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Factsheet	  zorgmeldingen	  over	  kinderen	  in	  Amsterdam	  
Versie	  1.0	  
22-‐12-‐2014	  
	  
Deze	  factsheet	  over	  zorgmeldingen	  is	  bestemd	  voor	  professionals	  van	  gecontracteerde	  
partijen	  die	  gespecialiseerde	  jeugdhulp	  bieden	  in	  het	  nieuwe	  stelsel.	  	  
	  
Achtergrond	  
Door	  de	  inrichting	  van	  lokale	  teams,	  het	  sluiten	  van	  de	  voordeur	  van	  Jeugdbescherming	  
(voorheen	  Bureau	  Jeugdzorg)	  en	  de	  vorming	  van	  Veilig	  Thuis	  (het	  advies	  en	  meldpunt	  
huiselijk	  geweld	  en	  kindermishandeling)	  gaat	  er	  vanaf	  1	  januari	  2015	  veel	  	  veranderen	  in	  de	  
routes.	  	  
In	  het	  nieuwe	  stelsel	  zijn	  Ouder-‐	  en	  Kindteams	  (OKT)	  beschikbaar	  voor	  alle	  (hulp)vragen	  
over	  opvoeden	  en	  opgroeien.	  In	  elke	  wijk	  is	  een	  OKT	  te	  vinden	  en	  er	  zijn	  ouder-‐	  en	  
kindadviseurs	  aanwezig	  op	  elke	  school	  in	  Amsterdam.	  In	  iedere	  wijk	  is	  daarnaast	  een	  
Samen	  DOEN	  team	  voor	  huishoudens	  die	  minder	  of	  niet	  zelfredzaam	  zijn	  en	  behoefte	  
hebben	  aan	  begeleiding	  op	  meerdere	  leefgebieden.	  Met	  deze	  wijkteams	  wil	  Amsterdam	  
directe	  en	  goede	  hulp	  bieden	  aan	  burgers	  in	  Amsterdam.	  
Vanaf	  2015	  bestaan	  er	  dus	  geen	  Bureaus	  Jeugdzorg	  meer.	  Zorgmeldingen	  kunnen	  niet	  meer	  
door	  hen	  worden	  aangenomen	  en	  onderzocht.	  Jeugdbescherming	  	  en	  -‐reclassering	  zijn	  
taken	  die	  worden	  uitgeoefend	  door	  gecertificeerde	  instellingen	  en	  door	  gemeenten	  worden	  
ingekocht.	  Daar	  waar	  ouders	  niet	  kunnen	  of	  willen	  zorgdragen	  voor	  de	  veiligheid	  en	  
volwaardige	  ontwikkeling	  en	  gezondheid	  van	  hun	  kinderen,	  zullen	  Jeugdbescherming	  regio	  
Amsterdam	  (JBRA)	  of	  de	  William	  Schrikkergroep	  (WSG)	  gezinsmanagement	  bieden	  met	  
drang	  (zonder	  Ondertoezichtstelling	  (OTS)	  en	  desnoods	  met	  dwang	  (met	  OTS).	  
	  
Hoe	  te	  handelen	  vanaf	  1	  januari	  2015?	  
- Als	  u	  meent	  dat	  een	  kind	  in	  een	  gezin	  waarin	  u	  jeugdhulp	  biedt	  in	  een	  onveilige	  situatie	  

verkeert,	  dan	  kunt	  u	  contact	  opnemen	  met	  degene	  die	  u	  heeft	  betrokken	  bij	  het	  gezin.	  
Met	  die	  ouder-‐	  en	  kindadviseur,	  generalist	  van	  samen	  DOEN	  of	  gezinsmanager	  van	  de	  
gecertificeerde	  instelling	  kunt	  u	  de	  situatie	  bespreken	  en	  samen	  de	  vervolgstappen	  
bepalen.	  

- U	  kunt	  ook	  contact	  opnemen	  met	  Veilig	  Thuis	  (AMHK)	  Amsterdam-‐Amstelland.	  In	  het	  
vervolg	  van	  deze	  factsheet	  kunt	  u	  lezen	  wat	  Veilig	  Thuis	  u	  kan	  bieden.	  

