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1. Wettelijke en niet-wettelijke taken 

Veilig Thuis 

 

1.1 Gemeenschappelijke Regeling Amsterdam-Amstelland en 

dienstverleningsovereenkomst 

Per 1 januari 2017 is de bestuurlijke verantwoordelijkheid vastgelegd in een openbaar lichaam, 

gemeenschappelijke regeling, genaamd Gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD) Amsterdam-

Amstelland. Dit lichaam bestaat uit zes leden, te weten de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 

Amsterdam, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het rechtsgebied van het lichaam omvat het 

grondgebied van de leden. Na inwerkingtreding van de gemeenschappelijke regeling is het Openbaar 

lichaam GGD Amsterdam-Amstelland een dienstverleningsovereenkomst aangegaan met de GGD 

Amsterdam.  

In deze overeenkomst wordt de uitvoering van de taken aangaande het Advies- en Meldpunt Huiselijk 

geweld en Kindermishandeling (Veilig Thuis) alsmede het Centrum voor Seksueel Geweld opgedragen 

aan de GGD Amsterdam.  

 

Wettelijke taken Veilig Thuis 
Art 4.1.1 van de Wet op de maatschappelijke opvang (Wmo) 2015 legt het college van Burgemeester & 

Wethouders de plicht op om een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), met 

andere woorden een Veilig Thuis organisatie  in te richten. Als dat voor een doeltreffende taakuitvoering 

nodig is werken de colleges van B&W van een aantal gemeenten hierin samen. 

Veilig Thuis heeft de volgende wettelijke taken (art. 4.1.1 lid 2 en lid 3): 

 het geven van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan ieder die in verband met een 

vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling om dit advies vraagt; 

 het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld of 

kindermishandeling; 

 het naar aanleiding van een melding onderzoeken of daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of 

kindermishandeling; 

 het beoordelen van de vraag of - en zo ja tot welke stappen de melding aanleiding geeft; 

 het in kennis stellen van een instantie die passende professionele hulp kan verlenen, van de 

melding, indien het belang van de betrokkene of de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft; 

 het in kennis stellen van de politie of de raad voor de kinderbescherming van een melding van (een 

vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling indien het belang van de betrokkene of de 

ernst van het feit daar aanleiding toe geeft; 

 indien het AMHK een verzoek tot onderzoek doet bij de raad voor de kinderbescherming, het in 

kennis stellen van het college van B&W; 

 het op de hoogte stellen van de melder van de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn 

ondernomen. 

 

Een AMHK/Veilig Thuis dient minimaal deze in de wet genoemde taken uit te voeren. Daarnaast kan een 

college van B&W Veilig Thuis de opdracht geven om andere niet wettelijke taken in de sfeer van huiselijk 

geweld en kindermishandeling uit te voeren. 
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Niet-wettelijke taken Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland 
Naast de wettelijke taken voert Veilig Thuis ook nog een aantal niet-wettelijke taken uit: 

 het fungeren als meldpunt en spoeddienst bij crisissen waar jeugdigen bij betrokken zijn. 

 uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 

 expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling. 

 uitvoering geven aan taken ten behoeve van de Tijdelijke Huisverboden. 

 uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van de eigen 

dienstverlening. 

 Uitvoering geven aan het bemiddelen bij aanvragen voor crisisbedden Jeugd. 

 

 

 

1.2  Dienstverleningsovereenkomst  GGD Amsterdam-Amstelland 
 

Het Openbaar lichaam GGD Amsterdam-Amstelland draagt aan RVE GGD Amsterdam op de uitvoering van 

de volgende taken voor vormgeving Veilig Thuis:  

a. het fungeren als meldpunt bij crisis waar jeugdigen bij betrokken zijn. 

b. bij een crisismelding deze (zo nodig ter plaatse) beoordelen en onderzoeken welke 

passende vervolghulp nodig is. 

c. uitvoering geven aan algemene voorlichtings- en preventietaken over huiselijk geweld en 

kindermishandeling en expertise inbrengen ten aanzien van ouderenmishandeling. 

