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OVER TNO MANAGEMENT CONSULTANTS 
 
TNO Management Consultants werkt aan het succes van organisaties. Wij doorlopen samen met onze 
klant praktische en efficiënte verander- en verbeterprocessen. Wij initiëren steeds nieuwe inzichten  
op het gebied van organisatie- en leiderschapsontwikkeling. Onze bijdrage is zinvol als onze klant de 
werkwijzen zelfstandig kan toepassen en onderhouden. 
 
TNO Management Consultants is kennisleider op de thema’s Transparant Sturen, Waarden-gedreven 
Leiderschap, Auditen en Onderzoeken, Lean Werken en Transitie en Transformatie.  
Wij worden gewaardeerd om onze toegevoegde waarde in het praktisch toepasbaar maken van de 
nieuwste (wetenschappelijke) inzichten bij onze klanten. Wij inspireren door verbinding, waardering en 
betrokkenheid. In onze advisering tonen we ons mede verantwoordelijk voor de maatschappelijke 
effecten van het werk van onze klanten. 
 
TNO Management Consultants | To the point  
 

OVER SAMEN 14 
Vanaf 1 januari 2015 krijgen gemeenten nieuwe taken en zijn ze verantwoordelijk voor bijna alle 
ondersteuning aan hun inwoners. Het gaat om ondersteuning op het gebied van werk en inkomen, zorg 
en welzijn en opvoeding. 
De 14 Twentse gemeenten bereiden zich samen voor op deze nieuwe taken. We willen de taken niet 
zomaar overnemen, maar ook vernieuwen. Samen werken we met onze partners aan een verandering 
van de Awbz en Jeugdzorg in Twente. Dat doen we onder de naam Samen14. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TNO Management Consultants 
Steenbokstraat 21 
7324 AZ Apeldoorn 
T 055-3689800 
I  www.tno-managementconsultants.nl 
 
 
Alle rechten voorbehouden 
Niets uit deze uitgave mag worden vermengvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto- 
kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO / Samen 14. 
 
Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en 
opdrachtnemer verwezen naar de terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst. 
Het ter inzage geven van het rapport aan direct belanghebbenden is toegestaan. 
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1. INLEIDING 
 
Het Rijk heeft besloten toe te willen naar één bovenlokaal Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. Sinds kort wordt hiervoor de landelijke titel Veilig Thuis gehanteerd. Uiterlijk  
1 januari 2015 moet dit ook in de regio Twente gerealiseerd zijn. De regio Twente omvat de gemeenten 
Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, 
Oldenzaal, Rijssen-Holten, Tubbergen, Twenterand en Wierden. Deze gemeenten werken samen bij de 
decentralisaties onder de vlag Samen 14. 
 
Met de vorming van Veilig Thuis Twente zullen het bestaande Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) 
Twente, dat in de regio wordt verzorgd door SMD Enschede – Haaksbergen (SMD E-H), Carint 
Reggeland (CRG) en SMW-Noord West Twente (SMW NWT) - in deze rapportage aangegeven als de 
drie maatschappelijke dienstverleningsorganisaties (Madi’s) - en het bestaande Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling (AMK), dat in de regio wordt vormgegeven door Bureau Jeugdzorg Overijssel 
(BJzO), komen te vervallen.  
 
Het Bestuurlijk Overleg Wmo, Transities TJT & AWBZ heeft in haar vergadering van 3 april 2014 
opdracht gegeven dat Veilig Thuis Twente onder verantwoordelijkheid van de Organisatie voor Zorg en 
Jeugdhulp in Twente (OZJT) wordt ondergebracht bij één nieuwe organisatie. Tevens is opdracht 
gegeven om een onafhankelijke (externe) projectleider aan te stellen met als opdracht om een voorstel 
te doen voor een ongedeeld en herkenbaar Veilig Thuis Twente, tegen zo gering mogelijke frictiekosten. 
 
OPDRACHT 
Voor de vorming van Veilig Thuis Twente zijn bij de opdrachtverstrekking de volgende uitgangspunten 
meegegeven1: 
■ Doel Veilig Thuis Twente is verbetering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 

door: 
□ samenhang tussen de aanpak van huiselijk geweld en die van kindermishandeling door: één 

gezin, één plan; 
□ één meldpunt voor burgers en professionals. 

■ Visie op Veilig Thuis Twente 
□ Veilig Thuis Twente is de plek waar deskundigheid en expertise op het gebied van huiselijk 

geweld in brede zin te vinden is. 
□ Veilig Thuis Twente is de plek waar het veiligheidsrisico wordt ingeschat. 
□ Veilig Thuis Twente in Twente is ondersteunend aan het lokale sociale domein. 
□ Het opstellen en uitvoeren van een (herstel)plan, ongeacht de ernst van de problematiek, is 

de verantwoordelijkheid van professionals in het lokale sociale domein. 
■ Takenpakket Veilig Thuis Twente 
□ Veilig Thuis Twente voert de wettelijke taken uit. 
□ Het casemanagement en de preventietaken van het SHG voert Veilig Thuis Twente samen uit 

met de lokale teams vroeghulp (maatschappelijk werkers die ingeschakeld worden bij meldingen 
van huiselijk geweld en hulp bieden aan slachtoffers). Veilig Thuis Twente wordt daarin 
verantwoordelijk voor: 
● casemanagement bij de uitoefening van de wet tijdelijk huisverbod; 
● casemanagement bij de ernstigste huiselijk geweld zaken, met een acuut gevaarsdreiging 

(code rood aanpak van het Veiligheidshuis); 
● preventie- en deskundigheidsbevorderingsactiviteiten (aan professionals in het lokale sociale 

domein). 
□ Veilig Thuis Twente wordt de plek waar de politie zaak- en zorgmeldingen kan bespreken. 
□ Forensische medische kennis (vertrouwensartsfunctie) wordt ondergebracht in Veilig Thuis 

Twente. 
□ De taakstelling van Veilig Thuis Twente bij crises wordt nog nader onderzocht. 
□ Bij Veilig Thuis Twente wordt mogelijk een regionale expertfunctie ondergebracht.  

                                                        
1 Voorstel Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, kwartiermaker OZJT / Riny Coenders, 27 maart 
2014 
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■ Positionering van Veilig Thuis Twente 
□ Veilig Thuis Twente wordt ondergebracht in een rechtspersoon, bij voorkeur als doorontwikkeling 

van het huidige SHG.  
□ De rechtspersoon treedt op als werkgever voor al het Veilig Thuis Twente personeel. 
□ Een tussentijdse oplossing is mogelijk maar het is niet wenselijk tweemaal met frictiekosten 

geconfronteerd te worden. 
□ Een onafhankelijk projectleider krijgt de opdracht om een projectplan op te stellen, waarbij ook 

aspecten als ICT-inrichting, werkprocessen met het lokale sociale domein en het gedwongen 
kader, en het handelingsprotocol aan de orde komen. 

■ Bekostiging Veilig Thuis Twente 
□ Het OZJT subsidieert Veilig Thuis Twente namens alle Twentse gemeenten. 
□ Alle Twentse gemeenten dragen op grond van het solidariteitsprincipe bij aan de middelenstroom 

die gerelateerd is aan de AMK-taken. De middelenstroom voor de SHG-taken loopt via de 
centrumgemeente en aansluitend via het OZJT.  

 
Dit vormgevingsdocument geeft een beschrijving van de wijze waarop we beogen Veilig Thuis Twente 
vorm te geven en geeft het plan van aanpak op hoofdlijnen. Dit plan omvat onder meer:  
■ de taakstelling van Veilig Thuis Twente; 
■ inrichting van Veilig Thuis Twente, waaronder, organisatorische inbedding, huisvestingsvraag, 

sturing, formatie etc.; 
■ globale uitwerking van de integrale werkwijze van Veilig Thuis Twente.   
 
Een begroting voor Veilig Thuis Twente is separaat bijgevoegd. 
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2. KADERS 
 
In deze paragraaf wordt aandacht gegeven aan de relevante wetgeving en aan de regionale kaders voor 
de vorming van Veilig Thuis Twente. De verplichting om te komen tot Veilig Thuis Twente is opgenomen 
in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Daarbij is er een verbinding naar de Jeugdwet. Voor 
de regio Twente zijn een aantal andere documenten van belang. Deze documenten worden in deze 
paragraaf benoemd. Deze documenten beschrijven uitgangspunten voor de werkwijze van Veilig Thuis 
Twente, de aansluiting met de lokale zorg- en veiligheidsstructuren, waaronder de crisisdienst en de 
aansluiting met de direct bovenliggende voorzieningen zoals de crisisinterventie/hulp, spoedzorg, Raad 
voor Kinderbescherming, justitie en politie. 
 
