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WAT  DOET  VE I L I G  T HU I S 
KENN EMER LA N D?

Veilig Thuis Kennemerland kent als missie: Het voorkomen  
en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en 
het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen. 

Geweld achter de voordeur is namelijk niet acceptabel.  
Onze inzet is daarom huiselijk geweld en kindermishandeling 
te voorkómen en als het zich toch voordoet, direct in te  
grijpen en het te stoppen en met ketenpartners toewerken 
naar een duurzaam veilige situatie.

2018 in het kort
Veilig Thuis Kennemerland (VTK) beantwoordt  
advies- en ondersteuningsvragen van professionals  
en inwoners uit de regio Kennemerland. Het gaat 
daarbij om situaties waarbinnen sprake is van huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling. In 2018 ging het om 
3000 adviesvragen en 3000 meldingen. De belang-
rijkste melder is de politie, gevolgd door hulpverleners. 
Inwoners kunnen ook melden bij Veilig Thuis. Dat kun-
nen buren zijn, of gezinsleden, maar ook slachtoffers 
en plegers.  
VTK beoordeelt de mate van onveiligheid en maakt 
waar nodig veiligheids afspraken. Als niet duidelijk is 
of betrokkenen veilig of onveilig zijn, of als niet helder 
is wanneer vervolghulp het beste ingezet kan worden, 
doet VTK onderzoek. VTK is ook casusregisseur bij  
tijdelijke huisverboden die opgelegd worden door  
de burgemeester. In 2018 gebeurde dat 46 keer. 

In het jaar 2018 waren vooral de voorbereiding  
op nieuwe diensten, de doorontwikkeling van de  
organisatie, de opstart van de Integrale Crisisdienst  
en de oplopende werkvoorraden actueel. Besloten 
werd een QuickScan te laten uitvoeren, met als doel 
inzicht te krijgen in de ontwikkelpunten voor de  
organisatie. Aandachtspunt was onder andere de 
toenemende werkdruk in combinatie met te weinig 
capaciteit en middelen in de organisatie. Ook de wijze 
van samenwerking tussen de keten en VTK verdiende 
de nodige aandacht.  

Hierover vond in 2018 regelmatig overleg plaats met  
de gemeenten. In het laatste kwartaal is veel effort 
gestoken in het voorkomen van verder oplopende 
werkvoorraden, onder andere door het aantrekken van 
extra (tijdelijk) personeel. Hierover stond VTK in nauw 
contact met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. 
Ook was er regelmatig contact met gemeenteambte-
naren, wethouders  en partners in het werkveld over 
de voor- en nadelen van een mogelijke transitie van 
VTK naar een andere juridische entiteit, namelijk de 
Veiligheidsregio Kennemerland (VRK). De gemeenten 
hadden na een gezamenlijke evaluatie uitgesproken 
dat ophanging onder de VRK de stabiliteit en kwaliteit 
van VTK ten goede zou komen. Met een aantal rand-
voorwaarden stemde VTK hiermee in. In het verlengde 
hiervan werd besloten de doorontwikkeling van de 
organisatie te beperken tot het primaire proces.  
De plannen voor de transitie worden in 2019 verder 
uitgewerkt. 

Over deze en andere ontwikkelingen  
leest u in dit jaarverslag. 

Ontwikkelingen
Veel ontwikkelingen in het werk van Veilig Thuis vloeiden  
voort uit het Meerjaren Uitvoeringsprogramma Landelijk  
Netwerk Veilig Thuis en uit het Meerjarenprogramma  
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2018-2021,  
van de Ministeries van VWS en V&J. 

  
Dit laatste programma bevat een groot aantal maat regelen om huiselijk 
geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen, 
met een belangrijke rol voor de Veilig Thuis-organisaties. In het Meerja-
renprogramma van het Landelijk Netwerk spreken de 26 VT-organisaties 
de ambitie uit om met ketenpartners grote stappen te zetten in het door-
breken van patronen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ingebed 
in dit programma zijn het triage-instrument, het handelingsprotocol,  
de aanscherping van de Meldcode en de radarfunctie.  
De aanscherping van de Meldcode (ketenpartners moeten onveilige  
situaties melden bij VTK) leidde al in 2018 tot meer adviesvragen.  
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‘ Een lastige kwestie, die als het moet naar de Beschermingstafel gaat’

‘Ik kreeg een spoedmelding binnen over een gezin met 
twee kinderen. Er zijn veel spanningen tussen vader en 
moeder met als climax dat de man zijn vrouw in de buik 
heeft getrapt en de deur uit heeft gezet. Kort daarna is 
hij bij zijn vriendin ingetrokken en wil scheiden.  
Vervolgens is het tweede kindje geboren. Moeder en haar 
twee kinderen wonen nu in het oude huis, maar er zijn 
veel spanningen. Ik heb dit getrieerd op Voorwaarden en 
Vervolg. Het is een lastige kwestie. Ik heb dat ingebracht 
in de casusbespreking van ons interne regioteam. Dat is 
nieuw, maar nu al leerzaam en dat heeft me zeker gehol-
pen. Inmiddels hebben we met vader en moeder wel een 
omgevingsregeling gemaakt, maar moeder bagatelliseert 
het geweld. Onderzoek kan niet, want wat gaan we  
onderzoeken? Er is geen huiselijk geweld en geen  
kinder mishandeling, want vader woont daar niet meer. 