d. uitvoering geven aan taken ten behoeve van de uitvoering van Tijdelijk Huisverboden. 

e. uitvoering geven aan cliëntparticipatie en cliënttevredenheidsmetingen ten aanzien van 

de eigen dienstverlening. 

f. het leveren van periodieke informatie over de geleverde prestaties, conform het 

informatieprotocol Veilig Thuis (VNG) aan het algemeen bestuur van de Openbaar 

lichaam GGD Amsterdam-Amstelland. 

g. als opdrachtnemer voeren van periodiek overleg met de RVE OJZ van de gemeente 

Amsterdam die fungeert als ambtelijk opdrachtgever namens de GR-partners. 

h. periodiek afstemmingsoverleg voeren met ketenpartners en politie ten behoeve van een 

efficiënte en effectieve aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling en inbreng van 

expertise van de ketenpartners en politie ten behoeve van de vormgeving van Veilig 

Thuis. 

i. het vormgeven van een eigen identiteit van het AMHK,  als onafhankelijk en deskundig 

Veilig Thuis meldpunt en expertisecentrum.  

j. uitvoering geven aan taken voor het CSG zijnde:  

(i) uitvoering geven aan de frontoffice van het CSG;  

(ii) het met voor 0,1 fte delen van de communicatieadviseur van het CSG met 

Veilig Thuis; het leveren van de coördinator van het CSG welke, net als het 

CSG als geheel onder de directeur Publieke Gezondheid van de RVE GGD 

Amsterdam valt, het volgende  takenpakket heeft: zorgdragen voor de 

doorontwikkeling van het CSG, monitoren van (werk)processen en resultaten, 

het maken van evaluaties, jaarverslagen, jaarplannen en de begroting alsmede 

het vervullen van een oplossende rol bij geschillen tussen de partners van het 

CSG”.  
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2. Missie en visie Veilig Thuis  
 

 

2.1. Missie 
 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland staat voor het stoppen en voorkomen van alle vormen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid voor alle betrokkenen, van jong 

tot oud.  

 

Deze missie past binnen de ambities die de gemeente Amsterdam en de Amstelland gemeenten hebben 

geformuleerd in de Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2015-2020, te weten:  

 duur, ernst en recidive van huiselijk geweld en kindermishandeling in afzonderlijke 

gezinnen/families nemen af 

 meer kinderen kunnen geweldloos opgroeien. 

 

 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét Advies en Meldpunt voor iedereen (0-100 jaar) die te maken 

heeft met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling of een vermoeden daarvan. Veilig Thuis adviseert, 

geeft voorlichting, onderzoekt, zet waar nodig vervolghulp in en monitort of de veiligheid duurzaam 

geborgd is.  

Zowel burgers als professionals kunnen terecht bij Veilig Thuis. Veilig Thuis is altijd bereikbaar: 24 uur 

per dag, 7 dagen per week.  

Veilig Thuis Amsterdam Amstelland werkt voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen,  Amsterdam, 

Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn. 

 

 

 

2.2. Visie 
 

Iedereen heeft het recht op een Veilig Thuis om in veiligheid te kunnen leven en op te groeien. Thuis is 

een plek waar je je veilig moet voelen om je optimaal te kunnen ontwikkelen en een Veilig Thuis is een 

basisvoorwaarde om deel te kunnen nemen aan de samenleving. 

Huiselijk geweld is qua omvang en impact op de samenleving het grootste geweldprobleem van 

Nederland. De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn groot. 

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland 

Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Geschat wordt dat jaarlijks in 

Nederland minstens 200.000 personen slachtoffer worden van (evident) huiselijk geweld dat wordt 

gepleegd door ongeveer 100.000 à 110.000 verdachten. Elke maand sterft er in Nederland een kind of 

volwassene aan de gevolgen van huiselijk geweld. Gemiddeld elke 10 minuten rukt de politie ergens in 

Nederland uit voor een melding van huiselijk geweld. 

