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Bronvermelding 

Publicatie van uitkomsten geschiedt door de onderzoeksinstelling of de opdrachtgever op 

eigen titel. Verwijzing naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) betreft uitsluitend 

het gebruik van de niet–openbare microdata. Deze microdata zijn onder bepaalde 

voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere 

informatie microdata@cbs.nl. Dat wordt als volgt geformuleerd: 

“Resultaten [gedeeltelijk] gebaseerd op eigen berekeningen [naam onderzoeksinstelling, 

c.q. opdrachtgever] op basis van niet-openbare microdata van het Centraal Bureau voor de 

Statistiek betreffende Veilig Thuis: Informatie over overdrachten door Veilig Thuis.” 

Engelse versie 

 “Results based on calculations by [name of research institution or commissioning party] 

using non-public microdata from Statistics Netherlands.” 

Under certain conditions, these microdata are accessible for statistical and scientific 

research. For further information: microdata@cbs.nl. 

 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
mailto:microdata@cbs.nl
https://www.cbs.nl/en-gb/our-services/customised-services-microdata
mailto:microdata@cbs.nl
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Beschikbare bestand(en):  

De bestanden zijn beschikbaar over de perioden 2019 t/m 2022 (1e halfjaar). 

In de Versiegeschiedenis ziet u een overzicht van de beschikbare bestanden.

 

De gebruiker dient rekening te houden met het volgende:  

 Voor deze bestanden geldt V1 = voorlopig (gegevens over het 1e halfjaar). V2 is nader 

voorlopig (gegevens over het gehele jaar), V3 is definitief (gegevens over het hele jaar). 

Uitzondering is het verslagjaar 2019, daar is V1 de definitieve versie. 

 Zie Onderzoeksomschrijvingen voor meer informatie over alle onderzoeken. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen
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1. Inleiding 

Het team Microdata Services van het CBS stelt, onder bepaalde voorwaarden, niet–openbare 

microdata (geanonimiseerde data op persoons-, bedrijfs- en adresniveau) toegankelijk voor 

statistisch en wetenschappelijk onderzoek. Dit rapport beschrijft de inhoud en structuur van 

“Veilig Thuis: Informatie over overdrachten door Veilig Thuis”. 

Hoofdstuk 2 beschrijft in het algemeen de microdatabestanden zoals populatieafbakening, 

methodologische bijzonderheden, kwaliteit en herkomst van de gegevens. 

In hoofdstuk 3 wordt de bestandsindeling gegeven en worden voor de categoriale variabelen 

alle mogelijke scores en hun betekenis opgesomd.  

De volgende bijlagen zijn beschikbaar voor de remote access/On-site gebruikers:  

- informatieprotocol VT 2.0.pdf 

 

https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen
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2. Toelichting op de inhoud van de bestanden 

Onderwerp microdatabestand(en) 

Beschrijving 

Dit bestand bevat informatie over overdrachten door Veilig Thuis. Veilig Thuis kan bij de 

uitvoering van meerdere diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis 

van Veilig Thuis stopt. Dat kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 

'Voorwaarden en Vervolg' en na de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of 

meerdere professionals, diensten of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. De precieze 

datum van overdracht is niet bekend, daarom is in dit bestand de start- en einddatum van de 

gehele casus opgenomen. 

Beschrijving van de populatie 

Casussen waarin ten minste één overdracht heeft plaatsgevonden. 

Methodologie 

De gegevens worden elk half jaar door de 26 VeiligThuis organisaties middels een beveiligde 

uploadverbinding aan het CBS geleverd. Elke VT krijgt een spiegel- en kwaliteitsrapport van 

het door hen aangeleverde bestand en kan naar aanleiding daarvan besluiten om nog een 

verbeterde levering te doen. Bij verwerking door het CBS vinden nog enkele selecties en 

gaafmaakslagen plaats. 

Procesverloop 

De voorlopige versie (V1) van het bestand bevat per definitie alleen gegevens over het 1e 

halfjaar. 

Bijlagen 

Aanvullende informatie over de bestanden is te vinden in het informatieprotocol dat als bijlage 

is toegevoegd (informatieprotocol VT 2.0.pdf).  

