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Bijlage 1: Werkproces OVV, versie april 2019

WERKPROCES OVERLEG VEILIG VERDER met ouders en kinderen aan tafel

Verzoeker heeft de mogelijke uitkomst van een Raadsonderzoek naar betrokkenen benoemd.

Voorafgaand aan het overleg:

1

Procedure inbreng VTB:
• Zorgaanbieder kan een voornemen tot inbreng VTB bij USD melden

Tijdens Overleg Veilig Verder wordt gezamenlijk een besluit over de vervolgaanpak ten aanzien van 
de ingebrachte casussen genomen.

noodzakelijk is om de veiligheid en ontwikkelingskansen van jeugdige(n) te borgen of
• er alsnog met aangescherpte afspraken in vrijwillig kader verder gewerkt kan worden.

VTB (verzoek tot bespreking):
Verzoeker komt in een vrijwillig kader niet verder met een casus en vraagt zich af of:

• een onderzoek door de Raad voor de kinderbescherming,
• de inzet van versterkte procesregie,
• een combinatie van versterkte procesregie en raadsonderzoek.

Inhoudelijk t.a.v. VTB:
Per ingebrachte jeugdige moet apart de NAW-gegevens ingevuld worden. Alle andere 
gevraagde informatie kan voor alle kinderen gebruikt worden.
Bij verschillende ouders moeten kinderen in aparte VTB’s ingebracht worden 
Informatie dient feitelijk concreet waarneembaar, recent en actueel te zijn. 
Feiten en meningen graag scheiden.
Zorgen en ontwikkeling per kind omschrijven
Tenminste 1 andere professionele bron vermelden, inclusief toestemming voor het gebruik 
van informatie
Een VTB moet altijd voorzien worden van een bijgevoegd veiligheidsplan of 
veiligheidsafspraken vernoemd in het VTB-format

«

• USD geeft akkoord voor inbreng in OVV. Bij verschil van mening tussen zorgaanbieder en USD 
of VT wordt de Raad gebeld voor consult. Als Raad vóór inbreng is dan wordt de casus 
aangebracht bij OVV.
De verzoeker stelt ouders op de hoogte van het voornemen tot het schrijven van een VTB en 
bespreking in OVV. Bij samengestelde gezinnen, waarbij de andere ouder met gezag geen 
onderdeel uitmaakt van het te bespreken gezin, dan stelt de verzoeker de andere ouder 
eveneens op de hoogte van de bespreking in OVV.
De verzoeker bespreekt in overleg met het gezin en de jongere (boven de 12 jaar) of ze 
aanwezig zijn bij de bespreking in OVV en licht hen in over de informatie-uitwisseling tussen 
deelnemende organisaties bij OVV. Het gesprek met de jongere kan ook buiten het OVV 
plaatsvinden, aansluitend bij de wens van de jongere.
Verzoeker geeft tijdig (in ieder geval een week tevoren) aan of jongere 12+ door de voorzitter 
gesproken kan worden en ja ja op welke wijze

Informeren van ouders over VTB:
• De verzoeker stelt ouders en jeugdige(n) vooraf op hoogte van de inbreng en de werkwijze 

van het Overleg Veilig Verder
• De verzoeker laat ouders weten met welk doel het VTB besproken wordt: advies, versterkte 

procesregie, verzoek tot onderzoek Raad voor de kinderbescherming (evt in combinatie met 
versterkte procesregie) en legt uit dat de uitkomst van het overleg anders kan zijn dan het 
doel.
Ouders en jeugdigen ouder dan 16 jaar zijn voorafgaand aan de inbreng in de gelegenheid 
gesteld het VTB te lezen en reactie te geven. Reactietermijn is tenminste 5 werkdagen.
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Tijdens het overleg
• Vaste deelnemers zijn; Voorzitter en secretaresse namens de Regio, de Raad voor de 

Kinderbescherming, een vertegenwoordiger (procesregisseur) van de Gemeente van de 
woonplaats van het gezin en de verzoeker.