Kindermishandeling komt in Nederland meer dan 119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat 

gemiddeld in iedere schoolklas van 30 leerlingen 1 kind zit dat wordt mishandeld. 

Jaarlijks worden naar schatting 200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, 

huisvrienden of zorgverleners. 
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In de gemeentelijke visie Veilig Thuis1 zijn tien kernelementen vastgelegd die van belang zijn voor een 

effectieve aanpak. Samengevat: 

 Veiligheid staat voorop, met speciale aandacht voor kinderen. 

• Preventie vormt de basis van de aanpak om de geweldsspiraal van generatie op generatie te 

doorbreken. 

• Hoogwaardige triage op meldingen is het vertrekpunt voor de aanpak als geweld is gebruikt of 

kinderen zijn mishandeld. Hierbij hoort ook een integrale analyse van de problematiek en van de 

veiligheid. Integraal werken houdt in dat partners hun activiteiten in het gezin op elkaar 

afstemmen, dit zorgt ervoor dat er minder hulpverleners gelijktijdig in het gezin aanwezig zijn. 

• Hulp en ondersteuning is systeemgericht. Dit betekent dat alle leden van het (gezins-)systeem 

gezamenlijk worden betrokken en dat het gezin in de totale context wordt beschouwd en 

geanalyseerd. 

• De problematiek vereist (soms) langdurige begeleiding en een systeemgerichte en integrale 

aanpak van justitiële en zorgpartners vanuit het principe ‘één gezin, één plan, één regisseur’ met 

waar mogelijk ondersteuning vanuit het eigen sociale netwerk. 

 

Voor Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland zijn daar de volgende elementen aan toegevoegd: 

 

• Veilig Thuis moet hét laagdrempelige punt voor burgers en professionals zijn om zorgen te 

bespreken, advies te vragen en een melding te doen. 

• Deskundige en empathische medewerkers zijn een basisvoorwaarde voor een effectieve 

aanpak. 

• Duurzame veiligheid voor slachtoffers vereist langdurige betrokkenheid. Het gaat om complexe 

problemen waaraan veelal langdurig ingesleten patronen ten grondslag liggen, die niet met 

korte interventies duurzaam zijn op te lossen. 

• Het is mogelijk in de verschillende fasen van de aanpak nog meer en beter de kennis te benutten 

van ervaringsdeskundigen en rolmodellen. 

 

Veilig Thuis sluit aan op deze visie en uitgangspunten. De concrete vormgeving van deze visie wordt 

beschreven in de kernwaarden en ambities van Veilig Thuis. 

  

                                                                    
1
 De G4 hebben in 2013 een gemeentelijke visie gepubliceerd die in samenspraak met vertegenwoordigers van alle 

relevante ketenpartners tot stand is gekomen. Deze visie is door alle colleges van de regio Amsterdam-Amstelland 
bekrachtigd als basis voor de te ontwikkelen regioaanpak. 
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3. Ambities Veilig Thuis 

 

Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland heeft de volgende ambities voor de komende twee jaar:  

 

1. Een goed bekend en deskundig advies- en meldpunt zijn voor burgers en 

professionals als het gaat om alle vormen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling 
 

Veilig Thuis is nog niet voor alle burgers en professionals een bekend en ingeburgerd begrip. Om deze 

ambitie te realiseren gaat Veilig Thuis zich inzetten op het verbeteren van de naamsbekendheid. 

Iedereen moet weten wat Veilig Thuis is, wat Veilig Thuis doet en dat iedereen hier terecht kan bij 

vragen en/of zorgen over alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.  

Het is ons streven dat er de komende jaren door burgers en professionals in een (veel) eerder stadium 

gemeld gaat worden, zodat een politiemelding voorkomen kan worden. Dit betekent in de praktijk een 

substantiële toename van het aantal en aandeel adviesvragen en meldingen van burgers en andere 

professionals (niet zijnde politie).  

