Veilig Thuis ook actief in zaken waarbij 

uiteindelijk toch geen huisverbod wordt 

opgelegd vanwege moverende redenen.

Ouder dan 60 jaar

Kinderen

9%

9%

8%

73%

221

227

huisverboden

71
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2.6 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, Novadic-Kentron, 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.

Het Interventieteam wordt landelijk 

gezien als koploper in de MDA++ aanpak 

(multidisciplinaire aanpak structureel 

geweld).

Zaken worden na maximaal een 

jaar afgesloten en wanneer nodig 

overgedragen met veiligheidsafspraken 

aan de instelling die de begeleiding 

overneemt. Het Veiligheidscijfer is 

dan in ieder geval een 6. In het geval 

de score lager is dan wordt de zaak 

niet overgedragen maar blijft het 

interventieteam actief.

Bij afsluiting ligt het gemiddelde cijfer in 

de meeste gevallen dus hoger dan een 6.

Aantallen zaken per gemeente

Casussen Interventieteam 
in 2016

Aantal

Aalburg 1

Bergen op Zoom 11

Breda 16

Etten-Leur 5

Oosterhout 1

Halderberge 1

Roosendaal 16

Rucphen 2

Werkendam 2

Woensdrecht 2

Woudrichem 1

Totaal 58

In 2015 zijn 63 zaken opgepakt. 

Er wordt kritisch gescreend of een casus 

voldoet aan de criteria voor inzet van het 

Interventieteam. Deze screening gebeurt 

binnen het Huiselijk Geweld Overleg. De 

screening vraagt periodieke evaluatie.

58x
Interventieteam
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2.7 Aandachtsgebieden
Veilig Thuis kent diverse expertise-

gebieden	m.b.t.	specifieke	vormen	

van geweld. De kennis rondom 

deze expertise wordt actief op peil 

gehouden 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, 

familiedrama, vechtscheiding en 

kwetsbare zwangeren & (ongeboren) 

kind.

Geweld stopt
niet vanzelf.

Geweld stopt
niet vanzelf.

Geweld stopt
niet vanzelf.

Geweld stopt
niet vanzelf.

Aandachtsfunctionarissen 
van	specifieke	gewelds-
groepen zorgen voor een 
specialistische aanpak op 
maat.
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2.8 Voorlichting
Veilig Thuis heeft in opdracht van de 

centrumgemeente met incidentele 

subsidie vier verdiepingsbijeenkomsten 

gehouden voor netwerkpartners om 

kennis te verbreden en samenwerking te 

bevorderen. 

Daarnaast	is	specifiek	ingezet	in	

kennisverbreding en samenwerking 

rondom het thema ouderenmishandeling 

door:

•  4 intervisiebijeenkomsten 

ouderenmishandeling door een 

externe trainer (Eric Sulkers) met 12 

deelnemers;

•  bijeenkomst ouderenmishandeling/

financiële	uitbuiting	voor	225	

deelnemers samen met Stichting 

Mentorschap wat heeft geleid tot 

afspraken voor samenwerking met 

banken, notarissen en rechtbank te 

verstevigen (wordt vervolgd in 2017).

Overzicht van activiteiten met incidentele subsidie:

Activiteit Aantal Onderwerp Aantal 
deelnemers

Verdiepings-
bijeenkomsten

1 Meldcode 200

1 Ouderen	financieel	veilig 95

1 Eer gerelateerd geweld 90

1 Loverboyproblematiek 200

Intervisie-
bijeenkomst

4 Ouderenmishandeling 12

Overzicht van activiteiten vanuit reguliere subsidie:

Activiteit Aantal Onderwerp Aantal 
deelnemers

Bijeenkomst 1 Ouderenmishandeling/financiële	
uitbuiting

200

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

1 3-daagse training Facilitator 10

3 3-daagse training Samenwerken aan 
Veiligheid

39

Bij iedere voorlichtingsactiviteit wordt 

een evaluatieformulier uitgereikt. Deze 

worden intern geëvalueerd. Over het 

algemeen worden de activiteiten als zeer 

goed beoordeeld.

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

2.733
deelnemers
voorlichting
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2.9 Deskundigheidsbevordering intern

In 2016 is uitvoering 
gegeven aan het 
scholingsbeleid 2016

Gerealiseerd Aantal 
medewerkers

Intervisie 6/8-wekelijks alle

Casuïstiekoverleg 4-wekelijks alle.

Coachtrajecten Individuele coaching 8.

Werkbegeleiding Werkbegeleiding wordt ingezet bij noodzaak 8

Scholing 
Individueel

Training Loverboys 2.