WMO  
De Wmo beschrijft de wettelijke taken en bevoegdheden van Veilig Thuis Twente. De wet schrijft dat het 
college van burgemeester en wethouders zorg dient te dragen voor de organisatie van een advies- en 
meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling2. Zij bevordert een goede samenwerking tussen het 
advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling, de hulpverlenende instanties, de 
gecertificeerde instellingen, de Raad voor de Kinderbescherming en de politie3. 
 
Veilig Thuis Twente heeft wettelijke taken voor het functioneren als een voor het publiek herkenbaar en 
toegankelijk advies- en meldpunt, de advisering aan melders en het ontvangen en onderzoeken van 
meldingen, inclusief het verzorgen van adequate doorverwijzing4. Deze taken zijn opgesomd in 
hoofdstuk 4. Veilig Thuis Twente heeft als taak en verantwoordelijkheid om hiertoe persoonsgegevens 
te verwerken5. Aan de verstrekking, verkrijging en verwerking van deze gegevens zijn in de wet tal van 
eisen verbonden. Deze omvatten het ook zonder toestemming van de betrokkenen opvragen, 
vastleggen en zo nodig verstrekken van informatie over gezinnen, voor zover dit noodzakelijk is voor het 
aannemen van meldingen, het doen van onderzoek en het zetten van de noodzakelijke vervolgstappen. 
Ook regelt de wet het toezicht op Veilig Thuis Twente. 
 
In de Wmo wordt verwezen naar een aantal bepalingen van de Jeugdwet. Hiermee wordt zichtbaar dat 
er belangrijke verbindingen zijn tussen de wettelijke opgaven van Veilig Thuis Twente in het kader van 
maatschappelijke ondersteuning en van jeugdzorg. Het betreft bepalingen die gaan over samenwerking 
tussen colleges6, gegevensverwerking voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek7 en 
kwaliteitsonderzoek door de Inspectie Jeugdzorg8. De Jeugdwet geeft een definitie van het begrip 
kindermishandeling. 
 
De Jeugdwet bepaalt dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt voor preventie en jeugdhulp, de 
uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. In dit plan word beschreven hoe 
dit beleid zal worden uitgevoerd in samenhang met de verantwoordelijkheid van het college inzake Veilig 
Thuis Twente9. 
 
ANDERE RELEVANTE DOCUMENTEN 
■ Visie Samen 14 
■ Samenwerken aan jeugdzorg: Veilig Thuis Twente is een beschikbaarheidsvoorziening 

(solidariteitsprincipe) 
■ Governance-besluit: Veilig Thuis Twente onder directe sturing OZJT 
■ Contourenschets regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling (deze contourenschets is de 

eerste uitwerking van de op te stellen Regiovisie)  
  

                                                        
2 Wmo artikel 12a, eerste lid 
3 Wmo artikel 12a, vierde lid 
4 Wmo, artikel 12a, derde lid 
5 Wmo, artikel 12b 
6 Jeugdwet, artikel 2.8 
7 Jeugdwet, artikel 7.3.12 
8 Jeugdwet, artikel 9.1 
9 Jeugdwet, artikel 2.2, tweede lid 
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In de contourenschets regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling zijn de volgende 
uitgangspunten geformuleerd:  
■ Veiligheid voorop 
■ Systeemgericht 
■ Snel handelen 
■ Outreachend 
■ Primaat lokaal  
■ Intersectorale samenwerking  
■ Focus op eigen kracht en sociaal netwerk 
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3. TAAKSTELLING 
 
Veilig Thuis Twente is een regionale voorziening die optreedt als advies- en meldpunt voor huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Aan deze taak zijn verantwoordelijkheden en bevoegdheden gekoppeld 
voor onderzoek, toeleiding naar zorg en inschakelen van de politie en de Raad voor de 
Kinderbescherming.  
 
PARTNERSCHAP 
Twente kiest er met nadruk voor dat zorgcoördinatie zo decentraal als mogelijk wordt belegd. Daarbij 
zijn er op het niveau van gemeenten en sub-regio’s verschillen in (gewenste) werkwijzen. Deze 
werkwijzen zijn leidend voor de invulling van de samenwerking tussen Veilig Thuis Twente en de lokale 
partners. Dit vraagt van Veilig Thuis Twente dat zij zich opstelt als een partner die vanuit eigenstandige 
taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden en competenties steeds aansluiting zoekt bij het lokale 
veld en zich samen met lokale werkers inzet voor een veilige thuissituatie.  
 
Het lokale veld is sterk in beweging. Veel moet nog uitkristalliseren. Voor Veilig Thuis Twente betekent 
dit dat een flexibele structuur gewenst is waarbij er kan worden bijgesteld in taakstelling en rolopvatting. 
Dit vraagt ook om een periodieke evaluatie van de benodigde capaciteit en om structuren die het 
mogelijk maken om deze capaciteit aan te passen. 
 
SAMENVATTEND OVERZICHT VAN TAKEN EN ARGUMENTATIE VAN KEUZEN 
Veilig Thuis Twente zal haar wettelijke taken uitvoeren. Deze omvatten het optreden als advies- en 
meldpunt voor het publiek, inclusief toeleiding naar zorg en inschakelen van de politie en de Raad voor 
de Kinderbescherming. Daarnaast voert Veilig Thuis Twente aanvullende taken uit.  
 
De opvolging van zorg- en politiemeldingen over mogelijke situaties van huiselijk geweld en 
kindermishandeling wordt direct verbonden geacht met de wettelijke taken van Veilig Thuis Twente. 
Door de geïntegreerde afhandeling van particuliere en professionele meldingen ontstaat één regionale 
instantie die overzicht heeft over het geheel aan meldingen. Slechts een klein deel van de 
zorgmeldingen heeft geen relatie met (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling. Er 
zullen aanvullende afspraken gemaakt worden om te zorgen voor snelle en adequate doorgeleiding. De 
voorgestelde werkwijze sluit aan bij de bestaande praktijk van omgang met zorgmeldingen. 
 
In het ambtelijk en bestuurlijk vooroverleg is door diverse gemeenten te kennen gegeven dat men hecht 
aan lokale uitvoering van procesregie en casemanagement bij de uitvoering van de wet tijdelijk 
huisverbod en bij ernstigste huiselijk geweld zaken, met een acuut gevaarsrisico. Dit kan gebeuren door 
de zelfstandige uitvoering van deze taak of door deze taak te beleggen bij de Maatschappelijke 
Dienstverleningsorganisaties (Madi’s). Op basis van deze overleggen – en in afwijking op de 
oorspronkelijke opdracht (pagina 4) - wordt daarom voorgesteld deze taak niet te beleggen bij Veilig 
Thuis Twente. 
De belangrijkste overweging om deze taak lokaal te beleggen, is dat lokaal samenhangend overzicht 
ontstaat over de situaties van personen en gezinnen en dat er maximale invloed is om lokale regie op de 
interventies te voeren. Dit vraagt lokaal om de deskundigheid om de processen van het tijdelijk 
huisverbod te managen, om goede inschattingen te maken van risico’s en om adequate 
beheersmaatregelen in te zetten.  
Veilig Thuis Twente stelt de deskundigheid beschikbaar om te participeren in het multidisciplinaire 
overleg/rondetafelgesprek dat wordt georganiseerd in het kader van de uitvoering van het tijdelijk 
huisverbod. Daarmee wordt de bestaande expertise van Bureau Jeugdzorg en van het steunpunt 
huiselijk geweld beschikbaar gesteld om te kijken naar de situatie vanuit het kind-perspectief en vanuit 
kennis en ervaring met situaties van kindermishandeling en huiselijk geweld.  
Met deze voorgestelde inrichting ligt de verantwoordelijkheid voor de juiste afhandeling van het 
casemanagement in het lokale veld. Veilig Thuis Twente biedt conform bestaande werkwijzen 
deskundigheid over met name het kind-perspectief. Op deze wijze wordt het lokale veld met expertise 
ondersteund bij haar taak.  
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In crisissituaties komen meldingen van particulieren binnen bij Veilig Thuis Twente. Veilig Thuis Twente 
heeft de wettelijke taak om zo nodig hulpverlening in te schakelen. Gemeenten hebben te kennen 
gegeven dat zij graag zien dat Veilig Thuis Twente optreedt als een onafhankelijk meldpunt dat 
beoordeelt of de inzet van crisishulpverlening nodig is. Het voorstel is om deze zogenaamde DAT-
beslissing te beleggen bij Veilig Thuis Twente. Nadat vastgesteld is dat er daadwerkelijk sprake is van 
een crisis die onmiddellijk professionele inzet vereist, zal Veilig Thuis Twente doorverwijzen naar de 
hulpverlening. Met de hulpverleningsorganisaties vindt overleg plaats om te komen tot een centraal 
coördinatiepunt voor toeleiding naar de juiste vorm van crisiszorg (de zogenaamde WAT-beslissing). Dit 
gebeurt in eerste instantie voor het domein jeugdzorg. Bij het ontbreken van een dergelijk 
coördinatiepunt of bij het ontbreken van de juiste deskundigheid binnen het samenwerkingsverband van 
hulpverleningsorganisaties dat dit coördinatiepunt vormt, zal de crisisdienst van Veilig Thuis Twente 
zelfstandig contact leggen met de naar haar oordeel meest passende hulpverleningsorganisatie. 
In de toekomst zullen de crisisdienst van Veilig Thuis Twente en het coördinatiepunt van de 
hulpverleningsorganisaties intensief met elkaar gaan samenwerken. Dit kan op termijn leiden tot 
mogelijkheden voor integratie van deze activiteiten. Deze optie wordt nadrukkelijk open gehouden, maar 
in dit stadium worden de crisisdienst van Veilig Thuis Twente en het coördinatiepunt onafhankelijk en 
naast elkaar gepositioneerd.  
 