	  
Veilig	  Thuis	  
Veilig	  Thuis	  is	  het	  advies-‐	  en	  meldpunt	  huiselijk	  geweld	  en	  kindermishandeling	  (AMHK),	  
voor	  iedereen	  met	  vragen,	  zorgen	  of	  meldingen	  over	  kindermishandeling	  en	  huiselijk	  
geweld	  in	  de	  regio	  Amsterdam-‐Amstelland.	  Veilig	  Thuis	  geeft	  advies	  en	  onderzoekt	  
(vermoedelijke)	  situaties	  van	  huiselijk	  geweld	  en	  kindermishandeling	  en	  ondersteunt	  
burgers	  en	  professionals,	  zo	  nodig	  door	  de	  juiste	  hulp	  op	  gang	  te	  brengen.	  
Zowel	  burgers	  als	  professionals	  kunnen	  Veilig	  Thuis	  benaderen	  voor	  advies	  of	  een	  melding:	  
volwassenen	  en	  kinderen,	  daders	  en	  slachtoffers,	  medici,	  (zorg)professionals	  en	  
leerkrachten,	  buren	  en	  kennissen,	  ouders	  en	  familie.	  In	  crisissituaties	  schakelt	  Veilig	  Thuis	  
direct	  hulp	  in.	  	  
	  
Let	  op:	  Bel	  eerst	  112	  bij	  een	  acute	  dreiging	  waar	  de	  politie	  direct	  moet	  ingrijpen!	  
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Melding	  en	  advies	  bij	  Veilig	  Thuis	  
- Meldingen	  kunnen	  op	  verschillende	  manieren	  binnenkomen:	  per	  telefoon,	  per	  post,	  via	  

digitaal	  berichtenverkeer	  of	  in	  een	  casusoverleg	  (bijv.	  in	  een	  ziekenhuis).	  	  
- Melders	  kunnen	  hun	  melding	  ook	  doen	  in	  een	  persoonlijk	  gesprek	  met	  een	  medewerker	  

van	  Veilig	  Thuis.	  	  
- Veilig	  Thuis	  is	  24	  uur	  per	  dag,	  7	  dagen	  per	  week	  bereikbaar,	  via	  het	  gratis	  

telefoonnummer	  0800	  2000	  en	  via	  www.020veiligthuis.nl.	  	  
- Professionals	  die	  vallen	  onder	  de	  wet	  Verplichte	  Meldcode	  Huiselijk	  Geweld	  en	  

Kindermishandeling,	  zullen	  bij	  het	  signaleren	  van	  huiselijk	  geweld	  en	  
kindermishandeling	  de	  stappen	  van	  de	  meldcode	  moeten	  volgen.	  Contact	  opnemen	  
met	  Veilig	  Thuis	  kan	  daar	  onderdeel	  van	  uitmaken.	  	  	  

	  
Anonieme	  melding	  
Uitgangspunt	  is	  dat	  Veilig	  Thuis	  de	  identiteit	  van	  de	  melder	  bekend	  maakt	  aan	  
betrokkenen.	  Op	  deze	  regel	  van	  openheid	  maakt	  het	  Uitvoeringsbesluit	  bij	  de	  Wmo	  2015	  
twee	  uitzonderingen.	  
- Voor	  burgers	  geldt:	  de	  identiteit	  van	  een	  burger	  die	  een	  melding	  doet,	  wordt	  alleen	  aan	  

betrokkenen	  bekend	  gemaakt	  met	  zijn	  of	  haar	  uitdrukkelijke	  toestemming.	  
- Voor	  Professionals	  geldt:	  uitgangspunt	  is	  dat	  de	  professional	  overeenkomstig	  de	  Wet	  

Meldcode	  zelf	  aan	  betrokkenen	  kenbaar	  maakt	  dat	  hij	  of	  zij	  een	  melding	  gaat	  doen.	  De	  
professional	  kan	  verzoeken	  zijn	  identiteit	  niet	  kenbaar	  te	  maken	  als	  dat:	  
o een	  bedreiging	  vormt	  	  voor	  betrokkenen;	  
o een	  bedreiging	  vormt	  voor	  de	  melder	  of	  medewerkers	  van	  de	  melder;	  
o leidt	  of	  kan	  leiden	  tot	  een	  verstoring	  van	  de	  vertrouwensrelatie	  met	  betrokkenen.	  

