
Veiligheidsprotocol Buurtgezinnen  
rol coördinator bij landelijke meldcode

Stap 1 Signaleren en noteren

De coördinator ontvangt signalen van onveiligheid. Dit kan via een steungezin, een vraaggezin, eigen waarneming 
of betrokken hulpverlening. Noteer in de database (bij acties vraaggezin) alle acties die je onderneemt zodat je je 
achteraf kunt verantwoorden. 

ja

Stap 2a Crisismelding

Bij acuut gevaar bel 112 
en zoek contact met: 
• je regiocoördinator 

(die op haar beurt de 
directeur informeert)

• de eventueel betrok-
ken hulpverlener

• manager van jeugd-
team/sociaalteam

• contactpersoon/op-
drachtgever gemeen-
te

Stap 2b Collegiale 
consultatie bij samen-
werking hulpverlening 

Meld de situatie bij de 
regiocoördinator en 
overleg de signalen met 
de verwijzer/aanwezige 
hulpverlener. In deze 
driehoek bepaal je hoe 
verder te handelen als 
coördinator. 

nee ja

Stap 2c Collegiale consultatie 
bij toeleiden naar hulpverle-
ning

Meld de situatie bij de regio- 
coördinator en bij de contact-
persoon veiligheid in de ge-
meente (manager jeugdteam, 
sociaalteam, CJG). De hulpver-
lener zoekt vervolgens contact 
met het gezin, onderzoekt of zij 
openstaan voor hulpverlening, 
maakt een inschatting van de 
situatie en is verantwoordelijk 
voor overleg met en een even-
tuele melding bij Veilig Thuis.  
Let op: Maak duidelijke afspra-
ken over hoe jij als coördinator 
op de hoogte gehouden wordt.

nee

Stap 2d Collegiale consultatie 
bij opschalen hulpverlening

Overleg met je regiocoördi-
nator, zoek contact met de 
betrokken hulpverlener en zorg 
dat je goed aangehaakt blijft in 
dit proces. Kan het steungezin 
in deze kritische situatie soms 
meer betekenen? Indien het 
steungezin pleeggezin wordt, 
zorg voor een warme over-
dracht naar Pleegzorg.

ja

Stap 2  Signalen delen en melden

Stap 1  Signaleren en noteren

Stap 3  Vinger aan de pols houden

Het is de verantwoordelijkheid van de hulpverlening om passende actie te ondernemen en indien nodig melding 
doen bij Veilig Thuis. 
Het is de verantwoordelijkheid van de coördinator om vinger aan de pols te houden of de afspraken worden uitge-
voerd. Zorg dat je goed geïnformeerd blijft. Onderhoud passend contact met steun- en vraaggezin.

Stap 4  Afronding en nazorg

Als er sprake is geweest van acuut gevaar of een incident/calamiteit maakt de coördinator een schriftelijk verslag van 
het procesverloop en stuurt dat naar de directeur. Deze bespreekt dit in de eerst volgende Raad van Toezicht vergade-
ring en archiveert het verslag. 
De coördinator informeert de opdrachtgever/contactpersoon van de gemeente over de afhandeling. Als de samen-
werking met de hulpverlening moeizaam is verlopen, signaleer dat eveneens bij je contactpersoon van de gemeente. 
Zorg voor goede nazorg van betrokken gezinnen.

Wil de hulpverlening opschalen door 
Veilig Thuis / Save / Pleegzorg in te 
schakelen?

Is er hulpverlening betrokken 
bij het gezin? 

Is er sprake van acuut gevaar of een 
calamiteit/incident?



Goed voorbereiden
• Buurtgezinnen is geen hulpverlening en hanteert 

daarom niet de landelijke meldcode. Wel sluiten wij 
zo veel mogelijk aan op de meldcode. 

• De coördinator overlegt in het startgesprek met 
de gemeente wie haar contactpersoon Veiligheid 
kan zijn, waarmee ze signalen van onveiligheid kan 
bespreken. Dit kan iemand zijn van het jeugd- of 
sociaal team of Centrum voor Jeugd en Gezin. 

• Tijdens de kennismakingsgesprekken met vraagge-
zinnen en kandidaat-steungezinnen bespreek je het 
onderwerp ‘veiligheid bieden’ en het ‘melden van 
onveiligheid’. Tijdens het koppelingsgesprek staat 
veiligheid nogmaals op de agenda bij het onderteke-
nen van de huisregels door beide gezinnen

• Als de kennismaking van start gaat, vraagt de  
coördinator van alle gezinsleden/huisgenoten uit het 
steungezin boven de 18 jaar een Verklaring Omtrent 
Gedrag aan. Als deze niet wordt overlegd, dan moet 
de koppeling ontbonden worden. 

