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Wie	zijn	wij?

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor kinderen, 
jongeren, volwassenen en ouderen. Veilig Thuis geeft 
advies, neemt meldingen aan, draagt een melding over 
aan de juiste hulpverlening, doet zelf onderzoek en stelt 
voorwaarden bij onveilige thuissituaties. Bij een crisis 
komt Veilig Thuis direct in actie.

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland maakt deel uit 
van de Gemeenschappelijke	Regeling	Gemeentelijke	
Gezondheidsdienst	Amsterdam-Amstelland. 

De  gemeenten Aalsmeer,	Amstelveen,	Amsterdam,	
Diemen,	Ouder-Amstel	en Uithoorn	zijn de 
opdrachtgevers.

Onze	werkwijze	

Veilig Thuis beoordeelt bij alle  binnengekomen 
 meldingen of er sprake is van acute  onveiligheid. 
Vervolgens stelt Veilig Thuis vast of het gaat 
om structurele onveiligheid. In deze fase, de 
veiligheids beoordeling, wordt gesproken met de 
directbetrokkenen. 

Na de veiligheidsbeoordeling kan Veilig Thuis 
een  melding overdragen naar een lokaal team of 
Gecertificeerde Instelling (GI), lopende hulpverlening 
of de direct betrokkenen en hun netwerk (het cliënt-
systeem). Ook kan de melding afgesloten worden omdat 
er geen sprake (meer) is van onveiligheid of vermoedens 
van huiselijk geweld of kindermishandeling. 

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat Veilig Thuis 
verantwoordelijk blijft en zicht houdt op de veiligheid. 
Wij zetten dan een zogenoemde dienst in. Veilig Thuis 
kent twee diensten: de dienst Voorwaarden & Vervolg 
en de dienst Onderzoek. 

 
 
De doelen van de dienst Voorwaarden & Vervolg zijn: 

•	 Directe veiligheid organiseren voor alle 
directbetrokkenen via het opstellen van 
veiligheidsvoorwaarden; 

•	 het inzetten van vervolghulp gericht op stabiele 
veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen 
opgelopen schade. 

De doelen van de dienst Onderzoek zijn: 

•	 Het bevestigen of weerleggen van de gemelde 
vermoedens van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling; 

•	 het zo nodig vaststellen van veiligheidsvoorwaarden; 
•	 het inzetten van vervolghulp gericht op stabiele 

veiligheid en herstel van de door directbetrokkenen 
opgelopen schade.  

Inleiding

Dit	is	de	halfjaarrapportage	van	Veilig	Thuis	Amsterdam-Amstelland.	
De	rapportage	gaat	over	de	ontwikkelingen	in	de	periode	1	januari	–	30	juni	2021.	
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De	instroom	van	het	aantal	meldingen	
van	(een	vermoeden	van)	huiselijk	geweld	
of	kindermishandeling	bij	Veilig	Thuis	
stabiliseert	verder	in	de	eerste	helft	van	2021.	

Er werd in totaal 5.134 keer een melding 
 gedaan in de periode 1 januari – 30 juni 2021. 
Dit is iets meer dan in de voorgaande periode; 
in de tweede helft van 2020 ontving Veilig 
Thuis 5.097 meldingen. In 2020 was er voor 
het eerst sprake van een stabilisatie van de 
instroom; sinds de oprichting van Veilig Thuis 
in 2015 was er een jaarlijkse groei van 15-20%. 
We kunnen nog niet zeggen of de stabilisatie 
wordt veroorzaakt door de corona-pandemie 
of dat er andere oorzaken zijn. 

De	effecten	van	Corona-pandemie,	de	
lockdown	en	de	avondklok	vertalen	zich	
tot	op	heden	ook	niet	in	andere	opvallende	
veranderingen	in	de	cijfers.	Het	algehele	
beeld	is	vergelijkbaar	met	voorgaande	
periodes.	

Zo is er in de eerste helft van 2021 niet 
vaker sprake van acute onveiligheid bij 
de binnengekomen meldingen en is het 
type geweld dat wordt gemeld eveneens 
vergelijkbaar met voorgaande jaren. We zien 
een kleine verschuiving in het type melder: 
meer  professionals en burgers melden en 
we ontvangen iets minder meldingen van de 
politie. 

Halfjaarlijks	rapporteert	Veilig	Thuis	over	
de	doorlooptijden	van	de	veiligheids-
beoordeling	en	van	de	dienst	Voorwaarden	
&	Vervolg	en	de	dienst	Onderzoek.	De	
verbetering	die	is	ingezet	in	de	tweede	
helft	van	2020	zet	in	2021	door.	

