10 VRAGEN EN ANTWOORDEN OVER VEILIG THUIS
(Ex)partners, ouders en kinderen, broers en zussen, grootouders en
kleinkinderen. In elke relatie is wel eens ruzie. Maar als de stoppen echt
doorslaan, wat dan? Wat te doen als er thuis geweld wordt gebruikt? Dan is
Veilig Thuis er.

1. WAT IS VEILIG THUIS?
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in afhankelijkheidsrelaties, zoals
huiselijk geweld, kinder- en ouderenmishandeling.

Voorbeelden van geweld in afhankelijkheidsrelaties
 Lichamelijke mishandeling/verwaarlozing
 Psychische en emotionele mishandeling/verwaarlozing
 Seksueel geweld
 Verbaal geweld (schelden)
 Financiële uitbuiting
 Ontspoorde (mantel)zorg
 (Ex)partner geweld
 Huwelijksdwang
 Genitale verminking
 Achterlating
 Loverboy-problematiek
 Kindermishandeling
 Ouder(en)mishandeling

2. WIE KUNNEN ER BIJ VEILIG THUIS TERECHT?
Slachtoffers, daders, omstanders en professionals.

3. WAT IS HET DOEL VAN VEILIG THUIS?
Veilig Thuis streeft ernaar dat iedereen een veilig thuis heeft. Bij elke melding wordt zo
veel mogelijk gezocht naar een duurzame oplossing, zodat het geweld niet voor even,
maar voor altijd stopt.

4. IS ER EEN VEILIG THU IS ORGANISATIE IN ZU ID-LIMBURG?
Elke regio moet beschikken over een meld- en adviespunt voor geweld in
afhankelijkheidsrelaties: Veilig Thuis. Er zijn in Nederland 26 Veilig Thuis organisaties. De
Zuid-Limburgse gemeenten hebben dit ondergebracht bij de GGD Zuid Limburg. Per regio
kan dit anders georganiseerd zijn.

5. WAT DOET VEILIG THUIS ZUID-LIMBURG?







24/7 bereikbaar zijn voor meldingen
de urgentie van de meldingen bepalen (= triage)
onderzoek doen
casussen overdragen aan het lokale veld (zie kader)
de afgesproken hulpverlening monitoren
het lokale veld bijstaan met hulp en advies

Het lokale veld bestaat uit alle partijen die onder verantwoordelijkheid van de
gemeenten diensten voor jeugd en volwassenen uitvoeren. Er is een grote variatie
tussen gemeenten in werkwijze, expertise, het aantal wijkteams en hun
samenstelling en omvang.

6. MET WIE WERKT VEILIG THUIS SAMEN?
Geweld in afhankelijkheidsrelaties is vaak complex. In de levens van daders en
slachtoffers is geweld meestal niet het enige probleem. Het geweld gaat bijvoorbeeld
gepaard met drugs- of drankmisbruik, schulden, stress, overbelasting of psychische
problemen. Voor het duurzaam oplossen van die problemen is samenwerking met andere
partijen een voorwaarde. Het gaat om samenwerking tussen Veilig Thuis, het lokale veld,
crisisteams, de kinderbescherming, de strafketen, de Veiligheidshuizen, het onderwijs, de
gezondheidszorg, maatschappelijke zorg, de gemeenten en gespecialiseerde instellingen.
Belangrijk is dat partners elkaar kennen, een gemeenschappelijke taal spreken en
informatie uitwisselen.

7. HOE GAAT VEILIG THUIS TE WERK?
Duidt een melding op acuut gevaar, dan onderneemt Veilig Thuis direct actie om de
betrokkenen in veiligheid te brengen. Dag en nacht. Is er geen acuut gevaar, dan gaat
Veilig Thuis samen met het lokale team op huisbezoek. Hierna besluiten de partners
samen welke hulp de cliënt / het gezin nodig heeft om veilig te blijven. Veilig Thuis
probeert dan om meldingen zo veel mogelijk door te zetten naar het lokale veld. Daar
werken de hulpverleners dicht bij de burgers in de wijken. Zij weten wat er speelt en
kunnen passende, duurzame oplossingen in gang zetten. Daarbij is het belangrijk dat
ketenpartners nog beter problemen herkennen en erkennen waardoor zij nog eerder
situaties van geweld in afhankelijkheidsrelaties kunnen signaleren en oppakken.

8. WIE BETAALT DE HULPVERLENING DOOR VEILIG THUIS ?
De Zuid-Limburgse gemeenten. Zij krijgen hiervoor een bijdrage van het Rijk die is
opgenomen in de bijdrage voor de Wmo.

