
   

Bijlage I: Toelichting huidige inrichting van de diensten VT en ICDJ 

 

 

 

Integrale Crisisdienst Jeugd Noord-Holland Noord 

 

Gemeenten zijn vanuit de Jeugdwet verantwoordelijk om in acute situaties, wanneer onmiddellijke 

actie nodig is, er zorg voor te dragen dat jeugdhulp direct bereikbaar en beschikbaar is. De 17 

gemeenten NHN hebben sinds 1 juli 2018 de uitvoering van deze taak, hierna ‘de crisisfunctie 

Jeugd’, belegd bij de ICD-J. Dit is een consortium bestaande uit Parlan, de GGZ NHN en de Jeugd- 

en Gezinsbeschermers. De huidige overeenkomst met de ICD-J loopt af op 1 juli 2023. 

 

Bereikbaarheid  

24/7 

Binnen én buiten kantooruren bereikbaar voor telefonisch overleg en 

advies, wanneer er sprake is van een crisissituatie bij een jeugdige tot 18 

jaar. 

 

Beschikbaarheid  

binnen kantoortijden 

 

 

Vijf gemeenten NHN hebben een aanvullende overeenkomst afgesloten 

voor het uitvoeren van crisisinterventies binnen kantoortijden. In de 

overige gemeenten in Noord-Holland Noord worden crisisinterventies 

binnen kantoortijden door de wijkteams uitgevoerd. Daar waar nodig met 

telefonisch advies van de Integrale Crisisdienst Jeugd. 

 

Beschikbaarheid  

buiten kantoortijden 

Het uitvoeren van crisisinterventies op locatie buiten kantoortijden, 

wanneer er sprake is van een crisissituatie bij een jeugdige tot 18 jaar. 

 

 

 

Veilig Thuis Noord-Holland Noord 

 

Hoofdstuk 4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 richt zich op de taken van het 

Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK), tegenwoordig bekend als 

Veilig Thuis. VT fungeert als advies en meldpunt voor gevallen -of vermoedens- van huiselijk 

geweld en kindermishandeling, samengevoegd ‘geweld in afhankelijkheidsrelaties’ genoemd. Per 

1 januari 2022 is VT onderdeel van de Gemeenschappelijk Regeling van de GGD HN. 

 
 

Bereikbaarheid  

24/7 

Binnen én buiten kantooruren bereikbaar voor telefonisch overleg, advies 

en meldingen, wanneer er (vermoedelijk) sprake is van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties voor inwoners van alle leeftijden. 

 

Beschikbaarheid  

binnen kantoortijden 

 

Het uitvoeren van interventies op locatie binnen kantoortijden, wanneer er 

(vermoedelijk) sprake is van geweld in afhankelijkheidsrelaties, wordt door 

VT uitgevoerd voor inwoners van alle leeftijden.  

 

Beschikbaarheid  

buiten kantoortijden 

Deze taak wordt op dit moment niet door VT uitgevoerd. Voor jeugdigen 

0-18 is de integrale crisisdienst Jeugd buiten kantoortijden beschikbaar. 

Voor volwassenen wordt de politie ingeschakeld of wanneer er sprake is 

van een psychische crisis de crisisdienst GGZ voor volwassenen. 

 

 


