
2021 in het kort
Veilig Thuis Drenthe is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld, 

kindermishandeling en ouderenmishandeling. We zijn er voor alle inwoners van 
Drenthe, van jong tot oud. Samen werken we aan een veilige thuissituatie. Dit doen 

we met de betrokkenen, hun netwerk, de lokale teams en andere professionals. 

ADVIEZEN
Veilig Thuis luistert en denkt mee over oplossingen. We 
geven (anoniem) advies via de telefoon en in chatgesprekken. 
Professionals maken veel gebruik van onze adviesfunctie, 
dit is een stap in de Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. 

OVERDRACHT NAAR CLIËNT
Na de veiligheidsbeoordeling lijkt het gezin of huishouden 
zelf goed in staat om de gemelde zorgen weg te nemen. 
Hierbij kan hulp uit het eigen netwerk, zoals familileden, 
worden geboden.

OVERDRACHT NAAR HULPVERLENING
Op basis van een veiligheidsbeoordeling kunnen we 
de melding overdragen aan het lokale team of een 
hulpverlener die al betrokken is. 

MELDINGEN
We kijken samen met de beller wat er aan de hand is en 
wat iemand zelf kan doen. In complexe of ernstige situaties 
kan er een melding bij Veilig Thuis worden gedaan. Ook 
ontvangen we digitale meldingen, bijvoorbeeld van 
de politie. 

VOORWAARDEN & VERVOLG
Samen met de betrokkenen bespreken we wat er aan de 
hand is. Hoe kan de situatie in een relatie of gezin veiliger 
worden? We maken afspraken om ervoor te zorgen dat het 
veilig blijft. We zoeken hulpverleners en steun vanuit het 
eigen netwerk om daarbij te helpen.

ONDERZOEK
Soms moeten we eerst uitzoeken of er een onveilige 
situatie is. In dat geval starten we een onderzoek. In 
gesprekken met het gezin of huishouden onderzoeken 
we wat er aan de hand is en welke afspraken we kunnen 
maken om het voor iedereen weer veilig te maken.

MULTIDISCIPLINAIRE AANPAK
In samenwerking met andere hulporganisaties bieden we hulp 
aan gezinnen waarover vaker meldingen van huiselijk geweld 
of kindermishandeling binnenkomen. Als het gezin zich wil 
koppelen aan dit team, dan spreken we met elkaar af wat er 
nodig is om de veiligheid te herstellen.

Scholing, training en voorlichting
We scholen professionals in het toepassen van de Meldcode Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling. Daarnaast geven we regelmatig 
voorlichting over de werkwijze van Veilig Thuis. De meeste trainingen 
gaven we aan medewerkers in het onderwijs. Daarnaast zien we ook 
andere professionals, zoals de politie, lokale teams en gemeenten.   

Week tegen kindermishandeling 
Tijdens de Week tegen Kindermishandeling organiseerden wij een 
webinar samen met het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe. 
Het webinar richtte zich op professionals en gaat over het herkennen 

van signalen en het voeren van een gesprek. Daarnaast droegen we de 
publiekscampagne “Doorbreek JIJ de stilte?” uit, samen met 12 andere Veilig 
Thuis organisaties.

Bordspel: “Achter de Voordeur”
Samen met makers Anita Wix en Maaike Brunekreef lanceerden we 
het educatieve bordspel “Achter de voordeur”. Het spel activeert de 
voelsprieten en helpt om het onzichtbare zichtbaar te maken. In inspirerende 
sessies spelen professionals uit het sociaal domein samen het spel. 
Ook spreken we met elkaar over het belang van doorvragen, samenwerken 
en luisteren. 

Meer cijfers over aard en omvang van het werk van Veilig Thuis zijn per regio te zien via het Dashboard Veilig Thuis.
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HUISVERBODEN
De burgemeester kan een huisverbod opleggen. 
Dit gebeurt wanneer er een acute dreiging is voor het 
slachtoffer en eventuele kinderen. Wij coördineren de 
hulpverlening in Drenthe.
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