
Wat kun je van Veilig Thuis Drenthe verwachten 
als je vraagt om advies?

Veilig Thuis Drenthe zet zich in voor het voorkomen en stoppen van geweld. 
Heb je vermoedens van (kinder)mishandeling of weet je zeker dat het niet goed zit? 
Je zorgen delen is een belangrijke eerste stap. Je kunt bij ons terecht voor advies en 
voor het doen van een melding. In deze factsheet lees je wat je kunt verwachten als 
je ons vraagt om advies.

In een adviesgesprek nemen wij vaak de volgende vragen met je door:

Wat kun je zelf doen om de 
onveiligheid met directbetrokkenen 
te bespreken?

Wat kun je zelf doen om de 
onveiligheid aan te pakken?

Welke mogelijkheden heb je om 
lokale deskundigen te betrekken bij 
de aanpak?

Hoe kan Veilig Thuis Drenthe je 
daarbij ondersteunen?

Heb je behoefte aan een extra 
adviesgesprek over dezelfde casus?

Daarnaast overleggen we met jou over:

Bij een vermoeden van kindermishandeling bespreken we met jou:

We bespreken het zicht op veiligheid met jou en jouw organisatie. Het kan voorkomen dat we geen 
overeenstemming bereiken over het doen van een melding. In uitzonderlijke situaties doen we zelf een 

melding, zonder jouw toestemming. Dit doen we alleen als het veiligheidsrisico groot en acuut is en jij, ook 
met ondersteuning van ons, de veiligheid niet of onvoldoende kunt vergroten. De Veilig Thuis-medewerker 

bespreekt dit in een multidisciplinair overleg en informeert jou over het besluit.

De verdeling van Verantwoordelijkheden tussen jou en Veilig Thuis Drenthe.

De manier waarop Veilig Thuis Drenthe omgaat met het registreren van gegevens.

De juridische mogelijkheden rondom het aanvaarden van hulp door de ouders/ verzorgers.

Welke veiligheidsmaatregelen getroffen kunnen worden.

Meer lezen over het adviesgesprek of het 
doen van een melding? Kijk op 
www.veiligthuisdrenthe.nl  

T  088 246 02 44
E  info@veiligthuisdrenthe.nl

We bespreken de situatie en 
proberen samen de mogelijke 
onveiligheid concreet te maken. 

Wanneer het belangrijk is om een melding te doen. Tijdens een adviesgesprek kunnen we 
samen besluiten om een melding te doen.


