




JGZ ALMERE: SPELVERDELER IN HET LOKALE VELD 

Medewerker Jeugdhulp 

opvoedadviseurs 

logopedie 

perspectiefregie Zorgmeldingen 
(licht + middelzwaar) 

Voorzorg 

Vroegsignalering 
GGZ 

Nieuwkomers 

Basisaanbod wet 
publieke 
gezondheid 
 

M@ZL 

Stevig ouderschap Kortdurende 
video 
hometraining 

Cursussen (- 9 
maanden tot 18 
jaar) 

Ketenaanpak gezond 
gewicht 

Medische advisering 

Jeugdhulp 

Huisartsen 

Integrale vroeghulp 

Samen Veilig  
Midden-Nederland Veilig Thuis Flevoland 

Sociale wijkteams 

Geboortenetwerk 

(Passend) Onderwijs 

Voor- en vroegschoolse 
educatie 
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TLO 
School2Care 
 

Kansrijk 
 

Zorgpaden 
ADHD 
Autisme 

Toewerken naar een sterke 
infrastructuur in het 
onderwijs: 
Zat 2.0 
Sterk in de wijk 
Zorgoverleg 

Linking pin 

Toeleiding 
jeugdhulp 
 



 

Overeenkomsten tussen de gemeenten 

• Multidisciplinaire teams 

• Grote inzet van de medewerkers  

• Te grote caseload 

• Systemisch werken is wenselijk 

• Gezinsplan of ondersteuningsplan 

• Geen gebruik familiegroepsplan of  

‘één gezin, één plan, één regisseur’   

• Zoeken naar integratie hulp via verschillende kaders 

• Belang van betrekken van de context  

• Scheiding preventieve hulp en jeugdhulp 

• Scheiding informele hulp en jeugdhulp 

• Wens de banden met het ‘voorveld’ te verstevigen 

 

 

 

      

 

 

Verschillen lokale toegangen gemeenten 

• Websites 

• Digitale aanmelding 

• Aanname van de vraag 

• Samenstelling sociale teams 

• Relatie opstellen van plannen en 

vraagverheldering  

• Registratie gegevens 

• Informele netwerken en  

preventieve interventies 

• Afweging jeugdhulp met verblijf  

• Jeugdbeschermingstafels 

• Inzet omdenkoverleggen 

• Veilig Verder  

• Beschikkingsbevoegdheid 

• Regie behouden en overdragen  

• Monitoring en evaluatie  
 

Regionale visie jeugdhulp  

die recht doet aan lokale 

verschillen, kan dit?  

Onderzoek naar de lokale toegangen jeugdhulp  

(al dan niet met verblijf) in Flevoland brengt de 

verschillen en overeenkomsten op verschillende 

onderdelen in kaart. Hierdoor kunnen de 

Flevolandse  gemeenten van elkaar leren.  
 
 

Nog eens doorpraten? Neem dan contact op met: 

Jeanet van de Korput (j.vande.korput@windesheimflevoland.nl) 
Quinta Ansem (qm.ansem@windesheimflevoland.nl) 

Passende hulp 

en zorg op maat 

in de context  

van het gezin 
 

 

Meer flexibel 

hulp aanbieden: 

hoe doe je dat? 

‘Geen kind  

uit huis, tenzij’    

 

Kwaliteit van 

leven zoals de 

cliënt het ziet, 

zou centraal 

moeten staan 

 

Hoe zorgen 

we met zijn 

allen dat de 

jongere zich 

er (weer) bij 

voelt horen?  

‘Als je preventie, het 

informele netwerk, lichte 

en  gespecialiseerde 

jeugdhulp integreert  

kom je tot duurzame 

oplossingen.’ 
(Uit een actieleerbijeenkomst) 

 

 

Mee eens? 