Training Teamcoaching 1.

15 supervisiebijeenkomsten 2 gw-ers

Handelingsgerichte Diagnostiek 2 gw-ers

Projectmanagement hbo plus 2.

De complexiteit van daderschap bij zedenfeiten 1

Basistraining AFAS 1.

Training AFAS werving en selectie 1.

Train de trainer Aandachtsfunctionaris 
Ouderenmishandeling

1

E-learning ISO Norm 9001-2015 KIWA 1

ECABO Basistraining Opleiden in de 
Beroepspraktijk

1

EVC traject SKJ registratie 1

Train de trainer hg/km 1

Modules Blended Learning:  
Vechtscheiding  
Eergerelateerd geweld  
Kind Oudermishandeling  
Ouderenmishandeling

 
3 
2 
3 
3

In 2016 is uitvoering 
gegeven aan het 
scholingsbeleid 2016

Gerealiseerd Aantal 
medewerkers

Scholing In 
Company (SKJ 
geregistreerd)

Training Veilig Werken alle

Facillitor/leiden netwerkberaad 12-15

1 Training Geweldloos Verzet/Nieuwe Autoriteit 12-15

1 Training Beroepsethiek (introductie en 
Verdieping)

12-15

1 Training 'Wat kunnen kinderen ons vertellen, 
gesprekken met kinderen over km/hg' 

12-15.

1 Training Ouderenmishandeling 12-15.

1 Training Kort & bondig rapporteren 12-15.

1 Training Veiligheidsplanning 12-15.

Teamtrainingen Teamcoaching team Ondersteuning team

Teambuilding 1 team

Teambuilding Staf Staf

Deelname aan 
symposia en 
Congressen

Diagnostiek bij vermoeden seksueel misbruik 1.

Studiedag Ouderen (jaarcongres) 1.

Dag van de Coach 1.

Praktijkseminar: Veranderdag 2016 1.

SCEM (Eucan) 1.

3e Jaarcongres Huiselijk Geweld 1.

LOCK Congres 'Samenwerken aan veiligheid' 2.
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3.1 Cliënttevredenheid
Uiteraard realiseren we ons dat 

onze cliënten niet altijd blij zijn met 

onze komst. We komen immers op 

het moment dat er signalen zijn van 

onveiligheid. Vaak wordt door derden 

gemeld. Dit neemt niet weg dat we 

graag toetsen of onze inzet naar 

tevredenheid verloopt. Dit bevragen we 

zowel bij cliënten als bij professionele 

melders. professionals en adviesvragers.

De algemene tevredenheid over Veilig 

Thuis verkregen vanuit vragenlijsten 

aan de cliënten

De gemiddelde score van 55 cliënten is 

6,6.

Ons streven is om de respons in de 

toekomst hoger te laten zijn. Dit is 

onderwerp van gesprek in de werkgroep 

kwaliteit waar we de mogelijkheid van 

een digitale enquête zullen meenemen.

3.2 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 

kindermishandeling in de lokale teams 

aanwezig is, des te vaker kan Veilig 

Thuis de verantwoordelijkheid voor 

vervolgstappen overdragen aan deze 

teams. Om verwachtingen over en weer 

uit te kristalliseren zijn bijeenkomsten 

georganiseerd om te duiden waarover 

afspraken nader gemaakt moeten 

?

3. 
Maatschappelijk ondernemen
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worden. Dit heeft geleid tot een richtlijn 

samenwerkingsafspraken die in 2017 

geaccordeerd wordt.

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 triageoverleg 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 geweld-

zaken onder voorzitterschap en regie-

voering van Veilig Thuis. In deze 

overleggen wordt de benodigde 

informatie gedeeld en worden concrete 

afspraken gemaakt rondom veiligheid en 

inzet.

3.3 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 

Meldpunten 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.

3.4 Aandacht aan milieu en 
duurzaamheidsaspecten
Veilig Thuis neemt milieuaspecten in 

acht door zo min mogelijk papier te 

verspillen. Dossiers zijn digitaal en 

laptops zijn ter beschikking gesteld aan 

medewerkers. Medewerkers worden 

eveneens 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 

veiligheidsafspraken 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.
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3.5 Activiteiten maatschappe lijke 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 

aandacht voor huiselijk geweld en 

kindermishandeling te borgen.