Om de kwaliteit van Veilig Thuis verder te verhogen investeert Veilig Thuis de komende jaren in een 

snelle en tevens hoogwaardige triage, in deskundig onderzoek, in casusmonitoring en in het nog verder 

uniformeren van de  (interne) werkprocessen. Primair is het van belang om onze medewerkers optimaal 

te faciliteren in hun werk onder andere door een trainings- en opleidingsprogramma. 

Om deze rol goed vorm te kunnen geven is Veilig Thuis een transparante organisatie richting onze 

opdrachtgevers en de maatschappij, zowel in werkwijze als in cijfers. De (door)ontwikkeling van 

expertise en (digitale) innovatie krijgt een duidelijke plek in de organisatie.  

 

 

2. Investeren in samenwerking met en versterken van het lokale veld, 

onderwijs en ketenpartners 
 

Veilig Thuis wil de  verbinding met het lokale veld  en het onderwijs verder versterken.  Het is van belang 

om de integrale aanpak van huiselijke geweld en kindermishandeling zoveel mogelijk lokaal aan te 

bieden en uit te voeren. Veilig Thuis is herkenbaar en inzetbaar op lokaal niveau en ondersteunend aan 

de lokale zorgstructuur. 

Een betere verbinding met het lokale veld moet uiteindelijk leiden tot een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid voor het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling, 

waarbij ieders rol en positie binnen de keten helder is. We stellen de expertise van Veilig Thuis 

laagdrempelig beschikbaar aan het lokale veld, onderwijs en de ketenpartners door middel van het 

geven van deskundig advies en door het aanbieden van een ondersteuningstraject. Bijvoorbeeld bij de 

inschatting van veiligheidsrisico’s of door in aanvang gezamenlijk op te trekken richting betrokkenen. 

Hierdoor wordt de expertise bij het lokale veld en het onderwijs versterkt, waardoor zij nog eerder in 

staat zijn situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en op te pakken.  
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Veilig Thuis zal doorgaan met het geven van voorlichting aan de lokale teams en het onderwijs zodat de 

expertise van deze partijen nog verder vergroot wordt, zonder daarbij de eigen verantwoordelijkheid van 

de lokale teams en het onderwijs uit het oog te verliezen. We investeren daarnaast in onze contacten 

met de kinderopvang, de huisartsen en de volwassen GGZ instellingen. 

Veilig Thuis zal blijven investeren in een nog betere samenwerking met de ketenpartners in de Vijfhoek 

(Gecertificeerde Instellingen, lokale teams en Veilig Thuis). Belangrijk aandachtspunt hierbij is de 

uitvoering van regie. 

Veilig Thuis investeert in een goede verbinding tussen  de straf- en zorgketen, consolideert het 

afstemmingsoverleg (met politie en Openbaar Ministerie) en zorgt voor de vorming van de Multi 

Disciplinaire Aanpak ++ (MDA ++) voor meldingen met acute onveiligheid. 

Veilig Thuis heeft tot slot een signalerende functie over het functioneren van het gehele stelsel en geeft 

feedback aan onze opdrachtgevers als knelpunten in het stelsel worden gesignaleerd.  

 

3. Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland is hét expertisecentrum voor alle 

vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Veilig Thuis draagt dit uit door middel van preventie en voorlichting, het geven van deskundig advies bij 

adviesvragen, ondersteuning van betrokken professionals en casuïstiek overleggen. 

Naast algemene kennis over geweld in afhankelijkheidsrelaties richten we ons in de komende twee jaar 

op een aantal bijzondere vormen van geweld dan wel bijzondere doelgroepen. In 2017 wordt de 

aanwezige expertise op deze terreinen verder uitgebouwd. Het gaat dan om:  

• Ouderenmishandeling 

• Licht Verstandelijk Beperkten (LVB) 

• GGZ en verslavingszorg 

• Ontspoorde mantelzorg  

• Seksueel geweld  

• Eergerelateerd geweld 

• Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) 

• Vechtscheidingen 

• Vluchtelingen en statushouders 

• Dierenmishandeling (in relatie tot huiselijk geweld/kindermishandeling) 
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4. Begroting Veilig Thuis 2018 

 

 

 
 

 

UITGAVEN 

 

Personeel 

Het personeel van Veilig Thuis bestaat hoofdzakelijk uit vast personeel. De salariskosten voor het vaste 

personeel  (80,6 fte) bedraagt € 5,6 miljoen. Voor het opvangen van fluctuaties in de bezetting is een 

inhuurbudget van € 135.000 aanwezig.  

