Aan:

Colleges van B & W van de Regio Noord Veluwe

Van:

Adviesraden Sociaal Domein Regio Noord Veluwe

Betreft: Advies subregionale paragraaf Huiselijk Geweld/Kindermishandeling 2016-2019
Regio Noord Veluwe

Ermelo, 06-05-2016

Geacht college,
Na ons advies over de Transformatieagenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 2016-2019 volgt
hierbij het advies op de subregionale paragraaf van de zes gemeenten van de Noord Veluwe.
De adviesraden vinden het een duidelijke paragraaf met goede aandachtspunten. De paragraaf geeft
een helder beeld van wat er in de komende jaren op dit gebied moet gebeuren in de regio Noord
Veluwe. Sommige zaken die ons inziens nog nader uitgewerkt kunnen worden, lichten we toe in dit
advies.
Algemeen
Het accent van de regionale paragraaf ligt op communicatie, informatieverstrekking en
professionalisering. Het belang van 1 gezin-1 plan wordt benadrukt. De raden vinden deze accenten
van groot belang. Wel merken we op dat 1 gezin- 1 plan nog niet is gerealiseerd in de verschillende
gemeenten en nog op zich laat wachten. Voor een effectieve aanpak Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling is dit noodzakelijk en daarom is het dringende advies van de raden een voorstel
tot realisatie van 1 gezin-1 plan op te nemen in de regionale paragraaf.
Van elke organisatie die zich bezighoudt met Huiselijk Geweld en Kindermishandeling wordt
verwacht dat zij een meldcode heeft die minimaal voldoet aan het basismodel meldcode Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling dat door het ministerie van VWS is uitgebracht. De gemeente is
toezichthouder. Van de gemeenten wordt verwacht dat zij de inhoud en werkwijze van de meldcodes
van de betrokken professionele organisaties controleert en evalueert. De rol van de gemeente als
toezichthouder wordt in de regionale paragraaf gemist. Het advies van de raden is de
toezichthoudende rol van de gemeenten toe te voegen in dit document of een apart document te
ontwikkelen over de rol als toezichthouder. Dit laatste heeft de voorkeur omdat de
toezichthoudende rol geldt voor meerdere gebieden in het Sociale Domein.
Bewustwording en signalering
Er wordt terecht uitgegaan van het feit dat niet alle mogelijke vormen van Huiselijk Geweld of
Kindermishandeling worden gesignaleerd en als dat wel gebeurt men niet altijd weet hoe te
handelen. In de huidige transformatie waar steeds meer verwacht wordt van eigen kracht en
netwerk is dit een extra risico. De adviesraden zijn van mening dat bewustwording van professionals
en van inwoners beiden van belang is. Twee keer een publiekscampagne is wat ons betreft een
minimum, dit zou structureler (bijvoorbeeld jaarlijks) gedaan kunnen worden. Daarnaast adviseren
we het gebruik van social media.
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De adviesraden missen in deze paragraaf de huisartsen. Dit is een groep die de signalen van Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling vaak als eerste kunnen opmerken. Aandacht voor training van deze
groep professionals lijkt ons van belang. Het is ons niet duidelijk of deze groep ook hoort tot de groep
professionals zoals beschreven in het document. We weten wel dat huisartsen het lastig vinden om
de zorgen en signalen bespreekbaar te maken en tegelijkertijd de relatie met de client te behouden.
In het land zijn trainingen voor huisartsen over dit onderwerp.
Ons advies is in deze paragraaf iets op te nemen over het kunnen doen van een anonieme melding.
Een anonieme melding kan de drempel verlagen voor inwoners. En naast het belang van
bewustwording en signalen is het in scholing of in de publiekscampagne van belang aandacht te
hebben voor de vraag waar men terecht kan als er signalen van huiselijk geweld dan wel
kindermishandeling zijn onderkend.
Van groot belang bij Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is de vraag wie regiehouder is. Uit de