Veilig Thuis is actief op het gebied van 

Social media (twitter en blogs) om 

bekendheid rondom de organisatie te 

vergroten. Ook advertenties en artikelen 

in magazines dragen hieraan bij:

Wanneer Waar Wat

25-1 ONS Weekblad Certificering	ISO

3-2 Weekblad Nieuw Ginneken Certificering	ISO

9-1 BN de Stem In elke klas slachtoffer huiselijk geweld

februari Breda en regio (gemeente, 
instellingen, publiek)

Sticker Ik houd het gezellig (t.b.v. 
Carnaval)

13-4 BN de Stem Zorgbijlage Kindermishandeling

24-5  Verdiepingsbijeenkomst Financiële 
Uitbuiting

15-6  Internationale dag tegen 
Ouderenmishandeling

13-9  Verdiepingsbijeenkomst Eergerelateerd 
Geweld (+ factsheet)

najaar 
2016

BN de Stem Advertentie Stop Kindermishandeling

7-11 BN de Stem Bericht Week tegen de 
Kindermishandeling

8-11 Halsterse krant Advertentie + redactioneel Week tegen 
de Kindermishandeling

8-11 Stadsblad Breda Persbericht Week tegen de 
Kindermishandeling

nov Informatiekrant Veilig Leven 
en Wonen ABG-gemeenten

Advertentie Veilig Thuis algemeen

17-11 Verdiepingsbijeenkomst Loverboys

17-11 Bredase Bode Wij maken er een punt van

29-11  Mentorschap bijeenkomst

30-11 BN de Stem, regio Etten-
Leur

Bericht Mentorschap en samenwerking

Augeo Magazine Bijdrage geleverd over Praten met 
kinderen

Twitter/Website/LinkedIn: Certificering,	Trouwen	tegen	je	wil	
(april 2016), Internationale dag tegen 
oudermishandeling, Week tegen 
de Kindermishandeling, Aanpak 
grensoverschrijdend gedrag, Tegengaan 
financieel	misbruik	ouderen,	diverse	
vacatures.

wekelijks Blogs Debbie Maas
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Veilig Thuis werkt actief mee aan 

onderzoeken ten behoeve van analyse 

van geweld of bevordering van 

samenwerking.

Onderzoeken 2016:

•  Bijdrage geleverd aan visieontwikkeling  

rondom aanpak seksueel geweld 

acuut. Gemeenten in West- en Midden 

Brabant oriënteren zich op een centrum 

seksueel geweld.

•  Aanvraag onderzoek NICH-D, 

onderzoek C. de Ruijter (onderzoek 

welke vragen bij interview van kinderen 

relevant zijn).

•  Deelname onderzoek jeug beschermings-

keten door Van Montfoort.

•  Meegewerkt aan onderzoek 

vrouwelijke plegers partnergeweld en 

kindermishandeling (VU Amsterdam).

Pilot 2016:

•  Landelijke pilot doorontwikkeling 

triage instrument Veilig Thuis (testen 

en	verfijnen	van	aangepast	instrument	

met onderliggende visie).

•  Pilot inzet instrument Masic bij 

vermoedens van seksueel misbruik 

onder begeleiding van C. de Ruijter, 

Universiteit van Maastricht.

•  Ontwikkelen instrument casus review 

en calamiteiten bespreking via Prisma, 

VT West- en Oost-Brabant

•  Deelname pilot SWING waarbij 

casuïstiek werd besproken om 

verbeteringen in samenwerking  

in de keten te organiseren.

•  Pilot ouderenmishandeling Politie en 

Veilig Thuis waarbij politie zorgen 

rondom ouderen meldt en Veilig Thuis  

 

meldingen ontvangt en beziet wat 

nodig is.

•  Veilig Thuis participeert actief in 

de doorontwikkeling van het Kr8-

Kollektief (ook wel bekend als 

beschermingstafel) waarbij het 

doel is om verantwoordelijkheid en 

bespreken van geweld zoveel mogelijk 

in lokale teams te beleggen. De inzet 

is om beschermingsmaatregelen te 

voorkomen indien dit kan, maar aan te 

vragen indien noodzakelijk. Veilig Thuis 

wordt ingezet bij acute en structurele 

onveiligheid.
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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 

gangbare Governancecode . De 

betreffende codes zijn vertaald in 

het reglement Good Governance. 

Daarin is o.a. een artikel opgenomen 

over onverenigbaarheid van functies 

en de gewenste onafhankelijkheid. 

Geconstateerd is dat daarvan in 2016 

geen sprake is geweest. Organisatie-

activiteiten 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.

Veilig Thuis levert periodiek voortgangs-

cijfers aan CBS en voortgangs rapportages  

aan gemeenten.

4. 
Governancecode
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Geweld stopt
niet vanzelf.

Veilig Thuis hanteert een actief beleid 

op het terugdringen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling, het 

doorverwijzingsbeleid 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 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 zal daarom in de structuur 

innovatie en expertiseontwikkeling een 

duidelijke plek geven.

