
                                                                                                                         
Veiligheidsplan  
Datum:  

Wie zijn wij / wie ben je? (Namen en relatie tot elkaar) 
Naam:  
Naam:  
Naam:  
Naam:  

Wat is de aanleiding van dit veiligheidsplan?  
Wat maakt dat er juist nu een veiligheidsplan wordt gemaakt?  

 
 

Zijn er al veiligheidsvoorwaarden? Zo ja, welke en door wie opgesteld?  
Veiligheidsvoorwaarden vanuit bijvoorbeeld Veilig Thuis overdracht 

 
 

Wat zijn de zorgen?  Wat gaat goed? 
Wat is er gebeurd in het verleden en heden waar 
zorgen over zijn. Wat is er precies gebeurd, wat heb 
je gehoord of gezien, waardoor maak jij je zorgen? Er 
is een reden waarom er geweld is in het systeem.  
Hier beschrijf je zo veel mogelijk feitelijke en concrete 
informatie over (voor zover bekend):  

 Wat hebben betrokkenen gedaan, of juist nagelaten 
wat schadelijk (kan) zijn voor anderen?  

 Wat hebben betrokkenen precies gezien, gehoord 
of meegemaakt?  

 Welk gedrag van betrokkenen is zorgelijk? Welke 
zorgen over betrokkenen zijn er?  
 
 
 
 

Wat helpt of heeft in het verleden geholpen om het 
veilig te houden? 
Tijden waarin of momenten waarop betrokkenen in 
staat zijn geweest om de schadelijke gebeurtenissen 
te stoppen. Deze acties van bescherming vormen de 
uitzondering op de problemen. - Wat gaat er al goed 
in relatie tot de zorgen? - Wanneer ging het bijna 
mis, maar liep het toch goed af?  
 

Wat maakt het moeilijk om het veilig te 
houden? 
Wat staat het eerdergenoemde toekomstperspectief 
in de weg? Wat zijn complicerende factoren: dingen 
in het leven van betrokkenen die het nu of in de 
toekomst moeilijker voor hen maken om veiligheid 
te creëren of die de samenwerking tussen ouders en 
de organisatie moeilijk maken. Welke onderliggende 
problemen houden het onveilig? Wat zijn risico’s?  
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat zijn sterke punten?  
Denk aan:  

• Wat gaat er goed?  

• Wie ondersteunt hen nu en kan dit ook in de 
toekomst doen?  

• Welke eigenschappen en vaardigheden van 
betrokkenen zijn helpend?  

 
 
 
 

  



                                                                                                                         
Veiligheidsplan  
Datum:  

Wat willen wij en wat moet er gebeuren?  

Waar wil ik of willen wij naar toe en binnen welke termijn? 
- Wat wil men voor zichzelf en elkaar? Welke waarden zitten hier aan vast?  
- Hoe ziet voor de betrokkenen de gewenste situatie eruit?  
- Aan welk gedrag van betrokkenen kun je zien dat de zorgen voldoende zijn weggenomen?  

 
Wie kan daarbij helpen en op welke manier?   
Hulpmiddel: genogram, veiligheidscirkels etc.  

 
 
 

Welke doelen en/of veiligheidsvoorwaarden stellen we zodat er veiligheid gaat ontstaan?  
 
Veiligheidsdoelen zijn het “spiegelbeeld” van de gevaren voor de toekomst  
Veiligheidsvoorwaarden kunnen hier ook beschreven worden, wanneer je inschat dat dit nodig is en deze 
niet zijn opgesteld vanuit Veilig Thuis.  

 
 
 
 

Veiligheidsschaal: 
Hoe schat je de veiligheid in (voor jou en jullie) als er niets verandert?  
Hoe schatten betrokken partijen de veiligheid in als er niets verandert? 

Hoe onveilig is de huidige situatie? 
0 = acuut fysiek gevaar of ernstige onveiligheid waar direct ingegrepen moet worden 
6 = er is sprake van basisveiligheid 
10 = alle betrokkenen zijn volledig veilig 
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Toelichting op de scores: 
 

Namen  Cijfer Toelichting 

   

   

   

   

   
Gevaren voor de toekomst 
Wat is de grootste zorg als er niets veranderd?  
 
Benoem het gevaar voor de toekomst en de mogelijke gevolgen van het gevaar voor betrokkenen (Psycho-
educatie). Dit vanuit de verschillende perspectieven. Vanuit de persoon zelf, maar mogelijk ook vanuit een 
belangrijke betrokken partij en/of bijvoorbeeld jij als opsteller van het veiligheidsplan.  
Hier zit de kern/ motivatie voor verandering voor de betrokkenen! Belangrijk punt om duidelijk te maken en 
met betrokkenen te bespreken!  
Ieders zorgen over wat betrokkenen zouden kunnen doen (of niet doen) in de richting van de ander in de 
toekomst dat kan leiden tot schade bij de ander. Wanneer je denkt dat een complicerende factor zou 
kunnen leiden tot toekomstige schade kun je deze ook beschrijven.  
Beschrijf concreet het gedrag van betrokkenen dat ons zorgen baart en waarvan wij verwachten dat het 
schadelijk is. Dat is nl het gedrag dat nodig is dat betrokkenen veranderen.  
 



                                                                                                                         
Veiligheidsplan  
Datum:  

Afspraken en actiepunten: wat gaat iedereen doen om het veilig te houden?  
Naam Afspraak Termijn 

   

   

   

   

 
Wie doet wat om de gewenste situatie te bereiken? Wie doet wat als het niet gaat zoals we afgesproken of 
verwacht hadden? Regie: Wie neemt naast de betrokkenen het voortouw en hakt knopen door als er geen 
overeenstemming is over de te zetten stappen?  

 

Evaluatie  

Dit veiligheidsplan loopt van ……………………(datum) tot ………………(datum) 

Bij het niet nakomen van de afspraken, wat is dan het vervolg?  
 

Als blijkt dat de gemaakte veiligheidsafspraken bijdragen tot nieuwe veiligheid, wat is dan het 

vervolg?  

 
 
 

De eerste evaluatie vindt plaats op ………………………..............(datum) 

 