Ik ga het CJG inschakelen en vraag hen om met het gezin 
mee te kijken. Dat is de wenselijke situatie op korte ter-
mijn. Als vader en moeder dat niet willen dan brengen we 
het in bij de Beschermingstafel. Daarin zitten de Raad van 
de Kinderbescherming, Jeugd- en Gezinsbeschermers  
en het Centrum voor Jeugd en Gezin om tafel. Daar be-
spreken wij dan de casus en wordt vastgesteld wat er in 
dat gezin nodig is en wie dat gaat doen. Ik heb vader en 
moeder inmiddels voor een tweede gesprek uitgenodigd, 
om afspraken te maken voor de langere termijn. We zijn 
bang dat het nog een keer uit de hand gaat lopen en dat 
willen we voorkomen met die afspraken voor de langere 
termijn. Even afwachten of dit rond komt.’ 

Julie Verscheure, medewerker Veilig Thuis Kennemerland
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‘Elke beroepsgroep heeft een afwegingskader opge-
steld waarin is vastgelegd welke casuïstiek bij Veilig 
Thuis te melden als het gaat om structurele of acute 
onveiligheid,’ aldus manager en betrokkene bij het 
Landelijke Netwerk, Yna Pothoven. Datzelfde geldt 
voor de radarfunctie, want professionals moeten bij 
Veilig Thuis laten weten als ze bij een situatie van  
huiselijk geweld of kindermishandeling betrokken zijn.  
‘Wij houden die situaties vervolgens ‘op de radar’  
en voorkomen daarmee dat situaties uit beeld raken. 
Heel behulpzaam in die radarfunctie wordt het nieuwe 
VT-register, waarmee we inzicht krijgen in alle mel-
dingen bij VT-organisaties. Zo wordt samenwerking 
binnen de keten en met collega-organisaties steeds 
belangrijker.’ Het nieuwe triage-instrument en han-
delingsprotocol leiden bij de VT-organisaties tot een 
nieuwe dienst ‘Veiligheidsvoorwaarden & Vervolg’. 
Daarbij wordt niet direct overgedragen aan een  
ketenpartner, het lokale veld of cliëntsysteem zelf, 
maar trekken overdrachtspartner en VT-organisatie  
in eerste instantie samen op. ‘Meer maatwerk dus, 
en ook op dit terrein meer samenwerking,’ aldus Yna 
Pothoven. De landelijke ontwikkelingen en nieuwe 
diensten vroegen al in 2018 om extra inzet en de  
verwachting is dat dit in 2019 verder zal toenemen.  
Dit is volgens Yna ook onderwerp van gesprek  
geweest met de gemeenten bij de aanvraag voor  
uitbreiding van de personele formatie. ‘We willen  
geen grote organisatie zijn, we willen ons werk goed 
doen én er aan bijdragen dat het werk in de regio 
goed gedaan wordt.’ 

‘ Samenwerking binnen de keten  

en met collega-organisaties werd  

in 2018 steeds belangrijker’  

 
Yna Pothoven

Werkvoorraad
In 2018 liep de in 2017 ontstane werkvoorraad verder 
op, met name bij de triage van meldingen. De nieuwe 
taken droegen daaraan bij, maar er was ook een aantal 
interne oorzaken, zoals oplopend ziekteverzuim, een 
groot verloop, het tijdrovende inwerken van nieuwe 
medewerkers en de komst van de ICD, die bemenst 
werd met medewerkers van VTK. VTK heeft in de 
tweede helft van 2018 de Inspectie van Gezondheids-
zorg en Jeugd en de gemeenten bij deze problematiek 
betrokken. Eind 2018 is in een plan van aanpak vastge-
legd hoe de werkvoorraad structureel terug te dringen 
en is gestart met het aantrekken van extra menskracht. 

Doorontwikkeling en transitie 
Op basis van een QuickScan, begin 2018, is gestart 
met doorontwikkeling van de organisatie. Al snel daar-
na is met gemeenten en partners in het veld intensief 
gesproken over een mogelijke transitie van VTK naar 
een andere juridische entiteit, namelijk als zelfstandi-
ge eenheid onder de Veiligheidsregio Kennemerland 
(VRK). De gemeenten spraken uit dat ophanging  
onder de VRK de stabiliteit en kwaliteit van VTK  

ten goede zou komen. De Raad van Toezicht (RvT) 
heeft zich inmiddels positief uitgesproken over de 
transitie, mits voldaan wordt aan een aantal uit-
gangspunten, zoals geen personele gevolgen en een 
zelfstandige identiteit. Directeur/bestuurder Wianne 
Brandt hierover: ‘Hiermee blijft er een eigenstandige  
en herkenbare organisatie Veilig Thuis, houdt Veilig 
Thuis de rol die ze in de keten heeft en moet hebben, 
kunnen we invulling geven aan onze wettelijke verant-
woordelijkheid, en wordt de kwetsbaarheid van de  
organisatie minder. Definitieve besluitvorming binnen 
de gemeenten verwachten we in april 2019. Richt-
datum is 1 januari 2020.’ 

