13.1 Doel
De doelen van 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.

13.2 Informatiepositie Veilig Thuis
Monitoren valt onder de wettelijke taken van Veilig Thuis waarop de sterke
informatiepositie van Veilig Thuis van toepassing is. Dit betekent dat Veilig Thuis geen
toestemming nodig heeft voor het voeren van overleg met of het informeren van
externe partijen in het kader van het monitoren. Wel dienen de directbetrokkenen
hierover te worden geïnformeerd.

Veilig Thuis gaat in het monitoren na of:
-

aan de veiligheidsvoorwaarden is voldaan;

-

of deze hebben geleid tot directe veiligheid en later stabiele veiligheid;

-

of er aandacht is voor het werken aan herstel van opgelopen schade.

Veilig Thuis vormt zich een beeld over deze onderdelen door:
-

contacten met professionals van de overdrachtspartijen;

-

individueel contact met alle directbetrokkenen;
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13.3 Werkwijze
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-

het scoren en het onderbouwen van de scores op de veiligheidsschaal door
professionals en directbetrokkenen.

13.4 Frequentie en duur van monitoren
Veilig Thuis monitort gedurende een periode van gemiddeld anderhalf jaar en stelt in
overleg met de directbetrokkenen en de overdrachtspartij vast:
-

hoe vaak, met wie, op welke tijdstippen en op welke wijze contacten worden gelegd;

-

dat Veilig Thuis tenminste monitort na 3 en 12 maanden, en zo veel vaker en langer
als nodig is.

13.5 Uitkomsten van het monitoren
Veilig Thuis komt op basis van de informatie die in het kader van het monitoren is
verzameld tot een oordeel over de vragen of:
-

is voldaan aan de veiligheidsvoorwaarden;

-

deze hebben geleid tot directe veiligheid;

-

in voldoende mate de stabiele veiligheid is hersteld;

-

er aandacht is voor herstel van opgelopen schade.

Is het oordeel op alle vier deze onderdelen positief, dan sluit Veilig Thuis het monitoren
af en sluit daarmee ook definitief de bemoeienis met het gezin of huishouden af.
Is het oordeel niet op alle vier genoemde onderdelen positief dan kan Veilig Thuis in het
kader van de monitortaak de volgende stappen zetten:
-

deelnemen aan de evaluatie van het veiligheidsplan samen met directbetrokkenen en
de overdrachtspartij;

-

aansluiten bij een regionaal zorgoverleg;

-

bieden van consultatie en advies.

Leiden bovengenoemde acties tot onvoldoende herstel van de veiligheid of zijn de
directbetrokkenen onvoldoende bereid om mee te werken aan de contacten die Veilig
Thuis noodzakelijk acht, dan overweegt Veilig Thuis:
-

de overdrachtspartijen te adviseren stappen te zetten die leiden tot een
dwangmaatregel;
een ambtshalve melding te doen;

-

de bemoeienis met het gezin of huishouden af te sluiten bij gebrek aan
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-

mogelijkheden om tot verbetering van de veiligheidssituatie te komen.
Dit besluit tot afronding van de bemoeienis wordt genomen volgens de richtlijnen in
paragraaf 2.2. Bij voorkeur worden bij deze besluitvorming ook de directbetrokkenen, de
overdrachtspartij(en) en de politie betrokken.

13.6 Afsluiten
Veilig Thuis bevestigt schriftelijk aan de directbetrokkenen en aan de overdrachtspartij(en) de definitieve afronding van de bemoeienis.
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