Over het Veiligheidsteam
Onderdeel van het Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Het ministerie van VWS, het ministerie van JenV
en de VNG hebben de regio Hart van Brabant
aangewezen als één van de drie landelijke proeftuinen
om de zorgwekkende cijfers van huiselijk geweld
en kindermishandeling te laten dalen. Om bij
de meest ernstige casussen het patroon van geweld
te doorbreken, worden drie pilots opgestart: drie keer
een Centrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
In dit centrum komt alle benodigde expertise samen:
denk-, doe en doorzettingskracht onder 1 dak.

Het Veiligheidsteam staat voor een intensieve
samenwerking tussen professionals, met als doel
dat geweld stopt en duurzaam wordt opgelost.
Vaste professionals van netwerkpartners straf- en
zorg werken samen aan casussen waar sprake is
van structureel geweld. Dat doen we onder één dak:
in het Zorg- en Veiligheidshuis.

Met wie kan ik contact opnemen?

Spoedplein

Expertisecentrum

Veiligheidsteam

In de regio Hart van Brabant bestaat het Centrum Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling uit drie pijlers:

Wat is het Veiligheidsteam?

Amanda van Dongen
teamcoördinator Veiligheidsteam
e-mail:
a.vandongen@veiligthuismiddenbrabant.nl
telefoon:
+31 6 21 97 52 39

Wat doet het Veiligheidsteam?
Hoe gaat het Veiligheidsteam
het ECHT anders aanpakken?

De vaste professionals van het Veiligheidsteam gaan met
de betrokkenen uit een gezin en de betrokken organisaties
uit het zorg- en veiligheidsdomein zorgen dat geweld
stopt, en duurzaam wordt opgelost. Zij blijven dan ook
langdurig de coördinatie behouden, tot wanneer veiligheid
duurzaam is bereikt. Voor een gezin betekent dit dat er
voor één gezin één veiligheidsplan komt dat besproken
wordt met één coördinator.

Samenwerken onder één dak:
een vast team van professionals.
One-stop-shop benadering: door één keer
het verhaal te vertellen, start de aanpak. Er wordt
vervolgens parallel aan elkaar gewerkt in plaats
van volgtijdelijk na elkaar.
Doen wat nodig is: maatwerk met een lange adem.
Volgens de visie ‘risicogefaseerde
ketensamenwerking’: focus op veiligheid.
Integrale dienstverlening vanaf de start (MDA++):
Snelle actie na een nieuwe melding:
we gaan er op af.
Samen met alle betrokkenen
(slachtoffer, kind en pleger).
Multidisciplinaire analyse en focus:
met vaste personen uit zorg- en straf.
Langdurige en intensieve monitoring
en coördinatie.
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1

2

3

Veiligheidsplan

Risico
gestuurd

Herstel
gericht

Bron: Civil Care

De kracht van de visie is de focus op veiligheid.
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Directe veiligheid: door het
veiligheidsplan. De inzet is
gericht op het bereiken van een
beoordeling van veiligheid met
minimaal een 6 (door betrokkenen
zelf en betrokken hulpverleners).

Stabiele veiligheid: door een
hulpverleningsplan op basis van
risicogestuurde zorg. De inzet
richt zich op de belangrijkste
risicofactoren voor onveiligheid.

Herstel van de gevolgen van
onveiligheid door een herstelplan.
De inzet richt zich op ontwikkeling,
zorg en participatie.

Met welke casussen gaat het Veiligheidsteam aan de slag?
Iedereen kan gezinnen of huishoudens voor het
Veiligheidsteam aandragen via Veilig Thuis. Veilig Thuis op
haar beurt levert het Veiligheidsteam casussen aan:
met een (lange) geschiedenis van meldingen en/of
hulpverlening (vrijwillig/forensisch),
met een hoog risico op escalatie van ernstig geweld,
er zijn veelvuldige incidenten met direct gevaar voor
de veiligheid van betrokkenen,
met problematiek op meerdere gebieden zoals
een verstandelijke beperking, verslaving, armoede,
psychiatrie en/of emotionele verwaarlozing,
die bekend zijn bij vele instellingen, Veilig Thuis
is meerdere malen gepasseerd en ook zijn
er al veel hulpverleners betrokken geweest.

De ambitie is om in 2020 met 100 casussen
aan de slag te gaan.

De ambitie is om in 2020 met 50 casussen de slag te gaan.

Kan ik casussen aandragen voor
het Veiligheidsteam?
Iedereen kan casussen aandragen bij Veilig Thuis. Alle
casussen waar het Veiligheidsteam mee aan de slag gaat,
worden aangedragen door Veilig Thuis. Zij voeren de
gebruikelijke beoordeling na elke melding uit, waarna een
casus overgedragen kan worden aan het Veiligheidsteam.

Wie zit er in het Veiligheidsteam?
Casuscoördinatie binnen het Veiligheidsteam wordt georganiseerd door TCC,
Gezinsmanagement, Toegang Tilburg en JBB.
In een vast actie(gericht)overleg worden alle casussen besproken door politie, OM, de Raad voor
Kinderbescherming, reclassering, de vertrouwensarts en de gedragswetenschapper van Veilig Thuis.
Daarnaast leveren vaste contactpersonen van GGz Breburg, Novadic-Kentron, Sterk Huis en
Amarant expertise daar waar nodig.

Casuscoördinatie
TCC: Margo Nienhuis
Gezinsmanagement: Maries Loijens
Toegang Tilburg: Carola Keulers, Petra Nieuwbeerta
JBB: Saskia Mossink
Ondersteund door Veilig Thuis:
Gidion Franken

Actieoverleg
Politie: Eline Vermaat
OM: Marie-Louise Goris, Irma Nanuru
Raad voor kinderbescherming:
Erwin Wijgaarts
Reclassering: Ellen Luijpen

Expertise
GGz Breburg:
Aanmeld- en Expertiseteam
Novadic-Kentron: Theo van Vught
Sterk Huis: Lindsay Aanraad
Amarant: Eunice Zopfi

Vertrouwensarts en gedragsdeskundige
van Veilig Thuis

Veiligheidsteam, gecoördineerd door
Amanda van Dongen
Maart 2020

