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• Introductie onderzoek bij wethouder 
• Startdag bij Veilig Thuis (VT) met dossierselectie 
• Beleidsdocumenten op gemeentelijk- en instellingsniveau
• Dossieranalyses van casussen bij gemeentelijke toegang
• Interview met leidinggevende en casusregisseur 
• Interview met cliënten 
• Interview met professionals in het sociaal domein
• Reflectiebijeenkomst met alle betrokken instanties en 

gemeente
• Rapportage 
• Afsluitgesprek bij wethouder 

Onderzoeksactiviteiten



Algemene bevindingen

▪ Grote variatie tussen gemeentes en binnen regio’s
▪ Wachttijden voor wijkteams en zorg
▪ 1G1P1R bestaat!!
▪ Thema informatie delen actueel 
▪ Ontwikkelingen in structuur lokale netwerk en werkwijze



Goede voorbeelden



Warme overdracht
Vanaf de start gezamenlijk op 
huisbezoek + schriftelijk

Consultatiemomenten
Door VT medewerker op 
locatie van het wijkteam

Veiligheidsvoorwaarden
Kopiëren/plakken in 
hulpverleningsplan (naar 
zorgaanbieders)

Risicotaxaties
Structureel gebruik van 
risicotaxaties: uitkomsten 
delen en monitoren veiligheid 

Monitoring
Veilig Thuis beschrijft 
vooraf waar monitoring 
zich op moet richten

Crisis?!
Gezamenlijke aanpak bij 
crisissituaties

Korte lijnen
Bijvoorbeeld in één 
gebouw zitten helpt om 
korte lijnen te creëren

Waarborgen directe veiligheid

Dezelfde visie delen
Professionals in de keten 
delen dezelfde visie op 
veiligheid

Methodes
Om samenhang in 
zorg te creëren. En 
ook cliënten te 
betrekken en met 
kinderen te praten. 
Bijvoorbeeld: Signs
of Safety, Drie-
huizen-model. 



Ga naar mentimeter.com en 
gebruik de volgende code: 97 38 41



Inzet van landelijke 
expertise 
Bij risicovolle en zeer 
ingewikkelde problematiek 
zoals eerwraak

Intensieve 
samenwerking tussen 
wijkteams en scholen

1G1P1R: gezamenlijke 
probleemanalyse 
duidelijk op papier en 
één plan met alle 
doelen van betrokken 
professionals en 
duidelijk wie waar 
regie over voert.

Cliënt blijft in beeld 
gedurende wachttijd. 

Procesregie over de 
domeinen in de 
gemeente 

Gezamenlijk overleg
Gebruiken om 
afstemming van de hulp 
vast te leggen, te delen 
en te evalueren. 

Signaleringsnetwerk
Zicht houden op veiligheid 
door inzetten van 
signaleringsnetwerk 
bestaande uit sociaal 
netwerk en professionals

Voorkomen van herhaling van 
onveiligheid in de toekomst

Geen wachtlijsten 
bij de GGZ

Signaleringsfunctie
Als veiligheidsdoel is 
bereikt, wordt een 
signaleringsfunctie bij 
een betrokken partij 
belegd

Leefgebieden
Zicht op alle 
leefgebieden door  b.v. 
middel van ZRM of GIZ

Leerbijeenkomsten



Ga naar mentimeter.com en 
gebruik de volgende code: 24 90 80



Welke goede voorbeelden hebben jullie? 





Ga naar mentimeter.com en 
gebruik de volgende code: 25 18 18



Bedankt! 

Perry Derks: pt.derks@toezichtsociaaldomein.nl
Aliëtte Last: ah.last@toezichtsociaaldomein.nl
Janneke Rousse: je.rousse@toezichtsociaaldomein.nl
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