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Bijlage: Raadsbrief Q2 Veilig Thuis en Rosa Manus

Geachte gemeenteraad,

Het college B&W heeft in juli en augustus respectievelijk het jaarbericht van Rosa
Manus en Q2 Veilig Thuis 2020 ontvangen. Via deze brief informeren wij u over het
algemene beeld in de regio en in Leiderdorp.

Bijlage 1: Voornaamste bevindingen Q2 Veilig Thuis 2020

Aontol meldingen en adviezen
Zowel in het eerste als tweede kwartaal 202O zien wij regionaal dat het aantal
meldingen en adviezen samen iets lager ligt dan in het eerste kwartaal van 2019.
Lokaal liggen de aantallen nagenoeg gelijk, met uitzondering van het aantal adviezen
in het tweede kwartaal.

D oorl ooptij de n, wette I ij ke te rm ij ne n

Zaken waarbij ook maar enig risico op veiligheid wordt ingeschat, hebben altijd
voorrang gekregen en hebben daardoor niet tot crisissituaties geleid.
De doorlooptijden laten zien dat 97%(QI) en98% (Q2)van de meldingen binnen de
wettelijke termijn is beoordeeld. Deze resultaten zijn dus positiever dan die van de
jaren daarvoor.

Vormen von geweld
Sinds l januari 2020 worden de vermoedelijke geweldsvormen bij het doen van een
melding geregistreerd. ln het eerste en tweede kwartaal richtten de meldingen zich
voornamelijk op vermoedens van kindermishandeling, (ex) partnergeweld en andere
problemen dan huiselijk geweld.

Type melders
De grootste groep melders is Justitie en Veiligheíd (67%1, gevolgd door
psycho logen/pedagoge n/socia le wij ktea ms (S%). Het onderwijs (3%) en
kÍnderopvang(2%) behoren samen met directbetrokkenen (2%ltot de kleinste
groep melders. ln het advies dat wordt opgevraagd, geeft Veilig Thuis mee of een
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melding moet worden gemaakt. Professionals dienen deze meldplicht op te volgen,

direct betrokkenen hoeven dit niet.
Het meldgedrag van partners en wat zij nodig hebben om in een vroeg stadium
advies op te vragen bij Veilig Thuis, komt terug in de gesprekken die met hen

worden gevoerd over de invulling van de samenwerking rondom Zorg&Veiligheid en

de invulling van het uitvoeringsplan Huiselijk Geweld 2OL9-2O23.

Invloed von Covid-79 op registraties
o De verwachtte stijging in het aantal meldingen en adviezen als gevolg van

covid-L9 ten opzichte van vorig jaar, heeft zich nog niet doorgezet.
Mogelijke verklaring is de daling in het aantal meldingen door politie en

professionals. De politie is volgens landelijke richtlijnen minder op straat
geweest, waardoor zij mogelijk minder gesignaleerd hebben. De

professionals hebben hun ondersteuning vaker op afstand moeten
organiseren, waardoor het uitdagender is om signalen op te vangen.

Desondanks betreffen de politie en overige professionals nog steeds de

grootste groep melders.

o Ten opzie hte van Q1 zien we in Q2 dat (het vermoeden van)

'kindermishandeling'vaker is geregistreerd en 'andere problematiek dan HG

en KM' minder vaak. Vermoedelijk komt dit enerzijds door een interne
aanscherping van registratiedefinities en andcrzijds door de Corona-crisis
(invloed van de Veilig Thuis campagne op melden vanuit omstanders)

o Een melding is vaker als crisis (2,7%in Q1 versus 4,6%oin Q2) en spoed
(79,8o/o in Ql versus 22,5yo in Q2) beoordeeld;

Tabel 7: Regionaol beeld 2017 t/m 2020
*Zie 19 von de voor overzicht

Tabel 2: L beeld 2018 t/m 2020
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Bijlage 2: Jaarbericht 2019 en doorkijk 2020 Rosa Manus

Took von Roso Monus
Veilig Thuis en andere zorgpartners kunnen in geval van crisis of spoed, inwoners
verwijzen naar Rosa Manus. Rosa Manus verzorgt de spoedopvang voor vrouwen,
kinderen en mannen die als slachtoffer te maken hebben met huiselijk geweld. Dit
om ervoor te zorgen dat de acute onveiligheid wordt omgezet naar directe
veiligheid. Tijdens de opvang van deze cliënten, werkt zij samen met partners om in
kaart te krijgen wat de oorzaken zijn die ten grondslag liggen aan het geweld, met
als doel deze oorzaken te doorbreken.

Opvang voor Leiderdorpse inwoners
ln 20L9 zijn er 3 cliënten opgevangen in de opvang(2017 = 3, 2018 = 0)te Leíden en
6 ambulant (2Otl = 4,201,8 = 3). Met ambulante hulp wordt hulp aan huis of op een
externe locatie anders dan het woonadres van de cliënt bedoeld.

lnvloed van Covid-79 op Roso Manus
o Uit de cijfers van Veilig Thuis (Q2) blijkt dat meldingen vaker als crisis of

spoed zijn beoordeeld. Dit gegeven zal mogelijk effect hebben op het aantal
plaatsingen in202O bij Rosa Manus.

o Voor crisisplaatsingen is er een coronaprotocol en een plek in de opvang om
in quarantaine te gaan, mocht er sprake zijn van klachten. Dagelijks wordt
nagevraagd of bewoners klachten hebben. Vooralsnog is nog niemand
positief getest.

o Net zoals bij andere zorg- en veiligheidspartners, werken ook de
medewerkers van Rosa Manus waar mogelijk vanuit huis. Met name in geval
van ambulante hulp is hulp op afstand mogelijk.

o Activiteiten voor kinderen zijn niet gestopt.
o Net zoals andere zorg- en veiligheidspartners, verwacht ook Rosa Manus

een toename van huiselijk geweld door spanningen die het gevolg zijn van
de coronacrisis en de economische crisis die er achteraan komt.