Overwegingen voor de bovenstaande inrichting van de crisisdienst zijn: 
■ Wens voor onafhankelijke inschatting door de 14 Twentse gemeenten 
■ Zicht op de verwijsstromen door de 14 Twentse gemeenten 
■ Bestaande structuren slim inzetten 
■ Een stap vooruit zetten door integratie van de crisisdienst van BJzO en SHG 
■ Een stap vooruit zetten door integratie van de piketdienst van de hulpverleningsorganisaties 
■ Op een haalbare manier stap voor stap verbeteren 
In de loop van 2015 wordt geëvalueerd om waar nodig/mogelijk verder door te ontwikkelen tot een zo 
effectief en efficiënt mogelijke structuur. 
 
Vanuit haar specifieke deskundigheid zal Veilig Thuis Twente worden ingezet bij preventie- en 
deskundigheidsbevorderingsactiviteiten (aan professionals in het lokale sociale domein). In dit kader 
wordt ook een specifieke expertfunctie van het huidige BJzO ondergebracht bij Veilig Thuis Twente.  
Het betreft vijf à zes functionarissen met een regionale adviesfunctie; professionals met hoogwaardige 
expertise zoals onder meer die van jurist en gedragskundige. Deze experts zijn vanuit hun ervaring met 
de jeugdzorg inzetbaar voor het veld van de maatschappelijke zorg, in het bijzonder de jeugdzorg. Hun 
inzet is niet gelimiteerd tot huiselijk geweld en kindermishandeling. In het kader van de transitie wordt 
voor hen een passende plaats gezocht. Veilig Thuis Twente vormt een regionale en professionele 
setting waarbinnen deze professionals gepositioneerd kunnen worden.  
Voor de wijze waarop deze professionals kunnen worden ingezet door het lokale veld, zal een protocol 
geschreven worden. Dit protocol zal worden afgestemd met het lokale veld. In de loop van 2015 zal 
blijken in welke mate er een beroep zal worden gedaan op deze functionarissen. De inzet en formatie 
zal worden geëvalueerd. 
 
Op grond van de bovenstaande overwegingen krijgt Veilig Thuis Twente de volgende taken:  
 
WETTELIJKE TAKEN VAN VEILIG THUIS TWENTE  
Veilig Thuis Twente zal de wettelijke taken van Veilig Thuis Twente uitvoeren. Het betreft: 
■ het verstrekken van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan degene die een 

vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling met betrekking tot de stappen die in 
verband daarmee kunnen worden ondernomen. 

■ het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
■ het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden 

daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is. 
■ het beoordelen van de vraag of er na een melding stappen gezet moeten worden en zo ja welke. 
■ het – indien noodzakelijk – inschakelen van passende hulpverlening. Hier ligt het primaat lokaal, 

maar Veilig Thuis kan hierin vanuit haar wettelijke taken en bevoegdheden een rol spelen. Dit zal in 
de praktijk met name aan de orde zijn bij crisissituaties buiten kantooruren. 
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■ het zo nodig in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming. Indien een 
verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingediend, wordt het college 
van burgemeester en wethouders daarvan in kennis gesteld. 

■ het terug rapporteren aan de melder van datgene wat met de melding is gebeurd. 
 
OVERIGE TAKEN VAN VEILIG THUIS TWENTE 
Naast de wettelijke taken worden de volgende taken bij Veilig Thuis Twente belegd: 
■ bespreking zaak- en zorgmeldingen met de politie, conform de landelijke afspraken uit het 

handelingsprotocol .  
■ preventie- en deskundigheidsbevorderingsactiviteiten (aan professionals in het lokale sociale 

domein). 
 
DESKUNDIGE INBRENG BIJ HUISVERBOD EN ERNSTIGE HUISELIJK GEWELD ZAKEN, MET EEN 
ACUUT GEVAARSDREIGING 
■ Inzet van medewerkers die vanuit hun specifieke deskundigheid in de omgang met huiselijk geweld 

en kindermishandeling kunnen participeren in het multidisciplinair overleg/rondetafelgesprek. 
 
UITVOEREN CRISISDIENST 
Veilig Thuis Twente zal functioneren als crisisdienst voor huiselijk geweld en vermoedens van 
kindermishandeling. Tevens zal de crisisdienst, andere spoedeisende situaties rondom jeugdigen – 
zoals deze momenteel door Bureau Jeugdzorg worden uitgevoerd – in behandeling nemen. Het betreft 
de volgende taken: 
■ 24/7 crisisdienst (telefonisch en zo nodig eerste bezoek) naar aanleiding van meldingen van huiselijk 

geweld, vermoedens van kindermishandeling en andere spoedeisende situaties rondom jeugdigen. 
Aansluitend zo nodig directe verwijzing en warme overdracht naar crisishulpverlening.  

■ Uitvoeren van de bereikbaarheid buiten kantooruren voor gerelateerde organisaties (Madi’s, 
gecertificeerde instelling). 

 
REGIONALE EXPERTFUNCTIE 
Het betreft de volgende taken die verzorgd worden voor alle gemeenten in Twente: 
■ juridisch advies (1 fte) gericht op jeugdzorg, bijvoorbeeld omtrent gezag status, grensproblematiek, 

uitleg met betrekking tot de Jeugdwet, etc. 
■ gedragswetenschappers (3 fte) om binnen de jeugdzorg een afweging te maken met betrekking tot 

de opvoedingsproblematiek en het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek ten behoeve van 
het gezinssysteem. Deze functie wordt niet ingevuld per individuele gemeente (met beperkt aantal 
uren), maar vanuit een gezamenlijke pool beschikbaar gesteld aan gemeenten. Hierbij kan 
onderscheid worden gemaakt tussen één of twee GZ psychologen c.q. orthopedagogen generalist 
(senior) aangevuld met een psycholoog of orthopedagoog (junior) en Psycho Diagnostisch Werkers 
ten behoeve van het psychodiagnostisch onderzoek. Individuele gemeenten kunnen overwegen de 
functie van psycholoog c.q. orthopedagoog te koppelen aan huisartsenpraktijken.  

■ zorgtoeleider (1 fte) ter ondersteuning van verwijzing naar zorgaanbieders. Er zal altijd dusdanig 
ingewikkelde casuïstiek zijn die intersectorale zorg noodzakelijk maakt. De ervaring leert dat het dan 
lastig is een zorgaanbieder hierbij als hoofdaannemer of eerste verantwoordelijke aan te kunnen 
spreken. Ook is vaak de gewenste zorg niet voorhanden en zal bemiddeld moeten worden tussen 
zorgvragers en zorgaanbieders.  

■ Preventiemedewerker (0,56 fte) Deze functie is gericht op het afstemmen vanuit Veilig Thuis met het 
veld, denk hierbij aan huisartsen, kinderartsen, GGD. De preventiemedewerker wordt ook ingezet 
voor de implementatie van de meldcode bij verschillende doelgroepen waaronder onderwijs. De 
preventiemedewerker heeft binnen BJzO altijd de brede taak gehad van preventieactiviteiten voor 
het volledige jeugddomein. De preventiemedewerker is daarom niet alleen inzetbaar voor thema’s 
van huiselijk geweld en kindermishandeling, maar ook voor het bredere gebied van het jeugddomein. 
Daarom is de functie van preventiemedewerker geplaatst binnen de formatie van de regionale 
expertfunctie. 
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ONTWIKKELING EN EVALUATIE 
In de transitie zullen taken en samenwerkingsrelaties nader moeten uitkristalliseren. Dit gebeurt in een 
groeimodel dat vraagt om een gedegen evaluatie van de inzet van Veilig Thuis Twente en om het 
vermogen en de bereidheid om de taakstelling en formatie van Veilig Thuis Twente bij te stellen op basis 
van bevindingen en voortschrijdende inzichten.  
Bij deze evaluatie wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor: 
■ ontwikkeling van aantallen meldingen en benodigde onderzoeken; 
■ synergie-effecten als gevolg van de integratie van het werk van SHG en AMK; 
■ de benodigde lokale inzet van deskundigheid bij het maken van een plan van aanpak bij huisverbod 

en ernstigste huiselijk geweld zaken met een acuut gevaarsrisico; 
■ de vormgeving van de crisisdienst; 
■ de inzet van de regionale expert functie. 
 
