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Verbeterde meldcode en wijzigingen bij Veilig Thuis

Ontvangt u onze nieuwsbrief nog niet? Meld u hier aan!

Nieuwe campagne: kom in actie bij 

vermoedens van huiselijk geweld

Gisteren, woensdag 6 februari, startte de nieuwe landelijke 

campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ die mensen 

oproept in actie te komen bij vermoedens van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Bewustwording en in actie komen is 

belangrijk. Uit recent onderzoek van het WODC blijkt dat huiselijk 

geweld en kindermishandeling nog steeds op grote schaal voor 

komt.

Lees meer >>

Het waarom van de verbeterde meldcode

Er is meer nodig om het geweldspatroon in cliëntsystemen met 

ernstig en structureel geweld te doorbreken. De afgelopen jaren is 

duidelijk geworden dat huiselijk geweld en kindermishandeling 

veel vaker voorkomt dan we dachten, nog ernstigere 

gezondheidsschade veroorzaakt dan we al wisten en dat 

hulpverlening tot minder gezinsveiligheid leidt dan we hoopten. 

Dat is reden van de verbetering van de Wet meldcode en de 

hierop aangepaste werkwijze van de 26 Veilig Thuis organisaties.

Lees meer >>

From: Lugt, Arjen van der <lugt.a>
Sent: maandag 11 februari 2019 12:45:53
To: OW-Info
Cc:
Subject: FW: Veilig Thuis Utrecht: publiekscampagne en verbeterde meldcode

Graag inboeken als ingekomen stuk voor de gemeenteraad van Oudewater.

Met vriendelijke groet, 

Arjen van der Lugt

Raadsgriffier

E: a.lugt@oudewater.nl

T: 06 – 30 25 64 79

Van: Samen Veilig Midden-Nederland & Veilig Thuis Utrecht [mailto:nieuwsbrief@samen-veilig.nl] 
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 13:03
Aan: !Griffie-oudewater
Onderwerp: Veilig Thuis Utrecht: publiekscampagne en verbeterde meldcode



Veilig Thuis verbetert werkwijze
Aansluitend aan de verbeterde meldcode hebben de 26 Veilig Thuisorganisaties hun werkwijze 

verbeterd. Hiermee ontstaat meer eenduidigheid en wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de 

wijze waarop ze hun wettelijke taken uitvoeren.

Lees meer >>

Nieuwe dienst Voorwaarden & Vervolg

Per 1 januari 2019 hebben alle 26 Veilig Thuis organisaties een nieuwe 

dienst in hun pakket: Voorwaarden & Vervolg. Voor alle casussen die na 

de veiligheidsbeoordeling niet in aanmerking komen voor een directe 

overdracht aan een ketenpartner, heeft Veilig Thuis voortaan twee 

diensten beschikbaar: Onderzoek en de nieuwe dienst Voorwaarden & 

Vervolg. Wij gaan hierover in gesprek met Pieter Lubbers, medewerker 

Veilig Thuis Utrecht.

Lees meer >>

SAVE EN DE VERBETERDE 

MELDCODE

WORKSHOPS EN 

TRAININGEN MELDCODE

Medewerkers SAVE van Samen Veilig Midden-

Nederland bieden (preventieve) 

jeugdbescherming en voeren maatregelen van 

jeugdbescherming en jeugdreclassering uit. Wat 

betekent de verbeterde meldcode voor hen? 

Voor de samenwerking tussen de lokale teams 

en SAVE? Hierover gaan wij in gesprek met Loes 

van Kan, medewerker SAVE regio Utrecht Zuid 

Oost.

Lees meer >>

Vanaf 2019 vragen professionals in de praktijk 

vaker dan voorheen advies aan Veilig 

Thuis Utrecht en doen ze vaker een melding. De 

ervaring leert dat een deel van de professionals 

dit moeilijk vindt. Misschien geldt dit ook voor u? 

Mogelijk twijfelt u of u het wel goed ziet? Het 

aanbod van ons Expertisecentrum op het gebied 

van deskundigheidsbevordering biedt wellicht de 

helpende hand.

Lees meer >>
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