Hoogachtend,
bu rgemeester en wethouders,

f/^ t

H. Romeijn
secretaris

L. sen-Ja nsen

burgemeester
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1. Inleiding 
  

Voor u ligt de tweede kwartaalrapportage 2020 van Veilig Thuis Hollands Midden. Waar nodig 

wordt duiding gegeven over het afgelopen halfjaar. Zoals afgesproken wordt in deze rapportage 

meer duiding aan de cijfers gegeven.  

 

De wettelijke taken (WMO) van Veilig Thuis zijn:  

- het geven van advies aan professionals en omstanders 

- meldingen in ontvangst nemen 

- onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling 

- zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van overdragen naar vrijwillige hulp, de  

  Raad voor de Kinderbescherming informeren en/of melding doen bij de politie 

- en het geven van een terugkoppeling aan de melder. 

 

Diensten Veilig Thuis 

In het handelingsprotocol van Veilig Thuis zijn de wettelijke taken van Veilig Thuis uitgewerkt naar 

acht diensten: 

1. advies en ondersteuning: inwoners en professionals weten wat zij kunnen doen bij een  

  (vermoeden) van huiselijk geweld; 

2. meldingen: 24/7 telefonisch bereikbaar. Registreren huiselijk geweld en kindermishandeling; 

3. veiligheidsbeoordeling: meldingen direct beoordelen op acute/structurele onveiligheid en  

inschatten welke expertise nodig is; 

4. overdracht na veiligheidsbeoordeling: snel en zorgvuldig overdragen van het zicht op  

veiligheid, gericht op duurzame veiligheid en herstel van schade; 

5. voorwaarden en vervolg: zorgen voor directe veiligheid van alle directbetrokkenen met  

veiligheidsvoorwaarden, gericht op veiligheidsborging en herstel van de opgelopen schade; 

6. onderzoek: bevestigen of weerleggen van het vermoeden van huiselijk geweld en indien  

nodig het inzetten van de juiste ondersteuning en hulpverlening; 

7. overdracht: zorgvuldig overdragen na betrokkenheid van Veilig Thuis (vanuit de dienst    

   voorwaarden en vervolg of onderzoek), gericht op duurzame veiligheid; 

8. monitoren: checken of de gemaakte voorwaarden worden nagekomen en of deze   

veiligheid en herstel van opgelopen schade oplevert. 

 

In deze regio is als niet wettelijke taak de procesregie bij  Wet Tijdelijk Huisverbod belegd bij Veilig 

Thuis belegd. Deze taak is gericht op het direct herstellen van de veiligheid in de thuissituatie en 

voorkomen dat het slachtoffer verplaatst moet worden.  
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2. Werkproces Veilig Thuis 
 

Om over de uitvoering inzicht te kunnen verstrekken is het werkproces als uitgangspunt genomen.  

In onderstaande figuur is dit op hoofdlijnen weergegeven. 
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3. Samenvatting 
 

Coronacrisis 

Een aantal zaken zijn in dit tweede kwartaal opvallend en lijken verband te hebben met de 

coronacrisis: 

- De aantallen adviezen en meldingen zijn gedaald; 

- Politie en andere professionals hebben minder vaak gemeld; 

- Omstanders hebben daarentegen vaker gemeld; 

- Een melding is vaker als crisis en spoed beoordeeld; 

- Naast de verwerking van de hoge instroom van meldingen in de voorgaande kwartalen 

was er een toename van crisis- en spoedzaken en liepen de overdrachten naar 

hulpverlenende partijen vertraging op evenals de totstandkoming van contact binnen 

lopende zaken. 

 

Aantallen adviezen en meldingen 
In Q1 en Q2 zijn in totaal 5340 meldingen en adviesvragen bij Veilig Thuis binnengekomen (-4,2% 
t.o.v. Q1 en Q2 2019) 

- Het aantal meldingen is 2982 (3172 in Q1 en Q2 2019), een daling van 6%  
- Het aantal adviezen is 2358 (2398 in Q1 en Q2 2019), een daling van 1,7% 

 
In juni zien we dat de meldingen weer stijgen: +8% t.o.v. juni 2019. 
 

Doorlooptijden Veilig Thuis 
Management en medewerkers van Veilig Thuis hebben zich ook tijdens de Coronacrisis maximaal 
ingezet om alle adviezen en meldingen af te handelen, op veiligheid te beoordelen, contact te 
hebben met directbetrokkenen en de diensten in te zetten. We zien dat vrijwel alle meldingen in de 
afgelopen drie kwartalen binnen de wettelijke termijn beoordeeld zijn op veiligheid. We zien ook dat 
bij de diensten voorwaarden en vervolg en onderzoek de termijn van tien weken beter gehaald 
wordt.  
 
