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Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Deze nieuwsbrief is voor medewerkers van gemeenten, ketenpartners, relaties en
geïnteresseerden in Veilig Thuis Twente.

In deze nieuwsbrief:
• Verhuizing VTT
• Aanscherping meldcode
en radarfunctie Veilig Thuis
• Vooraankondiging symposium
• Casuïstiek Ouderenmishandeling

Verhuizing VTT
Het is zover! Veilig Thuis Twente verhuist 22
maart naar het Twentehuis in Enschede. VTT
wordt als zelfstandige resultaatverantwoordelijke eenheid ondergebracht bij de Regio Twente. Al eerder hebben wij in onze nieuwsbrief
de achtergronden geschetst van deze keuze.
Praktisch voordeel hierbij is verder dat samenwerkingspartner Veiligheidshuis Twente (VHT)
ook gehuisvest wordt in het Twentehuis. Beide
organisaties werken op het snijvlak van zorg
en veiligheid en fungeren beide als specialist
en expertisecentrum voor de lokale toegang en
de lokale zorg- en veiligheidsstructuren. Ook
werken VTT en VHT al vaak samen in complexe
problematiek rond veiligheid en zorg. Op termijn
gaat ook een gezamenlijk digitaal informatieknooppunt ontwikkeld worden. Dat betekent
een nog snellere informatieoverdracht rond de
veiligheid van inwoners van Twente.
Onze nieuwe adresgegevens zijn:
Bezoekadres: Nijverheidstraat 30
7511 JM Enschede
Postadres:
Postbus 1400
7500 BK Enschede
Telefoon:
088 - 8567950
E-mail:
info@veiligthuistwente.nl
Website:
www.veiligthuistwente.nl
Alle telefoonnummers en e-mailadressen van VTT
en de medewerkers blijven ongewijzigd!

Twentehuis, Nijverheidstraat 30, Enschede
Enkele opmerkingen van medewerkers over de
verhuizing:
Ugur Celik
(medewerker onderzoeksteam regio Hengelo)
“De positie van VTT binnen de Regio Twente kan
onze eigen identiteit versterken. VTT is er voor de
doelgroep van 0 tot 100. We komen hierdoor misschien wat meer los van de associatie met Jeugdbescherming Overijssel (alleen voor minderjarigen) en
de drie maatschappelijke dienstverleningsorganisaties (alleen voor volwassenen). Een sportief element
heeft de verhuizing ook: Enschede is een drukke
stad, daarom gaan er mogelijk meer collega’s op de
fiets naar het werk, of ze overwegen dit in ieder geval nu. Ook een toekomstig digitaal informatieknooppunt met het Veiligheidshuis is positief. We kunnen
samen vanuit één locatie de hele regio bedienen.”
Linda Haga-Korterink
(medewerker onderzoeksteam regio Almelo)
“Het is een spannende tijd, de ‘overname van organisatie’ betekent veel arbeidsvoorwaardelijke aspecten, zaken die medewerkers zeker bezighouden.”
Marcel Hekman
(medewerker crisisinterventieteam)
“Fijn om samen met het Veiligheidshuis onder één
dak te zitten, dat vergemakkelijkt het overleg tussen
onze beide instanties.”

Aanscherping meldcode en radarfunctie van Veilig Thuis
per 1 januari 2019
Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals
verwacht dat zij ernstige situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld altijd melden
bij VT. Tot die datum krijgen de beroepsgroepen
die werken met de meldcode, de tijd om een
eigen afwegingskader op te stellen waarin is
vastgelegd wanneer een situatie zo ernstig is
dat melding vereist is.
De aanscherping betekent een aanpassing van
de vierde en vijfde stap uit de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld. Momenteel bieden die vierde en vijfde stap de ruimte
aan de professional om óf zijn vermoeden te
melden bij VT óf zelf hulp te verlenen aan het
gezin. Het afwegingskader formuleert wanneer,
volgens de normen van de eigen beroepsgroep,
in ieder geval gemeld zou moeten worden. Het
afwegingskader formuleert daarnaast wanneer
hulpverlening (ook) tot de mogelijkheden behoort. De professional en Veilig Thuis stemmen
hierover af.
Het doel van het afwegingskader is om de kwaliteit te verhogen van de beslissingen die worden
genomen door de beroepskracht, die (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling signaleert. De verwachting is dat onveilige opgroeisituaties eerder gesignaleerd worden
en er sneller passende hulp komt doordat het
melden bij VT minder vrijblijvend is. VT legt
de informatie over betrokkenen vast en kan bij
nieuwe meldingen over hetzelfde gezin de voorgeschiedenis meewegen en is daardoor beter
in staat om structurele patronen van geweld te
herkennen en te doorbreken (de radarfunctie).
Wat betekent dit?
Doordat er een afwegingskader komt, ontstaan
eenduidige normen die helpend zijn bij het afwegen van de ernst van de situatie. De tweede
helft van 2018 is bedoeld om in de praktijk ervaring op te doen met het afwegingskader en met
ingang van 1 januari 2019 zijn beroepskrachten
verplicht het afwegingskader te hanteren.
Het doen van een melding bij VT betekent niet
dat de beroepskracht de regie of uitvoering
van hulpverlening overdraagt, maar wel, uit
het oogpunt van professioneel handelen, gaat
melden bij VT wanneer ernstige acute en/of
structurele onveiligheid wordt vermoed. Dit stelt
VT in staat om het zicht op veiligheid te verrijken
en (toekomstige) signalen uit andere bronnen te
betrekken en te combineren.

