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Samenvatting
De ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS hebben in april 2018 het meerjarenprogramma
‘Geweld hoort nergens thuis’ gepresenteerd. Hierin staan veel maatregelen om huiselijk geweld en
kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Ambitie van het programma is om
huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de
cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, duurzaam te doorbreken.
De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling krijgt vorm in de samenwerking tussen
gemeenten, uitvoeringsorganisaties en hun professionals in de regio. Bij deze partners ligt de sleutel
om echt verschil te maken. De inhoudelijke ambities uit het programmaplan Geweld hoort nergens
thuis en ‘dat wat werkt’ moeten op regionale schaal worden georganiseerd en duurzaam worden
geborgd. Dit is immers de schaal waarop deze partijen samenwerken en hun krachten kunnen
bundelen. Om deze ambitie te realiseren is in het Interbestuurlijk Programma (IBP) afgesproken dat
gemeenten lokaal/regionaal een sluitende aanpak inrichten om deze vormen van geweld te
voorkomen of duurzaam te stoppen.
Het doel is dat elke regio:
•

een regioaanpak inricht. Deze regionale aanpak neemt de uitvoering van de actielijnen
van het programma binnen de regio ter hand.

•

de inhoudelijke ambities uit het programmaplan naar de regio vertaalt in een
projectmatige aanpak. Deze projectmatige aanpak leidt tot een duurzame verbetering van
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

•

een bestuurlijk netwerk en inhoudelijk netwerk vormt waarin de randvoorwaarden
gecreëerd worden voor een multidisciplinaire, systeemgerichte en effectieve aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling.

•

bijdraagt aan het gezamenlijk leren en ontwikkelen en terugleggen van opbrengsten naar
het programmateam, o.a. door (pro)actieve deelname aan de regionale leerkringen.

Er zijn drie actielijnen binnen het programma met daaronder in totaal 18 speerpunten:
1.

Eerder en beter in beeld

2.

Geweld stoppen en duurzaam oplossen

3.

Aandacht voor specifieke groepen

Het programma Geweld hoort nergens thuis is zeer ambitieus en daarom is het essentieel dat
Flevoland een aantal speerpunten kiest, op grond van de regionale situatie, waarmee men als eerste
aan de slag wil gaan. Daarbij wordt uitgegaan van maximaal tien speerpunten. Hiertoe heeft
Flevoland in januari 2019 een startbijeenkomst georganiseerd voor 101 professionals uit het zorg- en
veiligheidsdomein, gevolgd door een verdiepende regionale gespreksronde (‘Krachteninventarisatie’)
met 60 professionals en politiek bestuurders vanaf eind februari tot begin april 2019. Ook is met
ervaringsdeskundigen gesproken. Aan hen allen is gevraagd wat de kracht van Flevoland is in de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat knelpunten en aandachtspunten zijn.
Op grond van de startbijeenkomst en de regionale gespreksronde is een analyse gemaakt van de
belangrijkste krachten (‘wat gaat er goed?’) en knelpunten (‘wat kan er beter?’) in Flevoland met
betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook zijn alle 161
gesprekspartners bevraagd over de belangrijkste speerpunten waarmee Flevoland als eerste aan de
slag moet gaan. Op basis van de bevindingen worden 10 speerpunten geadviseerd en is een plan van
aanpak opgesteld.
Bij de uitvoering van Geweld hoort nergens thuis wordt ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht
met ‘Veiligheid Voorop’, de ontwikkelagenda van de Justitiepartners en Veilig Thuis ten aanzien van
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de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. ‘Veiligheid Voorop’ is de
bijdrage van de Justitiepartners en Veilig Thuis aan de realisatie van de ambities van het
actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Belangrijkste bevindingen: wat gaat er goed? De kracht van Flevoland
•

Flevoland is een compacte provincie waar in veel gemeenten, met name de kleinere, sprake is
van hechte gemeenschappen, saamhorigheid en een traditie van ‘voor elkaar zorgen’. Er zijn
korte lijnen tussen professionals die bij de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling betrokken zijn.

•

Er is een toenemende samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein.

•

Flevoland begint niet bij nul met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op
verschillende terreinen is al sprake van een goede infrastructuur voor de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling en wordt er al systeemgericht (samen)gewerkt.

•

De samenwerking tussen Veilig Thuis Flevoland en haar ketenpartners is verbeterd, ook al
zijn er ook nog verschillende aandachtspunten.