Voorbeeld lokale toegang  

jeugdhulp Dronten 

 

1. Waar komt de vraag binnen 

 

2. Behandeling van de vraag 

 

3. Opstellen van een plan 

 

4. Vraagverheldering 

 

5. Registratie gegevens (bv. vraag, plan) 

 

6. Wie heeft de regie? 

 

7. Afweging jeugdhulp met verblijf  
 



Praktijkondersteuner 
GGZ Jeugd 

Psychische hulp voor kind en jeugd binnen de 
huisartsenpraktijk 
 

Meer informatie:  
www.zorggroep-almere.nl/poh-ggzjeugd 
 
 

Nog vragen? 
Neem gerust contact op met Maartje van Zanen 
mvanzanen@zorggroep-almere.nl 

Wat doen we? Onze kracht 
• Kortdurende begeleiding of 

behandeling 
• Verhelderende gesprekken 
• Praktische handvatten 
• Advies over mogelijke 

verwijzing 

Altijd 
in de 
buurt 

Ouders van Sem:  
“Het was prettig om 
betrokken te zijn bij 
de begeleiding en 
serieus genomen te 
worden.” 

Armin (7 jr):  
“Ik ging altijd met 
buikpijn naar school en 
bleef liever thuis. Nu 
durf ik om hulp te 
vragen en ga ik weer 
met plezier naar 
school.” 

Lotte (16 jr): 
“Ik vond het heel fijn 
om hier mijn verhaal te 
kunnen vertellen over 
mijn depressieve 
klachten en dat er 
zonder oordeel naar mij 
geluisterd werd.” 

Doelgroep  
Kinderen en jongeren bij wie sprake is van een  
vermoeden van GGZ (gerelateerde) problematiek 
en hun ouders/verzorgers. 
 

De praktijkondersteuner GGZ Jeugd: 
• Ondersteunt wanneer er sprake is van psychosociale 

problematiek en lichte GGZ problematiek 
• Is er als de huisarts geen lichamelijke oorzaak kan vinden 

voor de klacht 
• Denkt met ouders mee wanneer er zorgen zijn over (het 

gedrag van) hun kind 
• Biedt het kind/de jongere een veilige plek om zijn/haar 

verhaal te doen 
• Motiveert en gaat uit van de eigen kracht en eigen 

verantwoordelijkheid voor welbevinden 

Voordeur van de GGZ 

 Kortdurend 

 Laagdrempelig 

 Geen wachtlijsten 

 Vroegtijdige signalering 

Verbindend en samenwerkend 



Uit de problemen en naar school!

In het 
kort

•	Jongens	en	meisjes	6	tot	12	jaar
•	Met	ouders	en	/	of	opvoeders
•	 (Ernstige)	gedragsproblemen
•	Emotie-	en	agressieregulatie
•	School,	netwerk,	sport	en	buurt
•	Laagdrempelig
•	13	weken	training
•	Aanvullende	individuele	begeleiding
•	Uitgebreide	risicotaxatie

hoe zorg je ervoor dat kinderen op school en 
uit de problemen blijven?

SNAP	is	een	behandelprogramma	voor	kinderen	van		
6	tot	12	jaar	en	hun	ouders.	Deze	kinderen	zijn	bekend		
met	antisociale	en	agressieve	gedragsproblemen	en/of	
politiecontacten.	Hierdoor	is	de	kans	groter	dat	zij	thuis,	
op	school	of	in	de	vrije	tijd	in	de	problemen	komen,	met	
grote	consequenties	voor	het	kind,	het	systeem	en	de	
maatschappij.	

SNAP	is	een	evidence-based*	programma	waarin		
opvoedvaardigheden,	emotie-	en	agressieregulatie		
centraal	staan.	Door	niet	alleen	kind,	maar	ook	gezin,		
de	school	en	de	omgeving	bij	de	behandeling	te		
betrekken,	is	het	effect	groot.		

Zo	helpt	SNAP	kinderen	op	het	goede	pad	te	blijven.	
	
*door onderzoek bewezen; erkend programma NJI

Er	zijn	sterke	bewijzen	dat		
er	in	de	zeven	jaar	voordat	
een	jeugdige	een	ernstig		
delict	pleegt,	meerdere		
kleine	delicten	hebben		

plaatsgevonden.	

