Samenwerkende organisaties o.a.
Brijder
Centrum voor Jeugd en Gezin
De Jeugd- en Gezinsbeschermers
De Waag
GGZ inGeest
Jeugdbescherming Regio Amsterdam
Kenter Jeugdhulp
Lijn5
MEE & de Wering
Meer-team
MeerWaarde
Openbaar Ministerie
Politie
Raad voor de Kinderbescherming
Reclassering Nederland
Socius Wonen
Spaarne Gasthuis
Spirit Jeugdhulp
Veilig Thuis Kennemerland
William Schrikker

Ik heb een melding gedaan
Voor advies en hulp kunt u terecht bij
Veilig Thuis Kennemerland
telefoon 0800-2000
Veilig Thuis Kennemerland
Postbus 6033
2001 HA Haarlem
www.veiligthuis-ken.nl

Wat gebeurt er hierna?

Let op!
Wachtlijst mogelijk
PDF
Verwijs Index
Risicojongeren

Mogelijke uitkomsten
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Ja
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Melding via
meldformulier.
Versturen naar
Veilig Thuis

Veilig Thuis
verrijkt
melding

Veilig Thuis
Dossiers

Raad voor de
Kinderbescherming

Nee

Geen
Melding

Een melding begint als een zorg
Als u zich zorgen maakt over een persoon, dan kunt u bellen met
de Veilig Thuis Bureaudienst voor advies. We bespreken wat u zelf
nog kunt doen en we kunnen overleggen of u een melding wilt
doen. Een adviesgesprek is altijd anoniem. We vragen niet om uw
persoonsgegevens en we schrijven dit ook niet op. Wist u dat u
zonder toestemming van ouders/verzorgers ons om advies kunt
vragen?

Wat is er nodig?
Hoe dringend?
Veiligheidsbeoordeling
door Triage Instrument
Veilig Thuis

Acute
Onveiligheid
De crisisdienst gaat
er dezelfde dag mee
aan de slag

Ernstige
Structurele
Onveiligheid
Veilig Thuis pakt
deze melding
z.s.m. op

Vermoeden van
structurele
onveiligheid.
Veilig Thuis start
z.s.m. een
onderzoek.

Hulpverlening
al aanwezig
Na afronding Veilig
Thuis veiligheidsbeoordeling direct
overdracht aan de
hulpverlening

1.	Acute onveiligheid: de crisisdienst gaat er dezelfde dag mee
aan de slag
2.	Ernstige structurele onveiligheid: Veilig Thuis pakt deze melding z.s.m. op
3.	Er zijn vermoedens over onveiligheid en/of vragen wat passende hulpverlening is. Veilig Thuis start z.s.m. een onderzoek.
4.	Hulpverlening is al aanwezig of uit de melding blijkt dat er direct hulp ingezet kan worden. Er volgt na afronding Veilig Thuis
veiligheidsbeoordeling direct overdracht aan de hulpverlening

Als er een melding is gedaan
Als we samen besluiten dat een melding passend is, kunt u alle
gegevens kwijt op de PDF ‘Meldformulier’. Dit formulier mailt
u naar Veilig Thuis. Wij verrijken uw melding door deze te checken
met de gegevens bij de politie, met onze eigen dossiers en bij de
Raad van de Kinderbescherming. We melden het ook bij de Verwijsindex Risicojongeren. Daarnaast beoordelen we de melding
ook met Triage Veilig Thuis op wat er nodig is en hoe dringend
hulp nodig is.

Beoordeling van melding: 4 uitkomsten mogelijk
Als uw melding door ons is verrijkt en beoordeeld, dan zijn er 4
verschillende uitkomsten mogelijk.

Soms is er helaas een wachtlijst
Zowel u als de persoon over wie de melding gaat, krijgen dan
een brief waarin staat dat de melding op de wachtlijst staat. Wij
streven er altijd naar, alle zaken z.s.m. op te pakken. Maar het kan
voorkomen dat dit niet lukt omdat er in een periode meer gemeld
wordt. Dan ontstaat er helaas een wachtlijst.
Mochten er in het gezin dusdanige toename van zorgen zijn, neemt
u dan a.u.b. contact op met de Bureaudienst. Deze informatie kan
aanleiding zijn om uw zaak opnieuw te beoordelen.
Heeft u vragen over de stand van zaken van uw melding? Dan kunt
u bellen naar de Bureaudienst van Veilig Thuis: 088-800 62 00