Verdere achtergrondinformatie over de werkwijze van de VeiligThuis-organisaties staat in het 

handelingsprotocol, dat te vinden is op: Veiligthuis-interactief-protocol 

https://veiligthuis.nl/wp-content/uploads/2018/12/Veiligthuis-interactief-protocol_v3.pdf
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3. Bestandsopbouw en toelichting 

Bestandsopbouw  

Onderstaand volgt een overzicht van alle variabelen.  

VolgNr Naam Formaat 

1 identificatienummer casus A64 

2 startdatum gaaf A8 

3 einddatum gaaf A8 

4 Overdracht 0001 gaaf F1 

5 Overdracht 0101 gaaf F1 

6 Overdracht 0102 gaaf F1 

7 Overdracht 0103 gaaf F1 

8 Overdracht 0104 gaaf F1 

9 Overdracht 0105 gaaf F1 

10 Overdracht 0106 gaaf F1 

11 Overdracht 0107 gaaf F1 

12 Overdracht 0108 gaaf F1 

13 Overdracht 0109 gaaf F1 

14 Overdracht 0201 gaaf F1 

15 Overdracht 0202 gaaf F1 

16 Overdracht 0203 gaaf F1 

17 Overdracht 0301 gaaf F1 

18 Overdracht 0401 gaaf F1 

19 Overdracht 0402 gaaf F1 

20 Overdracht 0403 gaaf F1 

21 Overdracht 0404 gaaf F1 

22 Overdracht 0405 gaaf F1 

23 Overdracht 0406 gaaf F1 

24 Overdracht 0407 gaaf F1 

25 Overdracht 0501 gaaf F1 

26 Overdracht 0601 gaaf F1 



 

 

Microdata Services 
 

documentatie VT_overdracht       9 

VolgNr Naam Formaat 

27 Overdracht 0602 gaaf F1 

28 Overdracht 0603 gaaf F1 

29 Overdracht 0604 gaaf F1 

30 Overdracht 0701 gaaf F1 

31 Overdracht 0702 gaaf F1 

32 Overdracht 0703 gaaf F1 

33 Overdracht 0704 gaaf F1 

34 Overdracht 0705 gaaf F1 

35 Overdracht 0706 gaaf F1 

36 Overdracht 0707 gaaf F1 

37 Overdracht 0708 gaaf F1 

38 Overdracht 0709 gaaf F1 

39 Overdracht 0801 gaaf F1 

40 Overdracht 0802 gaaf F1 

41 Overdracht 0803 gaaf F1 

42 Overdracht 0804 gaaf F1 

43 Overdracht 0805 gaaf F1 

44 Overdracht 0806 gaaf F1 

45 Overdracht 0807 gaaf F1 

46 Overdracht 0901 gaaf F1 

47 Overdracht 0902 gaaf F1 

48 Overdracht 9999 gaaf F1 

49 gemeente gaaf A4 

50 Vtcode gaaf A4 
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Toelichting op de variabelen 

In deze paragraaf wordt informatie over de variabelen gegeven.  

identificatienummer_casus 

Identificatienummer casus 

Definitie  

Een gecodeerd identificatienummer van een casus bij Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Uniek nummer van de casus bij Veilig Thuis 

startdatum_gaaf 

Startdatum van de casus 

Definitie  

Datum waarop een casus bij Veilig Thuis is gestart. 

Toelichting bij de definitie  

Gaafgemaakte startdatum van de casus 

Toelichting bij het gebruik  

De start- en einddatum in dit bestand hebben betrekking op de gehele casus. Binnen een casus 

kunnen één of meerdere personen op verschillende momenten in de tijd worden overgedragen 

naar één of meer hulpverleners. Het precieze moment van overdracht is niet bekend. 

Datumnotatie: DDMMJJJJ 

einddatum_gaaf 

Einddatum van de casus 

Definitie  

Datum waarop een casus bij Veilig Thuis is beëindigd. 

Toelichting bij de definitie  

gaafgemaakte einddatum van de casus 

Toelichting bij het gebruik  

De start- en einddatum in dit bestand hebben betrekking op de gehele casus. Binnen een casus 

kunnen één of meerdere personen op verschillende momenten in de tijd worden overgedragen 

naar één of meer hulpverleners. Het precieze moment van overdracht is niet bekend. 