Landelijk Netwerk 
Het Landelijk Netwerk VT sprak via het meerjaren  
uitvoeringsprogramma, onder de titel ‘Duurzaam  
doorbreken met eenduidige kwaliteit’ de ambitie  
uit om met ketenpartners grote stappen te zetten  
in het doorbreken van patronen van kindermishan-
deling. Voorbeelden hiervan zijn de diverse projecten 
die moeten leiden tot een verbeterde samenwerking 
tussen Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie, Raad 
voor de Kinderbescherming en 3RO (drie reclasse-
ringsorganisaties), in het kader van het landelijk  
netwerk zorg/straf. De samenwerking binnen het  
Landelijk Netwerk is in 2018 verder verstevigd.  
Er wordt meer samen opgetrokken in nieuwe ont-
wikkelingen, zoals de nieuwe versie van handelings-
protocol, het triage-instrument, het VT-register, de 
coördinatie van de trainingen radarfunctie en het 
opleidingscurriculum voor de VT-professional 2019  
en verder.

Samenwerking 
Samen met gemeenten en partners zocht VTK naar 
manieren om meldingen sneller over te dragen naar 
degene die het meest capabel is om hiermee aan de 
slag te gaan. In veel gevallen is dat een partner in het 
lokale veld. Volgens Wianne Brandt draagt de regio 
van VTK vergeleken met de andere VT-organisaties 
weinig over aan het lokale veld: 25% in Kennemerland 
tegen 55% landelijk. ‘Uiteraard hebben alle partijen 
daarin een verantwoordelijkheid. VTK moet uitgaan 
van de professionaliteit in het lokale veld en meldingen 
niet langer dan nodig is bij zich houden.  
Het lokale veld moet er vanuit gaan dat zij in veel 
gevallen de best passende interventie kunnen doen. 
Uiteraard in samenspraak met elkaar en dat mag ook 
een gezamenlijke ontwikkeling zijn. Dat wordt de inzet 
voor 2019: de best passende speler eigenaar maken 
van de interventie, omdat dat voor het gezin het beste 
is. Onze inzet kan zich dan richten op die taken die 
expliciet bij ons belegd zijn, zoals de radarfunctie. ’

‘ Het was een druk jaar en daardoor  

zijn we misschien niet altijd de meest 

stabiele organisatie geweest voor  

ketenpartners. Maar onze medewerkers 

verdienen veel credits voor het werk dat 

ze doen, in een turbulente samenleving 

en een onrustige organisatie.’  

 

Anja de Geus



6 7

Bovenwettelijke taken  
Veilig Thuis Kennemerland voert een aantal wettelijke taken uit.  
Deze komen hieronder aan de orde: het Multidisciplinair Centrum  
Kindermishandeling, de Integrale Crisisdienst Kennemerland  
en het Centrum Seksueel Geweld. 

Integrale Crisisdienst Kennemerland (ICD)                                 
Op 1 juli 2018 was de ICD een feit: een team van  
medewerkers dat 24/7 bereikbaar en beschikbaar  
is voor acute crisissituaties bij jeugd tot 23 jaar.  
Begin 2018 stelden de betrokken gemeenten het  
visiedocument vast. De crisiswerkzaamheden van  
de ICD zijn een bovenwettelijke taak van VTK. Deze  
organisatie kreeg dan ook de opdracht tot inrichten 
van de ICD, de dagelijkse leiding en het maken van 
samenwerkingsafspraken met andere organisaties.
Tussen 1 juli en 31 december 2018 zijn 145 advies-
gesprekken gevoerd en behandelde de medewerkers 
circa 130 meldingen. Die meldingen kwamen vooral 
van politie en ouders/netwerk, en van zelfmelders.  

De problematiek bleek divers, van huiselijke geweld, 
stalking, seksueel geweld, tot bedreigingen, GGZ- 
problematiek, opvoedproblemen en complexe echt-
scheidingen. ‘De start had wel wat voeten in aarde, 
want alles was nieuw; een nieuwe taak, nieuwe werk-
processen, een nieuw team, andere werktijden (24/7 
bereik- en beschikbaar), in combinatie met heftige 
problematiek.’ Vaak moeten medewerkers op meerde-
re borden tegelijk schaken, omdat een casus diverse 
elementen in zich heeft,’ aldus manager Anja de Geus. 
‘De meerwaarde van de ICD? Die is helder: professio-
nals én burgers kunnen ons bellen, 24/7. De politie 
heeft baat bij ons werk, net als professionele  
organisaties die niet zijn ingericht op crises buiten 

kantoortijden. In 2019 start een publiekscampagne om 
de bekendheid onder burgers te vergroten.’ Als groot 
voordeel ziet De Geus de korte lijnen met Veilig Thuis 
Kennemerland, het Multidisciplinair Centrum Kinder-
mishandeling en het Centrum Seksueel Geweld.  
‘Dat komt snelheid, efficiency én klantvriendelijkheid 
ten goede. We maken een inschatting van de acute 
(on)veiligheid en adviseren wat nodig is voor de lange-
re termijn om de veiligheid te kunnen waarborgen en 
dat allemaal binnen maximaal 72 uur.’
Partners binnen de ICD zijn: Veilig Thuis Kennemer-
land, Youz, Triversum, Opvoedpoli, Kenter Jeugdhulp, 
GGZ Ingeest, Parnassia, Lijn 5, Hartekamp en SIG.
 

