
Meldformulier Veilig Thuis Kennemerland 

Wilt u eerst advies over de situatie en/of bespreken 
welke andere mogelijkheden er nog zijn in plaats van 
een melding? 
Dan kunt u telefonisch contact opnemen met Veilig 
Thuis Kennemerland op telefoonnummer 088-
8006200.   

SPOED 
Neem in (vermoedelijke) spoedeisende situaties altijd 
telefonisch contact met ons op, zodat direct met u 
besproken en afgewogen kan worden welke actie 
ondernomen moet worden en door wie. 

Dossiervorming 
Alle informatie op het meldformulier is open en ter inzage voor directbetrokkene(n). 

1. Heeft u direct betrokkenen geïnformeerd over de melding? Zo nee, waarom niet?

2. Heeft u stap 1-4 van de meldcode doorlopen?

Ja, ga verder naar vraag 3  

Nee, neem dan contact op met Veilig Thuis Kennemerland op 088-8006200 

3. Is er eerder overleg geweest met Veilig Thuis Kennemerland en zo ja met wie?

4. Van welk type onveiligheid is er sprake?
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5. Welke zorgen heeft u?
Denk aan: wat gebeurt/gebeurde er feitelijk (aard/ernst/frequentie en duur van de
onveiligheid). Hoe vollediger de meldingsinformatie, des te beter kan Veilig Thuis een
inschatting maken van de situatie en de zorgen.

6. Wat is de (vermoedelijke) duur van het geweld?
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7. Zijn er medische aspecten die van belang kunnen zijn?

Relevant medicijngebruik 

GGZ problematiek  

Verslavingsproblematiek  

Overig 

8. Wat gaat er goed volgens u?

Geef hieronder een toelichting 

Naam en contactgegevens huisarts: 
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9. Wat heeft u tot nu toe gedaan?

Veiligheidsafspraken gemaakt

Hulpverlening ingezet

Opgeschaald naar beschermtafel 

Overig 

Niets want, ...

10. Is hulp bieden of organiseren door uzelf (in voldoende mate) mogelijk?

11. Is er (eerder) hulpverlening betrokken (geweest)?

Geef hieronder een toelichting 

Geef hieronder een toelichting 
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12. Is er een sociaal netwerk met wie betrokkenen een goed contact hebben?

Naam Relatie tot betrokkenen Contactgegevens 
(telefoon / email ) 

13. Wat verwacht u van Veilig Thuis?

14. Wat zijn de gegevens van de personen over wie de melding gaat?

Naam en 
geboortedatum 

Adres en 
woonplaats

Betrokkenheid 
(ouder, kind,oma 
buur, etc?)

Contactgegevens 
(telefoon / email ) 

Geboortedatum 

Geboortedatum 
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Geboortedatum 

Geboortedatum 

Geboortedatum 

Geboortedatum 

Geboortedatum 

Indien een van de betrokkenen niet woonachtig is op het adres waar hij of zij staat 
ingeschreven, geef dat dan hieronder aan:  

Naam en 
geboortedatum 

Adres en woonplaats 

15. Zijn betrokkenen de Nederlandse taal machtig?
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16. Zijn er andere instanties betrokken bij de direct betrokkenen die belangrijk zijn 
om te vermelden gezien de zorgen?  

 
Naam / organisatie 
 

Relatie tot direct 
betrokkenen 

Contactgegevens  
(telefoon / email ) 

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
 
 

  

 
 
17. Wat is uw grootste zorg of angst wat er precies zou kunnen gebeuren als we niets 

doen? Wanneer zou dit kunnen gebeuren?  
 

 
 
18. Welk Cijfer geeft u voor de veiligheidssituatie op dit moment naar aanleiding van 

wat u gezien en gehoord heeft?  
(Waarbij 0 staat voor ernstig onveilig en 10 voor veilig voor alle betrokkenen) 

 
 
19. Wat maakt dat u dit cijfer geeft en niet een punt hoger?  
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20. Wat is volgens u nodig om de (acute) veiligheid te vergroten en wat heeft u hier 
zelf al in gedaan?  

 
 
 
21. Vul hieronder uw eigen gegevens in  
 
 
 
 

 

Naam  Functie  
  

 
 

Organisatie  Datum van melden  
 
Contactgegevens (telefoonnummer en /of mail) 
 
 
 
 

 

 
 
Verstuur het ingevulde formulier naar: info@veiligthuis-ken.nl  
 
Graag aanvullende (diagnostiek) verslagen en of beeldmateriaal meesturen met de 
melding indien van toepassing.  
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