9. HOEVEEL MENSEN IN NEDERLAND HEBBEN TE MAKEN MET GEWELD
IN AFHANKELIJKHEIDSRELATIES?
Huiselijk geweld:

1 miljoen mensen per jaar. Tussen de 200.000 en 230.000
mensen hebben zelfs te maken met ernstig of herhaald huiselijk
geweld.
Kindermishandeling:
komt meer dan 119.000 keer per jaar voor. Gemiddeld wordt in
elke schoolklas van 30 leerlingen 1 kind mishandeld.
Ouderenmishandeling: naar schatting worden jaarlijks 200.000 65-plussers mishandeld.

10. HOE ZIT DAT MET DIE WACHTLIJST?
Het aantal meldingen bij Veilig Thuis Zuid-Limburg is de afgelopen tijd enorm gestegen.
Het is een goed teken dat mensen die hulp zoeken Veilig Thuis weten te vinden. De
organisatie is echter (nog) niet berekend op die grote toename. Overigens had in 2016
het merendeel van de 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland een wachtlijst. Sinds
begin 2017 heeft Veilig Thuis Zuid-Limburg geen wachtlijst meer. Een vraag die tijdens
de bijeenkomst op 20 april 2017 naar voren zal komen is: Hoe zorgen we ervoor dat dit
zo blijft?

Meer informatie: www.vooreenveiligthuis.nl of www.veiligthuiszl.nl

TWEE ZUID-LIMBURGSE CASUSSEN
1. KIND TUSSEN WAPENS I N EEN DRUGSPAND
Bij een inval in een drugspand treffen politie en OM een jong kind aan; in de ruimte waar
het kind zich bevindt vinden ze wapens. Het OM meldt dit bij Veilig Thuis en vraagt of de
organisatie de veiligheid van het kind kan onderzoeken. Veilig Thuis constateert dat er
onduidelijkheid is over bij welke (gescheiden) ouder het kind staat ingeschreven en waar
het zich sinds de inval bevindt, maar weet het kind uiteindelijk toch op te sporen. Er
vinden gesprekken plaats met de ouders, waarbij Veilig Thuis veiligheidsafspraken
probeert te maken voor de korte termijn (waar verblijft het kind de komende dagen
onder welke voorwaarden) en de lange termijn (in welke situatie groeit dit kind verder
op?). Met name de moeder werkt niet mee. Omdat politie en justitie weinig informatie
mogen geven over de aard van de inval, brengt Veilig Thuis de casus in in het
Veiligheidshuis. Hier wordt de zaak onder andere besproken met de Raad voor de
Kinderbescherming. Dit leidt ertoe dat Veilig Thuis de ouders toch zover weet te krijgen
dat ze aan de slag gaan met hulpverlening. Doen ze dat niet, dan zal Veilig Thuis bij de
Raad een verzoek tot onderzoek doen, wat een ondertoezichtstelling door de
kinderrechter tot gevolg kan hebben. Met de hulpverlening wordt afgesproken dat ze
Veilig Thuis inschakelen zodra de veiligheid van het kind weer in gevaar komt. Veilig
Thuis heeft nu een monitorfunctie, waarbij het na één, drie, zes en twaalf maanden
contact opneemt met de hulpverlening om te checken of het kind veilig is en nagaat hoe
de situatie is waarin het kind wordt opgevoed.

2. VROUW MET STEEKWOND DOOR PARTNER
Een arts uit een ziekenhuis belt Veilig Thuis om melding te doen over een mevrouw die
op de spoedeisende hulp is binnengebracht door haar vriend. Ze heeft een steekwond in
haar rechterzij, door deze zelfde vriend toegebracht. Mevrouw geeft aan enkele uren
eerder alcohol, cocaïne en lachgas gebruikt te hebben. Zou ook haar antidepressiva
genomen hebben volgens plan. Mevrouw heeft toestemming gegeven om te melden bij
Veilig Thuis. Er is geen duidelijke hulpvraag bij de vrouw en ze twijfelt over aangifte bij
de politie.
De politie is wel ter plaatste gekomen en op dat moment is de partner van de vrouw uit
de wachtkamer verdwenen. De politie heeft hem niet kunnen tegenhouden, omdat de
vrouw op dat moment geen aangifte deed.
Op verzoek van de vrouw is haar zus gebeld. De zus is samen met haar broer gekomen.
Op verzoek en met toestemming van mevrouw heeft de arts de familie ingelicht. Broer
en zus hebben hun zorgen om de vrouw en haar relatie geuit; het zou al vaker zijn
gebeurd en ze maken zich zorgen. Mevrouw geeft aan dat ze niet weet of ze bij haar
partner wil weggaan en ze weet ook nog niet of ze aangifte wil doen. Ze zegt dat ze geen
impulsieve dingen wil doen nu ze onder invloed is.
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