Voorgesteld wordt om te monitoren per kwartaal en te evalueren na een jaar. 
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4. VORMGEVING 
 
KEUZE VOOR EEN PRIVATE POSITIONERING VAN VEILIG THUIS TWENTE 
Voor de organisatorische vormgeving van Veilig Thuis Twente zijn door het landelijk 
ondersteuningsprogramma, in samenwerking met Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn10, verschillende 
samenwerkingsvormen in beeld gebracht en beoordeeld op hun juridische consequenties. De 
rapportage onderscheidt mogelijkheden voor het publiek of privaat positioneren van Veilig Thuis Twente. 
Beide opties zijn naar het oordeel van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn geschikt voor de vormgeving 
van Veilig Thuis Twente. 
 
De regio Twente kiest voor een private positionering van Veilig Thuis Twente. Gevraagd is om te komen 
tot een organisatie met een eenduidige rechtsvorm die de uitvoering van Veilig Thuis Twente verzorgt. 
Hier binnen worden de AMK-taken (inclusief aanmelding en crisisdienst) van BJzO en de SHG-taken 
(exclusief het verzorgen van casemanagement) van de drie Madi’s geïntegreerd. Private positionering 
heeft als voordelen dat het meer flexibel is, dat het de huidige taken die uitgevoerd moeten (blijven) 
worden voor in elk geval de korte termijn borgt, dat het de gemeentelijke regierol versterkt en dat het het 
OZJT niet onnodig in een uitvoerderspositie brengt.  
 
HET OPDRACHTGEVERSCHAP VOOR VEILIG THUIS TWENTE 
Het OZJT treedt op als subsidieverstrekker voor Veilig Thuis Twente. Veilig Thuis Twente wordt 
vooralsnog gefinancierd uit twee middelenstromen:  
■ gelden voor SHG-taken. Deze worden vanuit de rijksbegroting beschikbaar gesteld aan de 

centrumgemeente Enschede. Deze situatie zal (ten minste) blijven bestaan tot en met 2017. 
■ gelden voor jeugdzorg/AMK-taken. Deze worden gedecentraliseerd naar de gemeenten. 
 
Het OZJT subsidieert Veilig Thuis Twente in Twente namens alle Twentse gemeenten. Alle Twentse 
gemeenten dragen op grond van het solidariteitsprincipe bij aan de financiering van de Veilig Thuis 
taken die een voortzetting/doorontwikkeling zijn van huidige activiteiten van BJzO. De centrumgemeente 
financiert de Veilig Thuis taken die een voortzetting/doorontwikkeling zijn van de huidige AHG 
activiteiten. Het OZJT zorgt voor een subsidiebeschikking en legt daarbij prestatieafspraken met Veilig 
Thuis Twente vast. 
 
De bestuurlijke eindverantwoordelijkheid voor Veilig Thuis Twente ligt bij de bestuurscommissie OZJT. 
 
DE UITVOERING VAN HET VEILIG THUIS TWENTE DOOR DE MADI’S EN BJZO 
Het voorstel is om Veilig Thuis Twente vorm te geven als een coöperatieve vereniging (coöperatie). 
Leden van de vereniging zijn de drie Madi’s en BJzO. De ledenvergadering kiest een bestuur. Dit 
bestuur fungeert als aanspreekpunt voor gemeentelijke bestuurders en voor de manager van Veilig 
Thuis Twente. 
 
De argumentatie om te kiezen voor de vorm van een coöperatieve vereniging is: 
■ Goede lokale en regionale inbedding: de nu betrokken organisaties hebben grote kennis van het 

veld, netwerken bij lokale regionale partijen en kunnen gezamenlijk beter waarborgen dat er een 
goede inbedding ontstaat dan wanneer gekozen wordt om Veilig Thuis Twente onder te brengen bij 
één van de partijen.  

■ Flexibele vorm met ontwikkelmogelijkheden: zich wijzigende samenwerkingsrelaties zijn eenvoudiger 
te vertalen in een wijzigende taakstelling en teamsamenstelling dan bij een autonome stichting als 
uitvoerende instantie van Veilig Thuis Twente. 

■ Directe sturing vanuit Samen 14: de taken worden uitgevoerd door de instantie die de opdracht 
ontvangt. De coöperatie is opdrachtnemer en direct verantwoordelijk voor de uitvoering. Dit is een 
directere werkrelatie dan bij een penvoerende stichting die optreedt namens andere stichtingen. 

■ Er hoeft geen personeel te worden overgedragen. Daarmee wordt overgang van onderneming, met 
bijbehorende juridische consequenties, vermeden. Dit bespoedigt het proces. 

 
                                                        
10 VNG (april 2014) Vorming AMHK’s en toegang jeugdhulp, Organisatievormen en Arbeidsrechtelijke Consequenties 
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De coöperatie heeft één medewerker: de manager van de coöperatie. Alle andere medewerkers zijn in 
dienst van de leden van de vereniging (Madi’s en BJzO) en krijgen als taak om te werken binnen Veilig 
Thuis Twente. 
 
ORGANISATORISCHE VORMGEVING  
Veilig Thuis Twente zal per 1 januari 2015 functioneren als één organisatie met een eigen en 
onafhankelijke identiteit en met een eigen vaste bezetting van mensen die vanuit één hoofdlocatie 
samenwerken.  
 
IDENTITEIT 
Veilig Thuis Twente is een apart gepositioneerde organisatie met een eigen huisstijl en eigen 
communicatiekanalen. Deze huisstijl en communicatiekanalen sluiten aan bij landelijke richtlijnen.  

 
 
VASTE BEZETTING 
Voor de inrichting van Veilig Thuis Twente wordt gekozen voor een vast team van medewerkers. Zij 
vormen de regionale specialisten op het terrein van huiselijk geweld en kindermishandeling. Van 
medewerkers die deze taak combineren met een andere taak binnen één van de Madi’s c.q. BJzO wordt 
een minimale inzet op deze taak gevraagd van 20 uren per week. 
 
Er wordt gekozen voor een eigen poule van medewerkers omdat de taak wordt beschouwd als een 
specialistische taak. Het flexibel inzetten van een grote poule van mensen leidt tot verbrokkeling van 
kennis en in-efficiency, doordat veel mensen moeten worden ingewerkt op de taak en op de hoogte 
worden gehouden van ontwikkelingen.  
 
De uitvoerend medewerkers van Veilig Thuis Twente worden geleverd vanuit de verschillende 
organisaties. Om te waarborgen dat er steeds voldoende capaciteit is, zorgen de Madi’s voor een 
aanvullende poule van medewerkers die goed bekend zijn met het werk van Veilig Thuis Twente en die 
zo nodig kunnen functioneren als back-up.  
 
HOOFDLOCATIE 
Veilig Thuis Twente heeft een hoofdlocatie die centraal gelegen is in Twente. In eerste instantie zal de 
locatie van BJzO in Hengelo functioneren als vestigingsplaats. Deze plaats zal worden gebruikt 
gedurende de eerste helft van 2015. De leiding van Veilig Thuis Twente krijgt de opdracht een 
programma van eisen voor huisvesting op te stellen en om op basis daarvan te onderzoeken of andere 
huisvesting gewenst is.  
 
Medewerkers werken ten dele vanuit deze hoofdlocatie. Omdat integratie met het lokale veld van groot 
belang is, zullen medewerkers voor een deel van hun werkzaamheden werken vanuit lokale 
werkplekken die beschikbaar gesteld worden door de Madi’s en/of door gemeenten. 
 
LEIDING 
Veilig Thuis Twente krijgt één leidinggevende. Voor deze functionaris wordt een functieprofiel opgesteld. 
Daarna volgt een sollicitatieprocedure. Deze leidinggevende is kwartiermaker voor Veilig Thuis Twente 
en is verantwoordelijk voor de operationele sturing van Veilig Thuis Twente.  
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5. ORGANISATIE, WERKWIJZEN EN LOKALE AANSLUITING 
 
Veilig Thuis zal werken vanuit het principe van aansluiting op lokale structuren voor zorg en 
ondersteuning. Voor haar eigen werkwijze geldt het landelijk handelingsprotocol als uitgangspunt. De 
inrichting van Veilig Thuis Twente zal flexibel worden vormgegeven, zodat er ruimte is voor het 
ontwikkelen en optimaliseren van werkwijzen. 
 
