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Inleiding 
Per 1 januari 2015 moet elke gemeente een Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling (AMHK) hebben. Dit is vastgelegd in de nieuwe Wmo. AMHK is inmiddels 
algemeen bekend als ‘Veilig Thuis’. In de regio Hollands-Midden is Veilig Thuis ondergebracht bij de 
GGD Hollands-Midden.  
 
Veilig Thuis is een samenvoeging van de voormalige Steunpunten Huiselijk Geweld en de Advies- en 
Meldpunten Kindermishandeling (AMK) en is vanaf 1 januari 2015 hét meldpunt voor alle vormen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
In de regio Hollands Midden is de afspraak gemaakt dat alle regiogemeenten hun middelen ten 
behoeve van het (voormalig) AMK samen met de middelen uit de Decentralisatie Uitkering VO van de 
centrumgemeenten voor het (voormalig) SHG inzetten ter financiering van het regionale Veilig Thuis 
Hollands Midden. Dit op basis van een door de centrumgemeenten Gouda en Leiden verleende 
subsidie aan de GGD Hollands-Midden.  
 
Achtergrond 
Er is de laatste jaren in deze regio al veel tot stand gebracht als het gaat om de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Begin 2014 is er een ‘Regiovisie Geweld in huiselijke kring Hollands 
Midden 2014-2018’ vastgesteld, waarin de uitgangspunten voor komende jaren zijn vastgelegd. Het 
beleid moet er toe leiden dat geweld in huiselijke kring zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd en zo 
snel mogelijk duurzaam stopt. Het kent hiervoor twee belangrijke pijlers:  
1. Het taboe op huiselijk geweld en kindermishandeling doorbreken, waardoor geweld eerder herkend 
en erkend wordt. 
2. Een efficiënte en effectieve uitvoering zorgt er voor dat het geweld snel en langdurig stopt.  
 
Het doorbreken van het taboe zal, indien succesvol, leiden tot meer signalen. Het is dan ook 
belangrijk op te merken dat een toename van signalen in dit kader gezien wordt als een positieve 
ontwikkeling.  
 
Stand van zaken 
Sinds 1 januari 2015 is de organisatie Veilig Thuis een feit. De projecten ‘primair proces’ en 
‘organisatie’ Veilig Thuis zijn afgerond. Vanaf 1 januari is het aantal telefoontjes naar Veilig Thuis 
toegenomen.  
 
Hieronder staan de cijfers weergegeven van het 1e kwartaal 2015.  
De cijfers voor jeugdigen laten een toename zien van het aantal adviezen en meldingen. Voor 
volwassen is een afname te zien ten opzicht van 2014; dit komt doordat in 2014 bij het Steunpunt 
Huiselijk Geweld ook adviezen en meldingen zijn gedaan in situaties waarbij kinderen betrokken zijn. 
Per 1-1-2015 komen deze signalen allemaal bij de nieuwe organisatie Veilig Thuis binnen en is er dus 
geen sprake meer van dubbele meldingen. Gezamenlijk is er een toename te zien van het aantal 
adviezen en meldingen bij Veilig Thuis Hollands Midden. In de tabel staat noord voor ZHN en midden 
voor Midden Holland, samen Hollands Midden.  
  



Overzicht gegevens Veilig Thuis (jeugdigen) 1e kwartaal 2015 tov 1e kwartaal 2014 
      2015     2014

  noord  midden  Totaal HM noord midden  Totaal HM

Gestarte 
onderzoeken 

364  186  550 (45%) 237 112  349 (35%)

Afgesloten 
onderzoeken 

226  121  347 251 133  385 

Adviezen 
 

507  191  698 (55%) 466 173  639 (65%)

Totaal 
contactnemers 

    1248     988  

toename      26%      

 
Overzicht gegevens Veilig Thuis (volwassenen)* 1e kwartaal 2015 tov 1e kwartaal 2014 
      2015     2014

  noord  midden  Totaal HM noord midden  Totaal HM

Gestarte 
onderzoeken 

35 21 56 (48%) 34 28 62 (34%) 

Afgesloten 
onderzoeken 

27 17 44 27 22 49 

Adviezen 
 

43 17 60 (52%) 80 42 122 (66%) 

Totaal 
contactnemers 

  116   184 

toename    -37%*    
* in 2014 werden bij het Steunpunt Huiselijk geweld niet alleen Adviezen en Meldingen geregistreerd over 
volwassenen, maar deels ook over situaties waar kinderen bij betrokken waren.  Dit verklaart de daling t.o.v. 1e 
kwartaal 2015. 
 
Overzicht gegevens Veilig Thuis (totaal) 1e kwartaal 2015 tov 1e kwartaal 2014 
      2015     2014

  noord  Midden  Totaal HM noord midden  Totaal HM

Gestarte 
onderzoeken 

399  207  606 (44%) 271 140  411 (35%)

Afgesloten 
onderzoeken 

253  138  391 278 155  434 

Adviezen 
 

550  208  758 (56%) 546 215  761 (65%)

Totaal 
contactnemers 

    1364     1172 

toename      16%      

 
De cijfers sluiten aan bij de landelijk trend van toename van het aantal meldingen. 
 
De toename van de meldingen is gerealiseerd met minder formatie, implementeren van een nieuw 
handelingsprotocol en werken met verschillende digitale systemen die nog niet zijn aangepast aan de 
nieuwe werkwijze.  
 
Toelichting op het aantal meldingen: 

- In de ‘Regiovisie Geweld in huiselijke kring HM 2014-2018’ staat benoemd dat we willen dat 
geweld wordt herkend en erkend. In die zin is het positieve ontwikkeling dat er meer meldingen 
zijn dan in 1e kwartaal vorig jaar, want dat betekent dat geweld eerder wordt herkend/erkend. 

- De contactnemers, zowel burgers als professionals, die hier geregistreerd staan betreffen 
allemaal meldingen die aan het goede adres zijn.  

- Men kan anoniem en gratis bellen. 



- Landelijke publiciteit over de onderwerpen geweld in huiselijke kring leidt altijd tot meer 
telefoontjes. Ook de nieuwe naam ‘Veilig Thuis’ kan geleid hebben tot een toename van 
telefoontjes. H 

- Het gebruik van de meldcode gaat steeds beter. 

 
Vervolg 
Het is belangrijk om vinger aan de pols te houden en samen met Veilig Thuis en regiogemeenten de 
doorstroom van meldingen bij Veilig Thuis naar het lokale veld te bevorderen. 
In Leiden zijn er voor de zomer een drietal bijeenkomsten met vertegenwoordigers van Veilig Thuis, 
de JGT’s en de Sociale Wijkteam om onder leiding van het Nederlands Jeugdinstituut afspraken te 
maken over de verbinding en onderlinge samenwerking. De resultaten worden in de hele regio 
uitgezet, zodat deze breed inzetbaar zijn. Ook in Gouda is de samenwerking onderwerp van gesprek.    
 
De VNG heeft in april 2015 een rapport gebruikerstest ICT voor Veilig Thuis uitgebracht, waarin de 
beschikbare ICT systemen met elkaar vergeleken zijn. Veilig Thuis Hollands Midden is voornemens dit 
jaar een systeem te kiezen en nog dit jaar te implementeren.  
 
 