Meer informatie:

SNAP-trainingen,	bel	Intermetzo	088-5477000		
of	mail	naar	info@intermetzo.nl

©	2000,	2007	Child	Development	Institute
©	Nederlandse	vertaling	2012	Intermetzo

Algemene informatie

•	SNAP	6	jaar	in	Nederland
•	Getrainde	trainers	in	Almere,	Almelo,	Utrecht
•	SNAP@SCHOOL-programma	ontwikkeld

eerste resultaten

•	Algehele	afname	van	probleemgedrag
•	Schoolgang	is	bevorderd
•	Ouders	hebben	meer	zicht	op	hun	kind
•	Ouder-kindrelatie	is	bevorderd
•	Opvoedvaardigehden	zijn	toegenomen
•	Copingvaardigheden	ouders	zijn	toegenomen



Forensische Ambulante 
Systeem Therapie (FAST)
Informatie voor jongeren en opvoeders die zijn aangemeld voor FAST

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST) is bedoeld voor jongeren van 12 tot  

enmet 18 jaar die (ernstig) antisociaal en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Het  

gaat om jongeren met een matig of hoog recidiverisico. 

Het primaire doel van FAST is tweeledig.Enerzijds gaat het om het verminderen of  

stoppen van de ernstige gedrags problemen waarmee de jongere is aangemeld om zo  

uithuisplaatsing te voorkomen. Dit door zowe aan de individuele risicofactoren als de  

gezinsfactoren te werken. Anderzijds dient de (kans) op recidive van probleem- en  

delictgedrag te zijn verminderd. FAST is een outreachende behandeling die gebruikmaakt 

van een systeemgerichte en cognitieve gedragsmatige aanpak en de methode geweldloos 

verzet. FAST is ontwikkeld op basis van de meest recente wetenschappelijke inzichten.

“It takes a village to raise a child

“Hardheid kan alleen overwonnen worden door liefde. ”
Mahatma Gandhi
 

“Kracht in plaats van macht”
Haim Omer

Doelgroep 

FAST is bedoeld voor meisjes en jongens van 12 tot en met 18 jaar die (ernstig) antisociaal 

en/of grensoverschrijdend gedrag vertonen. Denk hierbij aan externaliserende gedragsproblemen 

zoals vandalisme, het vertonen van agressief gedrag, veelvuldig spijbelen, het plegen van  

delicten, problematisch middelengebruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De Waag 

De Waag is de grootste polikliniek voor gespecialiseerde forensische zorg in Nederland. We  

bieden FAST aan in alle vestigingen. Voor meer informatie over aanmelding en financiering kunt  

u terecht op www.dewaagnederland.nl of bij de aanmeldingsfunctionaris van de vestiging.

Systeemtheorie 
strategisch
structureel
contextueel

narratief

AR op Maat
CGT

geweldloos verzet en  
verbindend gezag

RNR 
diagnose

Medicatie 
EMDR

Programma-integriteit 

EIS

FAST-doelen

Jongeren met (ernstige)  

gedragsproblemen en/of

antisociaal gedrag 
Jongeren in de leeftijd 

van 12 tot en met 18 jaar 

Intensief (2 à 3  

keer per week)  

en outreachend 

Gedragsproblemen zoals het 

vertonen van agressief gedrag, 

veelvuldig spijbelen, het plegen 

van delicten, problematisch  

middelengebruik of seksueel 

grensoverschrijdend gedrag

Forensische Ambulante Systeem Therapie (FAST),  
een integratie van...