Voor een goede start van Veilig Thuis Twente zullen de organisatie, werkwijzen en lokale aansluiting 
worden beschreven. Daarbij worden de volgende documenten opgeleverd: 
■ beschrijving van de interne organisatie (visie, structuur, cultuur); 
■ beschrijving van werkwijzen, gebaseerd op het landelijk handelingsprotocol voor Veilig Thuis Twente; 
■ beschrijving van de aansluiting met het lokale domein en met bovenliggende regionale functies 

(toeleidingsroutes voor op- en afschaling, triagecriteria en contactpersonen). 
 
Het ondersteuningsprogramma Veilig Thuis Twente heeft op 8 september 2014 een landelijk model voor 
het handelingsprotocol gepresenteerd. Dit protocol regelt de werkwijzen en criteria voor het functioneren 
van de operationele taken van Veilig Thuis Twente. Veilig Thuis Twente kiest dit model als uitgangspunt 
voor de eigen werkprocessen. Het onderstaande schema vormt een basis waarop de VNG haar model 
handelingsprotocol heeft ontwikkeld. Het schema toont de belangrijkste samenwerkingsrelaties. Voor de 
regio Twente worden de samenwerkingsrelaties specifiek beschreven. Hierbij wordt aansluiting gezocht 
bij de verschillende wijzen waarop zorg en ondersteuning in individuele gemeenten zijn georganiseerd.  
 

 
 
 
Het landelijk handelingsprotocol is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 
■ Veilig Thuis Twente geeft prioriteit aan de belangen van kinderen.  
■ Veilig Thuis Twente is een gespecialiseerd regionaal centrum van en voor gemeenten.  
■ Veilig Thuis Twente is gericht op samenwerking.  
■ Veilig Thuis Twente is een betrouwbare organisatie en werkt zorgvuldig en transparant.  
■ Het AMHK werkt, ook in de samenwerking met het lokale veld, met één gezin, één plan, één 

contactpersoon voor het gezin of huishouden.  
■ Veilig Thuis Twente is primair gericht op het herstellen van de veiligheid op de korte en op langere 

termijn.  
■ Veilig Thuis Twente creëert samenhang in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.  
■ Veilig Thuis Twente werkt systeemgericht.  
■ Veilig Thuis Twente sluit aan bij de eigen kracht van de direct betrokkenen en het sociale netwerk.  
■ Veilig Thuis Twente deelt informatie alleen als dat voor het borgen van de veiligheid noodzakelijk is.  
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Het handelingsprotocol bevat werkwijzen voor: 
1. advies aan en ondersteuning van hulpvragers; 
2. advies en ondersteuning van omstanders en professionals; 
3. meldingen in ontvangst nemen; 
4. triage; 
5. inzetten vervolgtrajecten; 
6. onderzoeken; 
7. informeren van de melder en het netwerk; 
8. dossiervorming. 
 
Het handelingsprotocol vormt de professionele standaard voor het werk van Veilig Thuis Twente. Bij de 
praktische vormgeving van samenwerkingsafspraken zal samen met het lokale veld worden gezocht 
naar werkwijzen die aansluiten bij de lokale situatie en die waarborgen geven voor een adequate en 
slagvaardige omgang met de onveilige situaties waarvoor Veilig Thuis Twente in het leven geroepen 
wordt. 
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6. OPERATIONELE CIJFERS 2013 
 
De operationele cijfers die het meest belangrijk zijn voor de formatie en begroting van Veilig Thuis 
Twente, zijn in de onderstaande tabel weergegeven. 
 
Activiteiten (2013) Aantal BJzO Aantal SHG 

totaal 
Aantal zorg- en zaakmeldingen  2116 
Aantal particulieren meldingen  386 
Aantal aanvragen advies en informatie 970  
Aantal consultaties 275  
Aantal onderzoeken (AMK) 590  
 
Er is sprake van een aanzienlijke stijging in het aantal meldingen. De onderstaande tabel geeft de 
ontwikkeling van het totaal aantal meldingen (aanvragen advies en informatie, zaakmeldingen en 
zorgmeldingen) voor de periode medio 2012 tot medio 2014. Bij een voortzetting van deze trend zal 
rekening gehouden moeten worden met 3000 meldingen in 2015. 
 

2e helft 2012 719 
1e helft 2013 1217 
2e helft 2013 1368 
1e helft 2014 1438 

 
Het aantal AMK-onderzoeken is in de afgelopen periode relatief stabiel gebleven. In de begroting voor 
2015 wordt gerekend met een stabilisatie van dit aantal. 
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7. IMPACTANALYSE 
 
RISICO’S DAT MENSEN TUSSEN WAL EN SCHIP VALLEN 

Risico Beheersmaatregel 

Door onvoldoende aansluiting tussen lokale veld, 
Veilig Thuis Twente en regionale instituties en 
netwerkverbanden worden casus onvoldoende 
doortastend opgepakt of vallen casussen tussen 
wal en schip. 

Intensieve afstemming met alle partners over het 
handelingsprotocol en over de onderlinge 
samenwerking. In 2015 geen krimp van 
operationele capaciteit voor Veilig Thuis Twente. 
Er worden heldere afspraken gemaakt over 
eventuele overdracht van werkzaamheden en 
back-up wordt laagdrempelig geboden. 

 
RISICO’S VAN GROEI IN OMVANG 

Risico Beheersmaatregel 

Groei van adviesaanvragen en meldingen. Monitoring van de ontwikkeling van de inzet en 
afstemming met OZJT en met lokale partijen over 
de inzet van lokale zorgstructuren. 

 
RISICO’S VAN DE TRANSITIE EN BEHEERSMAATREGELEN 

Risico Beheersmaatregel 

ICT-systemen voor Veilig Thuis Twente zijn nog 
niet beschikbaar. 

Bestaande ICT-systemen worden onderhouden en 
blijven beschikbaar voor operationele uitvoering. 

 Er wordt een project opgezet voor de 
informatiehuishouding. Daarbij wordt gekozen voor 
een aanbieder die aantoonbaar kan maken klaar 
te zijn voor databeheer van Veilig Thuis Twente en 
voor aansluiting met het berichtenverkeer via 
CORV. 

 
PERSONELE CONSEQUENTIES EN MAATREGELEN 

Risico Beheersmaatregel 

Door afspiegelingsbeginsel kunnen vanuit BJzO 
onvoldoende ervaren krachten geleverd worden. 

Tijdige uitvoering van het afspiegelen en adequaat 
inwerkingsprogramma. 

 
JURIDISCHE CONSEQUENTIES EN JURIDISCHE STAPPEN 

Risico Beheersmaatregel 

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
voor beleidsvorming en uitvoering van Veilig 
Thuis Twente zijn onvoldoende duidelijk. 

Door besluitvorming over dit vormgevingsdocu-
ment ontstaat helderheid over de beoogde situatie 
met eenduidige uitspraken over de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid, opdrachtgever en 
opdrachtnemer voor Veilig Thuis Twente.  

 
FISCALE CONSEQUENTIES EN MAATREGELEN 

Risico Beheersmaatregel 

Verandering van juridische vorm leidt tot extra 
belastingheffing. 

Bij de vorming van een coöperatie is er geen 
overdracht van onderneming en daarmee ook 
geen fiscaal probleem. 
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8. PROJECTMANAGEMENT EN PLANNING 
 
MIJLPALEN 
De doorlooptijd voor het realiseren van Veilig Thuis Twente is kort. Een bestuurlijk besluit over de 
vormgeving van Veilig Thuis Twente is nodig voordat de vormgeving van de coöperatie voor Veilig Thuis 
Twente kan plaatsvinden. Er wordt gestreefd naar vorming van de coöperatie per 1 januari 2015. Indien 
nodig wordt voor een overbruggingsperiode gewerkt met een samenwerkingsovereenkomst. 
 

30 oktober 2014 Vormgevingsdocument (inclusief begroting) beschikbaar voor bestuurlijke 
besluitvorming 

1 december 2014 Juridische stukken beschikbaar voor oprichting van de coöperatie, 
adviesaanvraag voor medezeggenschap en besluitvorming door Raden van 
Toezicht 

1 januari 2015 Feitelijke start Veilig Thuis Twente 
 
PROJECTDOELSTELLING 
Het project vormgeving Veilig Thuis Twente dient om te komen tot goed onderbouwde besluitvorming 
over de vormgeving van Veilig Thuis Twente en tot een adequate en tijdige inrichting van Veilig Thuis 
Twente. 
 
OPDRACHTGEVER 
Opdrachtgever voor het project is het OZJT. 
 
PROJECTORGANISATIE 
Voor het project is een onafhankelijke projectleider aangesteld. Het project kent een ambtelijke 
stuurgroep, een organisatorische stuurgroep en een projectgroep.  
■ De ambtelijke stuurgroep is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de bestuurlijke 

besluitvorming door de gemeenten over de vormgeving van Veilig Thuis Twente. 
■ De organisatorische stuurgroep is verantwoordelijk voor de besluitvorming door directeuren en 

toezichthouders van de Madi’s en BJzO. 
■ De projectgroep is verantwoordelijk voor het operationeel vormgeven van Veilig Thuis Twente, 

binnen de kaders die door de beide stuurgroepen worden ontwikkeld.  
 