‘ Een crisis is soms ook een kans  

om situaties te verbeteren. Daarom  

is goed overdragen en vertellen van 

onze bevindingen belangrijk.’   

 
Anja de Geus

Centrum Seksueel Geweld
Het Centrum Seksueel Geweld bestrijkt het werk-
gebied van de politieregio Noord-Holland en bemenst 
een 24-uursdienst, waarnaar zowel slachtoffers van 
seksueel geweld als professionals kunnen bellen. Na 
concrete acties, zoals medicatie en onderzoek, staan 
medewerkers van het CSG nog vier weken naast het 
slachtoffer om te bezien of zich PTSS-kenmerken 
ontwikkelen. Het CSG heeft samenwerkingsafspraken 
gemaakt met traumatherapeuten waar slachtoffers  
van acuut seksueel geweld bij PTSS-klachten voorrang  
krijgen. Uitgangspunt bij het CSG is, net als bij het 
MDCK, dat slachtoffers niet steeds opnieuw hun ver-
haal hoeven te vertellen. Eén van de casemanagers, 
Tosca Gordijn, is van mening dat het CSG slechts het 
topje van een ijsberg ziet. ‘Daarom is het fijn dat in 
2019 via landelijke communicatie gewerkt wordt aan 
een grotere bekendheid van het CSG. Daarbinnen 
benadrukken presentaties en workshops het belang 
van een snelle start van traumabehandeling. Dat is heel 
belangrijk. Wij zien bij het CSG slachtoffers die tien 
jaar geleden te maken hebben gehad met seksueel  
geweld en toen niet behandeld zijn. Die komen uitein-
delijk toch bij ons. Onze rol is dan vooral adviserend. 

Het is uitermate boeiend werk, dat veel voldoening 
geeft. Iedereen huilt mee met een slachtoffer – en dat 
is ook logisch – maar wij normaliseren juist de stress-
reacties. Dat ervaart men als prettig. Ze kunnen met 
ons over alles praten, niks is raar. Daardoor normalise-
ren mensen snel, vooral jonge mensen.’  
Het aantal meldingen van acute slachtoffers bedroeg 
101 en het aantal niet acute adviesaanvragen 95. 

MDCK en MDA++
Het MDCK heeft tot 1 juli 2018 gewerkt zoals voorheen: 
snelle en zorgvuldige hulp bij kindermishandeling door 
een team van professionals. Slachtoffers, opvoeders en 
plegers maakten gebruik van die veiligheid onder één 
dak. ‘De kracht van het MDCK is de multidisciplinaire 
samenwerking waarmee kindermishandeling tegemoet 
wordt getreden. Ketenpartners kunnen bij het MDCK 
cases inbrengen waarvan zij vinden of vermoeden dat 
meerdere partijen hun expertise in moeten zetten om 
een systeem te helpen,’ aldus Anja de Geus. 
Door de komst van de ICD die de acute veiligheids-
zaken oppakte, ontstond er een zoektocht naar de 
rol van het MDCK. Deze gaat inmiddels in de richting 
van aanpak en onderzoek in situaties waar sprake is 
van structurele onveiligheid, het zogenoemde MDA++.  
Anja de Geus over deze ontwikkeling: ‘MDA++ is een 
werkwijze om structureel onveilige systemen efficiën-
ter op te pakken. MDA++ is in 2018 gestart bij wijze 
van project in Midden-Brabant, Rotterdam-Rijnmond 
en Kennemerland, vanuit het beleidsprogramma van 
de Ministeries van VWS en V&J ‘Geweld hoort nergens 
thuis.’ Dat Kennemerland al een MDCK had, heeft  
volgens Anja alleen maar voordelen. ‘Er was al een 
structuur, er waren al werkprocessen en samenwer-
kingsafspraken.’ Waar het ‘oude’ MDCK zich alleen 
richtte op slachtoffers van kindermishandeling, richt 
het MDA++ zich ook op betrokkenen bij huiselijk  
geweld, in de leeftijd van nul tot honderd jaar.’ 

Het  MDCK ontving 65 meldingen en 23 advies-
aanvragen. 
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Vertrouwensarts Judith Bosman 

‘ Meer medische en psychische problemen  
en meer adviesvragen’

‘In 2018 zagen we geleidelijk steeds meer meldingen 
waarin medische en/of psychische problematiek 
speelde, waaronder ook verslavingsproblematiek, en 
die zich uitte in ernstige vormen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Ook werden we vaker om 
advies gevraagd. Door de verbeterde Meldcode en 
het afwegingskader denken medische professionals 
meer na over de problematiek die zij onder ogen 
krijgen en waarbij wellicht sprake is van kindermis-
handeling en huiselijk geweld. Dat leidt ertoe dat  
wij vaker worden gebeld door ketenpartners. Advies 
vragen over hun vermoedens is namelijk een van de 
stappen in de Meldcode. Dan zie ik het als onze taak 
om met hen de stappen van de Meldcode door  
te lopen zodat helder is wat er van hen wordt  
verwacht. Wij krijgen steeds vaker die adviesrol  
en dat is prima.’ 