• Verzoeker kan zijn: Veilig Thuis, USD gemeente, jeugdhulpaanbieder en Gl onder regie van USD
• Op maat wordt aanvullend een Versterkte procesregisseur, VT, hulpverlenende organisatie of 

andere betrokkenen uitgenodigd door verzoeker
• In de notulen worden vastgelegd:

- overwegingen (eventuele inhoudelijke aanvullingen op de inbreng)
- het genomen besluit (inclusief de onderbouwing)
- gemaakte afspraken ta.v. aanvullingen of wijzigingen in het VTB en/of vervolg 
-veiligheidsvoorwaardenZ-afspraken
- wie doet wat als er niet aan de veiligheidsvoorwaardenZ-afspraken wordt
- regie-afspraken

Planning
Secretaresse OVV registreert het binnengekomen VTB in OVV-registratiesysteem Regipro. 
Secretaresse checkt volledigheid VTB: zijn ouders op de hoogte van VTB, NAW-gegevens 
beide ouders en kinderen, aanwezigheid documenten mn. veiligheidsplan 
Wanneer de inbreng maandag vóór 10.00 uur wordt aangebracht dan wordt deze 1 week, 
doch uiterliJk binnen 2 weken later op dinsdag besproken in het Overleg Veilig Verder. 
Voorzitter laat maandagmiddag aan secretaresse weten wie er uitgenodigd moet worden 
voor de bespreking in OVV.
De verzoeker en andere deelnemers ontvangen dinsdagmiddag na inleverdatum na 15.00 uur 
via secretaresse OVV een uitnodiging voor de bespreking van het VTB in het Overleg Veilig 
Verder met de exacte tijd waarop de inbreng in de volgende week op dinsdagochtend 
besproken wordt.
Verzoeker stelt ouders z.s.m. telefonisch of persoonlijk op de hoogte van de datum en tijdstip 
van bespreking
De secretaresse OVV verstuurt uiterlijk dinsdag aan ouders een brief met uitnodiging en een 
folder over OVV
Het Overleg Veilig Verder komt wekelijks op dinsdagen bijeen tussen 9.30 -13.15 uur op het 
Regiokantoor aan de Burgemeester de Bordesstraat 80 in Bussum.
Er zijn 3 tijdstippen: 9.30 uur, 10.45 uur en 12.00 uur. Bij meer inbreng dan 3 wordt er 
geprioriteerd en doorgeagendeerd naar de eerstvolgende dinsdag. 
Bij vragen over de (voorkeurs)planning van een inbreng kan de verzoeker contact opnemen 
met Miranda Rensen of Franca Winter (de secretaresses van het Overleg Veilig Verder) via 
veilig.verder@reqioqv.nl of via telefoonnummer: 035- 7600719 of 06-52578010. 
Geef ook aan eventuele tiJdsvoorkeurZbeschikbaarheid op eerstvolgende dinsdag tussen
9.30 en 14.00 uur voor de bespreking van het VTB in het Overleg Veilig Verder.

De verzoeker schrijft het VTB en een veiligheidsplan of vult veiligheidsafspraken in in format 
VTB
De verzoeker legt het VTB aan ouders voor en vraagt om reactie binnen 5 werkdagen 
De verzoeker (USD of Veilig Thuis) stuurt het concept-VTB inclusief bijlagen per mail naar 
veiliq.verder@regioqv.nl met de vraag om agendering op het eerstvolgende overleg.

• Verzoeker geeft aan of en zo ja welke inhoudelijk betrokken professional(s) er naast de 
verzoeker zelf, uitgenodigd moet worden (naam en mailadres toevoegen).

• Verzoeker informeert deze professional(s) en nodigt hen uit voor het overleg
• De verzoeker geeft aan of er veiligheidsrisico's zijn bij bespreking in OVV. Als daar twijfel over 

is, neem je contact op met de voorzitter zodat er veiligheidsafspraken gemaakt worden.
Op het Regiokantoor is een veiligheidsprotocol van kracht en wordt, indien nodig, gebruik 
gemaakt van een mobiele noodknop.

• Verzoeker zet in VTB wanneer verzoeker bereikbaar is voor voorzitter OVV voor 
verhelderingsvragen of aanvullingen voorafgaand aan agendering.

• De verzoeker dient zelf altijd aanwezig te zijn bij de bespreking van het VTB in het Overleg 
Veilig Verder!
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1.
2.
3.
4.