We vinden het belangrijk om te blijven melden dat voor veiligheid van gemelde 
huishoudens/gezinnen de overschrijding van de termijn naar onze inschatting geen gevolgen heeft. 
Bij alle meldingen wordt op de dag van binnenkomst een eerste beoordeling gedaan op spoed of 
crisis. 
 

Financiën 
Het behaalde financiële resultaat over het eerste half jaar 2020 is € 312k positief ten opzichte van 
het budget. De oorzaak van dit behaalde resultaat is de in opbouw zijnde organisatie. De 5 FTE 
werkbegeleiders zijn later geïnstalleerd dan was begroot en door de afvlakking van het aantal 
meldingen in Q1 en de daling van de meldingen in Q2 door de coronacrisis is de afgelopen 
maanden met enige voorzichtigheid omgegaan met het opvullen van de vacatures door externen. 
 
We hebben in de hoofdstukken die hierop volgen zo helder mogelijk beschreven hoe een dienst er 
bij Veilig Thuis uitziet en wat de doorlooptijden zijn.  
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5. Resultaten 
 

 Adviezen en meldingen 
Advies en ondersteuning kan middels de telefoon, de mail en op locatie gegeven worden. De 
functie bestaat uit het volgende: 

- meedenken en adviseren van burgers, directbetrokkenen en professionals;  
- voorbereiden van gesprekken met burgers, professionals dan wel directbetrokkenen; 
- ondersteuning bieden aan de directbetrokkene(n) en/of de professional door aan te sluiten 

bij gesprekken. Denk bijvoorbeeld aan het volgende: het lokale veld neemt met regelmaat 
na een overdracht contact op met Veilig Thuis om te sparren over de aanpak betreffende 
het oppakken van de melding. De professionals vragen ook extra informatie en/of doen het 
verzoek aan Veilig Thuis om aan te sluiten bij het eerste gesprek / eerste gesprekken; 

- meedenken bij het opstellen en/of bespreken van een veiligheidsplan; 
- bijwonen van een lokaal teamoverleg ter casuïstiekbespreking. 

 

Bij een advies legt Veilig Thuis geen gegevens vast van directbetrokkenen waarover advies 

gevraagd wordt. 

Sinds 25 mei is het mogelijk om met Veilig Thuis te chatten. Dit is een landelijk initiatief van alle 

Veilig Thuis organisaties. In mei hebben 29 chats plaatsgevonden, in juni 59. Deze gesprekken 

duurden gemiddeld zo’n twintig minuten. Niet alleen werd er advies gevraagd door omstanders, 

ook mensen die vragen hadden over hun eigen situatie wisten de chat te vinden. 

 

In geval van een melding beoordeelt Veilig Thuis de situatie van huiselijk geweld of 

kindermishandeling altijd op de veiligheid en bepaalt de vervolgstappen. Bij een melding legt Veilig 

Thuis op grond van wettelijk bevoegdheden gegevens vast van de leden van het 

gezin/huishouden.  

 

In onderstaande grafiek zijn de aantallen van meldingen en adviezen per kwartaal weergegeven. 

 

Situatie Veilig Thuis/ontwikkelingen 
In Q1 en Q2 zijn in totaal 5340 meldingen en adviesvragen bij Veilig Thuis binnengekomen (-4,2% 
t.o.v. Q1 en Q2 2019) 

- Het aantal meldingen is 2982 (3172 in Q1 en Q2 2019), een daling van 6%  
- Het aantal adviezen is 2358 (2398 in Q1 en Q2 2019), een daling van 1,7% 

 

Vanwege de Corona-crisis geven we inzicht in de wekelijkse groei en daling van het aantal 
meldingen: 
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In week 12 2020 werden de Corona-richtlijnen afgekondigd. We zien die week nog een ‘normaal’ 

beeld aan binnenkomst meldingen. Daarna zien we dat de meldingen afnemen, hoewel het 

wekelijkse beeld fluctueert. 

 

We zien het volgende (t.o.v. 2019): 

- April: adviezen -9,3%, meldingen: -13,9% 

- Mei: adviezen: -4,8%, meldingen – 18,3% 

- Juni: adviezen: +0,25%, meldingen +8%  

 

 Meldingen door type melder (niet per gemeente) 

Veilig Thuis neemt meldingen in ontvangst van diverse types melders. 
 

In de onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het aantal meldingen per type melder zichtbaar. 

 

Het volgende valt op: 
- De afgelopen kwartalen leken de politiemeldingen aardig te stabiliseerden. Dit kwartaal zijn 

de politiemeldingen gedaald. Dit lijkt verband te hebben met de Corona-crisis. De politie is 
volgens landelijke richtlijnen minder op straat geweest, waardoor zij mogelijk minder 
gesignaleerd hebben.  

- Omstanders hebben dit kwartaal vaker gemeld. We vermoeden dat omstanders meer 
hebben gesignaleerd en gehoord. Mogelijk heeft de landelijke campagne over Veilig Thuis 
eraan bijgedragen dat omstanders weten dat zij contact kunnen opnemen met Veilig Thuis 
als ze zorgen hebben.  
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- Dankzij de verbeterde Wet meldcode zijn de meldingen door professionals sinds 1 januari 
2019 toegenomen. Dit kwartaal zien we een lichte daling. Vermoedelijk hebben zij door de 
Corona-crisis minder contact gehad met directbetrokkenen, waardoor ook zij minder 
hebben gesignaleerd. 