Hard op gedrag,
zacht op persoon

Wrap Around
onderwijs

Op alle leefgebieden tegelijk werken
(onderwijs, gezin, vrije tijd)

 Gevarieerd en geïntegreerd
programma met onderwijs & zorg

Intensief, verlengd dagprogramma

Structuur en verbondenheid

Positief leer & leefklimaat

Duidelijk kader; heldere
verwachtingen en consequenties

Magical
Mix

Team: lerende organisatie. Verbinding
onderwijs & zorg op alle niveaus

Leerlingen:
afgebakende doelgroep

Focus op talentontwikkeling
en beschermende factoren

Goed onderwijs, passend bij individu

Focus op uitstroomperspectief

Maatschappelijk
perspectief

Netwerk

Goede overgang

Stimuleren eigen verantwoordelijkheid 

Werken aan cognities, vaardigheden,
gedrag en morele ontwikkeling

Ouder(s) actief betrekken, stimuleren
en ondersteunen

Analyse maken van het netwerk

Ondersteunend netwerk opbouwen

Werkrelatie met breed spectrum aan
professionals

Draagvlak financiers  Goede samenwerking partners, scholen, stagebedrijven en werkgevers 

Juiste team  Organisatorische zaken in orde 

Randvoorwaarden

Kernelementen  School2Care



 

 

 

WWW.VU.NL 

TITLSTIJL VAN MODEL BEWERKEN 
 

EFFECTIEVE ONDERSTEUNING VAN LEERLINGEN BINNEN HET REGULIER VOORTGEZET ONDERWIJS DOOR 

VERBETERDE SAMENWERKING TUSSEN OUDERS, SCHOOL EN JEUGDHULPVERLENING 

J. Gerdes1,2 , S. L. Goei 2,3, M. Huizinga 2 , &  D. J. de Ruyter 2 

 1 Scholengemeenschap Lelystad, 2 VU Amsterdam, 3 Hogeschool Windesheim 

 

 

De betrokken scholen zijn onderdeel van het consortium 

behorende bij de AWTJ Samen op School .  

 

Het onderzoek is mede tot stand gekomen in overleg met  

vertegenwoordigers van participerende scholen.  

 

INTRODUCTIE                                                                                                        BETROKKENHEID ONDERWIJSVELD 

De AWTJ  verbindt middels een kennisinfrastructuur de 

werelden           van praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs met 

structurele inbreng van ouders en jongeren. 

 

Scholen verbonden aan de AWTJ richten leergemeenschappen   

in. Ouders, leerlingen en professionals onderzoeken hoe zij 

bestaande werkwijzen kunnen verbeteren, met input vanuit 

onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

VERTALING NAAR DE PRAKTIJK 

Door invoering van de Wet passend onderwijs en de transitie van de 

jeugdzorg gaan scholen en instellingen voor jeugdhulpverlening op  

zoek naar nieuwe manieren om leerlingen met  extra ondersteunings-

behoeften te begeleiden. 

 

Veelal richten interventies zich op verbetering van de samenwerking 

tussen onderwijs en jeugdhulpverlening om zo nieuwe werkwijzen 

generen. Of dit ook gebeurt is afhankelijk van de vraag of actoren in 

staat zijn de kloof tussen systemen te overbruggen (Akkerman & 

Bakker, 2011; Engeström, 2010; Wenger, 1998). 

 

De centrale vraag is in hoeverre systemische interventies in de 

onderwijszorgstructuur van drie verschillende  voortgezet onderwijs 

scholen leiden tot versterking van de basisondersteuning middels 

verbeterde samenwerking tussen onderwijs, jeugdhulpverlening en 

ouders. Het betreft een mixed methods multiple case replication study. 

Het onderzoek vindt plaats binnen de Academische Werkplaats Transitie 

Jeugd ‘Samen op School’. Deze werkplaats (www.samenopschool.org) heeft 

als doelen: 

 

1. Het verbeteren ontwikkelingskansen en voorkomen van achterstanden 

bij (kwetsbare) kinderen; 

2. De regie te vergroten van de ouders en de betrokkenheid van het 

netwerk rond gezin en de eerste lijn te versterken; 

3. Het vinden van een passende plek in het reguliere onderwijs voor zoveel 

mogelijke kwetsbare kinderen; 

4. Het verbeteren van de samenwerking  tussen gezin, school en jeugdhulp 

in de regio Flevoland en IJsselland centraal. 