VT is 24/7 bereikbaar. Dit betekent dat er wordt gewerkt binnen en buiten kantoortijden. De 

medewerkers van Veilig Thuis vallen onder de Nieuwe Rechtspositieregeling Gemeente Amsterdam 

(NRGA). Conform de NRGA hebben deze medewerkers onder andere recht op een toelage in verband 

met onregelmatige werktijden. De kosten van de toelagen zijn begroot op € 484.000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veilig Thuis

Onderwerp - Begroting VT 2018

Datum - 10-01-2017

Salaris (zie Bijlage 1: Onderbouwing personeel) 5.656.010€                    

Toelagen specifiek (o.a. onregelmatigheid) 483.978€                       

Inhuur extern personeel 135.000€                        

Personeel 6.274.988€                   

Materiële kosten 384.013€                       

Rente en afschrijvingen 115.327€                        

Overheadlasten 1.571.534€                     

TOTAAL UITGAVEN 8.345.862€                    

Bijdrage OJZ Jeugd 2.401.011€                    

Bijdrage OJZ Zorg 2.732.540€                    

Bijdrage regiogemeenten Amstelland Jeugd 18- (zie Bijlage 3: Bijdrage per regiogemeente) 169.466€                       

Bijdrage GGD (Gemeentelijk Aandeel) 2.949.641€                    

TOTAAL ONTVANGSTEN 8.252.658€                    

SALDO van baten en lasten (excl. mutaties reserves en voorzieningen) -93.204€                        

Onttrekking Voorziening frictiekosten overname personeel JBRA en Blijfgroep 93.204€                         

Mutaties in reserves en voorzieningen 93.204€                         

SALDO van baten en lasten (Incl. mutaties reserves en voorzieningen) -€                                

Begroting 2018Omschrijving
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De opbouw van het vaste personeel ziet er als volgt uit: 

 

 
 

Voor 2018 wordt de formatie opgehoogd met 0,67 fte vertrouwensarts (€ 60.000). De kosten hiervan 

worden voor 2018 gedekt door de gemeente Amsterdam. Dit is niet verwerkt in bovenstaande begroting 

2018. 

 

Materiele kosten 

De begrote materiële kosten bestaan uit: kosten leaseauto’s € 65.000; ICT kosten € 217.000;  personeel 

gerelateerde kosten zoals bijvoorbeeld opleidingen € 85.000; juridische kosten € 15.000 en overige 

kosten € 2.000. 

 

Budget materiële kosten preventie-activiteiten 

In de begroting van Veilig Thuis is niet opgenomen een activiteitenbudget voor 

preventiewerkzaamheden (niet-wettelijke taken). De hoogte hiervan wordt per jaar bepaald; de dekking 

is bij Afdeling Zorg. Ter indicatie van de omvang: in 2017 is hiervoor een bedrag van € 61.000 

beschikbaar gesteld. 

 

Overheadlasten 

De overheadlasten bestaan uit: overhead GGD € 600.000; overhead bedrijfsbureau MGGZ € 500.000 en 

huisvestingskosten € 470.000. De overheadlasten van de GGD bestaan uit kosten directie, staf, 

communicatie, juridische zaken, personeelszaken, business control, AO/IC en de accountantsdienst 

ACAM. Het bedrijfsbureau MGGZ ondersteunt Veilig Thuis. De overheadlasten van het bedrijfsbureau 

bestaan uit kosten financiën, kwaliteit, functioneel applicatiebeheer/zorgadministratie, cliëntadviesraad, 

management, beleid en innovatie & ondersteuning.  

