
In dit document vindt u belangrijke informatie omtrent het borgen van veiligheid voor de jeugdige

Veiligheid

Meldcode

Samenwerking met Veilig Thuis

Toeleiding naar gedwongen 
(niet vrijwillige) kader

Gesloten jeugdzorg in het 
vrijwillige kader

De meldcode biedt heldere lijnen voor professionals over wat te doen bij vermoedens van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Verwijzers zijn verplicht zo’n stappenplan te hebben en toe te passen. 

Zie voor meer informatie 
de werkkaart 

kindermishandeling

1
Breng de signalen in 

kaart

5
Neem twee beslissingen: 

• Melden noodzakelijk?

• Hulp noodzakelijk?

2
Overleg met een 

collega of eventueel 

VT

3
Bespreek de signalen 

met jeugdige en 

gezin

4
Weeg af of er sprake

is van huiselijk 

geweld/ 

kindermishandeling

De volgende punten zijn belangrijk bij de samenwerking tussen professional en Veilig Thuis: 

2. Als VT betrokken blijft 

bij vervolgacties vindt er 

‘warme’ overdracht plaats. 

Indien niet het geval 

’koude’ overdracht.

3. VT 

informeert 

altijd bij een 

melding de 

cliënt.

4. VT is verantwoordelijk 

vanaf ontvangen van 

melding. 

Bij advies blijft 

verantwoordelijkheid liggen 

bij professional.

7. Wanneer na overdracht van 

verantwoordelijkheid vanuit VT 

terug naar professional een casus 

alsnog escaleert kan deze worden 

teruggelegd of kan een nieuwe 

melding worden gedaan.

6. Professional 

meldt niet over 

de cliënt maar 

met de cliënt.

1.
VT
• 5 Werkdagen voor afronden triage na 

ontvangst melding

• Binnen 10 weken  vervolgacties van 

start

• Dagelijks openstaande meldingen 

screenen op risico:  bij direct gevaar 

volgt altijd directe  interventie!

Professional
• binnen 2 dagen leesbevestiging bij 

ontvangst van een casus aan VT

• Signaleren wanneer een casus niet op 

tijd wordt opgepakt (binnen 2 weken)

5. Wanneer VT en professional het niet eens zijn in een casus na overleg, 

wordt opgeschaald: er volgt dan een gesprek met de betrokken medewerkers 

en hun leidinggevenden. Wanneer dit niet tot overeenstemming leidt,  volgt 

een gesprek van betrokkenen met de betreffende gemeente. Zolang de casus 

in discussie is, ligt verantwoordelijkheid bij VT.

Toeleiding naar gedwongen 
kader gaat via de 

jeugdbeschermingstafel

Als jeugdbeschermingsmaatregel wordt 
overwogen zal RvdK een onderzoek opstarten.

De RvdK ondersteunt en beslist in 

gesprek met professional en 

jeugdige en bewaakt de ondergrens 

als het gaat om veiligheid.

Bij veiligheidsrisico’s is de regio WBO 
verantwoordelijk voor het opstellen en 

uitvoeren van een veiligheidsplan samen met 

gezin.

Indien ouders niet bereid zijn mee te 

werken aan het plan wordt RvdK 

betrokken. RvdK overweegt een verzoek 

bij de kinderrechter tot 

kinderbeschermingsmaatregel

Signaleren van acute onveiligheid voor 

de jeugdige door RvdK leidt tot 
onmiddellijke actie en spoedoverleg 

met betrokkenen.

De jeugdbeschermingstafel doet een verzoek 
aan de rechter tot een 

jeugdbeschermingsmaatregel.

Wanneer ook een machtiging uithuisplaatsing 

wordt geadviseerd door de RvdK is een 

(verlenings)beschikking van de gemeente 

noodzakelijk. De gemeente levert deze direct 

aan bij de RvdK. In geval van spoed volgt de 

(verlenings)beschikking achteraf. Bij enkel een 

OTS is de (verlenings)beschikking niet nodig.

Het veiligheidsplan ter borging van de veiligheid in het 
gezin blijft van kracht, in ieder geval totdat de rechter 

een uitspraak heeft gedaan en de jeugdhulp in 

gedwongen kader daadwerkelijk van start gaat.

Regio WBO blijft 

verantwoordelijk voor de 

hulpverlening gedurende 

het onderzoek

De rechter beslist over 

jeugdbeschermings-maatregel.

Bij gesloten plaatsing is een 

instemmingsverklaring van een 
gekwalificeerde 

gedragswetenschapper vereist. 
De uitvoering wordt opgepakt door een jeugdhulpaanbieder

Er is een intentie tot 
gesloten plaatsing.

Het CJG/SWT overlegt met het 
Regionaal Expertise Team

Wanneer huidige vormen 

van hulp ontoereikend 

blijken en de veiligheid van 

het kind in gevaar komt.

Na verkregen advies verzamelt het 
CJG/SWT de benodigde gegevens en 

gaat in overleg met het kind en gezin.

De gezaghebbende ouders 

ondertekenen bij het akkoord gaan 

met de gesloten plaatsing een 

instemmingsverklaring

Het CJG/SWT heeft afstemming met de 
plaatsing coördinator. 

Het CJG/SWT bereidt de zitting voor.

Bij het voorbereiden van de zitting stelt het 

CJG/SWT het verzoekschrift machtiging op voor de 

gesloten jeugdzorg en een beschikking.

De rechter beslist over de maatregel en 
geeft indien akkoord een machtiging af.

Er dient een keuze gemaakt te 

worden over het vervoer wat ingezet 

zal worden bij plaatsing van jeugdige 

in de gesloten instelling.

Bij gesloten plaatsing is tevens een 

instemmingsverklaring van een gekwalificeerde 
gedragswetenschapper vereist. 

De uitvoering wordt opgepakt door 
een jeugdhulpaanbieder

Iemand van het CJG/SWT is aanwezig om 

het verzoek te motiveren.

Het CJG stuurt de rechtbank machtiging
samen met het aanmeldformulier JZ+ op 

naar het plaatsingscoördinatiepunt.

Samenwerking 
met GI’s

2. GI draagt zorg voor een warme overdracht. Na afloop 

van de maatregel worden zaken overgedragen naar 

CJG/SWT. Beoogd wordt om dit 8 weken voor afloop te 

initiëren (mits te voorzien is dat maatregel eindigt).

1. GI is beschikbaar voor ad-hoc advies en is 

tevens beschikbaar ter ondersteuning bij het voeren 

van gesprekken met cliënten. Ook sluiten zij aan bij 

casus overleggen in veiligheidshuizen.

Klik voor de ‘complete richtlijn uithuisplaatsing’, de ’werkkaarten’, ‘info voor ouders’ en veel gestelde vragen 

http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2016/03/Richtlijn-Kindermishandeling-Werkkaarten.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/06/Richtlijn_Uithuisplaatsing.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/06/Werkkaarten_Uithuisplaatsing.pdf
http://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2015/06/Info-voor-ouders_Uithuisplaatsing.pdf
Veel%20gestelde%20vragen%20Gesloten%20Plaatsing.pdf