5. 
Beleid, inspanningen  
en prestaties
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Het kwaliteitssysteem conform ISO norm 

is ingericht en goedgekeurd door KIWA.

De klachtenprocedure is beschreven en 

beschikbaar via folder en website. De 

procedure bij uitingen van ongenoegen 

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 adjunct-directeur van Veilig Thuis 

is toegevoegd als lid van het dagelijks 

bestuur landelijk Netwerk Veilig Thuis. In 

die hoedanigheid heeft zij met de andere 

leden van het dagelijks bestuur overlegd 

met de Inspecties over het vervolg van 

inspecteren. De inspecties bezoeken de 

Veilig Thuis organisaties in 2017.

Doelen voor het volgend verslagjaar 

t.a.v. kwaliteit, medewerkers en 

positionering.

•  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. De doorontwikkeling 

van het triage instrument levert hier 

een belangrijke bijdrage aan (termijn 

van triage wordt 100% gehaald). Als 

speerpunt voor 2017 is geformuleerd 

om de doorlooptijden bij onderzoek 

tot minder dan 70 dagen te reduceren 

(kort waar kan, iets langer waar moet). 

•  Investeren in preventie en onder-

steuning van lokale professionals. 

Door ondersteuners van Veilig Thuis 

lokaal te laten samenwerken wordt 

kruisbestuiving van expertise ingezet 

en veiligheid van gezinnen bevorderd. 

De samenwerkingsafspraken tussen 

Veilig Thuis en gemeenten zal 

verwachtingen over en weer scherpen 

waardoor samenwerking vloeiender 

verloopt.

•  Aansluiten bij ontwikkelingen rondom 

aanscherping van de Meldcode 

(verwachting 2018). 

De Meldcode Huiselijk Geweld 

en Kinder mishandeling wordt 

aangescherpt wat effect heeft op de 

bevoegd heden en werkwijze van Veilig 

Thuis. Bij landelijke werksessies wordt 

een actieve bijdrage geleverd door 

Veilig Thuis West-Brabant. Daarnaast 

krijgen deze en andere ontwikkelingen 

een podium in het Regionaal Overleg 

Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 

waar gemeenten en netwerkpartners 

samen visie en actie formuleren voor 

West-Brabant rondom thema’s inzake 

huiselijk geweld en kindermishandeling. 

•  Het realiseren van expertise 

en coördinatie van specifieke 

geweldsproblematiek. 

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. 

Investering in scholing, intervisie en 

teamcoaching leveren een bijdrage aan 

het intern actualiseren van kennis en 

expertise. 

•  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-

wetenschapper alsmede de werkwijze 

rondom zorgvuldige besluitvorming (al 

dan niet multidisciplinair) is geborgd 

binnen de werkprocessen. 

Aantal uitingen van ongenoegen: 11

Aantal bemiddelingsgesprekken voortkomend uit deze uitingen  

van ongenoegen: 7

Aard van maatregelen voortkomend uit deze gesprekken: 

•  Cluster ondersteuning gevraagd om in gesprekken met melders er extra aandacht 

aan te besteden dat de informatie die melder verstrekt in principe ook ter inzage is 

voor ouders tenzij…

•  Medewerkers er extra op geattendeerd dat verwachtingen helder gecommuniceerd 

worden en transparant zijn. Dit is ook de basishouding van de Veilig Thuis 

medewerker.

Aantal klachten formeel voorgelegd aan de externe klachtencommissie: geen

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 wordt het beleid rondom 

Persoonlijke Ontwikkelplannen (POP) 

verder doorontwikkeld.

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

Een interne werkgroep Veiligheid 

adresseert actuele thema’s die 

aandacht en/of aanpassing van beleid 

vragen. Zo is een plenaire bijeenkomst 

georganiseerd om bewustwording 

en regelgeving rondom Social media 

te verkennen. 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. 

De werkgroep kwaliteit monitort kritisch 

de inhoud en aantallen van de MIC 

meldingen en het volgen van procedures 

rondom klachten.

Door de 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 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 2016 heeft Veilig Thuis gemiddeld qua 

personeelsformatie 52,6 fte. ingezet. Dit 

komt overeen met ca. 57 medewerkers 

(excl. inzet van ingehuurde krachten). 

Qua inzet van ingehuurde krachten is 

ca. 2,2.fte. ingezet (gerekend met 1.500 

effectieve uren per fte.). De totale inzet 

voor 2016 bedraagt derhalve 54,8 fte. 

(begroot was 58,9 fte.).