	  
Wanneer	  advies	  inwinnen	  bij	  veilig	  thuis?	  
Jeugdhulpprofessionals	  kunnen	  bij	  Veilig	  Thuis	  advies	  inwinnen	  bij:	  
- Aanhoudende	  twijfel	  ,	  ook	  na	  overleg	  met	  een	  deskundige	  collega,	  over	  een	  	  ernstig	  

vermoeden	  van	  huiselijk	  geweld	  of	  kindermishandeling.	  
- Twijfel	  over	  het	  risico	  of	  de	  aard	  en	  de	  ernst	  van	  het	  geweld/kindermishandeling.	  
- Een	  daarmee	  samenhangende	  vraag	  inzake	  mogelijke	  vervolgacties.	  
	  
Jeugdhulpprofessionals	  moeten	  bij	  Veilig	  Thuis	  advies	  inwinnen	  of	  een	  melding	  doen	  bij:	  
- Ernstige	  dreiging	  als	  gevolg	  van	  huiselijk	  geweld	  of	  kindermishandeling,	  of	  een	  

vermoeden	  daarvan;	  
- Een	  combinatie	  van	  de	  volgende	  situaties:	  

o Er	  zijn	  kinderen	  betrokken	  en	  er	  is	  een	  vermoeden	  van	  kindermishandeling	  waarbij	  
onduidelijk	  is/blijft	  wat	  er	  aan	  de	  hand	  is.	  

o Er	  zijn	  zorgafhankelijke	  ouderen	  betrokken.	  
o Er	  is	  herhaald	  contact	  met	  hulpverlening	  voor	  huiselijk	  geweld	  of	  

kindermishandeling	  en	  geen	  merkbaar	  effect	  van	  het	  zorgplan	  (in	  ±	  6	  maanden).	  
o Er	  is	  (risico	  op)	  herhaling	  of	  escalatie	  van	  het	  huiselijk	  geweld	  en/of	  

kindermishandeling.	  
o Er	  kan	  geen	  toegang	  verkregen	  worden	  tot	  een	  huishouden	  en	  er	  is	  ernstig	  

vermoeden	  van	  Huiselijk	  geweld/kindermishandeling.	  
o Er	  is	  sprake	  van	  een	  eerder	  Tijdelijk	  Huisverbod.	  
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Na	  alleen	  advies	  geen	  onderzoek	  
Veilig	  Thuis	  start	  geen	  onderzoek	  indien	  alleen	  advies	  is	  gevraagd.	  Het	  contact	  wordt	  
genoteerd	  maar	  er	  worden	  geen	  gegevens	  vastgelegd	  over	  de	  situatie	  en	  betrokken	  
personen.	  
	  
Acties	  na	  melding	  bij	  Veilig	  Thuis	  
Na	  een	  melding	  worden	  de	  volgende	  stappen	  ondernomen:	  
- Afspraken	  over	  de	  verantwoordelijkheidsverdeling	  tussen	  de	  melder	  en	  Veilig	  Thuis.	  
- Afspraken	  over	  de	  terugrapportage.	  
- Veilig	  Thuis	  neemt	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  het	  proces	  van	  de	  gemelde	  situatie	  

tijdelijk	  over	  van	  de	  melder,	  maar	  niet	  de	  casusregie.	  
- Veilig	  Thuis	  zal	  informatie	  over	  het	  gezin/persoon	  zo	  nodig	  verrijken	  en	  zal	  

multidisciplinair	  beoordelen	  welke	  stappen	  genomen	  moeten	  worden.	  Dat	  kan	  inzet	  
van	  een	  interventieteam	  of	  nader	  onderzoek	  naar	  de	  aard	  en	  ernst	  van	  de	  gemelde	  
situatie	  zijn.	  Meestal	  worden	  deze	  stappen	  in	  overleg	  en	  met	  medeweten	  van	  
betrokkenen	  en	  de	  melder	  uitgevoerd.	  	  

