
VEILIGHEIDSKETEN

01

Ik ben bezorgd om de veiligheid van een kind. 

Ik vraag de ouder(s) of er een
generalist betrokken is en vraag
toestemming om mijn zorgen
met de generalist te delen.

STAP

Dit werkproces beschrijft de samenwerking tussen het Spilcentrum, Stichting WIJeindhoven en Veilig Thuis. Het werkproces is op
onderdelen aanvullend op de meldcode. In ieder SPILcentrum hebben de vaste SPIL-kernpartners in de zorgstructuur (Onderwijs,
Kinderopvang, Zuidzorg, GGD Brabant Zuidoost, Stichting WIJeindhoven) afspraken gemaakt om met elkaar snel en waar mogelijk
preventief het gesprek te voeren over zorgen rondom kinderen. 
De partners in het Spilcentrum alsook Stichting WIJeindhoven zijn zelf verantwoordelijk om de stappen te doorlopen zoals vermeld in de
verbeterde meldcode en de bijbehorende afwegingskaders geldend voor elke organisatie.
 
Dit werkproces geeft richting wanneer je wie kunt betrekken om de samenwerking tussen de 3 organisaties te verstevigen om het kind
en het gezin te helpen. Als je er samen niet uitkomt bekijk dan de escalatieladder en het document gegevensdeling.

Werkproces bij veiligheidszorgen rondom een kind binnen SPIL

Ik heb vermoedens van huiselijk geweld, verwaarlozing of andere omstandigheden
die de gezonde ontwikkeling van het kind in de weg staan. 

Ik bespreek mijn zorgen met de ouders(s) en mijn 

ib-er/leidinggevende.

STAP

02

STAP STAP STAP

03 a 03 b 03 c

Als er geen generalist
betrokken is, vraag ik ouder(s)
toestemming om gezamenlijk
met de WIJ contactpersoon in
overleg te gaan.

Ouders geven geen
toestemming voor contact met
WIJeindhoven.

STAP

04 
STAP

04 c
Bij acute zorgen over de
veiligheid informeer ik de
leidinggevende/directie
(conform meldcode). Ik kan
anoniem advies vragen bij
Veilig Thuis. 

Ouders geven toestemming voor contact met WIJeindhoven
(bij lopende en nieuwe begeleiding) en we gaan in gezamenlijk
overleg.

STAP

05
Na dit overleg is duidelijk welke WIJ generalist verbonden is aan
de casus (dit kan mogelijk de Spilcontactpersoon zijn als er een
wachtlijst is voor een vaste generalist).

STAP

06

Betrokken of nieuw gekoppelde generalist neemt de zorgen
aan en betrekt deze in de ondersteuning aan het
kind/gezin. 
Let op: Spreek af hoe je elkaar op de hoogte houdt 
van de procesgang!

STAP

05/06c

Ik volg de stappen van de
meldcode. Ik kan contact
opnemen met Veilig Thuis voor
advies of ondersteuning.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling


STAP

07
WIJ generalist begeleidt het gezin en vraagt
toestemming om op belangrijke momenten (behaalde
vooruitgang, stagnatie) met school te overleggen, liefst
met ouder(s) aan tafel. 

STAP

08

STAP

07c

WIJ generalist kan bij onvoldoende vooruitgang in het
vrijwillig kader bij een casus (waarbij sprake is van acute
en/of structurele onveiligheid) een verzoek tot onderzoek
(VTO) doen bij de Raad voor de Kinderbescherming via
de beschermtafel. 
Bij onvoldoende zicht of informatie meldt de generalist bij
Veilig Thuis. 

Spil gaat over tot het nemen
van een besluit om wel of niet
te melden bij Veilig Thuis en
legt dit vast conform meldcode.

Als SPIL overgaat tot het melden bij Veilig Thuis is
de route vervolgens:
 
VT doet veiligheidsbeoordeling met als uitkomst: 

(Dienst) Onderzoek of (Dienst)Voorwaarden en
Vervolg. VT doet vervolgstappen. 
Hulp kan plaatsvinden in vrijwillig kader (o.a.
wijkteam)
Afsluiting of overdracht naar cliëntsysteem.  

 
Klik hier voor Veilig Thuis: https://veiligthuis.nl/

1.

2.

3.

Korte beschrijving werkwijze/ uitleg begrippen 
Veilig Thuis bericht de melder altijd over de bevindingen na het onderzoek
Veilig Thuis kan een adviserende rol innemen vóór er een melding gedaan wordt. Maak hier
gebruik van bij vragen. 

 
Beschermtafel
De tafel waarbij de zorgen en risico's over ouder(s) en kind worden besproken door
- de voorzitter (Gemeente Eindhoven)
- ouder(s) en/of kind(eren)
- afvaardigingen van gezinsvoogdij, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis
- inbrenger (Generalist, Wijeindhoven) 
Aan deze tafel wordt het besluit genomen of de Raad voor de Kinderbescherming een onderzoek
start en waar nodig de rechter verzoekt tot een kinderbeschermingsmaatregel. Pas op een zitting
wordt door de kinderrechter een mogelijke maatregel uitgesproken om in te grijpen in ouderlijk
gezag.
De beschermtafel verbindt een advies aan het besluit. Bij vrijwillig kader ligt de regie bij de
generalist. Deze kan verder onder bepaalde condities. Samen met ouders heeft de generalist de
taak om het SPILcentrum op de hoogte te houden van de uitkomst van de beschermtafel. 
 
Generalist
Besloten kan worden dat tijdens een onderzoek nog wel bepaalde acties worden neergelegd bij de
hulpverlening, waaronder het wijkteam/generalist. De generalist blijft ten tijde van het onderzoek
regisseur.
 
Meldcode
Kijk voor meer informatie over de meldcode kindermishandeling en de afwegingskaders hier: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-
kindermishandeling
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