Datumnotatie: DDMMJJJJ 

Overdracht_0001_gaaf 

Overdracht aan cliëntsysteem/eigen netwerk 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 
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Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0101_gaaf 

Overdracht aan huisartsenpraktijk 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0102_gaaf 

Overdracht aan GGD-instelling 
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Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0103_gaaf 

Overdracht aan ziekenhuis 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0104_gaaf 

Overdracht aan jeugdgezondheidszorg 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  
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Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0105_gaaf 

Overdracht aan verloskundigenpraktijk 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0106_gaaf 

Overdracht aan kraamzorgpraktijk 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 
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diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0107_gaaf 

Overdracht aan verzorgings- of verpleeghuis 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0108_gaaf 

Overdracht aan gehandicaptenzorg 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 
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de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0109_gaaf 

Overdracht aan ambulancedienst 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0201_gaaf 

Overdracht aan volwassenen GGZ-instelling 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Toelichting bij het gebruik  
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GGZ: Geestelijke GezondheidsZorg 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0202_gaaf 

Overdracht aan jeugd GGZ-instelling 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Toelichting bij het gebruik  

GGZ: Geestelijke GezondheidsZorg 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0203_gaaf 

Overdracht aan verslavingszorginstelling 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 



 

 

Microdata Services 
 

documentatie VT_overdracht       17 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0301_gaaf 

Overdracht aan kinderopvang 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0401_gaaf 

Overdracht aan basisonderwijs 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 



 

 

Microdata Services 
 

documentatie VT_overdracht       18 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0402_gaaf 

Overdracht aan speciaal basisonderwijs 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0403_gaaf 

Overdracht aan voortgezet onderwijs 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 
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Overdracht_0404_gaaf 

Overdracht aan speciaal voortgezet onderwijs 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0405_gaaf 

Overdracht aan Middelbaar beroepsonderwijs 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0406_gaaf 

Overdracht aan Hoger beroepsonderwijs 

Definitie  
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Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0407_gaaf 

Overdracht aan Wetenschappelijk onderwijs 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0501_gaaf 

Overdracht aan bureau Leerplicht 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 
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Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0601_gaaf 

Overdracht aan jeugd- en gezinsteam/wijkteam 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0602_gaaf 

Overdracht aan jeugdhulpaanbieder 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 
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al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0603_gaaf 

Overdracht aan gecertificeerde instelling 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Gecertificeerde instellingen bieden 

jeugdbescherming en jeugdreclassering. Deze vormen van jeugdhulp mogen exclusief door 

deze daartoe gecertificeerde instellingen uitgevoerd worden. Veilig Thuis kan bij de uitvoering 

van meerdere diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig 

Thuis stopt. Dat kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden 

en Vervolg' en na de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere 

professionals, diensten of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0604_gaaf 

Overdracht aan centrum voor jeugd en gezin 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 
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diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0701_gaaf 

Overdracht aan politie voor melding of aangifte 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0702_gaaf 

Overdracht aan Openbaar Ministerie 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 
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de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0703_gaaf 

Overdracht aan Raad voor de Kinderbescherming 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0704_gaaf 

Overdracht aan Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 
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Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0705_gaaf 

Overdracht aan reclassering 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0706_gaaf 

Overdracht aan bureau HALT 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 
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2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0707_gaaf 

Overdracht aan dienst Justitiële Inrichtingen 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0708_gaaf 

Overdracht aan politie (anders dan melding of aangifte) 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 
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Overdracht_0709_gaaf 

Overdracht aan justitie en veiligheid overig 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0801_gaaf 

Overdracht aan sociaal team 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0802_gaaf 

Overdracht aan algemeen maatschappelijk werk 

Definitie  
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Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0803_gaaf 

Overdracht aan sociaal cultureel werk / jongerenwerk 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0804_gaaf 

Overdracht aan centrum seksueel geweld 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  
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Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0805_gaaf 

Overdracht aan ambulante en/of intramurale hulpverlening bij huiselijk geweld 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0806_gaaf 

Overdracht aan maatschappelijke opvang 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 
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diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0807_gaaf 

Overdracht aan beschermd/begeleid wonen 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0901_gaaf 

Overdracht aan veilig thuis: andere regio 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 
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de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_0902_gaaf 

Overdracht aan veilig thuis: inzet regionale maatwerktaak VT (conform regionale afspraken) 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