 

Tijdelijk Huisverboden (THV) 

De activiteit Tijdelijke Huisverboden (THV) zal in de loop van 2017 (planning 1 juli 2017) worden 

ondergebracht bij Veilig Thuis. De invulling van de activiteit omhelst het aannemen van de meldingen en 

de beoordeling. Met de overgang is een tweetal geldstromen gemoeid, te weten € 250.000 (GGD) en  

€ 230.000 (gemeente Amsterdam, bijdrage Onderwijs, Jeugd en Zorg (OJZ)). 

De baten en lasten van THV zitten nog niet in de begroting van 2018. Dit wordt opgenomen in de 

begroting als de activiteit THV definitief is ondergebracht bij Veilig Thuis.  

 

 

Bijlage 1: Onderbouwing salariskosten personeel begroting VT 2017 en 2018

Programmadirecteur 020 Veilig Thuis Schaal 16 124.100 1,00           124.100€              

Stafmedewerker Schaal 11 78.600 0,40          31.440€                 

Informatiemanager Schaal 11 78.600 0,40          31.440€                 

Communicatiemedewerker Schaal 10A 73.900 0,40          29.560€                

Teamleider Schaal 11A 83.700 2,78           232.686€              

Werkbegeleider Schaal 10A 73.900 1,00                  73.900€                 

Medewerker Veilig Thuis Schaal 10 68.900 59,60        4.106.440€           

Sociaal psychiatrisch verpleegkundige Schaal 10 68.900 6,00          413.400€              

Gedragsdeskundige Schaal 11 78.600 1,56           122.616€              

Vertrouwensartsen Schaal 12 88.800 2,56           227.328€              

Management assistenten Schaal 8 55.000 0,90          49.500€                

Management assistenten Schaal 7 48.500 0,90          43.650€                 

Administratief medew - politiemeldingen Schaal 8 55.000 3,09           169.950€              

Totaal 80,59        5.656.010€           

Peiljaar salarissen : juli 2016. Gebaseerd op periodiek 10.

Begroting 2018Omschrijving Parameter Salarislasten* Aantal fte
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ONTVANGSTEN 

 

Bijdragen 

De bijdragen zijn onderverdeeld in gemeente Amsterdam (bijdrage OJZ en bijdrage GGD) en de 

Amstelland gemeenten. 

De bijdrage van gemeente Amsterdam bestaat uit drie bedragen: OJZ afdeling Jeugd € 2,4 mln., OJZ 

afdeling Zorg € 2,7 mln. en GGD € 2,9 mln.. Deze bijdrage is gebaseerd op historische bedragen welke 

zijn aangepast op basis van besluiten van het algemeen bestuur en commissie regioaanpak Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling/Veilig Thuis. 

 

De bijdrage van de regiogemeenten, in totaal € 169.466,  is gebaseerd op inwonersaantallen. In 

onderstaande tabel is een uitsplitsing gemaakt naar de vijf regiogemeenten. 

 

 
 

 

De bijdrage van de Afdeling Zorg van de gemeente Amsterdam wordt gedekt door Rijksmiddelen, te 

weten de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), dat aan centrumgemeenten wordt verstrekt 

ten behoeve van regionale taken. Ter vereenvoudiging van de financiënstromen heeft Amsterdam met 

de Amstellandgemeenten afgesproken gezamenlijke, regionale taken per 2017 direct uit DUVO te 

financieren. Daarom worden de Amstellandgemeenten niet op hun 18+ budget aangeslagen voor 

dekking van Veilig Thuis. 