 

ACADEMISCHE WERKPLAATS TRANSFORMATIE JEUGD 

‘SAMEN OP SCHOOL’ 

J.GERDES@VU.NL 

Bronnen

Akkerman, S. F., & Bakker, A. (2011). Boundary crossing and Boundary Objects. Review of

Educational Research, 81(2), 132–169.

Engeström, Y. (2010). Activity Theory and Learning at Work. The SAGE Handbook of Workplace

Learning, 86. 

Wenger, E. (1998). Communities of practice: Learning, meaning, and identity . New York, 

NY:Cambridge University Press.



Samenwerking onderwijs–jeugdhulp: 

Wat werkt (niet) in de sturing? 

 

 

 

Meer informatie: www.samenopschool.org 
 

Nog eens doorpraten? Neem dan contact op met Sharon Stellaard: 
s.stellaard@vitree.nl of 06 – 24 27 77 70. 

“We missen nog  

een wij-gevoel.” 

2  
jeugdhulp- 

regio’s: 

 

Flevoland 

IJsselland 

 

4 
gemeenten: 

 

Almere 

Lelystad 

Zwolle  

Kampen 

   Data-analyse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkomsten 

- In kaart brengen en onderling 

vergelijken van sturingsdynamiek 

tussen gemeenten/regio’s/ 

jeugdhulpaanbieders. 

 

- In kaart brengen en onderling 

vergelijken van sturingsdynamiek 

binnen SWV Passend Onderwijs 

 

- Analyseren & verklaren van de 

impact  die de sturingsdynamiek 

tussen gemeenten, zorgaanbieders 

en SWV op elkaar hebben 

 

2019 

Respondenten: 

 
Wethouders en ambtenaren 

Bestuurders van samenwerkings-

verbanden en beleidsadviseurs 

Schoolbesturen regulier onderwijs 

Schoolbesturen speciaal onderwijs 

Jeugdhulpbestuurders 

Experts 

60 diepte- 

interviews 

1 boek 



Woonstart
 Dronten

Gemeente Dronten en Vitree hebben samen een nieuwe vorm van wonen 
met begeleiding ontwikkeld. Speciaal voor jongeren die werken aan 
zelfstandigheid, maar nog wel een duwtje in de rug nodig hebben. 

Waar zorgen de jongeren zelf voor? 
 Een dagbesteding: zoals school en/of werk.
 Financiën: voor het betalen van vaste lasten (zoals huur) en boodschappen.
 Spullen: om hun kamer in te richten.
 Motivatie: om samen met andere jongeren te wonen.

Wat doet de gemeente?
 Aanmelding: via de Gidsen kunnen jongeren aangemeld worden.
 Financiële bijdrage.

Wat doet Vitree?
 Toegang: nadat de jongere door de gemeente is aangemeld, bekijkt 
 Vitree of de jongere in de groep past en  of de zorg past bij de jongere.
 Begeleiding.

Ook is er een samenwerking met woningcorporatie OFW om door te 
stromen naar een woning, wanneer de jongere het traject Woonstart goed 
heeft doorlopen.

Voor jongeren tussen 
16 en 27 jaar uit Dronten.

Nog niet helemaal 
zelfstandig maar wel 

gemotiveerd.

Nieuwe vorm van 
jongerenhuisvesting.

Wonen, leren, werken 
en coaching.

Plaats voor 9 jongeren.

CONTACT
Morinel 16

8251 HW  Dronten
woonstartdronten@vitree.nl

088 1787120

Bel: 088 1787120
Of kijk op: 

www.vitree.nl



 

Ontwerp Meldkamer Sociaal Flevoland
Jaarlijks verkeren duizenden kinderen en volwassenen 
in Flevoland in een crisis door psychosociale 
problematiek die om direct professioneel handelen 
vraagt. 

Zowel professionals als inwoners zijn dan zoekende 
naar de juiste hulp. Op dit moment is er per sector 
en doelgroep, en soms ook per gemeente, een eigen 
meldpunt, crisisdienst, noodbed en toegang tot 
crisishulp (zie ook de digitale Crisiswijzer Flevoland 
en het rapport Verkenningsfase Integrale crisisaanpak 
0-100).