•

De vernieuwde meldcode wordt goed gebruikt in Flevoland. Sinds in januari 2019 de
vernieuwde meldcode is ingegaan, is in het eerste kwartaal van 2019 het aantal adviezen
met 68% toegenomen en het aantal meldingen met 30%.1

•

Flevoland neemt het voortouw bij verschillende innovatieve projecten en initiatieven (‘good
practices’), zoals bijvoorbeeld MDA++, zorgcoördinatie mensenhandel, een crisisbed voor
plegers tijdens een tijdelijk huisverbod, gericht aanbod bij vechtscheidingen, de functie van
brandpuntfunctionaris/regisseur sociaal netwerk/procesregisseur en het programma ‘Handle
with care’.

Belangrijkste bevindingen: wat kan er beter?
Algemene aandachtspunten
•

De kleinere gemeenten beklemtonen dat Geweld hoort nergens thuis rekening moet houden
met de verscheidenheid in de provincie en met oog voor deze diversiteit moet worden
uitgevoerd. Wat past in Almere of Lelystad hoeft niet te passen op Urk of in Zeewolde.

•

De nieuwe AVG-wetgeving leidt tot veel verwarring en knelpunten met betrekking tot
informatie-uitwisseling tussen professionals. Er zijn veel zorgen dat hierdoor signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling niet op tijd kunnen worden opgepakt.

•

De financiering van veel instellingen richt zich op het aantal hulpverleningstrajecten dat per
jaar wordt afgerond. Dit vormt een knelpunt bij de meer complexe zaken die een intensievere
en langere investering vragen, zoals bijvoorbeeld binnen MDA++.

Actielijn 1. Eerder en beter in beeld
•

1

Ondanks geconstateerde verbeteringen zijn er ook flinke zorgen over wachtlijsten en
doorlooptijden bij Veilig Thuis Flevoland. Daarnaast worden er knelpunten genoemd met
betrekking tot op- en afschalen van casussen. Deels zijn die zorgen ingegeven door ervaringen
uit het verleden, deels is er nieuwe zorg ontstaan, ook bij Veilig Thuis zelf, door de sterke
groei in het aantal adviezen en meldingen sinds januari 2019.

Cijfers 1e kwartaal 2019. Het aantal adviezen en meldingen fluctueert, maar vertoont een voortdurende stijgende lijn sinds januari 2019.
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•

Er is nog verwarring over hoe de vernieuwde meldcode moet worden geïnterpreteerd en met
name ook wat het lokale veld wel en niet wordt geacht te doen als er een melding bij Veilig
Thuis is gedaan.

•

In brede kring wordt aangegeven dat de lokale infrastructuur verder versterkt moet worden,
met oog voor het behoud van lokale accenten.

•

Er is nog veel winst te behalen op het gebied van signalering en bespreekbaar maken van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Gesprekspartners constateren nog veel
handelingsverlegenheid, waarbij scholen specifiek worden genoemd.

Actielijn 2. Geweld stoppen en duurzaam oplossen
•

Niet alleen bij Veilig Thuis, ook bij andere instellingen worden lange wachtlijsten genoemd
als belangrijk knelpunt, waardoor een gezin niet meteen de hulp krijgt die nodig is. De Raad
voor de Kinderbescherming wordt hierbij specifiek genoemd, maar ook bij lokale toegangen
en zorgaanbieders.

•

Ondanks dat zorg en veiligheid steeds meer samenwerken liggen er nog belangrijke
verbeterpunten in de ketensamenwerking om tot een integrale aanpak van huiselijk geweld
en kindermishandeling te komen. De focus moet daarbij liggen op de verbinding tussen zorg
en veiligheid. Een ander verbeterpunt inzake de integrale aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling betreft de regievoering rondom een gezin en hoe die wordt verdeeld
tussen ketenpartners.

•

Verschillende gesprekspartners geven aan dat er een gebrek aan opvang binnen Flevoland is,
met name voor gezinnen. De problematiek wordt versterkt door gebrek aan huisvesting
waardoor uitstroom in sommige gevallen stagneert. Dit gebrek aan opvang wordt niet of
minder gevoeld op Urk en in Noordoostpolder, waar opvang veel meer in informele sfeer
(Urk) of via noodopvang van gezinnen door Kwintes (NOP) wordt geregeld. Daar staat
tegenover dat alle gesprekspartners, ook Urk en NOP, aangeven dat er nog veel meer
aandacht kan worden besteed aan ambulante en outreachende hulpverlening.

•

Verschillende ketenpartners geven aan dat de beschikbaarheid van traumascreening en
traumabehandeling een knelpunt vormt.