De vertrouwensartsen zijn actief op twee locaties: 
VTK en het MDCK. Bij het MDCK doen de vertrou-
wensartsen steeds vaker de zogenoemde top-teen 
onderzoeken bij mogelijke slachtoffers van kinder-
mishandeling. Judith hierover: ‘Dat heeft ook te 
maken met de verhuizing van de kinderartsen van 
het Spaarne Gasthuis Hoofddorp naar Haarlem-Zuid, 
waardoor hun inzet langzaamaan verminderde. We 
hebben er behoorlijk in geïnvesteerd en doen inmid-
dels een flink aantal top-teen onderzoeken.’  

Vertrouwensarts Judith is heel helder over wat ze 
leuk vindt aan haar werk. ‘Kinderen zien en spreken, 
top-teen onderzoek doen, samenwerken met de 
ketenpartners en medewerkers van het team onder-
steunen bij het opstellen van rapportages, bijvoor-
beeld voor bespreking aan de Beschermingstafel. 
De Beschermingstafel heeft een adviesfunctie voor 
andere organisaties en vormt de toegang tot de 
Raad van de Kinderbescherming en Gecertificeerde 
Instellingen. Ik help graag bij het neerzetten van een 
goede, scherpe eindconclusie. Daar hebben alle par-
tijen baat bij. Het komt in ieder geval de bespreking 
van zo’n rapportage ten goede.’  

‘ Ik zie dat de organisatie dankzij  

de enorme kracht van het team,  

dat bereid is om ondanks alles  

de schouders er onder te zetten,  

uit het dal klimt. Er zijn goede  

stappen gezet in het op orde  

brengen van de werkprocessen  

en de organisatie. De zaken  

keren ten goede.’   

 
Judith Bosman

Personeel 
Kenmerkend voor 2018 waren een hoog ziekteverzuim en een groot verloop.  
Veel energie is gestoken in de werving en het inwerken van (tijdelijk) personeel.  

Om de werkvoorraad terug te dringen is in de zomer 
een team medewerkers ingehuurd, specifiek voor de 
meldingen op de wachtlijst triage. Een aantal van die 
medewerkers is eind 2018 in dienst getreden bij VTK. 
Vanwege de kwetsbare bezetting is besloten niet het 
gehele plan voor deskundigheidsbevordering uit te 
voeren, maar in te zetten op de scholing voor de radar-
functie en triage. 
In het laatste kwartaal van 2018 is subsidie toegekend 
voor het programma ‘vitaliteit en duurzame inzetbaar-
heid’ en voor (het maken van een plan voor) de trai-
ning ‘werkenergie en vitaliteit’. 

Eind 2018 legde directeur/bestuurder Marion Goldsch-
meding haar taken neer om ruimte te geven aan de 
voorgenomen transitie. Begin 2019 trad een interim 
directeur/bestuurder aan en is een aantal wijzigingen 
doorgevoerd in het managementteam. Danielle van As 
en Yvonne Veldhuizen maken niet langer deel uit van 
het MT: Danielle heeft de organisatie verlaten en  
Yvonne heeft andere taken opgepakt. 

•  In totaal verlieten 11,61 FTE de organisatie, waarvan 
8,72 FTE in de eerste zes maanden.

•  VTK is op 1 januari 2018 gestart met 51 medewerkers. 
Gedurende het jaar zijn 23 medewerkers in dienst 
gekomen en zijn 15 medewerkers uit dienst gegaan.

• Het gemiddeld ziekteverzuim op jaarbasis is 9,89%.

ICT
In 2018 werden de voordelen zichtbaar van de eerder 
gekozen inzet van het nieuwe Image en Werkplek 365, 
zoals lagere kosten door eenvoudiger beheer, sneller 
werkplekken beschikbaar voor nieuwe medewerkers en 
betere informatie waardoor medewerkers zelfredzamer 
zijn. Verder is een functionaris gegevensbescherming 
benoemd en is aandacht besteed aan het fenomeen 
datalekken via een meldingsformulier en een korte  
training. Bij de nieuwe Integrale Crisisdienst (ICD)  
kunnen gebruikers eenvoudig onderscheid maken tus-
sen gesprekken voor de ICD en overige piketdiensten. 
De telefonische bereikbaarheid op het MDCK laat nog 
steeds te wensen over, mede door de constructie van 
het gebouw. Een gebruiksvriendelijke oplossing is nog 
niet voor handen. 

