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Wat doet GGD Drenthe om 
de sociale veiligheid te 
beschermen?
• Veilig Thuis Drenthe
• Openbare Geestelijke Gezondheidszorg
• Centrum Seksueel Geweld
• Zorgcoördinatie bij mensenhandel



Veilig Thuis Drenthe   

Advies- en meldpunt waar inwoners en 
professionals, die te maken hebben met 
vermoedens of situaties van huiselijk geweld of 
kindermishandeling, terecht kunnen. 

Veilig Thuis doet waar nodig onderzoek en brengt 
hulp op gang om het huiselijk geweld of de 
kindermishandeling duurzaam te stoppen. 

ca. 2.000 meldingen en 2.300 adviezen per jaar 



Veilig Thuis Drenthe 

WMO en Jeugdwet

Landelijke ontw.

Gemeenten - 
Regiovisie

Advies en 
Meldpunt
     VTD

Wettelijk kader: Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning en Jeugdwet

Landelijke ontwikkelingen voor alle Veilig 
Thuis organisaties: 
• Radarfunctie/verscherping meldcode
• Vernieuwd triage-instrument
• Actualisatie handelingsprotocol
• Vernieuwd informatie protocol
• Verstevigen straf en zorg
• Ouderenmishandeling
• ICT
• Veilig Thuis professional van de toekomst
Programma VWS  kindermishandeling en 
huiselijk geweld
Gemeenten zijn opdrachtgever:  
ontwikkeling Regiovisie huiselijk geweld 
en kindermishandeling  
VNG model handelingsprotocol Veilig 
Thuis

Samen-
werkings
partners

Cliënt/melder of professional



Veilig Thuis Drenthe

MDA++

• Voor slachtoffers van acuut 
ernstig geweld of structureel 
geweld

Tijdelijk 
huisverbod

• Voor inwoners 
van Drenthe  die 
te maken krijgen 
met huisverbod

 

Voorlichting & 
Training 

• Trainingen, lessen, 
voorlichtingen en 
workshops over de 
aanpak huiselijk 
geweld en 
kindermishandeling en 
de meldcode. 

 



Centrum Seksueel Geweld

Het Centrum Seksueel Geweld Groningen-Drenthe 
biedt hulp aan slachtoffers van een aanranding of 
verkrachting, binnen 7 dagen na het incident 

Medische, forensische en psychosociale zorg op één 
locatie

Samenwerking tussen GGD Drenthe en Groningen, 
Zedenpolitie, UMCG, Schepersziekenhuis Emmen, 
PsyQ en GGZ Drenthe.

ca. 20 meldingen en 20 adviezen per jaar



Centrum Seksueel Geweld

WMO 

Landelijke ontw.

Centrum gemeente

Landelijk 
nummer

CSG

Wettelijk kader: Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 

Landelijk dekkend netwerk Centra 
Seksueel Geweld 

Centrumgemeenten Emmen en 
Groningen 

CSG Drenthe en Groningen
Protocol CSG

Samen-
werkings
partners

Cliënt of professional



Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg 

ca. 280 meldingen en 200 adviezen en consultaties per jaar

 Voor mensen die hulp nodig hebben, maar hier niet om kunnen of willen vragen. 
 Mensen die ernstige problemen hebben en al wel ergens in zorg zijn maar bijv. 

overlast veroorzaken of waar een huisontruiming onafwendbaar lijkt.
 Mensen die geen zorgverzekering hebben die gemeld worden door zorgverleners.

• Advies- en Meldpunt OGGz 
• Casus- en procesregie 
• Bemoeizorg: sociaal verpleegkundige inzet (somatiek, vervuiling, hoarding)
• Toeleiden naar hulp: zo kort als mogelijk en zo lang betrokken als nodig 
• Monitoring 

Gemeentelijk convenant: oa. GGD, GGZ, VNN, Politie, 
Woningbouw, Maatschappelijk Werk



Openbare Geestelijke 
Gezondheidszorg

WMO en WPG

Landelijke ontw.

Gemeenten - 
Regiovisie

Advies en 
meldpunt
OGGz

Wettelijk kader: Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning 
en Wet Publieke Gezondheid

Landelijke ontwikkelingen: 
• ‘Sluitende aanpak personen met 

verward gedrag’  
• Wet verplichte GGZ 

Centrumgemeente functie vervalt:  visietraject OGGz
Werkagenda Drents Zorglandschap  

OGGz Vangnet (basis)
Advies en meldpunt OGGz
OGGz voorzitterschap 
ZonMW aanvraag niet-acute 
meldingen - gehonoreerd

Samen-
werkings
partners

OGGz

Cliënt of professional





Zorgcoördinatie mensenhandel

(WMO) 

Landelijke/ regionale  
ontw.

Gemeenten (BVD)

Geen strikt wettelijk kader, maar 
kwetsbare burger valt onder Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning
• Landelijk:  nauwe samenwerking met 

Stichting Comensha 
• In Noord Nederlands verband wordt 

gewerkt aan een plan van aanpak voor 
de bestrijding van mensenhandel.
Opdrachtgever is Bestuurlijk 
Veiligheidsoverleg Drenthe, de 12 
Drentse burgemeesters

Functie zorgcoördinator in Drenthe 
zal  bij Veilig Thuis worden 
ondergebracht

Samen-
werkings
partners

ZoCo 
Mensen
handel

Cliënt via professional



Samenwerkingspartners



Wat valt op?

• Er is overlap in cliënten
• Er is overlap in samenwerkingspartners
• Iedere taak heeft eigen meldpunt en triage

• Iedere taak heeft eigen landelijke ontwikkelingen
• Rondom iedere taak heerst “bestuurlijke drukte”
• Iedere taak heeft eigen protocollen/lopende convenanten e.d.



 

TRIAGEROUTE 
Veilig Thuis

TRIAGEROUTE 
Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg

TRIAGEROUTE 
Centrum Seksueel 
Geweld

OGGz

 

ZoCo 
Mensen
handel

TRIAGEROUTE 
Veiligheidshuis

Huidige situatie

TRIAGEROUTE 
Zorgcoördinatie 
mensenhandel



 

 



Ambitie programma “zorg en 
veiligheid”Zorgen voor toeleiding van mensen of 
gezinnen in een sociaal of fysiek onveilige 
situatie naar de juiste hulp of zorg (bij niet-
acute situaties)

• In samenwerking met ketenpartners
• Eenvoudig en laagdrempelig voor cliënten 

en professionals
• Structurele en duurzame oplossing
• Afgestemde oplossing
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