 

VOORZIENING 

 

Onttrekking voorziening frictiekosten 

Vanaf 1 juni 2016 is Veilig Thuis één organisatie met één cao. Medewerkers van Jeugdbescherming Regio 

Amsterdam, Vita Welzijn in Amstelland, Blijf Groep in Amsterdam, zijn vanaf die datum in dienst 

gekomen van de gemeente Amsterdam (cao NRGA). Deze medewerkers zijn overgegaan van hun 

oorspronkelijke cao naar de cao NRGA. Ten behoeve van die wjiziging van cao is een Sociaal Plan 

opgesteld. De uitvoering van dit Sociaal Plan brengt de komende jaren  frictiekosten met zich mee.  

In 2016 is door de gemeente Amsterdam een bedrag van  € 700.000 gedoteerd aan de voorziening 

frictiekosten. De komende jaren kan een beroep op deze voorziening worden gedaan. In 2018 

verwachten we een beroep op deze voorziening te doen van € 93.000. 

 

 

 

Bijdrage regiogemeenten Amstelland Jeugd 18-

Regiogemeenten

Inwoneraantallen 

1-1-2016 + 

berekeningstool 

Amstelland-regio Begroot 2018

Aalsmeer 31.299 28.014,75€    

Amstelveen 88.602 79.304,86€    

Diemen 26.840 24.023,64€    

Ouder-Amstel 13.411 12.003,76€    

Uithoorn 29.181 26.118,99€    

Totaal 189.333 169.466,00€  
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5. Centrum Seksueel Geweld 

 

Het Centrum Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland (CSG) is een netwerkorganisatie met een eigen 

herkenbare toegang door de naamgeving, een eigen telefoonnummer en registratiesysteem 

(frontoffice) en herkenbare communicatiemiddelen. 

Het CSG is een van de 14 CSG (in 2017 16) verspreid over het land. 

Kernpartners van het CSG zijn; GGD Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam Amstelland, Academisch 

Medisch Centrum- Emmaziekenhuis, OLVG Oost, BRight GGZ Jeugd en Gezin Amsterdam, De Bascule 

Equator Foundation, Slachtofferhulp Nederland, Qpido- Spirit Specifieq, Politie Eenheid Amsterdam, de 

hoofdofficier van het Arrondissementsparket Amsterdam. 

De telefonische bereikbaarheid van het CSG wordt op werkdagen van 8.30 tot 22.00 uur verzorgd door 

de frontoffice van Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland. De zorg coördinatoren van de GGD en de 

kinderartsen van het AMC zijn 24/7 beschikbaar voor slachtoffers van acuut seksueel geweld (dit is 

verkrachting of aanranding korter dan 8 dagen geleden), ongeacht of zij via de politie worden 

aangemeld of zich via de frontoffice aanmelden. Slachtoffers van verkrachting en aanranding korter dan 

8 dagen geleden krijgen integrale (na)zorg op forensisch, medisch en psychisch gebied,  zorgcoördinatie 

genoemd. Indien met behulp van een screeninginstrument en de beoordeling door een GZ psycholoog 

wordt vastgesteld dat er sprake is van (risico op) posttraumatische stressstoornis (PTSS) wordt zonder 

uitstel traumabehandeling geboden door de betrokken GGZ instellingen. Met de beoordeling wordt een 

Diagnose-BehandelCombinatie (DBC) geopend. 

Slachtoffers van verkrachting of aanranding langer dan 8 dagen geleden maar korter dan 8 weken 

geleden worden gescreend op tekenen van PTSS en indien nodig naar passende zorg begeleid. Tot deze 

zorg beschikbaar is wordt een overbruggend aanbod gedaan voor stabilisatie in de vorm van watchfull 

waiting en psycho-educatie in groepsvorm. Via een website kunnen mensen uit het netwerk van het 

slachtoffer informatie krijgen over hoe zij het slachtoffer het best kunnen ondersteunen.  

Slachtoffers van seksueel geweld langer dan 8 weken geleden worden in een telefonisch gesprek 

verwezen naar passende hulpverlening. 

Door middel van gerichte regionale communicatie wordt het bestaan en het aanbod van het CSG 

bekend gemaakt onder bewoners van Amsterdam-Amstelland. 