Oplossing
Begin 2018 hebben gemeenten en partijen bestuurlijk 
richting gegeven aan een oplossing, namelijk één 
telefoonnummer voor psychosociale crisissen 
in Flevoland, met indien haalbaar een integraal 
crisisinterventieteam. 

GGZ Centraal, GGD Flevoland en Veilig Thuis Flevoland 
zijn gevraagd met een voorstel te komen. Deze 
infographic gaat over hun voorstel en is tweeërlei:

1. Eén telefoonnummer voor zorgmeldingen. Om de  
ontwikkeling van de Zorgmeldkamer (Ambulance, 
huisartsenpost en thuiszorg), Acute Psychiatrische 
Hulpverlening (GGZ) en MDA++/informatieknooppunt 
hierin te integreren is er meer tijd nodig.  

2. Op korte termijn starten met een integraal 
crisisinterventieteam voor psychosociale crises, met 
medewerkers van de crisisdienst van GGZ Centraal, 
Veilig Thuis Flevoland en het Meldpunt OGGZ van de 
GGD Flevoland.

Achterwacht Crisisinterventieteam
• Vanuit GGZ Centraal:  Psychiater 
     Kinder- en jeugdpsychiater
• Vanuit VTF:   Vertrouwensarts 
     Gedragsdeskundige
• Vanuit GGD:    Forensisch arts (via  
     zorgcoördinator OGGZ)  

Organisatie
Het crisisinterventieteam is een samenwerking tussen 
GGZ Centraal, Veilig Thuis Flevoland en GGD Flevoland. 
De medewerkers zijn in dienst van deze organisaties. 
Bestaande formatie wordt ingezet. 

Pilot crisisinterventieteam
Tweede helft 2018: met de praktijk ontwikkelen!
Start: 2019 

bereikbaarheidsdienst crisisinterventieteam crisishulp

processtappen

GGD

VTF GGZ Centraal

HELP

Vervolg 
crisishulp

NEE Afsluiten (wel/niet dossier, overdracht enz.)

JA

Er op af? Of beoordeling op locatie Meldkamer Sociaal?

• Oranjehuis
• Beschermd wonen
• Jeugdhulp crisisbed
• GGZ-kliniek
• Noodbedden Verward

• Voorlopige ondertoezichtstelling (VOTS)
• Tijdelijk huisverbod (WTH)
• Bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz)

• Ambulante crisishulp Jeugd
• Vangnet & Advies (Meldpunt OGGz, GGD Flevoland)
• GGZ-behandeling (acute deeltijd, Intensive Home Treatment, farmacotherapie)
• Blijf Ambulant (Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde) of Stop Huiselijk Geweld (Urk, NOP)

Gedwongen 
maatregel

Uitkomst (telefonische) triage: acuut?Psychosociale problematiek: psychiatrische 
problematiek, dakloosheid, verward gedrag, 
huiselijk geweld, kindermishandeling, 
jeugd- en opvoedproblemen

Veilige plek

maandag t/m vrijdag

melding crisis aannemen melding triage crisis-interventie bepalen crisishulp crisishulp uitstroom

Bezetting Crisisinterventieteam

2 x GGZ
2 x VTF
1 x GGD (in 
consignatie)

2 x GGZ
2 x VTF
1 x GGD (telefonisch)

2 x GGZ
2 x VTF (in 
consignatie)

weekend en feestdagen

2 x GGZ
2 x VTF

2 x GGZ
2 x VTF (in 
consignatie)

6

12

18

0

Work in progress

Veilig Thuis Flevoland, GGD Flevoland, GGZ Centraal en Vitree/
Triade werken met Ambulancedienst Flevoland en Gooi en 
Vechtstreek, de huisartsenposten en thuiszorgorganisaties van 
Flevoland aan één telefoonnummer voor zorgmeldingen.

