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Wat is Samen Veilig?

• Samen Veilig Midden-Nederland bestaat uit Veilig Thuis en de 
gebiedsgerichte SAVE teams.



Ontstaan

• Veilig Thuis: 

– SHG Utrecht, SHG Eemland Zuid en 
Noord/Heuvelrug

– Meld- en Crisispunt Bureau Jeugdzorg Utrecht 
(spoedeisende zorg en AMK)

• SAVE teams:

– Bureau Jeugdzorg Utrecht en Bureau Jeugdzorg 
Flevoland



Verschil SAVE / Veilig Thuis

• SAVE team (0-18)

- Gebiedsgericht, gekoppeld aan meerdere lokale teams

- Bij zorgen/vragen rondom veiligheid: consult/advies aan 
lokaal team, onderzoek, begeleiding (met en zonder 
dwang)

• Veilig Thuis (0-100)

- Bovenlokaal (provinciaal)

- Bij zorgen/vragen rondom huiselijk geweld, 
kindermishandeling en oudermishandeling: consult, 
onderzoek (ook indien geen toestemming)

- Anonieme meldingen



maakt deel uit van:

• Meerwaarde van het Veilig Thuis

- Eén centraal advies- en meldpunt

- Integrale aanpak en betere regie

- Vergroten expertise

- Versterking ketenaanpak

• Samenhang huiselijk geweld en kindermishandeling

Inzet is een veilig thuis – voor iedereen 

die te maken heeft met geweld

Waarom Veilig Thuis?



maakt deel uit van:

• Medewerkers Veilig Thuis

• Gedragswetenschappers

• Vertrouwensartsen

• Preventiemedewerkers

• Trainers

Soorten medewerkers



maakt deel uit van:

• Veilig Thuis is een gespecialiseerd regionaal centrum op het 
gebied van de aanpak van huiselijk geweld, 
kindermishandeling en ouderenmishandeling.

• Crisisinterventie 7 x 24 uur

– van en voor alle gemeenten in de regio

– bundeling van hoogwaardige expertise

– adviseert over en bevordert veiligheid op de korte en 
langere termijn

De regionale specialist



maakt deel uit van:

• Provinciaal

• 24/7 bereikbaarheid

• Aansluiting bij: lokale veld/veiligheidsketen/aanvullende zorg

• Inzet: duurzame veilige situatie thuis

• Herkenbaar, laagdrempelig, toegankelijk voor cliënten, 
professionals, omstanders

• Aansluiting bij de SAVE werkwijze

• Samenhang tussen aanpak kindermishandeling en huiselijk 
geweld (1 gezin 1 plan)

Uitgangspunten



maakt deel uit van:

• Informatie en advies aan betrokkenen, omstanders en professionals

• Breed advies- en meldpunt 

• Alle politiemeldingen HG en kindermishandeling komen bij VT binnen en 
worden na triage via VT doorgeleid

• Consultatie en coaching

• Huisverbod procescoördinatie/aware

• Crisisdienst (per provincie anders)

• Preventie en training/kenniscentrum

• Netwerk onderhouden

• Onderzoek doen, veiligheidsplan maken en toeleiden naar hulp. 

Taken



maakt deel uit van:

• Specifieke onderzoeksbevoegdheid
– Anonieme melding, bespreken melding kent grote 

veiligheidsrisico’s, geen toestemming informatieoverdracht

• Medische component (VA)
– O.a. shaken baby syndroom, ernstig fysiek letsel, 

meisjesbesnijdenis

• Specifieke deskundigheid
– Eergerelateerd geweld, partnergeweld, ouderenmishandeling, 

complexe kindermishandelingszaken, binnenlandse 
mensenhandel, grote sociale impact

– Acute onveiligheid, crisisinterventie (24/7)

Veilig Thuis onderzoek



Uitgangspunten SAVE



Advies en consult

Eenmalig contact met consultvrager. Dit wordt 
geregistreerd op naam van consultvrager (dus 
niet op naam van cliënt).



Participerend consult

• Maximaal 2 huisbezoeken gericht op dat de 
andere professional (lokaal team) verder kan

• Adviserende rol

• Registratie op naam van cliënt.



SAVE onderzoek

• Na een open melding van zorgen om de veiligheid van 
kinderen

• Samen met het gezin en (professionele) netwerk worden de 
zorgen in kaart gebracht

• Inschatten vervolg:

- SAVE kan terugtrekken

- SAVE-begeleiding

- Melding Raad voor de kinderbescherming



SAVE-begeleiding

• Maximaal  4 maanden met eventueel verlenging van 3 
maanden;

• Er worden minimale voorwaarden gesteld;

• Het ‘wat’ (voorwaarden) wordt door SAVE bepaald (SAVE 
Rapportage);

• Het ‘hoe’ wordt door ouders met behulp van het wijkteam 
bepaald (veiligheidsplan).



Crisisinterventie

• Acute crisis

• Voorlopige voorwaarden

• 10 dagen



Begeleiding met maatregel

• Voorlopige ondertoezicht-stelling (VOTS) en 
Ondertoezichtstelling (OTS)

– Na uitspraak van de rechter

– Gezag blijft bij ouders, gezinsvoogd heeft mogelijkheden 
tot juridisch ingrijpen

• Voorlopige voogdij en Voogdij

– Na uitspraak van de rechter

– Gezag ligt volledig bij voogd

• Jeugdreclassering

– Na uitspraak van de rechter

– Gericht op voorkomen van recidive



Contactgegevens 

Veilig Thuis
• 0800-2000

• Veilig Thuis Utrecht

• 24-7 bereikbaar

• Advies/melding voor 
cliënten en professionals

• 030-2761178
• Secretariaat

• Direct contact 
medewerkers

SAVE-teams (09.00 – 17.00)

• 088-9963000

• Flevoland

• 030-2427800

• Utrecht

• 030-6007700

• Nieuwegein/Veenendaal

• 033-4226000

• Amersfoort