Overdracht_9999_gaaf 

Overdracht aan overige typen hulpverlening/organisatie 

Definitie  

Een besluit tot overdracht aan een specifieke hulpverlener/instantie door Veilig Thuis 

Toelichting bij de definitie  

Hiermee wordt aangegeven of er sprake was van overdracht en zo ja, of de 

hulpverlener/instantie waar de verantwoordelijkheid belegd wordt ten tijde van de overdracht 

al bij het gezin/huishouden betrokken was. Veilig Thuis kan bij de uitvoering van meerdere 

diensten het besluit nemen tot overdracht, waarmee de bemoeienis van Veilig Thuis stopt. Dat 

kan na afronding van de veiligheidsbeoordeling, na de dienst 'Voorwaarden en Vervolg' en na 

de dienst 'Onderzoek'. Overdracht is mogelijk aan: - een of meerdere professionals, diensten 

of instellingen; - de direct betrokkenen zelf. 

Codelijst 



 

 

Microdata Services 
 

documentatie VT_overdracht       32 

Waarde Label 

0 Geen overdracht 

1 Overdracht, nieuwe hulp 

2 Overdracht, bestaande hulp 

3 Overdracht, zowel bestaande als nieuwe hulp 

gemeente_gaaf 

Gemeentecode 

Definitie  

Een gemeente identificerend nummer 

Toelichting bij het gebruik  

De Veilig Thuis organisaties leggen bij elke casus de gemeente vast van de bij het huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling betrokken personen. 

De waarde 9999 betekent "Onbekend". 

Vtcode_gaaf 

Veilig Thuis-regio 

Definitie  

Duidt aan welke Veilig Thuis-organisatie het betreft. 

Toelichting bij het gebruik  

Indien de gemeente onbekend is wordt bij de gemeentecode de aanleverende Veilig Thuis-

regio gebruikt. Gemeenten kunnen gegroepeerd worden in VT-regio's. Daar is een vaste 

indeling voor. De VT's zijn regionale organisaties die elk zelf de gegevens van hun eigen regio 

bij het CBS aanleveren. In het geval er een dataregel in het bestand staat met als gemeente 

'onbekend', dan wordt de VT-regio niet op onbekend gezet, maar op de regio die het heeft 

aangeleverd. 

Codelijst 

Waarde Label 

VT01 Amsterdam-Amstelland (VT) 

VT02 Drenthe (VT) 

VT03 Flevoland (VT) 

VT04 Fryslân (VT) 

VT05 Gelderland-Midden (VT) 

VT06 Gelderland-Zuid (VT) 

VT07 Gooi en Vechtstreek (VT) 

VT08 Groningen (VT) 

VT09 Haaglanden (VT) 

VT10 Hollands-Midden (VT) 

VT11 IJsselland (VT) 

VT12 Kennemerland (VT) 

VT13 Noord- en Midden Limburg (VT) 
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VT14 Noord- en Oost-Gelderland (VT) 

VT15 Noord-Brabant Midden (VT) 

VT16 Brabant Noordoost (VT) 

VT17 Noord-Holland Noord (VT) 

VT18 Rotterdam-Rijnmond (VT) 

VT19 Twente (VT) 

VT20 Utrecht (VT) 

VT21 West-brabant (VT) 

VT22 Zaanstreek-Waterland (VT) 

VT23 Zeeland (VT) 

VT24 Zuid-Holland-Zuid (VT) 

VT25 Zuid-Limburg (VT) 

VT26 Zuidoost-Brabant (VT) 
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Versiegeschiedenis 

Bestandsnaam Reden 

VT_overdracht_2019V1 Eerste plaatsing, definitief, cijfers gehele jaar 

VT_overdracht_2020V1 Eerste plaatsing, gegevens 1e halfjaar 

VT_overdracht_2020V2 Nader voorlopig, cijfers gehele jaar 

VT_overdracht_2020V3 Definitief, cijfers gehele jaar 

VT_overdracht_2021V1 Eerste plaatsing, gegevens 1e halfjaar 

VT_overdracht_2021V2 Nader voorlopig, cijfers gehele jaar 

VT_overdracht_2021V3 Definitief, cijfers gehele jaar 

VT_overdracht_2022V1 Eerste plaatsing, gegevens 1e halfjaar 

 