 

 Grootste groepen melders en adviesvragers 

In de volgende taartdiagrammen en tabellen is te zien wie in Q2 de grootste groepen melders en 

adviesvragers zijn bij Veilig Thuis. 

Melders 

 

 

Absolute aantallen: 

 

  

Justitie en veiligheid 1004

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers 125

Medische beroepsgroepen (incl. 4x paramedisch) 88

Beroepsmatig anders 50

Onderwijs 45

Buurtbewoner of persoon behorend tot sociale netwerk 111

Familielid van directbetrokkene 17

Directbetrokkene, volwassene of jeugdige 25

Anders 20

Kinderopvang 4

Totaal 1489

Hoedanigheid melder
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Adviesvragers 

 

 

 
Absolute aantallen: 

 

 

 Nieuwe meldingen in een lopende casus  
Veilig Thuis registreert op meldingen behorende bij dezelfde casus (gezin/huishouden). Hiermee 

kunnen meerdere meldingen behorende bij dezelfde casus in samenhang worden bezien.  

 

1e kwartaal 2020 2e kwartaal 2020 

aantal meldingen 
per casus 

aantal 
casussen 

aantal meldingen 
aantal 

casussen 

1 1132 1 1092 

2 126 2 143 

3 20 3 23 

4 8 4 5 

5 1 5 3 

6 2 6 1 

 

Psychologen, pedagogen, psychotherapeuten en sociaal werkers 278

Directbetrokkene, volwassene of jeugdige 284

Medische beroepsgroepen (incl. 3x paramedisch) 100

Onderwijs 107

Familielid van directbetrokkene 71

Persoon behoort tot het sociale netwerk 81

Buurtbewoner 107

Beroepsmatig anders 37

Justitie en veiligheid 34

Kinderopvang 24

Anders 23

Totaal 1146

Hoedanigheid adviesvrager
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Bij de levering van deze gegevens is het nog niet mogelijk na te gaan bij hoeveel afgesloten 

casussen Veilig Thuis meerdere meldingen ontvangt. Naar verwachting is dit bij de derde 

kwartaalrapportage wel mogelijk.  

 

 Soorten huiselijk geweld en kindermishandeling  
Een melder geeft bij het doen van een melding aan om wat voor soort huiselijk 

geweld/kindermishandeling het vermoedelijk gaat.  

 

Toelichting: per melding kunnen meerdere opties worden ingevuld, dus er kan ook een overlap in de 

verschillende vormen van geweld en veiligheidsproblematiek zitten. 

 

We zien dat (het vermoeden van) ‘kindermishandeling’ dit kwartaal meer is geregistreerd en 

‘andere problematiek dan HG en KM’ minder. Vermoedelijk komt dit enerzijds door een 

aanscherping van het hanteren van de definities van de registratie-items intern en anderzijds door 

de Corona-crisis:  

- Omstanders hebben mogelijk vaker zorgen geuit over gezinnen 
- Professionals die vanwege Corona geen contact kregen met gezinnen, hebben die zorgen 

mogelijk gemeld bij VT 

 

 Inzet type diensten 

In onderstaand figuur is de verhouding in categorieën in het besluit inzet diensten na 

veiligheidsbeoordeling weergegeven. 
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NB: Inzet regionaal maatwerk = Wet Tijdelijk Huisverbod 

 
Veilig Thuis draagt, na veiligheidsbeoordeling, het merendeel van de zaken direct over naar het 

lokale veld. Een directe overdracht vindt plaats als:  

- Een hulpverlener heeft gemeld vanwege het afwegingskader en heeft in de melding 
aangegeven dat deze inschat dat de geboden hulp toereikend is om de veiligheid te 
herstellen. In de dienst veiligheidsbeoordeling heeft Veilig Thuis het oordeel van de 
hulpverlener overgenomen; 

- Veilig Thuis schat in (bijv. na contact met directbetrokkenen) dat de veiligheid het best 
hersteld wordt als er zo snel mogelijk hulpverlening wordt ingezet. Verdere acties van 
Veilig Thuis worden niet nodig geacht; 

- Een melding kan volgens afspraken opgepakt worden door bijvoorbeeld het JPT, CIT of 
JBW/JR; 

- In de veiligheidsbeoordeling (onderdeel verrijking) zien we dat er een match 
(JeugdMATCH) is met een hulpverlener. VT heeft contact met deze hulpverlener om na te 
gaan of de gemelde problematiek overgedragen kan worden. In veel gevallen blijkt dat de 
hulpverlener inschat dat deze de problematiek op een adequate manier kan aanpakken, 
dat ook wil én VT schat in dat de hulpverlener daartoe in staat is; 

- Veilig Thuis van mening is dat de zorgen die er over de veiligheid zijn door 
directbetrokkenen voldoende kunnen worden opgepakt en zij zelf de mogelijkheden 
hebben om de veiligheid te waarborgen. 
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 Overdracht na uitvoering dienst  
In dit overzicht wordt getoond aan wie Veilig Thuis in Q2 heeft overgedragen 

 

     Wet Tijdelijk Huisverbod 

NB: Er wordt geregistreerd op beroepsgroep, niet op organisatie. 

 

 Doorlooptijden  
Veiligheidsbeoordeling 

Het doel van veiligheidsbeoordeling is dat Veilig Thuis: 

- zicht krijgt op de veiligheid in het gezin of huishouden; 

- tot het besluit komt bij welke instelling of professional de verantwoordelijkheid wordt belegd 

voor het nemen van de vervolgstappen waar de melding aanleiding toe geeft. 

