Nieuwsbrief
jaargang 4 | nummer 2 | 16 juli 2018

Twente

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:

• Nieuwe collega juridische zaken
• Gespreksronde bij gemeenten
• Casuïstiek: Hoe is juridische zaken
• Nieuw triage-instrument Veilig Thuis
betrokken bij een casus?
• Aanscherping meldcode en radarfunctie van
Veilig Thuis per 1 januari 2019

Gespreksronde bij gemeenten
In de periode mei-juli 2018 hebben Marjolein
van Zon (manager VTT), Theo Hijkoop (namens
Samen 14 relatiebeheerder VTT) en Rob Stiekema
(adviseur OZJT) een nieuwe gespreksronde
gehad bij gemeenten. Deze gesprekken voeren
gemeenten en VTT minimaal een keer per jaar.
Doel daarvan is om even stil te staan bij hoe
gemeenten en VTT de onderlinge samenwerking
ervaren. Wat gaat goed? Wat kan beter? En wat
kunnen we daarover afspreken?
Ook de regionale samenwerkingsafspraken
kwamen aan de orde. In de gesprekken merkten
we dat een aantal punten daarin nog vragen
oproept. We werken samen met gemeenten en
OZJT aan scherpere en duidelijkere afspraken.
We hebben in de gesprekken met gemeenten
ook aandacht gevraagd voor een aantal nieuwe ontwikkelingen. Denk daarbij aan nieuwe of
aangescherpte taken voor VTT, zoals de radar-

en monitorfunctie. Die hangen samen met de
aanscherping van de meldcode, die op 1 januari
2019 ingaat. Maar denk hierbij ook aan het
nieuwe triage-instrument, en het nieuwe
handelingsprotocol.
Tot slot hebben we met gemeenten besproken
welke aanvullende diensten zij af zouden willen
nemen bij VTT. Gemeenten en VTT hebben afgesproken in de zomer de afspraken uit deze gespreksronde verder uit te werken en op te nemen
in de gezamenlijke werkafspraken. In het najaar
kunnen we berichten wat daar uit is gekomen.

Nieuw triage-instrument
Veilig Thuis
Veilig Thuis bepaalt de urgentie van alle nieuw
binnengekomen meldingen door middel van een
triage-instrument. Zo wordt zorgvuldig bekeken
welke veiligheidsrisico’s een zaak met zich meebrengt, of hulpverlening betrokken is en/of betrokkenen open staan voor hulpverlening of niet. Aan
de hand daarvan wordt bepaald welke inzet (van
Veilig Thuis Twente en/of betrokken hulpverlening)
noodzakelijk is.
Dit triage-instrument is nu vernieuwd en alle Veilig
Thuis-organisaties in Nederland gaan met hetzelfde instrument aan de slag. Een aantal medewerkers van VTT heeft een training gevolgd voor het
werken met dit instrument. Zij zullen op hun beurt
de overige VTT-medewerkers trainen. Met ingang
van oktober/november 2018 wordt het nieuwe
triage-instrument in gebruik genomen.

Aanscherping meldcode
en radarfunctie van Veilig
Thuis per 1 januari 2019
In de vorige nieuwsbrief zijn we uitgebreid
ingegaan op de aanscherping meldcode en
radarfunctie.
Vanaf 1 januari 2019 wordt van professionals verwacht dat zij ernstige situaties van
kindermishandeling en huiselijk geweld
altijd melden bij Veilig Thuis. 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.
Oproep vragen
De aanscherping meldcode en radarfunctie
vraagt een aanpassing in de manier van
werken, zowel voor onze eigen VVT-medewerkers als bijvoorbeeld onze ketenpartners. Daarom organiseren we in het najaar
een aantal bijeenkomsten waarin we dit
onderwerp bespreken.
Heb jij vragen over dit onderwerp? Laat
het ons weten door een mail te sturen naar
info@veiligthuistwente.nl. Hiermee hopen we tijdens de bijeenkomsten beter te
kunnen inspelen op de vragen die bij jullie
leven. Data van de bijeenkomsten volgt nog.

Nieuwe collega
juridische zaken
Vanaf 1 juli jl. versterkt Rianne Eshuis-Schepers het team
Juridische Zaken binnen Regio
Twente. Rianne stelt zich kort
voor:
“Voorheen ben ik ruim acht jaar werkzaam
geweest in de advocatuur met als specialisatie
het familie- en jeugdrecht en het pensioenrecht.
Mijn aandachtsgebieden binnen de Regio Twente
zullen voornamelijk het jeugdrecht en het gezondheidsrecht betreffen. Ik hoop samen met mijn
Veilig Thuis Twente collega’s antwoord te geven
op de meest uiteenlopende juridische vragen
op het gebied van jeugd- en gezondheidsrecht.
In onderstaande casus wordt weergegeven hoe
juridische zaken betrokken kan zijn bij een casus.
Ik kijk uit naar een fijne samenwerking.”

Hoe is juridische zaken
betrokken bij een casus?

Veilig Thuis Twente heeft een politiemelding
ontvangen over een moeder met twee kinderen:
een jongen van 9 jaar en een meisje van 2 jaar.
De kinderen hebben niet dezelfde vader. De
moeder heeft een heftige ruzie met fysiek geweld
gehad met haar partner, de vader van de 2-jarige
dochter. Haar zoon en dochter waren hiervan
getuige. De betrokken VTT-medewerker wil graag
weten of hij ook de vader van de 9-jarige jongen
moet inlichten over het incident. Deze vader heeft
gezag over zijn zoon. Om de juiste stappen te
zetten zoekt de medewerker overleg met de juriste van VTT. Deze zegt dat, omdat de vader gezag
heeft, hij wel ingelicht moet worden. De vader
heeft recht op belangrijke informatie omtrent zijn
zoon. Dat zijn zoon gemeld is bij VTT omdat hij
getuige was van fors geweld in de thuissituatie bij
zijn moeder is voor vader belangrijk om te weten.
Dit zodat hij zijn zoon goed kan ondersteunen als
hij erover begint of er last van krijgt, maar ook om
zo nodig stappen te zetten die nodig zijn om zijn
zoon zich veilig te kunnen laten ontwikkelen.
Bij het inlichten van de vader mag de VTT-medewerker geen informatie delen die de privacy van
de moeder of haar partner schendt.
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