
Blijvend Veilig werkt vanuit de bedoeling: elk gezinslid blijvend veilig. 

 

 

Blijvend Veilig ontwikkelt een effectief werkproces voor huishoudens waarin onveiligheid speelt, 

waarbij zo snel mogelijk blijvende veiligheid voor alle gezinsleden wordt gerealiseerd.  

 
Momenteel duurt het veiligstellen van burgers in de keten te lang. Dit komt doordat de aanpak in 
een keten en dus volgordelijk is georganiseerd. In die keten wordt gewerkt met veel verschillende 
instrumenten, onderzoeksmethodieken en rapportages, die elkaar overlappen. Er wordt daardoor 
veel werk gedaan waarvan de toegevoegde waarde niet helder is, zeker niet voor de cliënt. Er wordt 
met verschillende taal en verschillende perspectieven gewerkt waardoor partijen in de keten elkaar 
niet altijd goed begrijpen. Gezinnen worden heen en weer geschoven door de keten heen. Dit wordt 
enerzijds veroorzaakt door de wachtlijsten op verschillende plekken maar ook door de verschillende 
opvattingen van hulpverleners en organisaties over wat hun taak is en wat bij een andere organisatie 
hoort. De vraag over wie wat doet is soms dominanter dan de vraag wat dit gezin nu nodig heeft.  

 

In Blijvend Veilig ontwikkelt een aantal partijen in Amsterdam-Amstelland (Samen DOEN, 

Jeugdbescherming Regio Amsterdam, William Schrikker Groep, Veilig Thuis, Raad voor de 

Kinderbescherming en Blijf Groep) een geïntegreerde werkwijze. Samen met de gemeenten in de 

regio en de ministeries van VWS en Justitie en Veiligheid wordt dit vernieuwende initiatief 

vormgegeven. Door integraal samen te werken verdwijnt overlap en worden gezinnen sneller 

geholpen. In juni 2019 is een integraal team van start gegaan met medewerkers uit de zes 

organisaties. Regievoering en het daadwerkelijk verlenen van zorg worden door het team 

geïntegreerd, in nauwe samenwerking met het gezin. Blijvend Veilig gaat de relatie aan en levert 

maatwerk; dezelfde hulpverleners blijven in het hele traject betrokken, ongeacht wat het gezin nodig 

heeft. Zij doen zoveel mogelijk zelf en zetten specialistische hulpverlening in waar dat echt nodig is. 

 

Alle betrokkenen in Blijvend Veilig leren met en van elkaar op uitvoerend en managementniveau, 

hoe het werkt en wat er nodig is om hierin te veranderen. Ze passen deze inzichten direct toe en 

reflecteren hier weer op. Ze richten zich daarbij niet op de route en (een deel van) de keten, maar op 

het hele proces om te komen tot een veilige situatie. Immers, niet het verkorten van de keten is het 

doel maar het zo snel en duurzaam mogelijk realiseren van de veiligheid voor alle gezinsleden. 

 

Blijvend Veilig wil echt anders werken en dat gaat verder dan bijvoorbeeld een gezamenlijke 

analyse/triage en het hanteren van gedeelde afwegingscriteria. Na een grondige analyse bouwt 

Blijvend Veilig in de praktijk aan een nieuwe methodiek, een nieuwe werkwijze, die helpend is. Een 

andere werkwijze die gaat voor snelle en duurzame veiligheid vraagt om direct handelen, 

onderzoeken en organiseren. Geen opvolgende partijen meer die triageren en/of onderzoek doen, 

maar professionals die stappen gezamenlijk uitvoeren en sneller de juiste interventies inzetten die 

nodig zijn om de veiligheid te verbeteren en patronen in het gezin te doorbreken. Effectief wordt de 

schade die kinderen en volwassenen oplopen beperkt en eerder gewerkt aan herstel en 

traumaverwerking. 

 

Blijvend Veilig is één van de 6 landelijke pilots m.b.t. bescherming van jeugdigen in het Actieplan Zorg 

voor de Jeugd. In Amsterdam-Amstelland is het project één van de negen onderdelen van het 

Programma Transformatie Jeugd en het maakt de verbinding met het programma Geweld Hoort 

Nergens Thuis.   