Werkwijze Secretaris OVV Veilig Verder
Ingekomen stukken in Regipro uitprinten en gegevens toevoegen in Regipro 
Volledigheid VTB checken: zijn beide juridisch ouders op de hoogte van VTB, namen, BSN, 
geboortedata, woonplaats, (GBA)adresgegevens ouders, aanwezigheid documenten mn. 
Veiligheidsplan
Dinsdagmiddag agenda maken in Regipro
Dinsdagmiddag agenda en stukken versturen aan alle aanwezigen en inbrengers 
Dinsdagmiddag de notulen versturen aan alle aanwezigen, verzoeker en de Raad
mn.zw@rvdk.minvenj.nl
Contactpersonen selecteren vanuit Regipro sociale kaart - organisaties:
- USD Hilversum (Susanne Maessen)
- USD Weesp (Wendy Rodenburg)
- USD Wijdemeren (Els van de Poll)

Na afloop van het overleg:
Verzoeker maakt afspraken t.a.v. (warme) overdracht met de Versterkte procesregisseur 
of Raadsonderzoeker

• Secretaresse OVV slaat notulen op in OVV-registratiesysteem Regipro
• Secretaresse OVV stuurt de notulen per mail naar ouders en jongere, alle vaste en 

incindentele deelnemers en verzoeker.
• Bij versterkte procesregie ook afschrift van notulen naar teamleider USD
• Verzoeker voert eventuele benodigde wijzigingen in VTB of andere afspraken uit binnen de 

afgesproken termijn.
• Verzoeker (USD of VT) stuurt zelf VTB met notulen en eventuele bijlagen in via CORV nadat 

alle acties zijn uitgevoerd, bij voorkeur dezelfde dag, uiterlijk binnen twee werkdagen.
• Verzoeker stuurt copie van definitieve VTB en evt gewijzigde bijlagen aan secretaresse OW. 

Deze versie wordt in OVV-registratiesysteem Regipro opgeslagen waarna de casus afgesloten 
wordt.

Structuur tijdens het Overleg Veilig Verder
Voorafgaand aan het overleg heeft de voorzitter een kort vooroverlegje (5 min.) met het aanwezige 
kind(eren) om de gang van zaken aan tafel en "spelregels" uit te leggen

Vaste deelnemers nemen plaats en krijgen een naambordje met organisatienaam voor zich 
De voorzitter ontvangt de genodigden en stelt de aanwezige (vaste) deelnemers voor. 
De voorzitter legt het doel van het overleg uit aan de ouder(s) en evt. de kinderen. 
De voorzitter, de Raad en de Versterkte procesregisseur geven aan dat zij het VTB hebben 
gelezen. De voorzitter vraagt aan de oucler(s)/opvoeders of zij het VTB hebben gelezen. De 
voorzitter vraagt of er nog actuele ontwikkelingen zijn die van belang zijn om te noemen 
vóórdat tot bespreking overgegaan wordt.
De voorzitter vraagt aan de Raad, de Versterkte procesregisseur en de Gemeente of zij nog 
vragen aan de ouder(s) hebben ter verduidelijking van het VTB. De voorzitter vraagt de 
verzoeker om zijn of haar zorgen kenbaar te maken. Met andere woorden, wat zijn de onveilige 
factoren binnen de opvoedsituatie en wat dient er in de opvoedsituatie te veranderen? 
De verzoeker geeft kort zijn of haar visie op wat er moet gebeuren om de opvoedsituatie in de 
komende tijd zo veilig mogelijk te maken aan de hand van de gestelde veiligheidsvoorwaarden 
en/of -afspraken.
Ouders wordt gevraagd om hun visie te geven op wat er volgens hen moet gebeuren om de 
opvoedsituatie in de komende tijd zo veilig mogelijk te maken. 
De Raad voor de Kinderbescherming en Versterkte procesregisseur krijgt de gelegenheid 
vragen te stellen en/of geeft haar visie en geeft aan of de zaak in onderzoek wordt genomen 
Als aan versterkte procesregie gedacht wordt krijgt gemeente of beoogd Versterkte 
procesregisseur de gelegenheid om uitleg te geven over de versterkte procesregie. 
Er wordt bij afsluiting van het overleg een samenvatting gegeven en er wordt stilgestaan bij de 
(aangescherpte) veiligheidsafspraken en de te behalen resultaten.
Indien nodig en mogelijk wordt het veiligheidsplan, -voorwaarden of -afspraken bijgesteld. 
De voorzitter geeft aan welke keuze wordt gemaakt. Na het kenbaar maken van de keuze is er 
geen discussie meer mogelijk.
De genodigden, de verzoeker en indien van toepassing de raadsonderzoeker of Versterkte 
procesregisseur naar een andere ruimte en maken hier de eerste afspraken in hun agenda's.
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- USD Huizen, Blaricum en Laren n-h (Fatima Ramli)
- USD Gooise meren (Tina van Putten)
- OVV vaste deelnemers (RvdK, S. Thuis R Spruijt mn.zwtg)rvdk.minveni.nl, Voorz/secr. OVV)