 

Bij iedere melding beoordeelt Veilig Thuis binnen vijf werkdagen de veiligheid in de desbetreffende 

casus. Dit gebeurt in samenspraak met een directe collega of een gedragswetenschapper en/of 

een vertrouwensarts. Veilig Thuis ‘verrijkt’ de melding door informatie te betrekken uit het eigen 

systeem (eerdere meldingen), het Veilig Thuis register (gelinkt systeem van de 26 Veilig Thuis-

organisaties) en betrokkenheid van andere partijen (bijvoorbeeld als er een 

beschermingsmaatregel is uitgesproken). Daar waar Veilig Thuis inschat dat het nodig is, wordt 

contact opgenomen met directbetrokkenen. Zo kan nog beter worden ingeschat wat nodig is om de 

veiligheid te herstellen. Vervolgens bepaalt Veilig Thuis waar de verantwoordelijkheid belegd kan 

worden voor het uitvoeren van de vervolgstappen waarbij de juiste expertise wordt ingezet: 

 samenwerkingspartners; 
 het cliëntsysteem zelf (de directbetrokkenen), of; 
 Veilig Thuis: als er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling waarbij ingezet 

moet worden op het stellen van veiligheidsvoorwaarden. Veilig Thuis heeft dan twee 
mogelijkheden: de nieuwe dienst voorwaarden en vervolg of het verrichten van een 
onderzoek.  

 

Veilig Thuis heeft alle meldingen beoordeeld op de dag van binnenkomst op spoed- en crisiszaken.  
 

 

* 

* 
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In onderstaand figuur staat de verhouding (in percentages) van meldingen die wel en niet op 

veiligheid zijn beoordeeld binnen de wettelijke termijn.  

 

De afgelopen drie kwartalen laat zien dat Veilig Thuis vrijwel alle meldingen binnen de wettelijke 

termijn op veiligheid beoordelen.  

 

Bij Veilig Thuis zijn vier categorieën voor de urgentiebepaling in een casus. In onderstaand figuur is 

weergegeven welk percentage van de meldingen is beoordeeld op crisis, spoed, regulier en geen 

actie nodig van Veilig Thuis.  

 

 

In dit kwartaal zien we dat een casus iets vaker op crisis en spoed is beoordeeld. Mogelijk is ook 

hier een link te vinden met de Corona-crisis.  
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Na veiligheidsbeoordeling: voorafgaande aan besluit welke dienst wordt ingezet.  

Veilig Thuis kan in de veiligheidsbeoordeling besluiten om zelf verantwoordelijk te blijven voor het 

zicht op veiligheid. Wanneer we het besluit hebben genomen dat Veilig Thuis verder gaat met de 

casus maar nog niet duidelijk is welke dienst het meest passend is, dan kan Veilig Thuis een 

eerste contact leggen met directbetrokkenen ter ondersteuning van deze keuze. Het contact kan 

telefonisch worden gelegd of er is een persoonlijk gesprek met de directbetrokkenen. Veilig Thuis 

kan contact hebben met een, meerdere of alle directbetrokkenen. Alle informatie van 

directbetrokkene(n) kan bijdragen aan het maken van de juiste keuze tussen de diensten. Het 

eerste contact na de veiligheidsbeoordeling leidt tot een besluit tot:  

- overdracht aan lopende hulpverlening. In dit geval heeft Veilig Thuis ook contact met de 
betrokken hulpverlenende partij 

- voorwaarden & vervolg  
- onderzoek  

De tijdsduur van het doorlopen van deze processtap kan variëren. 

Voorwaarden en vervolg 

Het doel van deze dienst is: 

- Directe veiligheid organiseren voor alle directbetrokkenen; 
- inzetten van vervolghulp gericht op stabiele veiligheid en herstel van door de 

directbetrokkenen opgelopen schade. 
 
In voorwaarden en vervolg is het van belang dat er afspraken komen die gedragen worden door 
alle directbetrokkenen en hun (in)formeel netwerk, met concrete veiligheidsvoorwaarden om de 
veiligheid op korte en lange termijn te herstellen. Bij deze dienst is het niet noodzakelijk of 
wenselijk om een vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt bevestigd of 
weerlegd. Dit omdat directbetrokkene(n) de zorgen erkennen en bereidwillig zijn om te werken aan 
herstel van veiligheid. De dienst voorwaarden en vervolg zal naar verwachting leiden tot het minder 
hoeven uitvoeren van onderzoeken.  
 Veilig Thuis rondt deze dienst uiterlijk binnen tien weken na veiligheidsbeoordeling af; 
 Veilig Thuis spreekt met alle directbetrokkenen. Ook kinderen vanaf vier jaar; 
 er worden altijd veiligheidsvoorwaarden vastgesteld waaraan tenminste moet worden 

voldaan om te komen tot directe veiligheid; 
 na vaststellen van de veiligheidsvoorwaarden is Veilig Thuis verantwoordelijk voor het 

inzetten van een vervolgtraject. Dit kan bijvoorbeeld een overdracht aan een ketenpartner 
zijn. In de overdracht maken we afspraken over het opstellen van een veiligheidsplan, een 
hulpverleningsplan en herstelplan; 

 vervolgens worden er afspraken gemaakt over monitoren op veiligheidsvoorwaarden. 
 

