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De vraag die gesteld is in de commissievergadering van woensdag 12 september inzake de 

behandeling van de ontwerp begroting van de Stichting Veilig Thuis Gelderland Midden bestaat uit 

twee delen.

Het eerste deel betreft de kwaliteit van de uitvoering van de Stichting Veilig Thuis, het tweede deel 

betreft deelname een benchmark die is ingezet door Q Consult-Zorg. Daarbij gaan we tevens in op 

de constatering dat er een groot verschil is tussen melding bij VT van politie versus meldingen 

overig.

Veilig Thuis en kwaliteit

De Wmo 2015 schrijft voor dat iedere gemeente een Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld en 

Kindermishandling (AMHK) moet hebben. Vanwege de strekking van de taken ligt hier een 

verbinding met de Jeugdwet. In de regio betekende dit het samengaan van Stichting Huiselijk 

Geweld en Meldpunt Kindermishandeling. Deze nieuwe organisatie is tijdelijk ondergebracht bij 

Moviera. De Veilig Thuis organisatie is in april 2017 als stichting ondergebracht bij de VGGM.

Het kwaliteitskader1 van de VT organisaties is vastgesteld door de inspectie gezondheidszorg en 

jeugd2. Alle rapporten worden door de inspectie gepubliceerd en in de loop van 2016 en 2017 heeft 

de wethouder hierover de raad geïnformeerd. In 2017 hebben bij de Stichting Veilig Thuis Midden 

Gelderland 2 inspecties plaatsgevonden op die punten die eerder als matig waren beoordeeld. 

November 2017 zijn alle punten als voldoende beoordeeld. De inspectie controleert periodiek en 

signaal gestuurd. Indien de uitvoering niet binnen een gestelde termijn verbetert wordt de 

organisatie onder verscherpt toezicht gesteld.

Doel en opdracht van Veilig Thuis, aanscherping Wet verplichte meldcode

Veilig Thuis krijgt meldingen van politie, organisatie en instellingen als er signalen van onveiligheid 

zijn. Veilig Thuis zelf behandelt niet maar onderzoekt (triage) de aard van de melding en bepaalt of 

verder onderzoek nodig is of dat wordt afgeschaald naar het lokale sociale team. Voor professionals 

in de zorg geldt de Wet verplichte meldcode. Zij zijn verplicht alle signalen te melden. De meldcode 

is een stappenplan waarlangs zij een signaal beoordelen. Veilig Thuis is er ook voor meldingen van 

inwoners. Op 1 januari jongstleden is de Wet verplichte meldcode aangescherpt de gevolgen 

hiervan voor de VT organisaties en (zorg) professionals zijn door onze minister uitgewerkt in de 

Impact Analyse Veilig Thuis (Programma aanscherping en verbetering Meldcode en werkwijze Veilig 

Thuis)3.

Impact analyse en benchmark Q-consult

1 https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/veilig-thuis-
kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/nieuws/kwaliteitskader-veilig-thuis-zicht-op-
veiligheid 
2 https://www.igj.nl/zorgsectoren/jeugd/aanbieders/veilig-thuis 
3 https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/06/01/impactanalyse-veilig-
thuis 
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Onze minister heeft in de aanloop naar de aanscherping van de Wet verplichte meldcode Q-consult 

gevraagd om een benchmark uit te voeren naar kosten en bezetting van de uitvoering. Daarbij is 

alleen gekeken naar de uitvoering van de wettelijke taken. Niet alle Veilig Thuis organisaties 

beperken zich hiertoe, waardoor er een diversiteit is ontstaan in de uitvoering. Van de 26 Veilig 

Thuis regio's hebben 16 zich gemeld voor de benchmark, waaronder Gelderland Midden.

De input van deze benchmark is de basis geweest voor de bezetting scenario’s die in de impact 

analyse worden gegeven.

Inwoners melden

Eén van de verbeterpunten die voor alle Veilig Thuis organisaties wordt benoemd heeft betrekking 

op meldingen van burgers. Deze moeten nu in alle gevallen worden opgevolgd. Ook wordt aandacht 

gevraagd voor een laagdrempelige toegang, maak het onze inwoners gemakkelijk.

Inwoners melden niet makkelijk omdat dit voelt als klikken en ook omdat meldingen niet echt 

anoniem gedaan konden worden. Daarom is de overheid ook van start gegaan met een landelijke 

campagne, om aandacht te vragen om signalen wel te melden en ook om te letten op signalen van 

ouderen mishandeling. 
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