• GBA check doen en enventuele aanvullingen/wijzigingen doorgeven tijdens OVV overleg met 
verzoek aan inbrenger om deze gegevens in te vullen.

Taken:
• Eens per twee weken Inbreng COB en monitor Overleg Veilig Verder bijwerken.



Bijlage 2: Format Verzoek tot bespreking

{Ontbreekt nog, wordt later toegevoegd, inclusief format VTO.}

Cyv* 5



Bijlage 3: Richtlijnen spoedaanvragen

Afwegingen en voorbereiding spoedmelding maatregel, VOTS of VOVO):

Ga ook na of en in hoeverre het netwerk beschikbaar is hiervoor.

Cyvv. 6

De spoedmelding wordt, na telefonisch overleg met de bureaudienst van de RvdK, schriftelijk gedaan 
tenzij er geen tijd verloren mag gaan. Het schriftelijke verzoek tot onderzoek wordt in dat geval zo 
spoedig mogelijk alsnog gedaan.

Afwegingskaders en samenwerkingsafspraken civiele spoedmaatregel, 
Regio Gooi- en Vechtstreek
Concept - mei 2019

E. Als conclusie is een MUHP, checkt en regelt de melder:
* Is er al een pleeggezin/ plek in instelling beschikbaar?
* Bij een gesloten MUHP is een instemmingsverklaring noodzakelijk van een 

GZ-psycholoog.
Rechtbank Utrecht wil een instemmingsverklaring uiterlijk binnen 1 dag. Als ouders akkoord gaan met 
gesloten plaatsing, kan MUHP in vrijwillig kader verzocht worden bij de kinderrechter door gemeente 
of Gl. Dan is er geen VOTS nodig. Als de relatie tussen kind en ouder(s) hiermee teveel onder druk 
komt te staan, is er indicatie voor een verzoek VOTS bij de RvdK.

Criteria voor een spoedmelding bij de RvdK:
• Een (vermoedelijk) acute en ernstig bedreigende situatie voor het kind;
• In deze situatie is onmiddellijk hulp nodig;
• Ouders accepteren deze hulp niet in vrijwillig kader.

C. Maak bij afweging uithuisplaatsing inzichtelijk wat meer schadelijk is voor kind: (tijdelijk) 
weghalen uit thuissituatie om veiligheid kind te waarborgen of in de situatie laten blijven 
waar het kind in verkeert ten tijde van melding?

D. Is een uithuisplaatsing van de kinderen noodzakelijk om de veiligheid te waarborgen of zijn er 
nog mogelijkheden in thuissituatie om deze veiligheid te borgen ? Ga ook na of één van beide 
ouders (bijv in geval van huiselijk geweld) wellicht bereid is de veiligheid van het kind te 
waarborgen (bijvoorbeeld door naar een opvanglocatie te gaan).

Als er geen spoed is, maar wel enige haast, dan kan een OVV met spoed ingepland worden: 
veilig.verder@regiogv.nl, 035 6991199.

B. Heeft de zaak grote spoed? Is het noodzakeliik om een acute en ernstige bedreiging bij de 
minderjarige onmiddellijk weg te nemen d.m.v. een kinderbeschermingsmaatregel / VOTS? Of 
is er sprake van geen gezag en moet er per direct in het belang van het kind in het gezag 
worden voorzien? Dan rechtstreeks met de bureaudienst van de RvdK bellen: 030 8882700 
(MN.ZW@rvdk.minvenj.nl).