In onderstaande grafiek is te zien hoe vaak de termijn van tien weken na de start van de dienst is 
behaald. 
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Onderzoek 

Het doel van de dienst onderzoek is: 
- het bevestigen of weerleggen van de gemelde vermoedens van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling; 
- het zo nodig vaststellen van veiligheidsvoorwaarden; 
- inzetten van vervolghulp gericht op directe en stabiele veiligheid en herstel van door 

directbetrokkenen opgelopen schade. 
 
Het doen van onderzoek kost Veilig Thuis de meeste mankracht, omdat we: 
 deze dienst uiterlijk binnen tien weken na veiligheidsbeoordeling afronden; 
 spreken met alle directbetrokkenen. Ook kinderen vanaf vier jaar; 
 minimaal twee informanten benaderen; 
 hoor en wederhoor toepassen; 
 vaststellen of het huiselijk geweld en/of kindermishandeling weerlegd of bevestigd is; 
 veiligheidsvoorwaarden opstellen; 
 evenals bij voorwaarden en vervolg zal Veilig Thuis na afronding van het onderzoek de 

veiligheidsvoorwaarden overdragen aan de directbetrokkenen en de overdrachtspartij die 
de hulpverlening uitvoert en afspraken maken over het maken van een veiligheidsplan, 
hulpverleningsplan en herstelplan.  

 tot slot worden er afspraken gemaakt over monitoren op veiligheidsvoorwaarden.  
 

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=0da32550-1e3a-4730-bb03-5f4ff6117bb9&reportObjectId=7b5bfcdf-b6c8-4d26-b249-477e2688e5cf&ctid=3b50475c-4e0c-41d1-84b0-3a62af871854&reportPage=ReportSectiond42d7e30149d4894aab2&pbi_source=copyvisualimage
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In onderstaande grafiek is te zien hoe vaak de termijn van tien weken na de start van de dienst is 
behaald. 

 

Toelichting op factoren die van invloed zijn op de doorlooptijden van de casussen: 

- de prioriteit ligt, evenals in de voorgaande kwartalen, in het aannemen van meldingen, het 

doen van de veiligheidsbeoordeling, het oppakken van spoed/crisiszaken en het contact 

met directbetrokkenen; 

- We zien dit kwartaal een toename aan crisis- en spoedzaken. Het oppakken van die zaken 

heeft prioriteit, wat gevolgen heeft voor de doorlooptijden van lopende zaken; 

- We zien eveneens een toename in het besluit tot het doen van een Verzoek tot Onderzoek 

(VTO) bij de Raad voor de Kinderbescherming. Een VTO vraagt een extra tijdsinvestering 

bij het doen van onderzoek. VT kan een casus niet afsluiten op het moment dat het 

verzoek is ingediend bij de Raad; 

- Door de hoge instroom van meldingen in de voorgaande kwartalen (2019), zijn 

medewerkers in veel casussen actief en kijken daarin wat nodig is om de veiligheid te 

herstellen. Door de Corona-richtlijnen hebben lopende zaken vertraging opgelopen: 

professionals en directbetrokkenen wilden wel met Veilig Thuis in gesprek, maar ‘niet nu’. 

Hierbij speelde het bijvoorbeeld een rol dat iemand verkoudheidsklachten had;  

https://app.powerbi.com/MobileRedirect.html?action=OpenReport&appId=0da32550-1e3a-4730-bb03-5f4ff6117bb9&reportObjectId=7b5bfcdf-b6c8-4d26-b249-477e2688e5cf&ctid=3b50475c-4e0c-41d1-84b0-3a62af871854&reportPage=ReportSectiond42d7e30149d4894aab2&pbi_source=copyvisualimage
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- Door de Corona-richtlijnen die werden gehanteerd liepen de overdrachten naar 

hulpverlenende instanties vertraging op. In sommige gevallen waren deze instanties (kort 

na aanvang van de maatregelen) onbereikbaar. In andere gevallen werden face-to-face 

contacten uitgesteld. Hierdoor was het voor een overdrachtspartij ingewikkeld om een 

traject op te starten, waardoor zaken bij VT open blijven staan. 

 

 Monitoring 
Veilig Thuis monitort na de diensten voorwaarden en vervolg én onderzoek. Veiligheid is geen 

statisch gegeven, daarom is het van belang dat Veilig Thuis gedurende de hulp aan onveilige 

huishoudens en gezinnen, zicht houdt op het voldoen aan de veiligheidsvoorwaarden voor herstel 

van de directe veiligheid door deze te monitoren. Dat doet Veilig Thuis door contact met de 

directbetrokkenen en de overdrachtspartij en/of door deel te nemen aan evaluatie besprekingen of 

netwerkoverleggen. Het is de inschatting van Veilig Thuis hoe vaak, waar, wanneer, met wie en 

hoe lang monitoren noodzakelijk is, in elk geval is dat na 3 maanden en na 1 jaar en zo veel vaker 

en langer als nodig is.  