De inzet van de personeelsformatie die 

in dienst is, is als volgt in de clusters 

ingezet (gemiddelde in 2016 in fte’s):

Inzet 
2016

Begroot

Management 2,8 3,0

Staf 3,9 4,3

Cluster 
Ondersteuning

16,0 18,4

Cluster Onderzoek 13,1 13,8

Cluster regie 9,5 12,0

Administratie/
communicatie

7,3 6,2

Externe inhuur 2,2 1,2

Totaal 54,8 58,9

1,8 % van de totale personeelskosten 

is besteed aan opleidingen en 

deskundigheidsbevordering. 

Het ziekteverzuim over 2016 was 4,1%.

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 inno-

vatie- en frictiekosten

We streven ernaar om binnen de 

begroting structureel 1% voor innovatie 

7. 
Financieel beleid
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7.5 Vooruitzichten
De	financiële	situatie	van	Veilig	Thuis	

is precair. Tegelijk stellen we op basis 

van de benchmark vast dat Veilig Thuis 

landelijk gezien het hoogste aantal 

meldingen heeft. Dit leidt tot een 

hoge werkdruk in de organisatie. Alle 

reden om In de eerste helft van 2017 

mede op verzoek van de stuurgroep 

GIA een doorkijk te maken voor de 

komende 4 jaar ten behoeve van 

de subsidiegevers. Dit om tot een 

aanvaardbare werkbelasting te komen 

en inzichtelijk te maken welke gevolgen 

de ontwikkelingen in het veld hebben 

op	de	benodigde	financiële	middelen	

en ook om de additioneel benodigde 

middelen aan te geven ten gevolge van 

CAO- en andere kostenontwikkelingen.

De Veilig Thuis organisaties zijn nog 

jonge organisaties. Zij zullen zich in de 

komende jaren doorontwikkelen mede 

gelet op de politieke ontwikkelingen 

als aanscherping van de Meldcode, 

ontwikkeling van een centrum 

seksueel geweld en multidisciplinair 

samenwerken.

en 1% voor frictiekosten te begroten. Dit 

is in de begroting 2016 slechts voor 0,6% 

gelukt in plaats van de beoogde 2%.

7.2 Resultaat over 2016
De jaarrekening van Veilig Thuis West-

Brabant geeft over 2016 een negatief 

resultaat van € 17.066. Dit is verklaarbaar 

uit de extra benodigde dotatie van de 

jubileumvoorziening.

7.3. Incidentele subsidies en 
opdrachten 2016
Eind 2016 hebben we een extra subsidie 

ontvangen om 3 fte. op te plussen en 10 

extra onderzoeken door extern bureau 

BMC uit te laten voeren in 2016/2017 

ad € 246.000. Ten behoeve van de 

extra inzet van BMC (10 onderzoeken) 

en het verwerven van 3 fte. zijn in 

2016 voorbereidende werkzaamheden 

verricht. Dit heeft ca. € 4.920 gekost. 

Dit is als bate over 2016 meegenomen. 

De rest is verantwoord als vooruit 

ontvangen subsidie.

Daarnaast hebben we een incidentele 

opdracht ontvangen van de gemeente 

Breda om 4 verdiepingsbijeenkomsten te 

organiseren ad € 28.000 (incl. BTW). 

Tot slot hebben we voor de gemeente 

Tholen een aantal meldingen huiselijk 

geweld en tijdelijke huisverboden uit 

kunnen voeren ad € 16.022. 

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 6.1

Kengetal 2016 Norm

Weerstands-
vermogen

-0,0% 5%

Liquiditeit 0,6 1,0

Solvabiliteit 0,1* 0,5

*  Het weerstandsvermogen en de solvabiliteit zijn 
vertekend door de extra incidentele bijdrage van 
de gemeente voor 2017. Zonder deze bijdrage was 
sprake van een negatief weerstandsvermogen en 
solvabiliteit. De vermogenspositie van VT-West-Bra-
bant blijft derhalve zorgwekkend.

Activiteiten op het gebied van  

onderzoek en ontwikkeling

KIWA heeft de externe audit uitgevoerd 

ten	behoeve	van	de	ISO	certificering,	

ISO	certificaat	is	geprolongeerd

Veilig Thuis  

West-Brabant

Advies- en meldpunt huiselijk 

geweld en kindermishAndeling

St. Ignatiusstraat 253

4817 KK Breda

t. 076-5233466

e. info@veiligthuiswb.nl

w. veiligthuiswestbrabant.nl

KvK-nummer: 62075802

Rechtsvorm: Stichting

mailto:info%40veiligthuiswb.nl?subject=
http://veiligthuiswestbrabant.nl
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