Signaleren en noteren
Je kunt zorgen hebben over de veiligheid binnen een 
vraaggezin, een steungezin, maar ook je eigen veiligheid 
kan in het geding zijn.

Stel vast of het om acute of structurele onveiligheid 
gaat. Dit is bepalend voor je handelen.
Acute onveiligheid: Als er sprake is van direct fysiek 
gevaar of een calamiteit/incident.
Structurele onveiligheid: Als er sprake is van herhaling 
of een voortdurende onveilige situatie. Het kan hierbij 
gaan om mishandeling, geweld of verwaarlozing.

Delen en melden van signalen
Het melden van vermoedens van onveiligheid aan de 
hulpverlening kan tot twee situaties leiden:
1. De problemen zijn al bekend en er wordt aan 

gewerkt. Dit geeft een steungezin dat gesignaleerd 
heeft al vaak de nodige rust. Je kunt in overleg met 
de hulpverlening het steungezin adviseren hoe ze 
zich het beste kunnen opstellen.

2. De signalen zijn nieuw, de hulpverlening pakt het op 
en besluit wat er gaat gebeuren.

Betrokken instanties 
De volgende instanties worden betrokken als er grote 
zorgen zijn over veiligheid van de kinderen in een gezin.

Veilig Thuis
Veilig Thuis is een advies- en meldpunt huiselijk geweld 
en kindermishandeling, 24/7 bereikbaar via nummer 
0800 2000. Veilig Thuis is kort betrokken; onderzoekt 
meldingen en leidt toe naar passende hulp. De coördi-
nator en het steungezin kunnen altijd anoniem advies 
inwinnen bij Veilig Thuis. 

SAVE/Jeugdbescherming (JB)
SAVE/JB wordt ingezet bij ernstige onveiligheid in gezin-
nen met kinderen van 0 tot 23 jaar, door Veilig Thuis of 
het lokale wijkteam. SAVE/JB maakt samen met betrok-
kenen een analyse van wat er goed gaat en wat er nodig 
is om de situatie veilig te maken. Leidt hun ingrijpen niet 
tot verbetering? Dan kan SAVE/JB met het lokale team 
een Jeugdbeschermingstafel organiseren. Samen met 
het gezin en een medewerker van de Raad voor de Kin-
derbescherming wordt dan gekeken wat er nodig is om 
een onderzoek door de Raad te voorkomen. 

Raad voor de Kinderbescherming (Raad)
Mocht een onderzoek toch nodig zijn, dan voert de Raad 
een onafhankelijk onderzoek uit of een jeugdbescher-
mingsmaatregel nodig is om tot verandering te komen 
en zorgen te verminderen. De kinderrechter oordeelt en 
doet uitspraak. Is een maatregel nodig dan voert SAVE/
JB deze uit. SAVE/JB kan de rechter ook weer vragen 
deze op te heffen. SAVE/JB blijft betrokken totdat een 
kind weer veilig is en het gezin zelf verder kan, eventueel 
met hulpverlening en/of Buurtgezinnen.

Kinderrechter
De kinderrechter kan twee maatregelen opleggen:
1. Een ondertoezichtstelling (OTS), waarbij het  

gezin een voogd krijgt toegewezen. De gezinsvoogd 
begeleidt het kind en helpt ouders bij het oplossen 
van de problemen. Ouders behouden hun gezag en 
verantwoordelijkheid voor de verzorging en opvoe-
ding van hun kind maar zijn verplicht de steun van 
de voogd te accepteren. Het doel van de OTS is dat 
ouders na bepaalde tijd de opvoedingsverantwoor-
delijkheid weer zelf op zich nemen.

2. Een gezagsbeëindigende maatregel, waarbij ouders 
het gezag over hun kind verliezen.

SAVE/JB voert deze maatregelen door de inzet van ge-
zinsvoogden uit.

Toelichting veiligheidsprotocol

Logboek 
Houd bij iedere signalering van onveiligheid een  
logboekje bij over het verloop. Noteer onderstaande 
gegevens in de database, bij acties vraaggezin.
• Datum
• Gespreksdeelnemers
• Korte inhoud van het besprokene 
• Volgende acties en afspraken

Voel je je onveilig bij een vraag- of steungezin?  
Neem contact op met je regiocoördinator en ga 
NOOIT alleen op pad!