Financiële zaken
Het jaar 2018 is financieel gezien positief afgesloten. 
Er is een positief (genormaliseerd) exploitatieresul-
taat van € 39.775. De belangrijkste oorzaak hiervoor 
is de daling van de personeelskosten ten opzichte van 
hetgeen begroot (en nodig) was door het niet kunnen 
invullen van vacatures.
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‘ Samen het geweld stoppen, dat is het belangrijkste’ 

Tosca is een van de zes medewerkers van VTK die ook bij 
het Centrum Seksueel Geweld werkt. Die combinatie vindt 
ze prettig. ‘Ik vond en vind het leuk om het CSG ‘erbij’ 
te doen. De kennis die ik heb van trauma gerelateerde 
klachten komt mij daarbij prima van pas. Het is een goede 
afwisseling én het is dankbaar werk.’ Tosca is momenteel 
mentor van zes nieuwe collega’s.  
‘Ik werk hen in en samen doen wij onderzoek en triëren wij 
nieuwe meldingen. Ik heb vanaf het begin de training over 
de nieuwe triage gevolgd, dus ik kan het goed overdragen 
aan mijn (nieuwe) collega’s.’ Triëren is het maken van een 
veiligheidstaxatie: wat is er beschikbaar aan informatie, 
bijvoorbeeld van de politie, zijn er al eerder meldingen 
gedaan, is het een eenmalig incident of een structurele 
onveilige situatie waarin sprake is van huiselijk geweld  
of kindermishandeling? Tosca: ‘Wij triëren alle meldingen 
grondig. Dat is goede input voor verdere acties binnen 
VTK. Tijdens zo’n triage kan ook blijken dat de casus niet 
bij ons hoort en dan dragen wij het over aan het lokale 
veld.’
Opvallend in 2018 was vooral de groeiende werkvoorraad. 
Volgens Tosca is die werkvoorraad al jaren groot, maar in 
2018 werd het zelfs haar bijna te machtig. ‘Ik weet niet 

beter of er is een werkvoorraad en ik doe dit werk al  
twintig jaar. Maar in 2018 liep de werkvoorraad wel heel 
erg op, vooral door het vertrek van ervaren medewerkers. 
Ik ben heel positief ingesteld, maar toen wist ik het ook 
even niet meer. Het was zoeken naar een goede werk wijze, 
er waren veel ontevreden geluiden… Gelukkig zijn we in 
de loop van het jaar gestructureerder gaan werken, nu 
ook in regioteams. Dat maakt het een stuk overzichtelijker. 
We triëren nu ook heel gestructureerd en als Veilig Thuis 
er niets mee hoeft te doen, zetten we het gestructureerd 
weg richting ketenpartners.’  
Die lijn zet VTK in 2019 door. Tosca heeft net een bijeen-
komst bijgewoond, waarin met ketenpartners gesproken  
is over de nieuwe taken en nieuwe werkwijze van VTK.  
‘Meer samen doen, samen het geweld stoppen. Dat is  
toch onze corebusiness. En dat we lichte zaken sneller 
afschalen, daar werk ik voor. Het liefst doe ik dat met  
meer mensen! Daar wordt gelukkig hard aan gewerkt.
Lichte zaken sneller afschalen naar de ketenpartners is 
klantvriendelijker en leidt tot een betere doorstroming.’ 

Tosca Gordijn, medewerker Veilig Thuis Kennemerland 
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Prestaties
 Prognose 2018 Realisatie 2018, 
Aantal meldingen (triage) 3.255 3.002
Aantal adviezen  2.200 3.004
Aantal onderzoeken na triage 1.569 272 *
Tijdelijk huisverboden  70 46 **

*  VTK doet alleen onderzoek in die situaties waarin 
onduidelijk is wat er precies aan de hand is en of  
er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld en 
kindermishandeling, én als ouders niet willen mee-
werken aan hulpverlening. Daar waar mogelijk  
probeert VTK een casus over te dragen naar het 
lokale veld. In de praktijk betekent dit nog steeds 
een grote inzet voor bijvoorbeeld afstemming en 
gezamenlijke gesprekken. Gebleken is dat VTK in 
vergelijking met andere VT organisaties aanzienlijk 
minder meldingen direct kan overdragen aan het 
lokale veld. In 2019 gaan wij samen met gemeenten 
werken aan verbetering. 

**  Er is geen duidelijke verklaring voor het lagere 
aantal opgelegde huisverboden. Samen met de 
kerngroep Tijdelijke huisverboden (gemeenten, 
politie, reclassering) wordt hiervoor een verklaring 
gezocht.

Kwaliteit  
Vanwege de wachtlijsten en het personeelstekort  
is het niet gelukt om in 2018 de eerste tussentijdse  
externe audit te doen. Daardoor is het ISO-certificaat 
zes maanden opgeschort. De audit staat nu gepland 
voor april 2019. 

In 2018 zijn zeventien klachten ingediend, een toe-
name ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit kan 
mede verklaard worden door de opgelopen wacht-
tijden, soms ook was een klacht een afleiding in een 
conflicterende situatie. Twee klachten zijn nog onder 
handen, in vijf zaken bood een bemiddelingsgesprek 
soelaas, acht klachten konden telefonisch afgehan-
deld worden en twee situaties schriftelijk.  
Twee klachten zijn doorgezet naar de interne  
klachtencommissie waar er één ongegrond werd 
verklaard. Van één klacht wordt de uitslag begin  
2019 verwacht.  

Raad van Toezicht en Ondernemingsraad
In 2018 ging de aandacht van de Raad van Toezicht vooral uit  
naar de risico’s rondom de financiële en operationele organisatie. 
Ook de Ondernemingsraad toonde zich een betrokken gesprekspartner. 