Actielijn 3. Aandacht voor specifieke groepen
•

Er wordt unaniem aandacht gevraagd voor de positie van kwetsbare kinderen.
Verschillende gesprekspartners wijzen daarbij ook op een specifiek punt, namelijk dat het
aantal uithuisplaatsingen van kinderen omlaag moet.

•

Alle gemeenten benoemen (het risico op) mensenhandel als speerpunt binnen Geweld hoort
nergens thuis en geven aan dat het probleem binnen hun gemeentegrenzen speelt.

•

Er wordt grote zorg uitgesproken over de problematiek van complexe scheidingen
(‘vechtscheidingen’). In verband hiermee wordt ook gewezen op gebrek aan huisvesting. Ook
wordt aangegeven dat er een groot gebrek is aan instellingen die begeleide omgang kunnen
bieden tussen ouder en kind(eren).

•

Ouderenmishandeling wordt veel genoemd als onderbelicht thema dat meer aandacht
behoeft.

•

Een aantal gesprekspartners geeft aan dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheid tot het tijdelijk huisverbod voor plegers (THV). Ook wordt opgemerkt dat de
THV-maatregel veel meer in preventieve zin zou kunnen worden ingezet, voordat de situatie
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(verder) escaleert. Bijzondere aandacht zou daarbij moeten uitgaan naar adequate begeleiding
van stellen die bij elkaar willen blijven.

Speerpunten
Zowel in de startbijeenkomst van januari 2019 als tijdens de regionale gespreksronde hebben
gesprekspartners aangegeven wat vanuit hun visie en praktijk de belangrijkste speerpunten zijn
waarmee gestart dient te worden. Het valt op dat er veel eensgezindheid bestaat over de belangrijkste
speerpunten: de totaalscore uit de regionale gespreksronde (60 gesprekspartners) is gelijk aan de
uitkomsten van de startbijeenkomst (101 deelnemers).
Met inachtneming van de benoemde krachten, aandachtspunten en speerpunten binnen Flevoland
met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt dan ook
geadviseerd om met de volgende speerpunten als eerste aan de slag te gaan:
Actielijn 1. Eerder en beter in beeld
1.

Lokale teams versterken

2.

Bespreekbaar maken

3.

Veilig Thuis versterken

Actielijn 2. Geweld stoppen en duurzaam oplossen
4.

Multidisciplinair en systeemgericht samenwerken (MDA++)

5.

Verbeteren van opvang en ondersteuning van slachtoffers

6.

Plegeraanpak2

7.

Traumascreening en behandeling

Actielijn 3. Aandacht voor specifieke groepen:
8.

Kinderen in kwetsbare opvoedingssituaties en Complexe scheidingen

9.

Slachtoffers van mensenhandel en loverboys

10. Ouderenmishandeling
Bij de aanpak van bovengenoemde speerpunten begint Flevoland niet bij nul. Veel speerpunten
worden ook nu al in meer of mindere mate opgepakt (denk bijvoorbeeld aan het MDA++ pilotproject;
het versterkingstraject rondom Veilig Thuis Flevoland; de aanstelling van een zorgcoördinator
mensenhandel; het beschikbaar stellen van een crisisbed voor plegers die een tijdelijk huisverbod
krijgen opgelegd, maar geen vervangend onderdak kunnen vinden; de initiatieven rondom inrichting
van een scheidingsloket). Bij het ene speerpunt zal dan ook nog meer ontwikkeld moeten worden dan
bij het andere. De kracht van Geweld hoort nergens thuis is echter dat de inzet wordt gebundeld en
versterkt, om juist die knelpunten aan te pakken die de professionals en bestuurders als meest
knellend hebben benoemd in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland.
Daarbij wordt gestreefd naar een integrale aanpak gericht op de drie actielijnen, met veel onderlinge
dwarsverbanden tussen de speerpunten. Ook wordt nadrukkelijk de regionale samenwerking gezocht
en wordt er aangehaakt bij landelijke expertise.

2

In de gemeente Noordoostpolder wordt de term ‘plegeraanpak’ niet gebruikt, wel ‘betrokkenenaanpak’.