Afwegingen t.b.v. deze criteria:
A. Zijn de zorgen met gezagdragers en (12+) kinderen besproken, evenals het inschakelen van 

de RvdK? Is hierbij ook genoeg moeite gedaan om met ouder(s)/verzorger(s) en kind(eren) in 
contact te komen? Niet alleen een brief gestuurd of via via iets gehoord, maar daadwerkelijk 
er heen gegaan om de precaire situatie te bespreken en te informeren over de melding aan de 
RvdK. Soms kan met aankondiging van gedwongen kader nog wel wat bereikt worden zodat 
geen spoedmaatregel nodig is. Is Veilig Thuis (VT) geconsulteerd in deze acute situatie 
(conform samenwerkingsafspraken gemeenten/VT)



1

F. Wanneer gezag ontbreekt (door overlijden gezagdragende ouder(s), of onbekendheid waar 
ouders verblijven danwel onmogelijkheid voor ouder om het gezag uit te oefenen of bij 
minderjarige moeder, waarbij geen gezagsvoorziening is getroffen over het kind of als ouders 
onder curatele staan): Is het noodzakelijk dat er meteen in het gezag wordt voorzien dmv van 
voorlopige voogdij?

De Gl ontvangt de melding en krijgt een warme overdracht van de RvdK en zonodig van de 
melder. RvdK en jeugdbeschermer maken een gezamenlijke afspraak waarbij de RvdK zal 
aanzeggen en de jeugdbeschermer de maatregel uitvoert (uithuisplaatsen). Bij een verhoogd 
veiligheidsrisico wordt, na onderlinge afstemming door RvdK of Gl, de politie ingeschakeld om 
te ondersteunen bij de aanzegging en uithuisplaatsing.
In overleg kan besloten worden dat de melder een rol heeft bij de uitvoering.
Besluit of ondersteuning van de politie nodig is. Afspreken wie dat gaat regelen. 
Binnen een paar uur volgt de beschikking van de kinderrechter.

Samenwerking tijdens de melding:
• Bij VOTS of VOVO melding aan de RvdK, svp eerst telefonisch overleg met de 

bureaudienst. De melding mag vervolgens schriftelijk, per email gedaan worden. 
Desgewenst is hier een format voor. Nadat de melding is gedaan, blijft de melder net zo 
lang beschikbaar tot de maatregel is uitgesproken en de jeugdbeschermer betrokken is.

• Direct na het doen van de spoedmelding bij de RvdK, informeert de RvdK vast de Gl dat er 
mogelijk een spoedmaatregel aan komt. De Gl zorgt dat een jeugdbeschermer 
beschikbaar is voor de uitvoering van de maatregel en na afstemming binnen een uur ter 
plaatse kan zijn.

• Bij MUHP, als er nog geen verblijfplek is, zoekt de melder naar een plek. Als er nog geen 
maatregel is, wordt anoniem gezocht.

• Overwegen of en hoe snel een beoordeling van eventueel letsel gedaan moet worden 
door het LECK en/of door een forensisch arts (eventueel na consultatie met 
vertrouwensarts Veilig Thuis).

• Gezamenlijke inschatting van de veiligheid van betrokkenen (cliënten en professionals).

Samenwerking als de maatregel is uitgesproken:



Bijlage bij bijlage 3: Belangrijke telefoonnummers:

Veilig Thuis 035 6991199

RvdK

Politie

DJGB

LECK 0900 4445444, info@leck.nu

Overleg Veilig Verder

Eergerelateerd geweld

LET

0800-0188

Zorg -en Veiligheidshuis

Bijlage bij bijlage 3: Afwegingen en spoedmaatregel bij risicozwangerschappen

8

Samenwerkingsafspraken overig
Om met alle partijen de professionaliteit, samenwerking en slagvaardigheid goed op peil te houden, 
heeft iedere organisatie (VT, RvdK, GI's en gemeenten) een aandachtsfunctionaris/ambassadeur voor 
de spoedafspraken -en samenwerking. Voorstel is om jaarlijks een evaluatie te houden waarbij zo 
nodig casuïstiek geëvalueerd kan worden. Met deze samenwerkingsafspraken en aanpak, beogen we 
de regionale werkwijze zoveel mogelijk overeen te laten komen. Mogelijk wordt dit gekoppeld aan het 
ambassadeurschap van RGP en/of de meldcode.

