
Het Veiligheidsteam
Het Veiligheidsteam in regio West-Brabant West is een netwerk van 
professionals dat samenwerkt. Het doel van het Veiligheidsteam is de 
veiligheid van kinderen zo snel mogelijk te herstellen. In deze flyer  
leest u hoe het Veiligheidsteam werkt. 

Het is belangrijk dat 

kinderen liefdevol en 

veilig kunnen opgroeien. 

Vaak gaat dit goed.  

Soms lukt dit niet.  

Dan is er meer nodig  

om de situatie weer  

veilig te krijgen.  

In die situaties gaan 

medewerkers van  

het Veiligheidsteam 

samen met uw  

gezin aan de slag.

In het Veiligheidsteam 

zitten jeugdprofessionals 

van de gemeenten, een 

gedragswetenschapper, 

professionals van  

Veilig Thuis, 

Gecertificeerde 

Instellingen 

(jeugdbescherming) 

en de Raad voor de 

Kinderbescherming.

Bij zorgen over hoe het 

met uw kind(eren) gaat, 

vult de medewerker van 

het Veiligheidsteam met 

u de Veiligheidskaart 

in. Daarin schrijven we 

wat er goed gaat, waar 

zorgen over zijn, welke 

hulp wel en niet gewerkt 

heeft en wat er nu nodig 

is. De medewerker die 

de Veiligheidskaart 

met u invult is uw 

contactpersoon.

Het Veiligheidsteam 

bespreekt de Veiligheids-

kaart van uw gezin en 

denkt mee over hoe het 

weer veilig kan worden 

voor uw kind(eren). 

De medewerkers van  

het Veiligheidsteam gaan 

altijd met u in gesprek 

over wat er nodig is om 

dat te bereiken. Ze blijven 

betrokken tot het veilig is 

voor de kinderen. 

Waarom Wie Wat Hoe?

Alle betrokken medewerkers van het Veiligheidsteam 

hebben een geheimhoudingsplicht. Dit betekent  

dat zij informatie over uw gezin alleen met uw toe-

stemming mogen delen. Als er een vermoeden  

is van kindermishandeling en/of huiselijk geweld, is 

toestemming niet altijd noodzakelijk. 

Het kan nodig zijn dat er in het Veiligheidsteam een 

melding of een verzoek tot onderzoek aan Veilig Thuis 

of de Raad voor de Kinderbescherming wordt gedaan. 

Als dit gebeurt ontvangt u hier informatie over.

Vragen, rechten en plichten?

De informatie op de Veiligheidskaart kunt u opvragen 

bij uw contactpersoon. U heeft het recht om te laten 

weten dat u het niet eens bent met bepaalde 

informatie op de Veiligheidskaart.



Meer informatie

Veiligheidsteams in West-Brabant West: 
samenwerken aan veiligheid 

Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen  

met uw contactpersoon die de Veiligheidskaart  

met u invult. 

Wilt u meer over de organisaties van het Veiligheidsteam 

weten? Bezoek de volgende websites:

› www.veiligthuiswb.nl/ 

› www.jeugdbeschermingbrabant.nl/ 

› www.williamschrikker.nl/

› www.kinderbescherming.nl/ 

› www.springjeugd.nl 

Meer informatie over de meldcode huiselijk geweld  

en kindermishandeling: 

›  www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ 

huiselijk-geweld/meldcode 
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Instellingen  
(jeugdbescherming)

•  Raad voor de  
Kinderbescherming 

Aanpak:
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