
Monitoren door Veilig Thuis

Advies- en Meldpunt 

huiselijk geweld, 

kindermishandeling en 

ouderenmishandeling



Veilig Thuis is bij u betrokken geweest naar aanleiding van een melding. Wij 
hebben met u gesproken over wat er wel en wat er nog niet goed gaat bij u thuis. 
Ook hebben wij gesproken met professionals en mensen uit uw omgeving en 
zoveel als mogelijk hebben wij samengewerkt aan veiligheid. 

Er zijn voorwaarden gesteld waaraan u en eventuele andere mensen bij u thuis moeten 
voldoen. Veilig Thuis heeft met u en de betrokken hulpverlener een gesprek gehad om 
ervoor te zorgen dat deze hulpverlener alle informatie krijgt om verder te gaan. In dit 
gesprek hebben wij afgesproken dat u samen met deze hulpverlener en belangrijke 
mensen uit uw omgeving de gestelde voorwaarden uitwerkt in een veiligheidsplan. 
De betrokken hulpverlener noemen wij de overdrachtspartij en dit gesprek het over-
drachtsgesprek.

Een medewerker van Veilig Thuis gaat de voorwaarden en het plan de komende tijd 
monitoren.  



Wat is monitoren?
Monitoren door Veilig Thuis betekent dat een medewerker van Veilig Thuis nog in 
ieder geval 2 keer contact met u en de overdrachtspartij heeft om te bespreken 
‘hoe het gaat’. Dit doen wij meestal 3 en 12 maanden na het overdrachtsgesprek.

Wij spreken dan in principe met iedereen bij u thuis waarmee wij eerder ook 
contact hebben gehad. We willen weten welke afspraken er zijn gemaakt bij iedere 
voorwaarde en bespreken ook of het lukt om deze afspraken na te komen en of dit 
leidt tot meer veiligheid. 

Daarnaast kijken we of er aandacht is voor eventuele psychische schade die u, uw 
huisgenoten of andere belangrijke mensen in uw omgeving hebben opgelopen. 
Samen met de overdrachtspartij onderzoekt u of hulpverlening op deze gebieden 
nodig is en zo ja, welke. Graag horen we van u welke hulpverlening er is ingezet en 
hoe dit verloopt. 

Wij blijven mee kijken om zeker te weten dat het lukt om aan de voorwaarden te 
werken en de situatie bij u thuis veilig is en veilig blijft. Ook willen we weten of het 
goed met u en de mensen om u heen gaat.



Waarom monitort Veilig Thuis?
Het is een wettelijke taak dat Veilig Thuis moet monitoren wanneer er voorwaarden 
zijn gesteld. Uit onderzoek blijkt namelijk dat onveiligheid zich na het afsluiten van onze 
betrokkenheid vaak binnen een jaar weer herhaalt. Het monitoren is dus geen keuze. 
U kunt wel zelf bepalen wie u gaat helpen bij het schrijven van het veiligheidsplan en 
hoe u hieraan gaat werken. Een voorbeeld van een plan is te vinden op 
www.veiligthuisutrecht.nl op de pagina Instrumenten & tools.

Meer over het plan en de overdrachtspartij
Vaak zal het zo zijn dat de overdrachtspartij u ondersteunt bij het maken van het veilig-
heidsplan. De hulpverlener kijkt ook samen met u of het plan werkt. Dit kan een nieuwe 
hulpverlener zijn of iemand met wie u al samenwerkt. Bijvoorbeeld het lokale team van 
uw gemeente of een behandelaar binnen de GGZ . U geeft akkoord aan degene die u 
gaat helpen. 

In het veiligheidsplan werkt u onder andere uit hoe u aan de voorwaarden gaat vol-
doen, wie u daarbij gaat helpen, wat u doet als de onveiligheid zich dreigt te herhalen 
en hoe anderen kunnen zien dat er aan de voorwaarden voldaan wordt.
De overdrachtspartij is uw directe gesprekspartner. Deze hulpverlener ondersteunt u en 
andere belangrijke mensen uit uw netwerk om de situatie bij u thuis veilig te houden. 
Hij of zij onderneemt samen met u actie als de situatie onveilig dreigt te worden. 
In overleg met u onderhoudt de overdrachtspartij contact met andere belangrijke 
professionals. Veilig Thuis komt alleen nog langs op de vooraf afgesproken monitor-
momenten.

Wanneer sluit Veilig Thuis het monitoren af?
Als wij zien dat de veiligheid na 12 maanden voldoende en blijvend is hersteld dan 
sluiten wij het monitoren en daarmee het hele dossier af. Vanzelfsprekend blijft het van 
belang het veilig te houden en hierbij de hulp die hiervoor nodig is door te laten gaan. 

Wat als het bij u thuis niet veilig genoeg wordt?
Wanneer er sprake is van toenemende zorgen en onveiligheid of een vastlopende sa-
menwerking, neemt de overdrachtspartij contact op met Veilig Thuis. Dat hebben wij zo 
met u en de overdrachtspartij afgesproken.
De overdrachtspartij en Veilig Thuis kijken dan samen met u wat er nodig is. Misschien 
moeten we een gesprek organiseren met alle betrokkenen en de hulpverlening, de 
gestelde voorwaarden aanpassen of onderzoeken wat wél gaat bijdragen aan meer 
veiligheid. Veilig Thuis blijft monitoren tot er sprake is van voldoende veiligheid in uw 
situatie.

https://www.veiligthuisutrecht.nl/veilig-thuis-voor-professionals/deskundigheidsbevordering/signaleringsinstrument/


Niet tevreden?
Het kan gebeuren dat u vragen heeft of ontevreden bent over de werkwijze van Veilig 
Thuis. Lost een gesprek met onze medewerker uw ontevredenheid niet op? Dan kunt u 
een klacht sturen. Hoe u dit doet, leest u op onze website www.veiligthuisutrecht.nl 
of in onze klachtenfolder. Het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ), vertrouwens-
personen in de jeugdhulp, kan helpen bij het indienen van een klacht. 
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Veilig Thuis Utrecht
Veilig Thuis is het Advies- en Meldpunt huiselijk geweld, kindermishandeling en ouder-
enmishandeling in de provincie Utrecht. Je kunt bij ons terecht als je jezelf onveilig voelt 
of als je je zorgen maakt over iemand anders. Inwoners (kinderen, volwassenen en ou-
deren) en professionals kunnen ons bellen of mailen voor advies, hulp of een melding 
bij (een vermoeden van) huiselijk geweld, kindermishandeling of ouderenmishandeling. 

Wij bieden advies en ondersteuning, nemen meldingen aan, verwijzen door of doen zelf 
onderzoek en stellen voorwaarden bij onveilige thuissituaties. In geval van een crisis 
komt Veilig Thuis Utrecht direct in actie. Wij monitoren tot iedereen thuis duurzaam 
veilig is. 
Veilig Thuis Utrecht heeft expertise in huis op het gebied van seksueel geweld, eerger-
elateerd geweld, radicalisering en ouderenmishandeling. Ook het regionale meldpunt 
Binnenlandse mensenhandel maakt onderdeel uit van Veilig Thuis Utrecht. Daarmee 
beschikken wij ook over expertise van onder andere seksuele uitbuiting en arbeidsuit-
buiting.
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