In 2016 zijn 209 gesprekken door de frontoffice gevoerd, 176 acute slachtoffers hebben intensieve 

zorgcoördinatie gekregen. 

 

  



13 
 

6. Begroting Centrum Seksueel Geweld 

2018 

 
 

 
 
De begroting van CSG 2018 is gelijk aan de begroting van CSG 2017. 

 

 

UITGAVEN 

 

Kosten front-office 

De kosten voor de front-office van CSG bestaan uit de kosten voor een medewerker front-office die de 

binnenkomende gesprekken behandeld. De kosten van deze 0,2 fte medewerker Veilig Thuis inclusief 

overheadkosten zijn € 14.940.  

 

Kosten zorgcoördinatie 

De kosten voor de uitvoering van de zorgcoördinatie, met name voor de post-puberale jongere 

slachtoffers en volwassen slachtoffers van acuut seksueel geweld die zich ofwel via de politie ofwel via 

de frontoffice melden, zijn € 162.619. De kosten bestaan hoofdzakelijk uit uren voor aanwezigheid bij 

zedenonderzoek, nazorgtraject, organisatie en beoordeling screeningsinstrument PTSS door GZ 

psycholoog. Zorgcoördinatie is 24/7 beschikbaar. 

 

 

 

Begroting Centrum Seksueel Geweld 2018

Omschrijving

Begroting 

2018

Lasten

kosten front-office 

Personeel 12.340€          

Overheadlasten 2.600€           

kosten zorgcoördinatie 

Personeel 157.175€        

Materiële kosten 5.444€           

kosten CSG

Personeel 87.199€          

Materiële kosten 27.000€          

Overheadlasten 10.010€          

Totaal lasten 301.768€        

Baten

Bijdrage OJZ, afdeling Zorg 301.768€        

Totaal baten 301.768€        

Saldo -€               
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Kosten CSG 

Ten opzichte van de begroting 2016 zijn er twee wijzigingen in de begroting 2018. Ten eerste is het 

communicatiebudget op basis van het communicatieplan opgehoogd met ruim € 7.000 tot € 20.000. Dit 

geld wordt onder andere besteed aan doorlopende campagnes via internet. Daarnaast is er een post 

voor slachtoffers van seksueel geweld langer dan 8 dagen en korter dan 8 weken geleden. De begroting 

van de zorg voor deze slachtoffers is gebaseerd op een pilot in 2017 en betreft kosten van frontoffice 

medewerkers voor watchfull waiting € 10.500, inzet GGZ voor beoordeling screening € 15.600, inzet 

groepsbegeleiding GZ psycholoog voor psycho-educatie € 3.750 en kosten voor het doorontwikkelen en 

onderhouden van een site voor het versterken van het netwerk € 5.000. Verder zijn er in 2018 kosten 

begroot voor 0,1 fte communicatieadviseur € 7.350, 0,67 fte netwerkcoördinator €52.461, onderhoud 

website/formatus € 2.000, scholing en netwerkbijeenkomsten € 5.000 en overheadkosten (bijdrage 

directie, P&O, communicatie, financiën, werkplekken, ICT,  etc.) voor de 0,77 fte personeel van € 10.010. 

De totale begrote kosten komen hiermee op € 124.209. 

  

 

ONTVANGSTEN 

 

CSG wordt gefinancierd vanuit de gemeente Amsterdam € 301.768. 

De bijdrage van de Afdeling Zorg van de gemeente Amsterdam wordt gedekt door Rijksmiddelen, te 

weten de Decentrale Uitkering Vrouwenopvang (DUVO), dat aan centrumgemeenten wordt verstrekt 

ten behoeve van regionale taken. Ter vereenvoudiging van de financiënstromen heeft Amsterdam met 

de Amstellandgemeenten afgesproken gezamenlijke, regionale taken per 2017 direct uit DUVO te 

financieren. Daarom worden de Amstellandgemeenten niet op hun 18+ budget aangeslagen voor 

dekking van het Centrum Seksueel Geweld.  