Raad van Toezicht 
De toenemende werkdruk in combinatie met te  
weinig personele capaciteit, onzekerheid over  
voldoende financiële middelen en een oplopende 
werkvoorraad vormden de belangrijke aandachts-
punten. De resultaten uit de Quickscan gaven richting 
aan het doorvoeren van acties gericht op een verdere 
doorontwikkeling van de organisatie. De wens van de 
gemeenten om VTK binnen een andere juridische en-
titeit te plaatsen, in combinatie met het vertrek van de 
directeur/bestuurder maakte de rol van de Raad van 
Toezicht dominanter. ‘We hebben vanuit onze rol veel-
vuldig overleg gevoerd met de organisatie, de OR én 
de gemeenten. In de gesprekken met de gemeenten 
ging het vooral over de randvoorwaarden die de Raad 
van Toezicht heeft op het moment dat VTK onder de 
Veiligheidsregio Kennemerland wordt geplaatst,’ aldus 
voorzitter Nelleke Aland. In oktober trad de voorzitter 
van de Raad van Toezicht om persoonlijke redenen af. 
Met het oog op de discussie over de juridische entiteit 
van Veilig Thuis Kennemerland is besloten geen vaca-
ture te stellen, maar te komen tot een herverdeling van 
taken, waarbij Nelleke Aland het voorzitterschap heeft 
overgenomen en Mariët van den Berg het vicevoor-
zitterschap. Ook in 2019 zal de Raad van Toezicht de 
voorgenomen transitie nauwlettend volgen. Verder 
staan de wachtlijsten, de werkdruk en de stabiliteit  
van de organisatie hoog op de agenda.  

‘ Ook voor de OR en de RvT was 2018 

een pittig jaar, waarin van hen een  

stevige inbreng werd verwacht in de  

organisatieontwikkeling. Wij konden 

altijd op hen rekenen.’  

 

Yna Pothoven

Ondernemingsraad
De Ondernemingsraad (OR) was uiteraard nauw  
betrokken bij alle ontwikkelingen binnen VTK.  
Zo is gewerkt aan het plan van aanpak werkdruk,  
is de QuickScan bedrijfsvoering en het vervolgtraject 
uitgebreid besproken, net als de implementatie van de 
radarfunctie en de juridische entiteit. Vanzelfsprekend 

verdiepte de OR zich ook in de jaar rekening, de  
kwartaalrapportage en het jaarplan. De OR werd  
geconfronteerd met het vertrek van twee leden.  
Gelukkig kon in die vacatures voorzien worden.  
In april 2019 vinden verkiezingen plaats en zal het  
aantal leden gezien de groeiende organisatie uit-
gebreid worden van drie naar vijf. 

Raad van Toezicht in 2018

Nelleke Aland, voorzitter 
Afdelingshoofd Ministerie Justitie en Veilig-
heid 
Commissie en aandachtsgebieden: Kwaliteit,  
stake holders en netwerk  

Mariët van den Berg, vicevoorzitter
Interim opdrachten en zelfstandig adviseur 
Commissie en aandachtsgebieden: Remuneratie-
commissie, HR, ouderen, innovatie 

Caroline Sarolea, lid, op voordracht van de OR
Zelfstandig ondernemer (projectmanagement  en 
diversiteit)
Commissie en aandachtsgebieden: Overlegpartner 
OR, Cliënttevredenheid (stakeholders) 

Said Harmane, lid
Accountant 
Commissie en aandachtsgebieden: Financiële  
commissie, financiën, innovatie 

Nienke Feenstra, voorzitter (tot 1 november 2018) 
Zelfstandig consultant en coach  
Commissie en aandachtsgebieden: Remuneratie  
commissie, Stakeholders, bestuurlijke en toezicht-
ontwikkeling 

OR in 2018 

Jean Bouguenon, voorzitter

Marjon van Mourik, vicevoorzitter en secretaris

Mariska van Rijn, lid
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Helene van Uitert, gedragsdeskundige

‘ Druk geweest met voorbereidingen op landelijke 
ontwikkelingen en nieuwe eisen’ 

Een belangrijke taak van de gedragsdeskundigen bij 
Veilig Thuis Kennemerland is casuïstiek bespreking. 
Daarbinnen bediscussiëren en toetsen zij, multidis-
ciplinair, bepaalde cases. ‘In geval van spoed doen 
we dat 1 op 1, maar onze voorkeur gaat uit naar 
een overleg met meerdere disciplines. Dat komt de 
kwaliteit van het werk ten goede.’ Aan het woord is 
Helene van Uitert, één van de vijf gedragsdeskundi-
gen van VTK. 

Daarnaast vroegen in 2018 de landelijke ontwikke-
lingen en eisen die de overheid stelt aan VTK veel 
aandacht. ‘Voorbereiding op aanscherping van de 
Meldcode, de introductie van de radarfunctie…  
Daar hebben we ons intensief mee beziggehouden, 
vooral omdat deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe 
taken bij VTK en tot nieuwe en andere werkpro-
cessen.’ Complicerende factor vindt Helene dat die 
ontwikkelingen de hele keten aangaan. ‘Partijen in 
die keten, partijen die de vervolghulp bieden, voelen 
niet allemaal de druk die wij voelen om veranderin-
gen inzake het werken aan veiligheid in gezinnen in 
te voeren, dus dat is wel eens lastig. Maar inmiddels 
zetten we ook daarin belangrijke stappen.’  

