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FACTSHEET
BESCHERMINGSTAFEL NOORD
LIMBURG
Aangepast februari 2017
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Doel en werkwijze Beschermingstafel Noord-Limburg:
Een bespreking aan de Beschermingstafel heeft als doel om samen met
ouders en jeugdige vanaf 12 jaar een afweging te maken binnen welk kader
(vrijwillig of gedwongen) de meest passende hulpverlening geboden/ ingezet
kan worden.
Het gaat hierbij om jeugdigen die in hun ontwikkeling en/of veiligheid
worden bedreigd en waarbij de bereidheid, het vermogen en het vertrouwen
in ouder(s) en/of jeugdige om de ernstige bedreiging weg te nemen laag dan
wel onvoldoende is.
Vaste partners Beschermingstafel:






Voorzitter namens samenwerkende gemeenten Noord-Limburg
Secretariaat namens samenwerkende gemeenten Noord-Limburg
Gedragswetenschapper namens samenwerkende gemeenten NoordLimburg
Veilig Thuis namens samenwerkende gemeenten Noord-Limburg
Raad voor de Kinderbescherming

Locaties en tijden Beschermingstafel:




Venlo: iedere dinsdagmiddag van 13.00-16.00 Stadskantoor
Hanzeplaats 1
Venray: iedere donderdagmorgen van 09-00-12.00 Gemeentehuis
Raadhuisstraat 1
Tijdens schoolvakanties vindt er wekelijks 1 Beschermingstafel plaats
(Dinsdagen locatie Venlo).

Agendering Beschermingstafel:








Agendering vindt plaats in overleg met verzoekers en middels het
insturen van het VTO en Veiligheidsplan naar
Beschermingstafelnl@venlo.nl
Voor iedere bespreking wordt 3 kwartier ingepland. Mochten er
omstandigheden zijn waardoor een aanpassing van de tijd nodig is
wordt verzocht contact op nemen middels 077-3596681
Als er in het kader van mogelijke agressie passende
voorzorgsmaatregelen genomen dienen te worden wordt verzocht
contact op te nemen middels 077-3596681.
Mocht aanwezigheid van een tolk noodzakelijk zijn dan dienen
verzoekers hier zelf voor te zorgen.
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Aanwezigen/ genodigden Beschermingstafel







In overleg met verzoeker wordt datum en tijd van de
beschermingstafel vastgesteld. Verzoeker zal deze bevestiging
middels mail ontvangen. De verzoeker is altijd aanwezig tijdens de
bespreking aan de Beschermingstafel.
Met gezag belaste en/of biologische ouders en jongeren vanaf 12 jaar
ontvangen vanuit de Beschermingstafel per mail of brief een
uitnodiging om deel te nemen aan de Beschermingstafel. De afweging
of het in het belang van de jeugdige is om aanwezig te zijn bij de
beschermingstafel blijft bij de ouders/verzoekers liggen.
Hulpverleners betrokken bij het gezin kunnen deelnemen aan de
Beschermingstafel. Verzoeker, jeugdige en/of ouders dragen zorg
voor het uitnodigen van deze hulpverleners.
Eventuele nieuwe partners, familie en/of steunend netwerk kunnen
deelnemen aan de Beschermingstafel mits daarvoor toestemming is
gegeven door beide met gezag belaste ouders. Eventuele aanwezigen
uit het netwerk dienen door betrokkenen zelf te worden uitgenodigd.

Meldende instanties aan Beschermingstafel:
Onderstaande instanties zijn binnen de samenwerkingsovereenkomst (Raad
v/d Kinderbescherming<>Gemeenten) aangewezen als meldende instanties
aan de Beschermingstafel. Zij hebben toegang tot de formats VTO en
Veiligheidsplannen.





Gemeenten Noord-Limburg
Veilig Thuis
Gecertificeerde Instellingen (WSG, BJZ)
Raad voor de Kinderbescherming

VTO en Veiligheidsplan
Een bespreking aan de beschermingstafel kan enkel plaatsvinden als er een
VTO en een veiligheidsplan aanwezig is. Informatie in het VTO is concreet,
waarneembaar, feitelijk, voorzien van een tijdslijn en recent. Eventueel
meegestuurde stukken niet ouder dan 2 jaar. Uiterlijke aanlevertijden, mits er
na overleg sprake is van een uitzondering, zijn:
 Venlo: uiterlijk donderdagmiddag 13.00 uur
 Venray: uiterlijk maandagmiddag 13.00 uur
Het verzoek tot bespreking aan de Beschermingstafel en het VTO is met het
gezin besproken. Het gezin heeft het VTO ontvangen en heeft hierop kunnen
reageren (termijn van 5 werkdagen) voorafgaande de bespreking aan de
Beschermingstafel. Alle bij de Beschermingstafel ingebrachte stukken (VTO,
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Veiligheidsplan, relevante geaccrediteerde rapportage derden, mening/visie
ouders/ jeugdige) zijn openbaar voor aanwezigen.

Besluitvorming en verslaglegging:
Het gesprek aan de beschermingstafel wordt afgerond met het nemen van
een besluit en het formuleren van veiligheidsafspraken. De besluitvorming en
de veiligheidsafspraken zijn bindend. Betrokkenen ontvangen vanuit de
Beschermingstafel een verslag met daarin opgenomen het besluit en de
gemaakte veiligheidsafspraken. Een afschrift van het verslag wordt eveneens
verstuurd naar de Raad voor de Kinderbescherming en de verzoeker.
Onderstaand de besluiten die genomen kunnen worden:


Inzetten, voortzetten dan wel uitbreiden hulpverlening binnen het
vrijwillige kader.

Als tijdens de bespreking blijkt dat hulpverlening binnen een gedwongen
kader wordt overwogen zijn er een tweetal mogelijkheden:




Er worden aanvullende afspraken gemaakt zodat een
Raadsonderzoek uitgesteld dan wel afgewend kan worden. Een
nieuwe bespreking aan de Beschermingstafel wordt ingepland.
De Raad voor de Kinderbescherming kan ook verzocht worden tot het
doen van onderzoek. Het onderzoek zal na afronding antwoord geven
op de vraag of een kinderbeschermingsmaatregel noodzakelijk wordt
geacht

Contactgegevens Beschermingstafel
Voor vragen betreffende agendering etc. kan er contact worden opgenomen
met het secretariaat van de beschermingstafel.
Helmie Verhorstert| T: 077-3596681 | M: 06-14891221
Beschermingstafelnl@venlo.nl
werkzaam: ma t/m do hele dag
Voor inhoudelijke vragen zijn kan er contact worden opgenomen met de
voorzitter van de Beschermingstafel Noord-Limburg:
Yolanda Dijkman| T: 077-3596681 | M: 06-81884320
Beschermingstafelnl@venlo.nl
Y.dijkman@venlo.nl
werkzaam: ma t/m wo hele dag, donderdag tot 12.30 uur.