 

De doelen van de dienst monitoren zijn: 

- directe veiligheid, en later stabiele veiligheid voor alle directbetrokkenen; 
- Veilig Thuis heeft inzicht in de stappen die zijn gezet tot herstel van de opgelopen schade 

als gevolg van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. 
 

stand van zaken eind Q2 2020 

Uitgevoerde monitoringsmomenten 2019 335 

Openstaande monitoringsmomenten 2019 70 

Uitgevoerde monitoringsmomenten Q1 2020 203 

Uitgevoerde monitoringsmomenten Q2 2020 151 

Openstaande monitoringsmomenten 2020 634 

Openstaande monitoringsmomenten 2021 179 

 

Landelijk is gesteld dat de gemiddelde monitorduur anderhalf jaar is. Veilig thuis monitort totdat de 

directbetrokkenen, de betrokken hulpverlenende instantie én Veilig Thuis voor minimaal zes 

maanden achtereenvolgens de situatie als stabiel veilig beoordelen. In sommige casussen kan de 

situatie na een jaar als stabiel veilig beoordeeld worden. In andere casussen kan het wel twee of 

meer jaren duren.  
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6. Financiële informatie 
 

Het behaalde financiële resultaat over het eerste half jaar 2020 is € 312k positief ten opzichte van 

het budget. De oorzaak van dit behaalde resultaat is de in opbouw zijnde organisatie. De 5 FTE 

werkbegeleiders zijn later geïnstalleerd dan was begroot en door de afvlakking van het aantal 

meldingen in Q1 en de daling van de meldingen in Q2 door de coronacrisis is de afgelopen 

maanden met enige voorzichtigheid omgegaan met het opvullen van de vacatures door externen. 

De opbrengsten die onder derden worden gerapporteerd is de bijdrage van het UWV voor 

zwangerschappen die zijn vervangen door externen waardoor het positieve resultaat wat lager is 

geworden.   

 

 

 

  

in k€ in k€

Veilig Thuis  HM Act Budget Delta Budget

2020 Q2 2020 Q2 2020 Q2 2020 FY

Subsidie gemeente € 5.522       5.522      -       11.044   

Derden € 77            -         77         -         

Totale inkomsten € 5.599      5.522     77        11.044  

Personeelskosten € -4.158      -4.876    718       -9.753    

Externe personeelskosten € -971         -478       -493     -956       

Overige personeelskosten € -76           -88         12         -175       

Totale personeelskosten € -5.205      -5.442    237       -10.884  

Organisatiekosten € -82           -80         -2         -160       

Resultaat vorige boekjaren € -           -         -       -         

Totale overige kosten € -82           -80         -2         -160       

Totale kosten € -5.287     -5.522   312      -11.044 

Resultaat € 312         0            312      0            

FTE's Veilig Thuis 2020 Q2

jan-20 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20

Personeel 78,6  77,4  78,2  81,4  83,3  85,2  

Contractors 14,1  11,3  11,3  9,8    10,7  10,6  

Totaal 92,8  88,7  89,5  91,2  93,9  95,8  -    -   -   -   -   -   

Gemiddelde FTE's Veilig Thuis 2020 Q2

jan-20 feb-20 mrt-20 apr-20 mei-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20

Personeel 78,6  78,0  78,1  78,9  79,8  80,7  

Contractors 14,1  12,7  12,3  10,8  10,6  11,3  

Totaal 92,8  90,7  90,3  89,7  90,4  92,0  -    -   -   -   -   -   
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7. Bijlage 1 info per gemeente 
 
Adviezen per gemeente Q2 2020 

 

In deze grafiek is de verdeling adviezen over de gemeenten weergegeven. Het komt voor dat een 

advies wordt gevraagd over een directbetrokkene die buiten de regio van Veilig Thuis Hollands 

Midden woont. De adviesvrager komt bij dit Veilig Thuis terecht, omdat deze persoon bijv. zelf in 

deze regio woont. 

 

Meldingen per gemeente Q2 2020 

 

In deze grafiek is de verdeling meldingen over de gemeenten weergegeven. 

Hierin zijn alle meldingen, ook van de politie, opgenomen. 
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Zoals elke organisatie kreeg Rosa Manus onverwacht te maken 

met de coronacrisis. Dat veranderde veel, maar één ding blijft 

hetzelfde. Veiligheid staat voorop. In dit beknopte jaarbericht 

vindt u de feiten en cijfers van 2019 (achterzijde). Hieronder een 

doorkijk naar de eerste periode van 2020. Bijzondere maanden 

waarin we corona buiten de deur hielden terwijl het echte werk 

doorging, zowel in onze opvanglocatie als ambulant.

Ook in Coronatijd gaat ons vitaal proces door
In 2019 lag onze focus op het verder doorvoeren van de Civil 
Caremethode om huiselijk geweld duurzaam te stoppen door 
systeemgericht  en gefaseerd onveiligheid tegen te gaan, en op 
de langere duur onderliggende problematiek structureel aan te 
pakken. Door de uitbraak van corona verlegden we onze blik naar  
acute veiligheid. Dat betekent: het virus buiten de deur houden in 
de opvanglocatie en het vitaal proces zo goed mogelijk door laten 
gaan. Niet alleen op de opvanglocatie, maar ook voor de ambulante 
begeleiding. Het corona-crisisteam trof daarvoor de nodige 
maatregelen. Met een minimale bezetting ging de hulpverlening, 
zowel face-to-face als online, zo goed mogelijk door. In huis hebben 
we kamers vrijgemaakt voor extra crisisplaatsen. We verwachten 
een toename van huiselijk geweld door spanningen die het gevolg 
zijn van de coronacrisis en de economische crisis die er achteraan 
komt. Het is daarom essentieel dat we doorgaan met ons vitale 
proces; veiligheid en begeleiding bieden aan slachtoffers van 
huiselijk geweld. Zij kunnen op ons rekenen. Het was een pittige  tijd 
voor iedereen: voor vrouwen, kinderen en medewerkers, maar we 
zijn blij dat we het met elkaar hebben gered. Nu gaan we langzaam 
naar het nieuwe normaal.
Zo hebben we het aangepakt

