


Historie

• Veilig Thuis bestaat sinds 1 januari 2015

• Ontstaan door samenvoeging 
– Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) 
– Steunpunt Huiselijk Geweld

• 26 Veilig Thuis organisaties in Nederland 

• Keuze van Zuid-Limburgse gemeenten om Veilig Thuis onder te 
brengen bij de GGD Zuid Limburg



Veilig Thuis

• Veilig Thuis is er voor iedereen die met geweld in 
afhankelijkheidsrelaties te maken heeft. We bieden een 
helpende hand, doorbreken onveilige situaties en zetten mensen 
in beweging.

• Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor geweld in 
afhankelijkheidsrelaties (GIA) en biedt advies en ondersteuning 
aan iedereen die hiermee te maken heeft: burgers én 
professionals. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week 
bereikbaar.

• 0800-2000





Wettelijke taken
• Fungeren als herkenbaar en toegankelijk advies- en meldpunt 

voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en 
kindermishandeling

• Van zwangerschap tot 100+

• Geven van advies en ondersteuning

• Bij meldingen:
– Melding aannemen en beoordelen 
– Voorwaarden en vervolg 
– Onderzoek doen om te bepalen of er sprake is van 

kindermishandeling of (een van de vormen van) huiselijk geweld
– Zo nodig vervolgstappen in gang zetten
– Monitoren



Inzet Veilig Thuis

• Herstellen van de acute veiligheid staat voorop

• Onderzoek wanneer geweld nog niet is bevestigd

• Systeemgerichte benadering en aansluiten bij de eigen 
kracht

• Samenwerking in partnerschap met lokale veld 

• Samenwerking in partnerschap met veiligheidsketen

• Snel overdragen van zaken 

• Aanvullend en beschikbaar: expertisefunctie

Onderzoekers, gedragskundigen en vertrouwensartsen



Expertisegebieden

• Seksueel misbruik 

• Ernstige fysieke mishandeling (shaken baby) 

• Vechtscheidingen/ex-partnerproblematiek

• Eergerelateerd geweld

• Ernstige psychiatrische problematiek 

• Ontspoorde mantelzorg 

• Financiële uitbuiting (ouderenmishandeling)

• Huiselijk geweld differentiatie mannen 

• Culturele verschillen



Uitgangspunten

• Uitvoeren van wettelijke taken (VT Zuid Limburg heeft 
geen bovenwettelijke taken)
– Werkwijze conform landelijk handelingsprotocol

• Anticiperen op (landelijke) ontwikkelingen
– Aanscherping meldcode (radarfunctie en monitortaak) 

– Landelijk actieprogramma Geweld hoort nergens thuis 





Instroom

Jaartal Aantal meldingen Aantal adviezen / ondersteuning

2015 465 1.596

2016 623 1.826

2017 *3.364 2.717

2018 4.197 3.567

*Politiemeldingen vanaf medio 2017 bij Veilig Thuis 





Actuele situatie

• Sterke groei instroom = Sterke groei Veilig Thuis 
– Kleine Veilig Thuis organisatie

– Explosieve groei a.g.v. politiemeldingen

– Aanscherping meldcode en nieuw handelingsprotocol 

• Complex en divers krachtenveld, met veel actoren doet groot 
beroep op VT

• VT voldoet aan landelijke normen (Inspectie), maar is zelf van 
mening dat het nog beter kan en moet

• Aandachtspunten in bedrijfsvoering



In gesprek…


	Dianummer 1
	Historie
	Veilig Thuis
	Dianummer 4
	Wettelijke taken
	Inzet Veilig Thuis
	Expertisegebieden
	Uitgangspunten
	Dianummer 9
	Instroom
	Dianummer 11
	Actuele situatie
	In gesprek…

