
Advies van de Adviesraad Sociaal Domein Oldebroek over de Noord Veluwse regiopagina 

van de Transformatieagenda Huiselijk Geweld  en Kindermishandeling 2016-2019. 

 

In aanvulling op de Transformatie Agenda geeft dit stuk geeft een helder beeld van wat er in 

de komende jaren op dit gebied moet gebeuren in de regio Noord Veluwe.  

 

Bewustwording en signalering zijn het allerbelangrijkst. Men zegt dit te willen doen door in 

de lokale pers er aandacht voor te vragen. Een goede zaak. Maar nog belangrijker is dat men 

een aantal keren per jaar de hulpverleners zou nascholen over die signalering en de te nemen 

acties. We willen er voor willen pleiten om iedereen die intensief betrokken is bij gezinnen 

een voorlichtingsbijeenkomst aan te bieden en dat zeker één keer per jaar. 

We missen hierin de huisartsen. Zij zijn het vaak die als eerste huiselijk geweld en 

kindermishandeling opmerken. Maar ze moeten hiervoor wel de aandacht hebben en dat 

stimuleer je door hen te benaderen.  

 

Men wil onderzoeken hoe men de samenleving erbij kan betrekken. Hoe wil men dat gaan 

doen? Zou iets verder uitgewerkt moeten worden in deze nota. Daarbij willen we er op wijzen 

hierbij ook de vrijwilligersorganisaties (b.v. sportverenigingen) die met jeugd of met de 

ouders in aanraking komen (b.v. maatjesprojecten) te betrekken. 

 
De vaardigheden die men zou willen aanleren zouden ook nog wat verder omschreven moeten 

worden, want die zijn in dit stuk te summier omschreven. Ook in deze perikoop missen we de  

huisartsen. 

 
Heel goed is om te wijzen op één gezin, één plan, één regisseur, zowel voor het gezin als voor 
de hulpverleners het aanspreekpunt. Hoe is de activiteit van Stimenz in te passen in deze case-

managementvisie? En de relatie met Veilig Thuis, hoe is die in de praktijk te omschrijven en 

uit te voeren? 

 
De begroting lijkt passend bij de plannen.  

 
Samenvattend, een helder stuk dat op sommige punten nog wat verder uitgewerkt kan worden.  
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