PROJECTLEIDER 
Joost Vos, TNO Management Consultants 
 
AMBTELIJKE STUURGROEP 
■ Riny Coenders, OZJT 
■ Rob Stiekema, secretaries, vanuit de gemeente 
■ Theo Hijkoop/Shahina Nazir, centrumgemeente 
■ Renee Besselink, werkgroep crisis, namens de gemeenten 
■ Henk Bolhaar, Juridische Zaken Regio Twente, op afroep 
■ Joost Vos, TNO Management Consultants 
 
ORGANISATORISCHE STUURGROEP 
■ Martin Dirksen, Bestuurder BJzO 
■ Annabell Engles, Bestuurder Scoop Welzijn/De Nieuwe Organisatie 
■ Paul Roessen, Bestuurder SMD-EH 
■ Erik Eekhout, Directeur Carint Reggeland 
■ Joost Vos, TNO Management Consultants 
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PROJECTGROEP 
■ Ingrid Gerrits, Scoop Welzijn/De Nieuwe Organisatie 
■ Karin Dijkman, SMD-EH 
■ Lydia Haverkort, Carint Reggeland 
■ Ria Niekamp, BJzO, 
■ Hans Kuipers, BJzO  
■ Herwig van Mook, BJzO 
■ Manon Diepenmaat, TNO Management Consultants 
 
PROJECTFASERING 
Het project kent twee fasen. Het betreft de fasen van vormgeving, uitmondend in een 
vormgevingsdocument voor bestuurlijke besluitvorming en een fase van uitvoering, uitmondend in 
documenten voor juridische besluitvorming en operationele documenten. 
 
De volgende activiteiten zullen plaatsvinden/documenten zullen worden opgeleverd: 
 
BESTUURLIJK 
Document  Coördinatie  Trekker  Datum  
Vormgevingsdocument Ambtelijke stuurgroep 

en organisatorische 
stuurgroep 

Joost Vos Oktober 2014 

Begroting Organisatorische 
stuurgroep 

Joost Vos Oktober 2014 

Oplegnotitie bestuurlijke 
besluitvorming 

Ambtelijk traject Riny Coenders Oktober 2014 

Subsidiebeschikking en 
prestatieovereenkomst 

Ambtelijk traject Riny Coenders December 2014 

Statuten en huishoudelijk 
reglement van de Coöperatie 

Organisatorische 
stuurgroep 

Joost Vos November 2014 

Uitwerking van nadere 
afspraken over inzet van de 
expertisefunctie 

Ambtelijke stuurgroep 
en organisatorische 
stuurgroep 

Joost Vos December 2014 

Klachtenreglement Organisatorische 
stuurgroep 

Joost Vos December 2014 

 
ONDERSTEUNING 
Huisvestingsplan Organisatorische 

Stuurgroep 
Mieke Looman November 2014 

ICT-plan Organisatorische 
Stuurgroep 

Nog vaststellen November 2014 

 
OPERATIONEEL 
Inrichtingsdocument Projectgroep Manon Diepenmaat November 2015 
Werkprocessen behorend bij 
het handelingsprotocol 

Projectgroep Manon Diepenmaat November 2015 

 
LOKALE AANSLUITING 
Aansluiting lokale veld 
inclusief factsheet 

Projectgroep Manon Diepenmaat November 2015 

Aansluiting veiligheidshuis/ 
Raad voor de 
Kinderbescherming 

Projectgroep Manon Diepenmaat December 2015 

Aansluiting Crisisdienst Projectgroep Joost Vos/Manon 
Diepenmaat 

December 2015 

 
COMMUNICATIE 
Communicatie Organisatorische 

stuurgroep 
Joost Vos November 2015 
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1. GRONDSLAG 
 
Het uitgangspunt voor de begroting van Veilig Thuis Twente 2015 is dat er geen kind, geen vrouw, geen 
man tussen wal en schip valt. Veel is onzeker in de transitie. Er is ruimte nodig voor leerprocessen.  
In de voorbereiding van deze begroting is een zorgvuldige discussie gevoerd over de opgave van Veilig 
Thuis Twente. Uitgangspunten daarbij zijn geweest om regie maximaal te beleggen in het lokale veld, 
om op een solide wijze invulling te geven aan de wettelijke taak van Veilig Thuis Twente en om de 
transitie stapsgewijs vorm te geven. In 2015 is er ruimte om verder te ontwikkelen. De 
evaluatievraagstukken die in het vormgevingsdocument zijn benoemd zullen effect hebben op de 
begroting voor komende jaren. De voorliggende begroting is gebaseerd op de taken zoals die nu zijn 
belegd bij Veilig Thuis Twente en op de omvang van de vraag zoals die zich in 2014 voordeed. 
 
1.1. OPERATIONELE INZET 
Er is sprake van een groei in de vraag. De verwachting is dat deze groei zal doorzetten.  
 
Ten opzichte van bestaande taken (2014) van BJzO en de Madi’s is een belangrijke wijziging die effect 
heeft op de begroting dat Veilig Thuis Twente dat zij geen inzet pleegt in het kader van 
casemanagement en hulpverlening. Dit leidt tot een aantal specifieke besparingen. Wel is Veilig Thuis 
Twente laagdrempelig beschikbaar voor de inzet van expertise bij onveilige situaties.  
 
Er mag verwacht worden dat er synergie-effecten zijn door integratie van de taken van BJzO en de 
Madi’s. Ook als gevolg van de integratie van activiteiten van de crisisdienst van BJzO en de Madi’s zijn 
synergie-effecten denkbaar.  
Hier staat tegenover dat er in het eerste jaar veel zal moeten worden geïnvesteerd in het inwerken op 
elkaars werksoorten en het ontwikkelen van een gezamenlijke professionele standaard. Daarom moet 
voor 2015 niet alleen worden gerekend met besparingen van samenvoeging maar ook met 
investeringen voor de integratie.  
 
Grondslag van de begroting is dat de genoemde voordelen en investeringen teken elkaar weggestreept 
kunnen worden. Deze uitspraak is in lijn met uitspraken van projectleiders van Veilig Thuis in 
aangrenzende regio’s. Er wordt, ondanks groei in het aantal zaak- en zorgmeldingen geen verhoging 
van subsidie voor de afhandeling hiervan gevraagd. In deze begroting is voor het overige uitgegaan van 
een continuering van de rekengrondslagen van 2014. Er is gerekend met een krimp in de operationele 
bezetting die voort vloeit uit het afstoten van taken rondom casemanagement. Een verdere operationele 
krimp wordt in dit stadium niet verantwoord geacht.  
 
1.2. KOSTEN DIRECT LEIDINGGEVENDE 
Er wordt bespaard door de inzet van direct leidinggevende terug te brengen naar 1 full time 
leidinggevende (1,11 fte leidinggevende met een 36 uurs werkweek) op 25 fte operationele 
medewerkers. Dit levert een besparing van ruim 1 fte op. 
 
1.3. OVERHEAD 
Door BJzO is een besparing op de secretariële inzet (van 1 op 6 naar 1 op 7) en op kosten van 
personele en materiele overhead uitgevoerd (-/- 5% t.o.v. 2014). Hiermee zijn de kosten van overhead 
van de betrokken organisaties met elkaar in lijn gebracht. 
 
1.4. INDEXATIE 
Er is gerekend met een indexatie van 2%. 
 
1.5. KOSTENONTWIKKELING RICHTING 2016 
2015 is een overgangsjaar. Hierin zullen de maximale synergie-effecten nog niet kunnen worden 
geïncasseerd. De kostenontwikkeling van Veilig Thuis Twente wordt in belangrijke mate bepaald door 
de ontwikkeling van de vraag en door de toegepaste professionele standaarden. Deze standaarden zijn 
bepalend voor de gemiddelde tijdsinvestering per melding en per onderzoek.  
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Voor sturing op de kostenontwikkeling dienen er goede afspraken gemaakt te worden met Veilig Thuis 
Twente over een periodieke evaluatie van de inzet. Daarbij dient te worden gerapporteerd op basis van 
prestaties, werkwijzen en norm-uren. Daarbij dient ook te worden gebenchmarkt met andere regio’s. 
Daarbij dient ook inzicht gegeven te worden in de ontwikkeling van de professionele standaarden en de 
ontwikkeling van de samenwerkingsrelaties. Hiermee ontstaat inzicht in de richting van de 
kostenontwikkeling. 
 