Gemiddeld wordt er in de eerste helft van 
2021 6 dagen gedaan over de veiligheids-
beoordeling; in de periode hiervoor was 
dat nog 9 dagen (wettelijke termijn is 5 
 dagen). De gemiddelde doorlooptijd van de 
dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst 
Onderzoek is een kleine 9 weken (wettelijke 
termijn is 10 weken). 
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1		Instroom	meldingen	en	adviesvragen	per	gemeente		

In de periode 1 januari – 30 juni 2021 zijn er 5.134 meldingen gedaan bij Veilig Thuis.*  

Dit is iets meer dan in het voorgaande halfjaar, maar minder dan in dezelfde periode in 2020.

In de eerste helft van 2021 werden 3.303 adviesvragen geregistreerd. Er is sprake van een 

toename van het aantal adviesvragen wat met name het gevolg is van een betere registratie. 

In voorgaande perioden werden enkel de cliëntgerelateerde adviesvragen geregistreerd.

* Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland ontving 42 meldingen over directbetrokkenen die wonen of verblijven in een  
andere regio, of waarbij de regio onbekend of niet geregistreerd is. Bij 1.326 adviesvragen is geen regio geregistreerd  
omdat dit niet relevant is voor de inhoud van het advies

Een melding bij Veilig Thuis gaat over een huishouden. Relatief, per 1.000 huishoudens, 

zijn de meeste meldingen afkomstig uit Uithoorn. Dit is ook terug te zien in eerdere 

rapportages. Vanwege de stijging van het aantal meldingen in Aalsmeer, Amstelveen, 

Ouder-Amstel en in mindere mate Diemen, zien we een lichte verschuiving van het aantal 

meldingen per 1.000 huishoudens. 

Meldingen	en	adviesvragen	 Meldingen	per	1.000	huishoudens	
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1		Meldingen	van	huishoudens	met	of	zonder	kinderen

Meldingen	per	gemeente	

In het eerste halfjaar van 2021 zijn 3.863 meldingen gedaan over huishoudens met kinderen en 

1.271 over huishoudens zonder kinderen. In beide gevallen zien we een toename van het aantal 

meldingen in Aalsmeer, Amstelveen, Diemen en Ouder-Amstel.
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Meldingen	per	stadsdeel	van	Amsterdam

HUISHOUDENS

MET

KINDEREN

HUISHOUDENS

ZONDER

KINDEREN

Vanaf 2020 rapporteert Veilig Thuis ook over de meldingen in de verschillende stadsdelen 

van Amsterdam. In stadsdeel Noord is het aantal meldingen gedaald als we het vergelijken 

met de voorgaande periode. Vooral het aantal meldingen over huishoudens zonder kinderen 

is lager: 165 in de voorgaande periode tegenover 98 nu. De daling van het aantal meldingen 

in stadsdeel Noord is zowel zichtbaar bij de politie als bij overige professionals. Ook in de 

stadsdelen Zuid en Nieuw-West zien we een lichte daling van het aantal meldingen. Deze daling 

wordt met name veroorzaakt door een afname van het aantal politiemeldingen. Daartegenover 

staat een stijging in stadsdeel Zuidoost, zowel van het aantal meldingen van huishoudens 

zonder kinderen als met kinderen. Alle typen melders melden vaker in Zuidoost de afgelopen 

periode. Meer informatie over stadsdelen en buurten zijn opgenomen in de bijlagen.
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23% 4%

72%

1		Meldingen	over	huishoudens	met	kinderen

Welke	typen	geweld	worden	gemeld	bij	Veilig	Thuis?*

Bij een kleine tweederde van het aantal meldingen over huishoudens met kinderen is er 

sprake van (een vermoeden van) kindermishandeling. Hierbij kan gedacht worden aan fysiek 

of psychisch geweld, fysieke of psychische verwaarlozing, seksueel misbruik of getuige zijn 

van (de gevolgen van) geweld in het gezin. Er komen ook veel meldingen binnen van (een 

vermoeden van) partnergeweld. Dit komt overeen met voorgaande perioden. 

Onder de categorie overig huiselijk geweld vallen alle vormen van huiselijk geweld die niet 

onder de andere categorieën te scharen zijn. Te denken valt aan mishandeling en misbruik 

tussen meerderjarige broers en zussen.

Bij een klein deel van de meldingen is het type geweld nog niet geregistreerd. Het gaat hier 

om werk dat onder handen is.

*Het totaal telt op tot +100 omdat er meerdere typen geweld kunnen worden gemeld.

0,9% 1,1%

4,5%

2,8% 2,2%

Wie	melden	er	bij	Veilig	Thuis?