Work in progress

Telefonische triage: één telefoonnummer
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Ambulante Crisishulp Jeugd  

Nieuw: per 1 september 2018 is het team Ambulante 

Crisishulp Jeugd (ACH) gestart. 

 

Dit team werkt bovenlokaal voor de gemeenten:  

• Almere  

• Dronten  

• Noordoostpolder 

• Zeewolde  

 

(voor Urk en Lelystad geldt een andere crisisprocedure)  
 

 

 

 
 “Ik maak mij grote 

zorgen over de 

veiligheid van de 

kinderen in dit gezin” 

Binnen twee uur contact 

met de verwijzer 

 

Binnen 24 uur start  

in het gezin 

 

Maximaal 28 dagen 

Stimuleren van eigen mogelijkheden 
Ambulante Crisishulp is een vorm van intensieve, kortdurende hulp  

aan het gezin en de jeugdigen/kinderen. De medewerker van het  

team Ambulante Crisishulp stimuleert de jeugdigen/ kinderen, de 

ouders/opvoeders en alle andere betrokkenen uit de leefomgeving  

tot het inzetten van hun eigen mogelijkheden en oplossingen.  

Waar nodig wordt een advies gegeven voor vervolghulp. 

Vervang dit beeld 

door een eigen 

pakkende foto die 

aansluit bij jouw 

thema. 

DOEL 

Het opheffen van acute onveiligheid en  

het borgen van duurzame veiligheid 

Aanmelden 
 

De aanmelding verloopt altijd via het crisiscoördinatiepunt (CCP). 

 

De organisaties of personen die jeugdigen en hun ouders op grond 

van de Jeugdwet rechtstreeks kunnen aanmelden zijn: 

 

• lokale toegangen  

• gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en 

jeugdreclassering  

• artsen (huisarts, jeugdarts, medisch specialist)  

• Veilig Thuis Flevoland 

• Raad van de Kinderbescherming 

 
 

Meer informatie: www.vitree.nl 



 
SAMEN WERKEN AAN 

VEILIGHEID
 
De verbeterde meldcode  
en nieuwe werkwijze 

 
Nieuw voor Veilig Thuis: 

•	Radarfunctie
•	Veiligheidsbeoordeling uitgebreid
•	Dienst Voorwaarden en vervolg 
•	Intensiever monitoren

 
Waarom? 

•	Eerder en langer zicht op veiligheid
•	Kwaliteitsverbetering en samenwerking 
•	Huiselijk geweld en kindermishandeling 
STOPPEN! 

Ben jij al meldcodeproof? Stap 1: 
Signalen in kaart brengen

Stap 2: 
Overleg met een collega en 

eventueel Veilig Thuis

Stap 3: 
Gesprek met 

ouders/volwassenen

Stap 4: 
Weeg het geweld  

via het afwegingskader

•	Heb ik op basis van stap 1 t/m 3  
een vermoeden van huiselijk  
geweld en/of kindermishandeling?

•	Heb ik een vermoeden van acute  
of structurele onveiligheid?

Stap 5: 
Neem twee beslissingen

•	Is melden noodzakelijk? 
•	Is hulp verlenen of organiseren  

(ook) mogelijk?



Ik wil mijn scheiding
verwerken en mijn leven

weer op orde krijgen.

VOLWASSENHULP

We moeten samen
afspraken maken.

MEDIATION

Samen Financieren
3 domeinen
-  Jeugdhulp
-  WMO
- Ouders, Raad van Rechtsbijstand

Samen Deskundig
- versterken professionals
- nieuwe mindset
- elkaars expertise kennen 
  en waarderen

Samen ouders blijven.
Hoe gaat het nu met 

de kinderen?

JEUGDHULP

Ondersteuning  
bij scheiden in 

Lelystad.

Ondersteuning bij scheiden doen we samen!

Laagdrempelig loket bij 
scheidingen
- informatie en advies
- spreekuur scheiden
- psycho-educatie
- verwijzen naar integrale hulp

Ook rechtbank verwijst
naar integrale hulp Regie over traject
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