Bij deze periodieke evaluatie dient aandacht besteed te worden aan het verloop van aanloopkosten die 
samenhangen met onder meer: 
� onderling inwerken van professionals; 
� afstemming met het lokale veld en borgen van lokale deskundigheid; 
� afstemming met regionale partners en borgen van processen van overdracht en samenwerking; 
� nader uitwerken van werkprocessen en netwerkrelaties; 
� overgang naar nieuwe ICT-systemen. 
 
Daarnaast dient aandacht gegeven te worden aan structurele ontwikkelingen die samenhangen met 
onder meer: 
� vraagontwikkeling adviesvragen en meldingen; 
� vraagontwikkeling Veilig Thuis Onderzoek; 
� vraagontwikkeling regionale expertise functie; 
� deskundigheidsontwikkeling en wijzigende ondersteuningsbehoefte in het lokale veld; 
� evaluatie van het functioneren van lokaal casemanagement; 
� keuzen met betrekking tot professionele standaarden en kwaliteitsborging binnen Veilig Thuis 

Twente; 
� ontwikkeling van samenwerking in de crisisdienst; 
� strakke aansturing op kosten vanuit bestuur en management. 
 



 

 
Begroting Veilig Thuis Twente         4 
 

2. BEGROTING 
 

 
 
De totale kosten voor 2015 voor Veilig Thuis Twente, inclusief de regionale expertfunctie, bedragen € 3.492.219,00. 

Veilig Thuis Twente 2015 AMK (BJzO) 2014 2015 Madi's 2014 2015
Functie FTE Loonsom Functie FTE Loonsom FTE Loonsom Functie FTE Loonsom FTE Loonsom

Operationele functies
Maatschappelijk werker 18,17 € 1.236.988 Maatschappelijk werker 12,87 € 875.160 12,87 € 892.813 Maatschappelijk werker 5,29 € 337.218 5,30 € 344.175
Vertrouwensarts 1,00 € 88.740 Vertrouwensarts 1,00 € 87.000 1,00 € 88.740
Mdw Toegang Consult Advies 1,50 € 97.772 Mdw Toegang Consult Advies 1,56 € 99.840 1,50 € 97.772
Medewerker Toegang (zaak- en 
zorgmeldingen) 3,18 € 207.395

Medewerker Toegang (zaak- 
en zorgmeldingen) 7,94 € 508.160 3,18 € 207.395

Medewerker Toegang 
(uitvoering crisisdienst) 3,00 € 195.840

Medewerker Toegang 
(uitvoering crisisdienst) 3,00 € 192.000 3,00 € 195.840

Overhead personeelskosten € 451.553 Overhead personeelskosten € 525.527 € 385.630 Overhead personeelskosten € 64.590 € 65.923
Subtotaal uitvoering, incl. 
overhead personeelskosten 26,85 € 2.278.288 26,37 € 2.2 87.687 21,55 € 1.868.190 5,29 € 401.809 5,30 € 410.098
Direct leidinggevende 1,11 € 105.621 Direct leidinggevende 1,87 € 145.860 0,90 € 85.500 Direct leidinggevende 0,21 € 19.714 0,21 € 20.121
Subtotaal personeelskosten 27,96 € 2.383.909 Subtotaal 28,24 € 2.433.547 22,45 € 1.953.690 Subtotaal 5,51 € 421. 523 5,51 € 430.219
Overhead materiele kosten € 523.896 Overhead materiele kosten € 558.142 € 416.341 Overhead materiele kosten € 105.381 € 107.555
Totaal 27,96 € 2.907.805 Totaal 28,24 € 2.991.689 22,45 € 2.370.031 Totaal 5,51 € 526.904 5,51 € 537.774

Regionale Expert Functie 2015 AMK (BJzO) 2014 2015 Madi' s 2014 2015
Jurist 1,00 € 79.560 Jurist 1,00 € 78.000 1,00 € 79.560
Gedragswetenschapper 3,00 € 253.980 Gedragswetenschapper 3,00 € 249.000 3,00 € 253.980
Zorgtoeleider 1,00 € 69.360 Zorgtoeleider 1,00 € 68.000 1,00 € 69.360
Preventiemedewerker 0,56 € 38.842 Preventiemedewerker 0,56 € 38.080 0,56 € 38.842
Overhead personeelskosten € 52.336 Overhead personeelskosten € 55.090 € 52.336
Subtotaal uitvoering, incl. 
overhead personeelskosten 5,56  €  494.078 5,56 € 488. 170 5,56 € 494.078
Direct leidinggevende Direct leidinggevende
Subtotaal personeelskosten 5,56 € 494.078 Subtotaal 5,5 6 € 488.170 5,56 € 494.078
Overhead materiele kosten € 90.336 Overhead materiele kosten € 95.090 € 90.336
Totaal 5,56 € 584.414 Totaal € 583.260 5,56 € 584.414

Regionale expertfunctie

Veilig Thuis Twente



 

 
Begroting Veilig Thuis Twente  5 
 

3. TOELICHTING OP DE BEGROTING 
In dit hoofdstuk wordt een onderbouwing gegeven van de begroting.  
 
3.1. BJZO DEEL VAN DE BEGROTING 
Het begrotingsdeel BJzO is gebaseerd op geprognotiseerde aantallen en op norm-uren voor de 
volgende taken: 
� AMK-onderzoek (590 per jaar, 21 uren per onderzoek) 
� Adviesaanvragen (940 per jaar, 1 uur per advies) 
� Consulten (260 per jaar, 4 uren per consult) 
� Zaak- en zorgmeldingen (2800 per jaar, 1,5 uur per melding) 
 
Er is gerekend met de volgende personele kosten en inzet (prijspeil 2015): 
� Maatschappelijk werker   € 69.360,00 
� Vertrouwensarts   € 88.740,00 
� Medewerker toegang  € 65.280,00 
� Direct leidinggevende   € 95.000,00 (1 op 25 fte) 
� Secretaresse   € 46.920,00 (1 op 7 fte)  

(niet apart opgenomen in de begroting, verwerkt in de 
personele overhead)  

 
Overhead: 
� Personele overhead: kosten van bestuur en ondersteuning, inclusief kosten van het operationele 

secretariaat. Gerekend is met een opslag van 32% op de bruto/bruto loonsom, minus de kosten van 
leidinggevende. Gezien de omvang van de administratieve werkzaamheden wordt gerekend met 
een aanzienlijke inzet (1 op 7) voor directe administratieve ondersteuning (secretariaat). 

� Materiële overhead: gerekend is met een opslag van 21% op de totale loonsom. 

 
3.2. SHG DEEL VAN DE BEGROTING 
Het begrotingsdeel van de Madi’s is gebaseerd op de uitvoering van de volgende taken: 
� Uitvoering taken SHG 

De subsidie 2014 is gebaseerd op het afhandelen van: 
 

zorgmeldingen 1200 + 400 (extra subsidie) 
zaakmeldingen 300  
telefonische contacten 300 
mailcontacten 50  

Bij een voortgaande stijging van de aantallen zaak- en zorgmeldingen zullen er naar verwachting 
3000 meldingen in 2015 zijn. 

� Preventie 
In 2015 zal intensief worden geïnvesteerd op afstemming met het lokale veld en gezamenlijke 
preventie-activiteiten. De begroting is gebaseerd op de uitvoering van twaalf netwerklunches en 36 
voorlichtingsbijeenkomsten. 

� Eer Gerelateerd geweld 
Beleggen, voorzitten en notuleren van jaarlijks acht vergaderingen EGG, inclusief rapportage over 
aantallen casus en aard van uitgebrachte advies. 

� Crisisdienst 
24/7 telefonische bereikbaarheid (de omvang van dit deel van de begroting is gebaseerd op de 
factuur 2013). 
Eerste inzet AMW voor 130 huisverboden buiten kantooruren, 3,65 uur per bezoek, inclusief 
onregelmatigheidstoeslag. 

 
Er is gerekend met de volgende personele kosten en inzet (bruto/bruto): 
� Maatschappelijk werker  € 65.000,00 
� Direct leidinggevende  € 95.000,00 (1 op 25 fte) 
� Secretaresse  niet apart gecalculeerd, verwerkt in personele overhead 
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Overhead: 
� Personele overhead: kosten van bestuur en ondersteuning, inclusief secretariaatskosten. Gerekend 

is met een opslag van 25% op de bruto/bruto loonsom, minus de kosten van leidinggevende. 
� Materiële overhead: gerekend is met een opslag van 25% op de totale loonsom. 
 
RELEVANTE SUBSIDIEPOSTEN 2014 

SHG 
Uitvoeren van taken van het SHG € 314.190,00 
Extra subsidie SHG 2014 i.v.m. extreme stijging zaakmeldingen (eenmalig 
beschikbaar gesteld in 2014) 

€ 102.480,00 

Preventie  
Uitvoeren van preventieactiviteiten: 12 netwerklunches en 6 voorlichtingen € 30.000,00 
Extra subsidie voor 30 extra voorlichtingsbijeenkomsten (eenmalig 
beschikbaar gesteld in 2014) 

€ 25.590,00 

Eer Gerelateerd 
Geweld (EGG) 

Beleggen, voorzitten en notuleren van jaarlijks 8 vergaderingen EGG, 
inclusief rapportage over aantallen casus en aard van uitgebrachte advies 

€ 5.274,00 

Telefonische 
bereikbaarheid 

24/7 bereikbaarheid voor advies en vroeghulp Huiselijk Geweld (wordt 
vastgesteld op facturatiebasis). Gerekend is met de factuur 2013. 

