
VEILIGHEIDSPLAN1 

DOELENCHECK 

   Het volgende doel is opgenomen in het ondersteuningsplan: … [namen] hou mij aan de 

veiligheidsafspraken van dit veiligheidsplan. 

 

In het ondersteuningsplan en veiligheidsplan zijn doelen en acties opgenomen met betrekking tot: 

  Het opheffen van de (acute) onveiligheid. 

  Het behandelen van de problemen waardoor de onveiligheid is ontstaan. 

  Het behandelen en bieden van nazorg zodat u/jij kan herstellen van de mogelijke opgelopen 

schade. 

VEILIGHEIDSVOORWAARDEN (INDIEN AANWEZIG) 

 

 

 

ZORGEN & KRACHTEN SPECIFIEK GERICHT OP (ON)VEILIGHEID 

ZORGEN OVER ONVEILIGHEID 

Wat is er gebeurd waardoor er zorgen zijn om u/jou of 

gezinsleden? 

Beschrijf wie zich zorgen maakt om welk gedrag en wat het 

gevolg is voor u/jou of gezinsleden. 

 

Grootste zorg of gevaar: Wat is het ergste dat er kan 

gebeuren als er niets verandert? 

Formuleer met elkaar de grootste zorg. Beschrijf wie de zorg 

omschrijft en wat de zorg is. 

 

Wat zorgt ervoor dat het soms moeilijker is om het veilig te 

houden voor u/jou of je gezinsleden? 

Complicerende factoren/triggers/stressoren. 

 

 

 

 
1 Het veiligheidsplan is aanvullend op het ondersteuningsplan en wordt ingevuld bij signalen van onvoldoende basiszorg, onveiligheid en 

geweld. Het ondersteuningsplan en veiligheidsplan kan worden gebruikt als hulpverlenings- herstel- en veiligheidsplan in één. 

Uitgangspunt is dat dit plan met de klant(en) wordt opgesteld.  
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KRACHTEN: BESTAANDE VEILIGHEID 

Wat is er al dat veiligheid geeft voor de grootste zorg(en)? 

Beschrijf wie de kracht omschrijft, wat er goed gaat, indien 

relevant sinds wanneer het goed gaat en wat de gevolgen 

voor u/jou of gezinsleden zijn. 

 

SCHAALVRAAG 

Stel je eens een schaal voor van 0 tot 10, waarbij 0 staat voor zeer ernstige of levensbedreigende 

onveiligheid, bijvoorbeeld 'het gaat zo slecht dat de kinderen nu niet thuis kunnen wonen' of 'er 

moet een huisverbod komen' en 10 staat voor het feit dat iedereen weet dat er voldoende veiligheid 

is om de casus af te sluiten.  

Waar op de schaal plaatst u/jij de situatie zoals deze nu is? 

Naam Ik geef de veiligheid het volgende cijfer 

Naam:  Cijfer en evt. toelichting:  

Naam:  Cijfer en evt. toelichting:  

Naam:  Cijfer en evt. toelichting:  

VEILIGHEIDSAFSPRAKEN 

Wat moet er minimaal gebeuren om de (acute) onveiligheid op te heffen? 

Wat moet er concreet en direct gebeuren?  

(wie, wat, waar en wanneer). 

 

Wat is hiervoor nodig is om dit uit te kunnen voeren? 

(wat doet u/jij zelf en waarbij wordt de u/jij door wie 

ondersteund). 

 

Wie ziet erop toe of de afspraken worden 

uitgevoerd? 

 

Wat gebeurt er wanneer de afspraken wel/niet 

worden nagekomen? 

Wanneer de afspraken wel worden 

nagekomen:  

Wanneer de afspraken niet worden 

nagekomen:  

CONTACTGEGEVENS 

Naam Wanneer te bellen: Telefoonnummer: Mail: 
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ONDERTEKENING 

Datum (vervolg)evaluatie  

Handtekening klant(en) en/of wettelijk 

vertegenwoordiger(s) 

 

 

 

Handtekening professional(s)  
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