Top	4		
Overige	professionals

Burgers

Onderwijs Ziekenhuis Lokaal		
team Ambulance Buren Direct-	

betrokkenen
Familie	-	

leden

Kinder  - 
mis handeling64%

(Ex-) partnergeweld37%

Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling15%

Overig huiselijk geweld11%

Nog niet geregistreerd

Geweld tegen ouders (<65 jr.) door hun kinderen (tot 23 jr.)

In de eerste helft van 2021 meldden burgers en overige professionals vaker dan in voor-

gaande perioden. Professionals uit het onderwijs weten in de eerste helft van 2021 Veilig 

Thuis goed te vinden. Door de sluiting van de scholen en de effecten daarvan op kinderen 

is er mogelijk meer aandacht geweest voor onveiligheid in de thuissituatie. Daarnaast 

ziet Veilig Thuis voor de zomervakantie altijd een toename van het aantal meldingen van 

onderwijsprofessionals. 
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90%

1		Meldingen	over	huishoudens	zonder	kinderen

Welke	typen	geweld	worden	gemeld	bij	Veilig	Thuis?*

Meldingen over huishoudens zonder kinderen betreffen vaak (een vermoeden van) partner-

geweld. Het algehele beeld over de typen geweld die bij Veilig Thuis worden gemeld komt 

overeen met voorgaande jaren. 

Onder de categorie ‘Overig huiselijk geweld’ vallen alle vormen van huiselijk geweld die 

niet onder de andere categorieën worden ondergebracht. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om 

mishandeling of verwaarlozing van meerderjarige personen met een fysieke beperking door 

een familielid of mantelzorger. 

Bij een deel van de meldingen is het type geweld nog niet geregistreerd. Het gaat hier om 

werk dat onder handen is. 

*Het totaal telt op tot +100 omdat er meerdere typen geweld kunnen worden gemeld.

8% 2%

1,3%
0,7% 0,9%

Wie	melden	er	bij	Veilig	Thuis?

Ambulance Ziekenhuis
Huisartsen-	

praktijk
Volwassen	

GGZ-instelling

(Ex-)  
partnergeweld60%

Ouderenmishandeling (>65jr.)7%

7%

6% Andere problematiek dan huiselijk geweld of kindermishandeling

Overig huiselijk geweld24%

Nog niet geregistreerd1%

Geweld tegen ouders (<65 jr.) door hun kinderen (tot 23 jr.)

90%	van de meldingen over huishoudens met kinderen is afkomstig van de politie. Overige 

professionals meldden in de eerste helft van 2021 vrijwel net zo vaak als in 2020. 

Veilig Thuis ontvangt weinig meldingen van burgers over huishoudens zonder kinderen. 

Slechts 2% van het aantal meldingen over huishoudens zonder kinderen wordt gedaan door 

buren, familieleden of directbetrokkenen zelf. Dit was in 2020 ook zo. 

1,2%

Overige	professionals BurgersPolitie

Top	4		
Overige	professionals

1 432
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Hoe	wordt	de	veiligheid	beoordeeld?

Bij alle meldingen wordt de mate van onveiligheid beoordeeld. Met de veiligheidsbeoordeling wil Veilig Thuis zicht krijgen op de veiligheid van 

directbetrokkenen. Vervolgens wordt een besluit genomen over bij welke instelling of professional de verantwoordelijkheid wordt belegd voor het 

nemen van vervolgstappen. Veilig Thuis baseert deze besluiten op de inhoud van de melding, op de beschikbare informatie uit het eigen systeem 

en eventuele verkregen informatie uit andere bronnen zoals contact met directbetrokkenen en het hulpverleningsverleden bij ketenpartners.

De kwaliteit van de meldingen van de politie is de afgelopen periode verbeterd. Zodoende is er een lichte stijging van het aantal meldingen die 

beoordeeld worden als structureel onveilig. Verder zijn er geen opvallende verschillen met de voorgaande perioden. 

Vermoeden	van		
structurele	onveiligheid

(Vermoeden	van)		
Acute	onveiligheid

Structurele	
onveiligheid

Eenmalige		
onveilige	situatie

Problemen	op		andere	
leefdomeinen

Geen	zorgen	over	
veiligheid
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2		Veiligheidsbeoordeling		
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Doorlooptijd	van	de	veiligheidsbeoordeling

Percentage veiligheidsbeoordeling binnen de wettelijke termijn (5 werkdagen) Percentage afgesloten diensten binnen de wettelijke termijn (10 weken) 

Gemiddeld aantal	werkdagen tot de veiligheidsbeoordeling Gemiddeld aantal	weken vanaf de veiligheidsbeoordeling tot het afsluiten van de dienst  

Doorlooptijd	van	de	dienst	Voorwaarden	&	Vervolg	en	de	dienst	Onderzoek

Het aantal werkdagen tot de veiligheidsbeoordeling is in de eerste helft van 2021 gemiddeld 

