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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Op 6 januari 2021 is er een themabijeenkomst geweest over het programma Geweld Hoort 
Nergens Thuis, de voortgang en de stand van zaken bij Veilig Thuis en het Sociaal Wijkteam. 
Daarbij kwamen vanuit de raad diverse vragen over de situatie en eventuele knelpunten bij Veilig 
Thuis en de lokale teams naar voren. Onder andere werd gevraagd om een knelpuntennotitie over 
de lokale teams. Deze raadinformatiebrief is een reactie daarop.

Wat is de te delen informatie?
Binnen het programma Geweld Hoort Nergens Thuis wordt onder andere gewerkt aan de 
versterking van de lokale teams (Sociaal wijkteams). De samenwerking tussen Veilig Thuis en de 
lokale teams binnen de regio is van groot belang om casussen gericht en snel te kunnen oppakken 
en behandelen. In de praktijk bleek dat het  niet altijd lukte om een casus aan de lokale teams te 
kunnen overdragen, vanwege capaciteitsproblemen en / of het ontbreken van specifieke expertise 
naar aanleiding van een casus. Hierdoor blijft de casus bij Veilig Thuis, waardoor nieuwe casussen 
soms niet tijdig kunnen worden opgepakt. Dit is overigens niet uitsluitend de situatie in Zuid-
Holland Zuid, maar een landelijk beeld. Om die reden is vanuit het programma Geweld Hoort 
Nergens Thuis gestart met de versterking van de lokale teams.

Eind 2020 is de landelijke zelfscan voor de lokale teams gestuurd naar alle gemeenteambtenaren 
en  de professionals in de lokale (wijk) teams binnen Zuid-Holland Zuid, waarin onder andere de 
volgende vragen zijn gesteld:

 In welke mate beheersen professionals van wijkteams in Zuid-Holland Zuid benodigde 
kennis en vaardigheden met betrekking tot Huiselijk geweld en kindermishandeling? 

 Welke specifieke trainingsbehoeften zijn er? 
 Welke factoren helpen of belemmeren in de uitvoering van het werk met betrekking tot 

huiselijk geweld en kindermishandeling? 
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Uit het onderzoek is gebleken dat er bij de lokale teams met name behoefte is aan een regionale 
scholingsbijeenkomst over de visie 'gefaseerd samenwerken aan veiligheid', over traumasensitief 
werken en over gendersensitief werken. Intussen wordt via een regionale werkgroep waarin alle 
partijen betrokken zijn, gewerkt aan een regionaal scholingsprogramma dat aansluit op de 
regionale en lokale behoeftes. Als eerste is vanaf medio 2021 gestart  met trainingen op het gebied 
van traumasensitiviteit en de scholing over de visie 'gefaseerd samenwerken aan veiligheid'. Met 
het aanbieden van trainingen traumasensitiviteit wordt ook ingespeeld op twee landelijke 
richtlijnen voor jeugdprofessionals en GGZ professionals. 

De prognose van Veilig Thuis was in 2019 dat in verband met het ingezette verbetertraject richting 
de lokale teams er minder overdracht en advies richting de lokale teams vanuit Veilig Thuis nodig 
zou zijn. Daarnaast heeft Veilig Thuis vanwege lokale efficiencyslagen in de afgelopen jaren 
gewerkt met een lager aantal uur per traject dan landelijk wordt aanbevolen.
 Het verbetertraject is echter nog niet zover dat Veilig Thuis de eerdere prognose kan halen. De 
halfjaarrapportage 2021 van Veilig Thuis  met een toelichting op deze cijfers is als bijlage ter 
informatie toegevoegd. De belangrijkste ontwikkelingen daaruit:

 Er is in het eerste halfjaar van 2021 een toename te zien van het aantal meldingen en 
adviezen. 

 De piek van de aantallen viel samen met de zomerperiode, waarin medewerkers 
vakantie hadden maar er ook meer dan gemiddeld medewerkers ziek waren. Dit zorgde 
voor langere doorlooptijden. Hierbij is door het uitvoeren van een goede triage er wel 
voor gezorgd dat de meest ernstige gevallen altijd tijdig werden opgepakt.

 De huidige, in sommige gevallen langere, doorlooptijden bij Veilig Thuis mede worden 
veroorzaakt door het niet afdoende kunnen overdragen van casussen aan omliggende 
professionals. 

Samenvoeging projecten
Het voornemen van gezamenlijk optrekken van alle projecten en programma's op het gebied van 
veilig opgroeien en huiselijk geweld en kindermishandeling, zowel regionaal als lokaal, gaat 
versnippering tegen en helpt om een effectieve en efficiënte ontwikkeling van het thema te 
realiseren. Het komend jaar wordt benut om het programma Geweld Hoort Nergens Thuis, Veilig 
Opgroeien is Teamwerk en het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming in Dordrecht en 
regionaal onder één 'paraplu' verder te laten lopen.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
In 2022 wordt het programma Geweld Hoort Nergens Thuis voortgezet, waaronder ook dit 
onderwerp (versterken van de lokale infrastructuur) valt. Daarnaast wordt onderzocht hoe de 
verschillende programma's en projecten zoals Geweld Hoort Nergens Thuis en Veilig Opgroeien is 
Teamwerk gezamenlijk kunnen worden vervolgd en geborgd. Dit wordt op landelijk niveau 
ondersteund door het samenbrengen van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis en het 
Toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Met de informatie uit deze raadsinformatiebrief zijn geen extra kosten gemoeid. Wel komt er een 
begrotingswijziging voor de GR DG&J, waaronder ook Veilig Thuis valt. 

Veilig Thuis heeft in de afgelopen jaren, ook vanwege Covid-19, niet alleen te maken gehad met 
een toename van meldingen, maar ook met een grotere complexiteit van de meldingen. Hierdoor is 
Veilig Thuis intussen genoodzaakt toch meer de landelijke adviezen qua uren per traject te gaan 
hanteren. Dit zal worden vertaald naar een begrotingswijziging, zodat deze extra ureninzet ook qua 
formatie past.
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