Ook in 2019 hebben de medewerkers van Vrouwenopvang Rosa 
Manus zich 365 dagen per jaar,  24/7 ingezet om veiligheid en 
begeleiding te bieden aan slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. 
Dit doen we volgens de Civil 
Carevisie, dit betekent dat 
we eerst samenwerken aan 
veiligheid, en vervolgens 
samenwerken om de oorzaken 
die ten grondslag liggen aan 
de onveiligheid aan te pakken 
middels risicogestuurde en 
herstelgerichte zorg. Samen, multidisciplinair en systeemgericht. De 
visie vormt de inhoudelijke basis van het landelijk actieprogramma 
Geweld hoort nergens thuis en ook van de Regiovisie Hollands 
Midden voor de aanpak en bestrijding van huiselijk geweld en 
kindermishandeling.

Onmiddellijk na het ingaan van de coronamaatregelen 
begin maart, is een crisisteam gevormd dat maatregelen 
heeft genomen, gericht op persoonlijke hygiëne en extra 
schoonmaakwerkzaamheden in het gebouw. Bewoners zijn 
mondeling, per brief en met posters in het pand geïnformeerd. 
Dagelijks is en wordt nog steeds nagevraagd of bewoners 
klachten hebben. Na verloop van tijd zijn  enkele medewerkers en 
daarna ook bewoners met verkoudheidsklachten getest op het 
coronavirus, geen van hen testte positief. Voor crisisplaatsingen 
is er een coronaprotocol en een plek in de opvang om in 
quarantaine te gaan, mocht er sprake zijn van klachten. Tijdens 
de lockdown was bezoek niet toegestaan. Enkele vrouwen 
die zicht hadden op een woning, verhuisden versneld. Dat 
is gebeurd om de bezetting van de opvang te verminderen 
en om kamers achter de hand te hebben. Dit laatste met het 
oog op eventuele crisissituaties door de coronamaatregelen. 
Medewerkers werkten  waar mogelijk thuis, de ambulante 
hulpverlening vond plaats via videobellen, maar indien nodig 

gebeurde dat ook face-to-face. Activiteiten voor de kinderen in 
de opvang gingen wel door zoals normaal. Omdat de kinderen 
niet naar school konden, hebben we zo goed mogelijk geholpen 
bij het huiswerk. Zo was het extra belangrijk dat we een mooi 
ingerichte huiskamer hebben die een paar jaar geleden is 
ingericht met hulp van onze Vriendenstichting. Om deze lastige 
tijd wat op te vrolijken, hebben de Vrienden van Rosa Manus af 
en toe activiteiten in de tuin geïnitieerd.

J A A R B E R I C H T  2 0 1 9

D O O R K I J K  2 0 2 0

Ook in Coronatijd veiligheid voorop

risico
gestuurd

herstel
gericht

veiligheidsplan



Directeur-bestuurder 
Marion Suijker

Raad van Toezicht
Ellis Oudendijk (voorzitter)

Ineke van der Meule (vice-voorzitter)

Annelies Kanis
Loes de Vries 
Geneviève Lieuw

Personeel
Aantal fte (loondienst): 37

Stichting Vrienden van Rosa Manus
Vriend worden? Ga naar: 
www.rosa-manus.nl/vrienden-van

Totaal inkomsten €3.291.212,-

■ Subsidie centrumgemeente Leiden
■ Overige inkomsten

Totaal uitgaven €3.311.406,-

■ Personele kosten
■ Huisvestingskosten
■ Organisatiekosten
■ Verzorgingskosten

Colofon: Dit is een uitgave van Rosa Manus, Opaalstraat 302, 2332 TH Leiden, tel. 071 573 08 70. www.rosa-manus.nl | tekst: Marjan Arenoe  | vormgeving: Pankra.com

Het verschil tussen inkomsten en 
uitgaven is gedekt vanuit de reserves

Wij zijn een kleine professionele specialistische organisatie voor slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. We bieden veiligheid en 
begeleiding. Het gaat altijd om slachtoffers die te maken hebben met acuut gevaar of structurele onveiligheid. We hebben een 
opvanglocatie in Leiden voor vrouwen en kinderen, maar waar mogelijk begeleiden we ambulant in de thuissituatie.  

± 200.000
personen worden jaarlijks 
slachtoffers van evident 

huiselijk geweld

Veel incidenten huiselijk geweld worden niet gemeld,
het aantal gevallen kan in werkelijkheid hoger liggen. 

(Van der Veen & Bogaerts, 2010; Janssen, Wentzel & Vissers, 2015; Movisie, 2016)
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Aantal Opvang (instroom 2019)

Aantal Ambulant (instroom 2019)
Cliënten

Nieuwe 
instroom 2019

Totaal 
aantal 2019

Opvang
kinderen

66

94

Ambulant
kinderen

147

  234

Intakes: 222     Informatie- en adviesgesprekken: 454    
Betrokkenheid bij huisverboden: 75     Noodplaatsing: 37

Landelijke instroom 2019 
omwille van veiligheidsredenen

Regionale instroom 2019

Ambulant

115

179

Opvang

65

   84

Overige cliëntcijfers

Vrouwenopvang Rosa Manus 
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