- Veilig	  Thuis	  of	  de	  professional	  informeert	  betrokkenen	  mondeling	  en/of	  per	  brief	  over	  
de	  melding	  en	  het	  onderzoek.	  

- Professionals	  blijven	  na	  een	  melding	  zelf	  verantwoordelijk	  voor	  de	  ondersteuning	  en	  
hulpverlening	  aan	  betrokkenen	  conform	  wet-‐	  en	  regelgeving	  en	  professionele	  
richtlijnen.	  	  

- Afspraken	  over	  mogelijke	  ondersteuning	  van	  de	  professional	  bij	  volgende	  stappen,	  
bijvoorbeeld	  samen	  met	  een	  medewerker	  van	  Veilig	  Thuis	  op	  huisbezoek	  gaan.	  

	  
Vervolgacties	  
- Overdracht	  van	  een	  cliënt	  of	  gezin	  aan	  een	  lokaal	  team	  of	  gecertificeerde	  instelling.	  
- Indien	  gespecialiseerde	  hulp	  geïndiceerd	  is,	  zal	  Veilig	  Thuis	  experts	  inschakelen.	  

Bijvoorbeeld	  bij	  extreme	  dreiging,	  seksueel	  geweld,	  eergerelateerd	  geweld.	  
- Bij	  meldingen	  die	  worden	  overgedragen	  maakt	  Veilig	  Thuis	  afspraken	  met	  

ketenpartners	  over	  het	  opstellen	  en	  uitvoeren	  van	  een	  veiligheids-‐	  en	  herstelplan.	  	  
Deze	  plannen	  zullen	  vaak	  onderdeel	  uitmaken	  van	  een	  gezinsplan.	  	  

- Indien	  Veilig	  Thuis	  besluit	  nader	  onderzoek	  te	  doen	  gebeurt	  dat	  -‐	  als	  de	  veiligheid	  dat	  
toestaat	  -‐	  gelijktijdig	  met	  een	  zorgtraject.	  	  

- Veilig	  Thuis	  heeft	  de	  bevoegdheid	  om	  de	  Raad	  voor	  de	  Kinderbescherming	  (RvdK)	  te	  
vragen	  een	  onderzoek	  te	  starten,	  als	  de	  veiligheid	  van	  het	  kind	  wordt	  bedreigd.	  De	  
kinderrechter	  kan	  bijvoorbeeld	  een	  maatregel	  van	  kinderbescherming	  opleggen.	  Dat	  
gebeurt	  alleen	  wanneer	  de	  situatie	  onveilig	  blijft	  en	  ouders	  niet	  meewerken	  aan	  een	  
oplossing.	  In	  spoedeisende	  gevallen	  kan	  via	  de	  RvdK	  aan	  de	  rechter	  worden	  gevraagd	  
een	  voorlopige	  ondertoezichtstelling	  op	  te	  leggen.	  

- Als	  het	  nodig	  is	  voor	  de	  veiligheid	  van	  de	  cliënt	  of	  het	  gezin,	  kan	  de	  medewerker	  van	  
Veilig	  Thuis	  ook	  zonder	  toestemming	  van	  het	  gezin	  gegevens	  vastleggen.	  	  

- In	  uitzonderingssituaties	  kan	  Veilig	  Thuis	  handelend	  optreden	  zonder	  toestemming	  van	  
de	  hulpvrager.	  In	  dat	  geval	  besluit	  Veilig	  Thuis	  tot	  een	  ambtshalve	  melding.	  	  
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Monitoring	  
- Veilig	  Thuis	  moet	  nagaan	  of	  de	  stappen	  die	  in	  gang	  zijn	  gezet,	  ook	  daadwerkelijk	  

worden	  uitgevoerd	  en	  of	  ze	  leiden	  tot	  het	  (duurzaam)	  stoppen	  van	  het	  geweld	  en	  tot	  
herstel	  van	  schade.	  Hiertoe	  zal	  Veilig	  Thuis	  contact	  leggen	  met	  de	  betrokkenen	  en	  
professionals.	  

- Veilig	  Thuis	  beziet	  aan	  de	  hand	  van	  de	  melding	  op	  welke	  tijdstippen	  deze	  contacten	  
worden	  gelegd.	  Algemene	  richtlijn	  is	  na	  drie	  maanden	  en	  na	  één	  jaar	  na	  afronding	  van	  
de	  bemoeienis	  van	  Veilig	  Thuis.	  