6	dagen. Dat is een verbetering ten opzichte van vorig, toen waren er respectievelijk 

gemiddeld 12 en 9 dagen nodig voor het afronden van de veiligheids beoordeling. Net als 

in het halfjaar hiervoor wordt ongeveer de helft van het aantal veiligheidsbeoordelingen 

binnen de wettelijke termijn afgerond. Dit zou er op kunnen wijzen dat de termijn van 

5 dagen te kort is en er vaker iets meer tijd nodig is voor het doen van een goede 

veiligheidsbeoordeling. 
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63%

3		Wettelijke	termijnen
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WETTELIJKE	TERMIJN	
(5	WERKDAGEN)

De wettelijke termijn van de dienst Voorwaarden & Vervolg en de dienst Onderzoek is 

10 weken vanaf de veiligheidsbeoordeling tot de afronding van de dienst. Gemiddeld 

wordt iets meer dan tweederde van de ingezette diensten binnen de wettelijke termijn 

afgerond. In juni is er sprake van een daling, we monitoren nauwkeurig of dit doorzet en 

waar dit door wordt veroorzaakt. 
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Veilig Thuis heeft in de eerste helft van 2021 3.838 casussen 

overgedragen dan wel afgesloten. Een casus kan bestaan uit 

meerdere meldingen.

Veilig Thuis kan op verschillende momenten het besluit 

nemen om een casus over te dragen. Dit kan na afronding 

van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst Voorwaarden & 

Vervolg en na de dienst Onderzoek. 

Bij 45% van de totale uitstroom wordt casusregie toe-

gewezen aan het gezin of huishouden. De casusregisseur 

houdt het zicht op veiligheid, voert het veiligheidsplan uit 

en werkt aan een hulpverlenings- en herstelplan. Dit was in 

voorgaande jaren altijd zo’n 50%. Een mogelijke verklaring 

hiervoor is de druk op de keten. Het is voor Veilig Thuis de 

laatste maanden soms lastig om zaken tijdig over te dragen 

naar een geschikte partij. Deze zaken blijven zodoende bij 

Veilig Thuis of worden overgedragen naar het cliëntsysteem. 

Bij 18% van de casussen wordt de melding overgedragen aan 

andere hulpverlening, zoals Blijf Groep, GGZ, verslavingszorg 

of huisarts. Dit was in 2021 nagenoeg hetzelfde. 

Bij 38% van de casussen is het gezin in staat de veiligheid 

zelf te waarborgen of blijkt er geen sprake van huiselijk 

geweld of kindermishandeling. 28% wordt overgedragen aan 

het cliëntsysteem en bij 10% van de casussen wordt er geen 

vervolg gegeven omdat er na de veiligheidsbeoordeling 

blijkt dat er geen sprake is van huiselijk geweld of 

kindermishandeling. 

Bij 73% van de overdrachten naar een casusregisseur (het 

lokale team of een Gecertificeerde Instelling) gaat het om 

een overdracht direct na veiligheidsbeoordeling. Bij de 

overdrachten naar het lokale team is 46% reeds bij hen 

bekend. *Bij ‘Anders GI’ gaat het om Nidos of een Gecertificeerde Instelling in een andere regio. 

Vervolgtraject/overdracht
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Bijlage	I	-	Meldingen	per	buurt	van	Amsterdam

CENTRUM WEST

CENTRUM OOST

OUD OOST

BUITENVELDERT -ZUIDAS

WATERGRAAFSMEER

IJBURG - ZEEBURGEREILAND

INDISCHE  

BUURT -  

OOSTELIJK  

HAVENGEBIED

NOORD - OOST

NOORD - WEST

OUD NOORD

GAASPERDAM - DRIEMOND

DE PIJP -  

RIVIERENBUURT

BOS EN  

LOMMER

WESTERPARK

OUD WEST -  

DE BAARSJES

OUD ZUID

GEUZENVELD - SLOTERMEER

WESTPOORT

-

SLOTERVAART

OSDORP

DE AKER - NIEUW-SLOTEN

BIJLMER CENTRUM

BIJLMER OOST

182 / 57

46 / 51

131 / 32

124 / 42

72 / 13

88 / 32

163 / 53

125 / 65

164 / 25

176 / 53

137 / 20

115 / 52

137 / 52

130 / 30

265 / 80

90 / 29

272 / 72

186 / 48

50 / 24

193 / 66

213 / 70

BIJLAGE	I     HALFJAARRAPPORTAGE VEILIG THUIS AMSTERDAM-AMSTELLAND – 2021/1

Totaal aantal meldingen
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Bijlage	II	-	Meldingen	per	stadsdeel	van	Amsterdam
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Aantal	meldingen	per	1.000	huishoudens
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