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In november 2020 zijn we gestart met Handle with Care in het basisonderwijs. Inmiddels zijn alle 
scholen in gemeente Huizen aangesloten. Een prachtig resultaat! Scholen die signalen hebben 
ontvangen, geven aan dat zij heel blij zijn op de hoogte te zijn als er iets speelt bij kinderen thuis.  
 
Hoe gaat het met Handle with Care? 
Ondanks dat Handle with Care een ‘simpel’ systeem lijkt, kost het toch tijd voor alle betrokkenen om er 
helemaal op ingewerkt te raken. Nu we  een tijdje op weg zijn, verloopt het steeds beter. Het was niet 
alleen voor scholen en leerkrachten een nieuw systeem, ook binnen de politie en Veilig Thuis moesten 
er wijzigingen plaatsvinden in werkprocessen. Het vroegtijdig afstemmen en overleggen tussen politie 
en Veilig Thuis is de afgelopen maanden sterk verbeterd, wat ook het aantal  signalen ten goede komt. 
 
Geen signaal ontvangen? 
Mogelijk heb je als leerkracht er mee te maken gehad dat een signaal naar school ‘te laat’, of ‘niet’ is 
aangekomen? We merken dat hier wat onduidelijkheid over heerst, dus we leggen graag aan de hand 
van enkele voorbeelden uit hoe dat kan komen: 

 Soms heeft Veilig Thuis de ouders nog niet kunnen spreken, dat gebeurt altijd vóórdat de melding 
aan school wordt gedaan. In dat geval kan er nog geen of pas later dan 8.00 uur een signaal 
worden gegeven. 

 Het is niet altijd zo dat een incident in de avond of nacht plaatsvindt. Als dit in de ochtend is, kan 
het goed zijn dat het signaal niet vóór schooltijd is verstuurd. 

 Er kunnen redenen zijn dat school géén signaal ontvangt, bijvoorbeeld omdat ouders soms geen 
toestemming geven. Of omdat het kind niet in de gemeente Huizen woont, maar wel op school zit 
in Huizen. Veilig Thuis en politie baseren zich op de woonplaats bij het afgeven van het signaal. Er 
wordt druk gewerkt aan uitbreiding naar de hele regio! 
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Tools voor leerkrachten 
Hebben alle leerkrachten van jouw school de cursus ‘Steun bieden in de klas’ al gevolgd? Nee? Meld je 
school dan nu aan via deze link. Door het volgen van de cursus voelen leerkrachten zich gesterkt om 
het gesprek met leerlingen aan te gaan en weten zij beter hoe te handelen wanneer een kind een 
geweldsincident of onveilige situatie heeft meegemaakt.  
 

 
 
Magazine 
Augeo heeft een online magazine ontwikkeld over Handle with Care, lees ‘m hier! 
 
Toekomst 
Om Handle with Care optimaal regionaal goed te laten verlopen, gaan alle gemeenten in de regio 
aansluiten. Want hoe meer gemeenten zijn aangesloten bij Handle with Care, hoe beter het systeem 
zal gaan werken. Wil jij ambassadeur zijn voor Handle with Care? Laat het weten (via 
k.offergelt@regiogv.nl)! 
 
Vragen? 
Heb je vragen over Handle with Care? Neem dan gerust contact op via hwc@regiogv.nl.  
Of kijk op www.augeo.nl voor meer informatie.  
 
Dit is een nieuwsbrief van de Regio Gooi en Vechtstreek.  
Contactpersoon: Karlijn Offergelt, k.offergelt@regiogv.nl.  
 

 

Intern begeleider basisschool in Huizen: “Zo fijn dat er nu openheid is waardoor 
we makkelijker met ouders in gesprek kunnen gaan. Heel goed om te weten als 
er iets speelt.” 
 

https://www.augeo.nl/nl-nl/handle-with-care/steun-bieden-in-de-klas/lidmaatschap/cursus/
https://www.augeomagazine.nl/handle-with-care-augeo-magazine-special/handle-with-care-augeo-special
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