regionale paragraaf wordt niet duidelijk hoe deze regierol is belegd. De adviesraden hechten eraan
hier tekst over toe te voegen in de regionale paragraaf. We hechten aan een helder meldpunt en een
heldere werkwijze vastgelegd in bijvoorbeeld een document zorgcoördinatie.
In het document wordt een onderzoek aangekondigd naar de vraag hoe de samenleving betrokken
kan zijn bij het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. De adviesraden zijn
benieuwd hoe dit onderzoek wordt uitgevoerd, dat zou nader uitgewerkt kunnen worden. We
adviseren om verenigingen en vrijwilligersorganisaties (sportverenigingen e.d.) bij dit onderzoek te
betrekken. Het is, net als bij de professionals, van belang om ook voor de verschillende groepen
vrijwilligers een training op maat te ontwikkelen.
Versterken kennis en vaardigheden lokale werkveld
De rol van Veilig Thuis is daadwerkelijk anders dan voorheen en er wordt meer verwacht van de
hulpverleners die bij de casuïstiek betrokken zijn. Het risico is hier dat men verkeerde verwachtingen
van elkaar heeft en de betrokkenen ernstig de dupe zijn. Deze veranderende situatie vraagt een
zorgvuldige aanpak. We kunnen ons vinden in de wijze waarop kennis en vaardigheden versterkt
worden en adviseren deze training niet vrijblijvend aan te bieden aan professionals, maar verplicht te
stellen en met regelmaat terugkomdagen te organiseren. Daarnaast vinden de adviesraden het van
belang dat werkers uit het lokale veld die te maken hebben met Kindermishandeling zijn
geregistreerd bij het kwaliteitsregister Jeugd. Dit is een landelijke verplichting. Het advies van de
raden is dat de gemeentes van de Noord Veluwe deze voorwaarde stellen.
Lokale ondersteuningsstructuur
Er staat dat er beweging is ontstaan in de lokale ondersteuningsstructuur. Ook de wijze waarop en de
intensiteit is veranderd. Voor de adviesraden is onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld. We vragen
hier om een toelichting op de tekst.
De verschillende samenwerkingsverbanden en middelen om samen te werken zoals de verwijsindex
lijken passend. Wel is van belang dat er rondom Huiselijk Geweld en Kindermishandeling een
eenduidige aanpak ontstaat. Daarin zou het helpen als regionale hulpverlenende organisaties en ook
huisartsen zich aansluiten bij de verwijsindex.
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Lokale aansluiting met Veilig Thuis optimaliseren
Lokale aansluiting bij Veilig Thuis lijkt van levensbelang. Naast de scholing van professionals lijkt het
alsof er voor dit onderdeel aparte regio bijeenkomsten worden georganiseerd. De adviesraden
geloven in de kracht van herhaling bij een thema als huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij
adviseren daarom een training aan professionals waar alle facetten van huiselijk geweld en
kindermishandeling aan de orde komen (verantwoordelijkheden, werkwijze, samenwerking e.d.),
deze verplicht te stellen en te herhalen. Voor de inwoners adviseren wij een structurele
publiekscampagne die met enige regelmaat wordt herhaald.
Acties en begroting
De begroting is summier en qua bedragen moeilijk te plaatsen. In een veranderende werkwijze bij
huiselijk geweld en kindermishandeling en de noodzaak regelmatig professionals te trainen lijkt het
bedrag redelijk beperkt en niet structureel.
Vragen
We missen in het document een passage over eer gerelateerd geweld. Dit is onderdeel van Huiselijk
Geweld en de vraag is hoe deze expertise in de toekomst gewaarborgd blijft.
Ook wordt de relatie met Jeugdbescherming Gelderland (JBG) gemist. Het is de adviesraden niet
duidelijk of JBG bij Veilig Thuis is ondergebracht? Overleg en consultatie met JBG vereist een goede
inbedding.

We wensen u succes met het afwegen van de door ons aangedragen punten in dit advies.

Karin Bloemendal,
Voorzitter regionaal overleg Adviesraden Noord Veluwe
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