Bureaudienst Zuidwest 030 8882700 MN.ZW@rvdk.minveni.nl
Na 17.00 uur 06 48102710

Als er geen sprake is van acute onveiligheid is, maar wel enige 
haast, dan kan OVV met spoed ingepland worden: 
veilig.verder@regiogv.nl,
035 6991199

Telefoon; 035-699 18 55 
E-mail: info@zvhgv.nl

Landelijk centrum eergerelateerd geweld:
Telefoonnummer: 088 - 964 85 50
E-mailadres: landelijk-expertise-centrum-egg@politie.nl
Internet: Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld

Centrum Seksueel Geweld
Flevoland en
Gooi&Vechtstreek

Bijlagen bij bijlage 3:
. belangrijke telefoonnummers
. afwegingen en spoedmaatregel bij risicozwangerschappen
. gezag, of niet?
. overzicht GZ-psychologen (t.b.v. instemmingsverklaringen)
. afwegingskader en besluitvorming rondom medisch forensische beoordelingen

0900-8844 Voor politieassistentie bij het aanzeggen vragen naar de 
coördinator noodhulp/chef van dienst.
Of 112

088 7778000 / 088 7778887
coördinator jeugdzorgplus, José Reilman via algemeen nr.

Samenwerking na 17.00 uur:
Spoedzaken die voor 17 uur zijn gemeld, worden met de reeds betrokken medewerkers van alle 
partijen uitgevoerd. Directe telefoonnummers voor 17 uur uitwisselen ivm automatische antwoorden 
telefooncentrales.
Spoedzaken die na 17 uur worden gemeld, worden bij de afzonderlijke bereikbaarheidsdiensten 
gemeld. Allen te bereiken via de algemene telefoonnummers. Samenwerkingsafspraken gelden 24/7.



Bijlage bij bijlage 3: Wie heeft gezag?

Mdr alleen gezag

Gezamenlijk gezag
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In het geval er geen gezag uitgevoerd 
wordt, ouders hun gezag niet 
uitoefenenen en niet bereikbaar zijn:

Bij vermoeden van een risicozwangerschap kan er altijd laagdrempelig overlegd worden met Veilig 
Thuis, in het kader van advies en consult. Indien een melding bij Veilig Thuis noodzakelijk is en het 
gesprek met de zwangere onmogelijk blijkt te zijn, dan wordt zij op de hoogte gesteld van de melding 
bij de RvdK.

Wat is een risicozwangerschap:
Risicozwangerschappen betreffen vrouwen die onvoldoende in staat zijn om te zorgen voor hun 
ongeboren kind en waarbij er vaak sprake is complexe problemen op meerdere leefgebieden. Denk 
daarbij aan risicofactoren als middelengebruik (alcohol, drugs, medicatie, sigaretten), psychiatrische 
problemen, huiselijk geweld, verstandelijke beperking, eerdere kinderbeschermingsmaatregel, 
tienermoeders, psychosociale omstandigheden en zorgmijding. Dit betreft ook het mijden van 
verloskundige en medische zorg.
Verslavingsgedrag en psychiatrische problematiek bij de aanstaande vader zijn geen criteria voor een 
risicozwangerschap, maar kunnen wel aanleiding geven voor (nog meer) zorg.

Bij een risicozwangerschap kan het verzoek tot onderzoek al gedaan worden op elk moment van de 
zwangerschap. Een (voorlopige) ondertoezichtstelling is ook op elk moment tijdens de zwangerschap 
mogelijk. Er zijn verschillende mogelijkheden om te komen tot betrokkenheid Raad voor de 
Kinderbescherming:
• OVV - in gesprek met ouders en RvdK om raadsmelding eventueel nog te kunnen voorkomen
• Verzoek tot onderzoek bij de RvdK
• Spoedmelding bij de RvdK om acuut ingrijpen middels een voorlopige ondertoezichtstelling te 
realiseren.