Door mee te denken in de werkprocessen proberen  
de gedragsdeskundigen de medewerkers een beetje  
te ontzien. ‘Vooral voor hen was 2018 een zwaar jaar, 
met onderbezetting in combinatie met complexe  
problematiek. Ook coaching van medewerkers  
behoort tot ons takenpakket. Dat was vooral voor de 
relatief jonge mensen, zonder veel ervaring, die in de 
loop van 2018 instroomden, heel nuttig.  
Overigens is het bewonderingwaardig hoe de mede-
werkers zich in 2018 hebben geweerd. Altijd op zoek 
naar oplossingen voor cases, de schouders er onder 
om ‘alledaagse’ cases op te lossen én om mensen te 
helpen die in acute onveilige situaties verkeren.’ 

Helene verwacht dat 2019 een wat 

stabieler jaar zal worden. 

‘ Ons team is compleet, dat scheelt  

al een stuk. Bovendien zijn eind 2018 

veel zaken in gang gezet, waar we in 

2019 de vruchten van zullen plukken.  

Uiteraard zal in de praktijk blijken  

dat fine tunen van processen nodig is. 

Maar ook dat varkentje gaan we  

zeker wassen.’

Van 2018 naar 2019 
‘Bij veel verloop is er weinig tijd om in te werken en 
komt alles op dezelfde schouders terecht. Dat gaat 
ten koste van het werk én van de invoering van nieuwe 
rollen. Zo liep VTK een groot deel van 2018 achter de 
feiten aan. Dat er toch zoveel goed is gegaan, is held-
haftig en geeft blijk van een groot verantwoordelijk-
heidsgevoel. Ik gun het VTK dat er met het lokale veld 
en de ketenpartners stappen gezet kunnen worden om 
de aanpak van huiselijke geweld en kindermishande-
ling ook gevoelsmatig een ketenverantwoordelijkheid 

te laten zijn waarin VTK met de keten samenwerkt 
in het belang van het slachtoffer. En ook intern is er 
wel wat te wensen: meer lucht, meer inspiratie en 
met elkaar werken aan een grotere professionaliteit. 
Dat mensen met plezier hun professionele kwaliteiten 
inzetten in het belang van het voorkomen en stoppen 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat wens 
ik,’ aldus Wianne Brandt. 
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‘We blijven de veiligheid binnen het gezin monitoren’

“Wij kregen een melding vanuit de PAAZ (Psychiatrische 
Afdeling Algemeen Ziekenhuis) dat er zorgen waren of  
de hulpverlening thuis voldoende was als een van hun  
patiënten – een moeder van twee kinderen - ontslagen 
zou worden. Een paar dagen later belde ook de hulp-
verlening van dat gezin omdat ze zich afvroegen of  
de PAAZ de veiligheid van de kinderen wel in beeld had 
als de moeder weer thuis zou komen. Daarop heb ik nog 
dezelfde dag met spoed de triage gedaan. Daarin wordt 
een veiligheidstaxatie gemaakt en eventuele vervolgstap-
pen van Veilig Thuis bepaald. Vervolgens heb ik – nog 
voor het ontslag van moeder – overlegd met alle hulpver-
leners (de gezinsbegeleider van moeder, de psychiatrisch 
verpleegkundige  en de arts van de PAAZ). Dat ging over 
hoe de veiligheid van de kinderen voor het weekend te 
garanderen. Afgesproken werd om gedurende het week-
end het netwerk erbij te betrekken, onder wie ook de 
vader van de kinderen. Maandag zou de GGZ de psychia-
trische ondersteuning van de moeder intensief oppakken. 
De betrokken hulpverlening heeft samen met moeder 
gewerkt volgens de Veiligheidsvoorwaarden die moeten 
leiden tot stabiele veiligheid binnen het gezin.  
Het plan van aanpak heb ik gemaakt samen met onze ver-
trouwensarts en gedragsdeskundige. De vertrouwensarts 
is betrokken omdat het hier gaat om psychiatrie. 

De Veiligheidsvoorwaarden & Vervolg zijn ook de basis 
voor de monitoring die wij hierna inzetten. Onderdeel 
daarvan was dat ik na het weekend alle partijen weer bij  
elkaar geroepen heb om afspraken te maken voor de 
langere termijn. Afgesproken is dat de reguliere hulp-
verlening van de moeder intensiever zou worden, met 
specifieke aandacht voor de structuur binnen het gezin, 
dat opvang geregeld zou worden voor het jongste kind en 
een plan om de communicatie tussen ouders te herstellen. 
Normaal praten we ook met de kinderen, maar de jong-
ste was daarvoor te jong en de oudste kon dit niet aan 
vanwege een beperking. Over een aantal weken komen 
we weer bij elkaar.

Hoe het nu gaat? De moeder werkt goed mee en de  
situatie is stabieler. We werken de komende periode  
conform de afspraken rondom de radarfunctie en de  
Veiligheidsvoorwaarden & Vervolg. Wellicht zijn op den 
duur nieuwe afspraken nodig. Of de hulpverlening belt 
tussentijds. Ik blijf volgen of het daadwerkelijk veilig is  
in dit gezin.”

Sylvia van der Woude, medewerker Veilig Thuis  
Kennemerland 
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