Geweld hoort nergens thuis. Krachteninventarisatie Flevoland
Belangrijkste bevindingen, regionale speerpunten en plan van aanpak
Definitief. Vastgesteld tijdens Breed Overleg Zorg en Veiligheid 06-06-2019

6

Plan van aanpak
Het plan van aanpak voor Geweld hoort nergens thuis in Flevoland bestaat uit een globale planning
met daaronder een planning per actielijn en speerpunt. Hierbij geldt dat het plan van aanpak ‘werk in
uitvoering’ is dat steeds tussentijds zal worden bijgesteld indien voortschrijdend inzicht daarom
vraagt. In de komende maanden wordt per speerpunt nader uitgewerkt wat er op dit moment al
wordt gedaan, wat er nog nodig is, hoe dit kan worden uitgevoerd en welke partijen daarbij idealiter
betrokken moeten zijn.
Vanaf juni 2019 wordt ook aangesloten bij ‘regionale routes 2021’ van het landelijk programmateam,
waarbij deskundigheid wordt uitgewisseld met het landelijk programmateam en andere regio’s in het
land. Flevoland heeft op grond van de gekozen speerpunten geopteerd voor de volgende ‘regionale
routes’:
•

Versterken lokale infrastructuur

•

Ouderenmishandeling

Indien de planning het toelaat wordt ook aangehaakt bij overige ‘regionale routes’ die tot de
speerpunten van GHNT in Flevoland behoren:
•

MDA++

•

Traumascreening

•

Sociale steun aan kinderen

Het breed overleg zorg en veiligheid zal in november 2019 en maart 2020 schriftelijk op de hoogte
worden gesteld van de voortgang binnen het programma. Medio 2020 wordt de algehele voortgang
van de eerste gekozen speerpunten geëvalueerd en wordt geïnventariseerd welke overige
speerpunten in Flevoland nog dienen te worden opgepakt. Indien de situatie daarom vraagt, kunnen
nieuwe speerpunten ook eerder worden opgepakt of reeds gekozen speerpunten eerder worden
afgerond.
Geweld hoort nergens thuis is een ambitieus programma. Veel kan met de bestaande structuren en
middelen worden ingericht of vormgegeven. Op onderdelen is dat niet mogelijk of nog niet
inzichtelijk. Pas bij de definitieve uitwerking van de speerpunten wordt duidelijk wat nodig is.
In de gemeentelijke en regionale begroting is geen rekening gehouden met een mogelijke extra
financiële investering voor de uitvoering van de specifieke speerpunten binnen Geweld hoort nergens
thuis. Indien in de loop van het programma in een speerpunt extra financiële investering nodig is,
wordt dit inhoudelijk en financieel onderbouwd ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuurlijk
overleg.
Voor de planning per actielijn en speerpunt wordt naar hoofdstuk 7 van het rapport verwezen.
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1. Geweld hoort nergens thuis: van landelijk programma
naar regionale aanpak
1.1

Inleiding

De ministeries van Justitie en Veiligheid en VWS hebben in april 2018 het meerjarenprogramma
‘Geweld hoort nergens thuis’ gepresenteerd. Hierin staan veel maatregelen om huiselijk geweld en
kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen. Ambitie van het programma is om
huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de
cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, duurzaam te doorbreken.
De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling krijgt vorm in de samenwerking tussen
gemeenten, uitvoeringsorganisaties en hun professionals in de regio. Bij deze partners ligt de sleutel
om echt verschil te maken. De inhoudelijke ambities uit het programmaplan Geweld hoort nergens
thuis en ‘dat wat werkt’ moeten op regionale schaal worden georganiseerd en duurzaam worden
geborgd. Dit is immers de schaal waarop deze partijen samenwerken en hun krachten kunnen
bundelen. Om deze ambitie te realiseren is in het Interbestuurlijk Programma (IBP) afgesproken dat
gemeenten lokaal/regionaal een sluitende aanpak inrichten om deze vormen van geweld te
voorkomen of duurzaam te stoppen.
Het doel is dat elke regio:
•

een regioaanpak inricht. Deze regionale aanpak neemt de uitvoering van de actielijnen
van het programma binnen de regio ter hand. Hiervoor kan de regio gebruik maken van
hetgeen al ontwikkeld is (bv. regiovisie) en dit waar nodig aanvullen met de nog
ontbrekende ambities uit het programma.

•

de inhoudelijke ambities uit het programmaplan naar de regio vertaalt in een
projectmatige aanpak. Deze projectmatige aanpak leidt tot een duurzame verbetering van
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

•

een bestuurlijk netwerk en inhoudelijk netwerk vormt waarin de randvoorwaarden
gecreëerd worden voor een multidisciplinaire, systeemgerichte en effectieve aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor kan de regio gebruiken maken van
bestaande samenwerkingsverbanden/netwerken en waar nodig deze aanvullen of
uitbreiden conform de beschreven ambities.

•

bijdraagt aan het gezamenlijk leren en ontwikkelen en terugleggen van opbrengsten naar
het programmateam, o.a. door (pro)actieve deelname aan de regionale leerkringen.