7. + 30 weken zwangerschap?:
Over het algemeen zal, als een kinderbeschermingsmaatregel bij 30 + weken nodig blijkt te zijn, een 
voorlopige maatregel aangewezen zijn, om de ongeboren baby zo effectief mogelijk te kunnen 
beschermen.

gezag__________
Gezamenlijk gezag
Gezamenlijk gezag

Situatie____________________________
Zijn (juridische) ouders getrouwd ?______
Waren ouders getrouwd toen kind geboren 
werd?_____________________________
Heeft vader alleen erkend?

Heeft vader erkend en is op zijn verzoek gez. 
gezag door rechtbank uitgesproken of 
hebben ouders samen aantekening laten 
opmaken van gezamenlijk gezag (zie 
gezagsregister)_______
Heeft vader erkend en is hij daarna met 
moeder getrouwd?____________________
Kind geboren voor huwelijk. Ouders trouwen 
en daarna erkent vader het kind__________
Ouders verblijven in het buitenland of zijn 
onvindbaar?

2. IBS:
Bij verdenking zeer ernstige psychiatrische problematiek met acuut gevaar voor moeder en/of 
ongeboren kind, volgt vanuit het ziekenhuis een consult van een psychiater ter beoordeling van een 
IBS.
Deze procedure voltrekt zich buiten de RvdK om. Het kan wel zo zijn dat de RvdK tijdens of na een IBS 
verzocht wordt een onderzoek te doen naar een kinderbeschermingsmaatregel. Het is dus goed om 
zonodig door te vragen of er een IBS aan de orde is of is geweest en zicht te krijgen op de redenen 
voor een IBS.

Vanaf huwelijksdatum gezamenlijk 
gezag_______________________
Vanaf erkenning gezamenlijk gezag



Bijlage bij bijlage 3: Overzicht GZ-psychologen

{Info ontbreekt}

{Informatie volgt}

Check in gezagsregister of een derde met 
voogdij belast is formeel (voor zover dit lukt 
in spoedsituatie), maar in ieder geval voor 
indienen van het rekest.

Op verzoek van één van de ouders heeft 
de rechtbank na de echtscheiding het 
gezamenlijk gezag gewijzigd in eenhoofdig 
gezag (staat vermeld in gezagsregister)

tijdelijke voogdij verzoeken! Is er 
direct een gezagsvoorziening nodig; 
dan eerst voorlopige voogdij

Bijlage bij bijlage 3: Afwegingskaders t.b.v. medisch forensische beoordeling 
kindermishandeling

Als bekend in gezagsregister: derde 
voogd
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Hilversum 
(Sociaal Plein)

Huizen, Blaricum,
Eemnes, Laren 
(Maatschappelijke 
zaken HBEL) 
Weesp

(035) 207 00 00______________________
wiizer@qooisemeren.nl________________
Brinklaan 35,1404 EP, Bussum__________
https://gooisemeren.nl/zorq-en-
ondersteuninq/
(035) 629 25 55______________________
sociaalplein@hilversum.nl______________
Wilhelminastraat 1-19,1211 RH, Hilversum 
https://www.hilversum.nl/sociaalplein 
(035) 528 12 47______________________
hbel@sociaalplein.info________________
Graaf Wichman 10,1276 KB, Huizen 
http://www.maatschappeliikezakenhbel.nl/ 
(0294) 491 391_______________________
info@weesp.nl_______________________
Nieuwstraat 70A, 1381BD, Weesp________
http://www.weesp.nl/_________________
14035_____________________________
info@wiidemeren.nl___________________
Rading 1,1231 KB, Loosdrecht__________
https://www.wiidemeren.nl/sociaal-domein

Bijlage 4: Algemene mailadressen uitvoeringsdiensten sociaal 
domein

Uitvoeringsdienst
Telefoon: 
Email: 
Adres:
Website:

Telefoon:
Email:
Adres:
Website: 
Telefoon: 
Email:
Adres:
Website: 
Telefoon:
Email: 
Adres:
Website: 
Telefoon:
Email:
Adres:
Website:


