Indienen en vervolg VtO vanuit basisteam
Basisteam (op eigen initiatief of op initiatief derden)
overweegt indienen VtO

Optioneel: Advies
en/of onderzoek
bij Veilig Thuis
over aanpak huiselijk geweld
en/of kindermishandeling

Optioneel: Advies
bij Adviesteam
RvdK over de
vraag of een
raadsonderzoek/gedwongen
kader overwogen
moet worden

Optioneel: Advies en/of ondersteuning van
GI bij acties
veiligstellen
kind in vrijwillig kader

Optioneel: Advies bij Veiligheidshuis over aanpak complexe domein
overstijgende problematiek
Acute en levensbedreigende crisissituatie met kinderen? Schakel crisishulp in, bel eventueel 112 en schakel z.s.m. Adviesteam RvdK in.
Basisteam besluit tot indienen VtO
en neemt de volgende stappen

Stap 1
Haal Model Verzoek tot Raadsonderzoek (VtO) op van www.rigg.nl en
vul het formulier inclusief het Veiligheidsplan volledig in.
Houd er rekening mee dat het basisteam tijdens een eventueel raadsonderzoek verantwoordelijk is voor (de regie op) de uitvoering van het
Veiligheidsplan.

Stap 2
Zend het ingevulde Model Verzoek tot Raadsonderzoek (VtO) inclusief
het Veiligheidsplan naar het secretariaat van het Casusoverleg Bescherming COB (Veilig thuis Groningen) cob@groningen.nl.
LET OP: gebruik hiervoor een beveiligde email verbinding. Gebruik in
deze fase CORV niet.

Stap 3
Bespreek de casus, op uitnodiging van het COB, met de RvdK.
Veilig Thuis organiseert tweemaal per week een casusoverleg bescherming (COB), fungeert als technisch voorzitter, voert het secretariaat
van het COB en nodigt de verzoeker, het basisteam (ook als deze niet
de verzoeker is) en de Raad voor de Kinderbescherming uit voor het
casusoverleg. Veilig Thuis zorgt ook voor de vastlegging van de af-

spraken.
Cliënten kunnen aan het COB deelnemen; de verzoeker beoordeelt of
dit passend is.

Stap 4
Indien de RvdK besluit een raadsonderzoek te starten, zend dan het
definitieve, ingevulde en ondertekende VtO (eventueel aangevuld of
gewijzigd en inclusief Veiligheidsplan) via CORV naar de RvdK.
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Stap 5
Voer regie op de uitvoering van het veiligheidsplan tijdens het raadsonderzoek. Maak daarbij waar mogelijk en nodig gebruik van het netwerk
en/of experts.
Als de veiligheid van het kind acuut in gevaar komt of als er geen zicht
meer is op de veiligheid van het kind, neem dan direct contact op met de
raadsonderzoeker of het Adviesteam van de RvdK.
Raad voor de Kinderbescherming neemt het besluit tot
het terugleggen van de casus in vrijwillig kader bij het lokale team

Stap 6
Voer overleg met cliënten en de raadsonderzoeker over de wijze waarop
de nodige jeugdhulp in vrijwillig kader geboden kan worden.

Stap 7
Indien er geen overeenstemming wordt bereikt over de jeugdhulp in
vrijwillig kader, overweeg dan of de burgemeester moet worden ingeschakeld.
De burgemeester kan, binnen tien kalenderdagen na ontvangst door
het basisteam van het besluit tot terugleggen in vrijwillig kader
van de RvdK, de RvdK vragen om de casus toch voor te leggen aan de
kinderrechter met het oogmerk een kinderbeschermingsmaatregel op te
leggen. De RvdK zal aan dat verzoek voldoen.

Stap 8
Als er wel overeenstemming is bereikt over jeugdhulp in vrijwillig kader,
maar blijkt tijdens het vervolg dat de hulp stagneert of niet het beoogde
resultaat oplevert, doe dan (opnieuw) een verzoek aan de raad om een
onderzoek in te stellen, door middel van een Model VtO (www.rigg.nl).
In dat geval bevat het verzoek in ieder geval een beschrijving van de
laatste ontwikkelingen in het hulpverleningstraject en de redenen waarom dat traject stagneert of niet het beoogde resultaat oplevert. Dit verzoek tot raadsonderzoek wordt opnieuw besproken in het casusoverleg
bescherming.

Raad voor de Kinderbescherming neemt het besluit tot
het indienen van een rekest

Stap 9
Blijf regie voeren op de uitvoering van het veiligheidsplan totdat de rechter een uitspraak heeft gedaan.
- als de rechter een kinderbeschermingsmaatregel uitspreekt, zoek
dan de samenwerking met de (gezins)voogd over de verdere uitvoering van de jeugdhulp.
- als de rechter geen kinderbeschermingsmaatregel uitspreekt, blijf
dan de regie voeren en doe eventueel, als de hulp stagneert, een
nieuw VtO.
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