€ 9.636,00 

Crisisinterventie 
Eerste inzet AMW voor 130 huisverboden buiten kantooruren, 3,65 uur per 
bezoek, inclusief onregelmatigheidstoeslag 

€ 39.734,63 

Subtotaal structurele subsidies  € 398.834,63 
Subtotaal incidentele subsidies  € 128.070,00 
Totaal  € 526.904,63 

 
De volgende bestaande subsidiestromen van de Madi’s gaan niet over naar Veilig Thuis Twente: 
� Deelname aan overleg code rood en coördineren van 60 cliëntsystemen 
� Invoer huisverboden in systemen 
� Crisisinterventie (6,35 uur * 130 huisverboden), zijnde de activiteiten die niet uitgevoerd worden als 

eerste contact na een melding. 
� Nazorg huisverbod (trajecten met een maximale tijdsinvestering van 5 uur). Dit is een taak van de 

casemanager/coördinator THV. 
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4. VERANTWOORDING VAN DE BEGROTING 
 
De bekostiging van Veilig Thuis Twente vindt als volgt plaats (zie ook vormgevingsdocument Veilig 
Thuis Twente): 
� Het OZJT subsidieert Veilig Thuis Twente namens alle Twentse gemeenten. 
� Alle Twentse gemeenten dragen op grond van het solidariteitsprincipe bij aan de middelenstroom die 

gerelateerd is aan de AMK-taken. De middelenstroom voor de SHG-taken loopt via de 
centrumgemeente en aansluitend via het OZJT. 

 
4.1. VERANTWOORDING VAN DE INZET DIE KAN WORDEN GEZIEN ALS EEN 
VOORTZETTING/DOORONTWIKKELING VAN DE TAKEN VAN BJZO 
Eind februari 2014 zijn met de regio's afspraken gemaakt om te komen tot zogenaamde 80 procent 
garanties voor de Bureaus Jeugdzorg. De bedoeling was, dat de Bureaus in 2015 80 procent van het 
budget van 2014 als minimale ondergrens gegarandeerd krijgen. 
 
Op 28 februari 2014 is in Twente vastgelegd welke garanties er worden afgegeven voor medewerkers 
van BJzO. Deze afspraak bestaat uit verschillende onderdelen, uitgesplitst naar aard van de functie van 
de medewerkers. Voor Veilig Thuis Twente zijn de afspraken relevant die gaan over de inzet van 
medewerkers van het AMK en medewerkers crisis. De volgende minimumafname is overeengekomen: 

• de inzet van minimaal 16 fte medewerkers AMHK (als voortzetting van de AMK functie) 
• de inzet van 6 fte medewerker crisis (als voortzetting van de crisisdienst van BJzO). 
• in het totaal is daarmee een garantieafspraak afgegeven voor de inzet van minimaal 22 fte 

uitvoerende medewerkers voor Veilig Thuis Twente.  
Op 17 juni 2014 is voor Twente vastgelegd dat er een regionale expertfunctie zal worden gevormd die 
wordt ondergebracht bij Veilig Thuis.  

• De inzet van de regionale expertfunctie is begroot op 6 fte.  
Opgeteld ligt er dus een overeenkomst voor de inzet van 28 fte uitvoerend medewerkers van BJzO voor 
de uitvoering van Veilig Thuis Twente, inclusief de uitvoering van de regionale expertfunctie. 
 
Bij de afspraken is uitgegaan van een gemiddelde loonsom van € 65.000. Hierbij geldt dat de nieuwe 
werkgever deze medewerkers overneemt met lusten en lasten. Voor de daadwerkelijke inzet van deze 
medewerkers moet in de begroting gerekend worden met een opslag te berekenen voor personele en 
materiële overhead. 
 
Sinds juni/juli 2014 is BJzO betrokken bij de vormgeving van Veilig Thuis Twente. Hierbij is een vorm 
gekozen waarbij aan BJzO gevraagd wordt de betreffende medewerkers zelf in dienst te houden. Dit 
betekent dat de personele en materiële overhead voor de inzet van deze medewerkers nu ook op de 
begroting van BJzO wordt opgevoerd. 
 
De voorliggende begroting gaat uit van 21,55 uitvoerende medewerkers van BJzO voor Veilig Thuis 
Twente en van 5,56 uitvoerend medewerkers voor de regionale expertfunctie. De begroting blijft 
daarmee voor beide onderdelen binnen de gemaakte afspraken.  
Voor het geven van leiding aan deze medewerkers is 0,9 FTE leidinggevende begroot. Daarnaast zijn er 
in de begroting kosten van personele en materiele overhead gerekend.  
 
4.2. VERANTWOORDING VAN DE INZET DIE KAN WORDEN GEZIEN ALS EE N 
VOORTZETTING/DOORONTWIKKELING VAN DE TAKEN VAN DE MADI’S 
Bij de calculatie van de inzet van de Madi’s is voortgebouwd op de activiteiten en daaraan gekoppelde 
subsidiestroom 2014. De subsidiestromen van de centrumgemeente naar de Madi’s die direct 
gerelateerd blijven aan activiteiten van Veilig Thuis Twente zijn opgenomen in deze begroting.  
 
Voor twee subsidieposten geldt dat deze posten in 2014 eenmalig verstrekt zijn. Het betreft  

• een extra subsidie voor zaak- en zorgmeldingen die gerelateerd is aan een aanzienlijke groei in 
het aantal zaken; 

• een extra subsidie voor preventieactiviteiten. 



 

 
Begroting Veilig Thuis Twente  8 

Op basis van de groei in 2013 / 2014 en verwachte stabilisatie richting 2015 is uitgegaan van een 
financiering voor in totaal 3000 meldingen. Het is noodzakelijk dat de in 2014 verstrekte extra 
financiering, die gemoeid is met deze groei, ook in de  begroting 2015 opgenomen wordt.   
Ook zijn partijen het er over eens dat in 2015 een aanzienlijke inzet nodig is voor communicatie met het 
lokale veld en gezamenlijke inzet op preventie. 
Voor een voortzetting van de twee eenmalig verstrekte subsidies van 2014 is echter geen dekking in 
2015 vanuit de decentralisatie middelen Vrouwenopvang / Huiselijk Geweld.  
 
4.3. OVERHEAD EN INDEXATIE 
Bij BJzO is gerekend met een opslag van 32% voor personele overhead (leidinggevende, secretariële 
ondersteuning, bestuur en overige ondersteuning) en 21% (gerekende t.o.v. de totale personele kosten) 
voor materiële overhead.  
Bij de calculatie van de kosten van overhead heeft BJzO gerekend met een besparing van 5% ten 
opzichte van 2014. Een belangrijk aandachtspunt in de overheadkosten is dat er voor de taken binnen 
Veilig Thuis Twente een aanzienlijke hoeveelheid operationele administratieve ondersteuning nodig is. 
Dit betreft ruim 3 fte. 
 
Bij de Madi’s is gerekend met een opslag van 25% voor personele overhead (leidinggevende, 
secretariële ondersteuning, bestuur en overige ondersteuning) en 25% (gerekend t.o.v. de totale 
personele kosten) voor materiële overhead.  
 
De percentages van overhead zijn in lijn met de kosten van overhead in de publieke sector.  
 
Voor alle betrokken organisaties is gerekend met een indexatie van 2%. Deze indexatie vloeit voort uit 
afspraken uit de CAO Jeugdzorg en anticipeert op afspraken in de CAO Welzijn en Maatschappelijke 
Dienstverlening. De CAO Jeugdzorg heeft een indexatie van 2% per 1 november 2014. Voor de CAO 
W&MD lopen de onderhandelingen nog. Uitkomsten van deze onderhandelingen zijn nog ongewis. 
Gezien het feit dat het overgrote deel van de medewerkers van Veilig Thuis Twente onder de CAO 
Jeugdzorg zal vallen, is een indexatie van 2% gerechtvaardigd.  
 
4.4. KOSTEN PER INWONER 
De totale kosten voor Veilig Thuis Twente bedragen:  € 3.492.219,00 
De dekking van kosten vanuit de centrumgemeente bedraagt: €    398.834,63 
Vanuit de gemeenten wordt een bijdrage gevraagd van:  € 3.093.384,37 
 
Twente heeft circa 625.000 inwoners 
 
De kosten per inwoner bedragen:     €               4,95 
 