	  
Voor	  meer	  informatie	  zie:	  Schema	  routes	  na	  contact	  met	  Veilig	  Thuis	  Amsterdam-‐
Amstelland	  en	  www.020veiligthuis.nl.	  
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Bijlage	  	  
	  
Huiselijk	  geweld	  
- Geweld	  of	  agressie	  in	  huis	  (duwen,	  schoppen,	  aan	  haren	  trekken,	  steken	  met	  een	  mes,	  

toebrengen	  zwaar	  lichamelijk	  letsel,	  doodslag,	  moord	  etc.);	  
- geweld	  of	  agressie	  tussen	  familieleden,	  (ex-‐)partners	  of	  anderen	  die	  niet	  in	  	  	  	  hetzelfde	  

huis	  wonen;	  
- eerwraak;	  
- ouderenmishandeling;	  	  
- geestelijk	  geweld	  en/of	  verwaarlozing,	  zoals	  dreigen	  met	  fysiek	  geweld,	  geestelijke	  

terreur,	  kleineren,	  uitschelden,	  intimideren,	  dreigen	  kinderen	  af	  te	  pakken,	  paspoort	  
verstoppen,	  eigendommen	  vernielen.	  Het	  is	  vaak	  gericht	  op	  creëren	  van	  angst,	  paniek	  
of	  afhankelijkheid;	  

- seksueel	  geweld,	  zoals	  seks	  afdwingen,	  ongewenste	  intimiteiten	  en	  verkrachting,	  
seksuele	  kindermishandeling	  en	  gedwongen	  prostitutie;	  

- belaging	  (stalking),	  zoals	  volgen,	  bespieden	  of	  opwachten	  van	  partners	  of	  ex-‐partners	  
die	  daar	  geen	  weet	  van	  hebben	  of	  daar	  niet	  van	  gediend	  zijn;	  

- financiële	  uitbuiting,	  zoals	  afhandig	  maken	  van	  geld,	  sieraden	  of	  andere	  bezittingen,	  
onvoldoende	  middelen	  geven	  om	  (zelfstandig)	  te	  leven;	  

- schending	  van	  grondrechten,	  zoals	  iemand	  geen	  privacy	  gunnen,	  bezoek	  wegsturen,	  
post	  achterhouden,	  iemand	  opsluiten	  en	  verbieden	  of	  beletten	  (alleen)	  naar	  buiten	  te	  
gaan,	  etc.;	  

- vaak	  is	  sprake	  van	  een	  combinatie	  van	  deze	  vormen.	  Huiselijk	  geweld	  kan	  ook	  
voortkomen	  uit	  schadelijke	  traditionele	  praktijken.	  Enkele	  bekende	  vormen	  hiervan	  zijn	  
meisjesbesnijdenis,	  kindhuwelijken	  en	  eerwraak.	  

Kindermishandeling	  
- Kindermishandeling	  is	  meer	  dan	  lichamelijk	  geweld;	  
- het	  gaat	  om	  elke	  vorm	  van	  voor	  het	  kind	  bedreigende	  en	  gewelddadige	  interactie	  van	  

fysieke,	  psychische	  of	  seksuele	  aard;	  
- verwaarlozing	  	  wordt	  ook	  tot	  kindermishandeling	  gerekend.	  De	  schade	  als	  gevolg	  van	  

mishandeling	  kan	  zich	  op	  verschillende	  manieren	  voordoen:	  in	  de	  vorm	  van	  fysiek	  en/of	  
psychisch	  letsel.	  Het	  gaat	  dus	  niet	  alleen	  om	  zichtbare	  schade,	  zoals	  blauwe	  plekken	  of	  
brandwonden.	  Kindermishandeling	  kan	  ook	  geestelijke	  schade	  veroorzaken	  

- Indien	  sprake	  is	  van	  partnergeweld	  binnen	  een	  relatie	  met	  kinderen,	  is	  automatisch	  
sprake	  van	  kindermishandeling.	  

	  
	  
	  
	  
	  