Radarfunctie, wat betekent dit voor Veilig
Thuis?
Naast het uitvoeren van bestaande taken, zal
VT extra taken in het kader van de radarfunctie
uitvoeren. De radarfunctie bij VT krijgt invulling
door:
1. Maatregelen die erop gericht zijn dat signalen
bij VT ‘op de radar’ komen:
a. vermoedens van ernstige mishandeling
worden altijd gemeld bij VT. VT beoordeelt de
veiligheid en treft indien nodig maatregelen.
Het idee is dat de 26 VT organisaties hun
informatiepositie zullen gaan delen. Zo komt
een landelijk werkende radar tot stand;
b. check door VT bij adviesvragen. Bij instemming van de beller kan VT aanvullende informatie die op de radar staat meenemen in het
advies zonder de informatie te delen;
c. afhandeling burgermeldingen. VT bespreekt
met de burger of hij/zij wil melden of alleen
advies behoeft.
2. Monitoren van casuïstiek. Afhankelijk van de
aard en ernst van de problematiek neemt VT
een actieve rol in het monitoren van veiligheid:
a. bij directe overdracht aan een sociaal wijkteam of andere hulpverleners zal VT de
casus niet monitoren;
b. na bemoeienis van VT en na overdracht aan
een sociaal wijkteam zal VT het resultaat van
de interventies op veiligheid actief monitoren. VT blijft het resultaat van interventies op
veiligheid monitoren, ook na afloop van de
hulpverlening. De duur van monitoren zal per
casus verschillen. Gemiddeld wordt een duur
van anderhalf jaar als realistisch beschouwd.
VT zal iedere melding altijd opnemen en beoordelen.
Voor meer informatie zie het basisdocument
‘Het afwegingskader in de Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling’ en de factsheet
radarfunctie Veilig Thuis.
Bron: www.nji.nl en www.movisie.nl
Via de beroepsverenigingen en VTT volgt hierover uiteraard meer informatie.

Vooraankondiging
symposium
Om de definitieve toekomstbestendige positionering en nieuwe huisvesting van VTT
te vieren met een feestelijk tintje, organiseren we dit keer, waarschijnlijk op 7 juni een
gezamenlijk minisymposium rond het thema huiselijk geweld en kindermishandeling
voor professionals in de regio Twente. Het
Veiligheidshuis Twente zal daarbij natuurlijk
niet ontbreken. Dit symposium komt in de
plaats van onze lokale netwerklunches in
het voorjaar. Uitnodigingen worden eind
april/begin mei via de mail verstuurd.

Casuïstiek:
ouderenmishandeling
Veilig Thuis Twente (VTT) wordt gebeld door een
vriendin van mevrouw Jansen* en doet (in overleg met haar) melding van fysiek en psychisch
geweld door iemand uit de familie. VTT gaat thuis
in gesprek met mevrouw Jansen om te kijken wat
er moet veranderen. De eerste vereiste is dat het
geweld moet stoppen. Mevrouw Jansen wil dat bereiken, maar wil niet dat dit familielid in de problemen komt, boos wordt of mogelijk zelfs de relatie
verbreekt. Voor VTT is het een puzzel hoe dat aan
te pakken zodat mevrouw veilig verder kan.
VTT vraagt mevrouw Jansen na te denken waar
de grenzen van het acceptabele liggen en met
welke actie het al een stuk veiliger kan worden. Ze
moet concreet nadenken welke situaties tot onveiligheid leiden en hoe ze deze situaties anders kan
organiseren. Vast staat dat situaties op financieel

gebied in de relatie veelvuldig aanleiding vormden
voor agressie en geweld.
Als VTT een aantal dagen later weer op bezoek
komt, heeft mevrouw Jansen concrete plannen
gemaakt op financieel gebied. Ze gaat de bank
benaderen en wijzigingen in het beheer van de
rekeningen aanbrengen. Ook gaat ze gebruik
maken van een bureau dat het financiële beheer
doet, ze kan dan schuilen achter een plan en de
verantwoordelijkheid van budgetbeheer.
Mevrouw Jansen geeft aan
door het gesprek met VTT
in te zien dat het ‘ beschermen’ van de persoon die
zich vaker agressief heeft
gedragen niet tot een verandering zal leiden. Ze wil
dat deze persoon wel verandert in gedrag En dat
hierin iets wezenlijks moet
gebeuren. Het blijkt nu dat
ze door het handelen van
de persoon zeer dierbare dingen is kwijt geraakt,
het fysiek geweld voelt minder erg dan het verlies
van spullen van de eigen ouders en een oma. Dat
gegeven maakt dat mevrouw Jansen zelf besluit
in situaties dat de persoon zich weer bedreigend
opstelt, de politie te bellen.
VTT bespreekt met haar de mogelijkheid om een
gezamenlijk gesprek met de persoon te organiseren zodat deze weet dat er maatregelen genomen
zijn om de veiligheid van haar en de persoon zelf
te borgen. Dit, omdat de persoon waarschijnlijk
ook niet trots zal zijn op zijn/haar gedrag en het
verdriet en de angst die dat meebrengt voor mevrouw Jansen. Mevrouw Jansen kiest ervoor dat
gesprek nu nog niet te voeren, maar wil wel met
iemand van het ouderenwerk en het maatschappelijk werk een gesprek voorbereiden. VTT spreekt
met haar af een wijkcoach te vragen om contact te
leggen en bij de kennismaking met de wijkcoach
zelf aanwezig te zijn. Dat gesprek volgt, mevrouw
Jansen voelt zich in veilige handen en zij en de
wijkcoach weten ook dat VTT altijd geconsulteerd
kan worden bij vragen of voor overleg.
*fictieve naam
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