Bij de uitvoering van Geweld hoort nergens thuis wordt ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht
met ‘Veiligheid Voorop’, de ontwikkelagenda van de Justitiepartners en Veilig Thuis ten aanzien van
de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. ‘Veiligheid Voorop’ is de
bijdrage van de Justitiepartners en Veilig Thuis aan de realisatie van de ambities van het
actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’. Daarnaast wordt aansluiting gezocht bij andere
landelijke programma’s, zoals het ‘Actieprogramma Zorg voor de Jeugd’ en ‘Scheiden zonder Schade’.
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1.2

Aanpak Flevoland

Flevoland zet de volgende stappen om de regioaanpak in te richten en de inhoudelijke ambities te
vertalen naar een projectmatige aanpak:
•

Op 28 januari 2019 heeft een regionale startbijeenkomst plaatsgevonden, waarbij 101
professionals aanwezig waren uit zowel het zorg- als veiligheidsdomein. Zij hebben zich via
het instrument Mentimeter uitgesproken over de belangrijkste (eerste) speerpunten waar
Flevoland zich op zou moeten richten bij de uitvoering van Geweld hoort nergens thuis.
Daarnaast hebben de aanwezigen in kleine werkgroepen per speerpunt nader uitgewerkt
waarom dit specifieke speerpunt zo urgent is voor Flevoland, wat er al gebeurt, wat er nog
moet gebeuren en wie daarbij betrokken moeten zijn. Ook is gevraagd of de aanwezigen daar
zelf actief bij betrokken wilden worden en veel aanwezigen hebben hierop positief
gereageerd. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de vertegenwoordigde organisaties.

•

Tussen eind februari en begin april heeft een regionale verdiepende gespreksronde
(‘Krachteninventarisatie’) plaatsgevonden met de burgemeesters en wethouders sociaal
domein van de zes Flevolandse gemeenten en vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties die een rol vervullen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
in Flevoland. Ook is gesproken met ervaringsdeskundigen, zowel slachtoffers als plegers. In
totaal is met 60 personen gesproken. In bijlage 2 vind u het overzicht van de gesprekspartners
en in bijlage 3 de persoonlijke verhalen van de ervaringsdeskundigen.

•

Als resultaat van de startbijeenkomst en de regionale gespreksronde is een analyse gemaakt
van de belangrijkste (eerste) speerpunten voor Flevoland binnen Geweld hoort nergens thuis,
inclusief een plan van aanpak om met de gekozen speerpunten aan de slag te gaan in de
komende periode. Dit is het document dat nu voorligt. Beoogd wordt om de analyse en
(aanzet tot) het plan van aanpak bestuurlijk in te brengen in het Breed Overleg Zorg en
Veiligheid van 6 juni 2019.

1.3

Bestuurlijk en inhoudelijk netwerk

Het vormen van een bestuurlijk en inhoudelijk netwerk wordt als volgt aangepakt:
•

De projectleider vervult de rol van spin in het web binnen de uitvoering van Geweld hoort
nergens thuis in Flevoland. Zij is de linking pin naar het landelijk programmateam, samen met
de senior beleidsadviseurs van de gemeente Almere. Zij houdt het overzicht en bewaakt de
voortgang van het programma als geheel, verbindt organisaties die aan hetzelfde speerpunt
werken binnen Flevoland en legt nieuwe contacten. Ook onderzoekt en deelt zij kennis over
good practices in andere delen van het land die wellicht ook in Flevoland kunnen worden
toegepast. Tot slot ontwikkelt en/of ondersteunt zij -in nauwe samenwerking met overige
ketenpartners en gemeenten- nieuwe projectideeën die ofwel kunnen worden ingediend bij
het landelijk programmateam ofwel bij andere mogelijke subsidiegevers. De projectleider legt
verantwoording af aan het breed overleg zorg en veiligheid (vooropgesteld dat dit het
gremium zal zijn waarin de aansturing van het programma bestuurlijk wordt ondergebracht).
De projectleider wordt in haar werkzaamheden nauw bijgestaan door het kernteam en
uitvoeringsteam van Geweld hoort nergens thuis Flevoland. Ook worden andere
ketenpartners in Flevoland actief betrokken bij de uitvoering van het programma.
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•

Er is een kernteam gevormd van vertegenwoordigers van gemeenten en maatschappelijke
organisaties, zowel uit het sociaal domein als het veiligheidsdomein, die betrokken zijn bij de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland 3 . Binnen het kernteam
worden de speerpunten binnen GHNT inhoudelijk en strategisch voorbereid en uitgewerkt,
knelpunten besproken die de voortgang van het programma kunnen belemmeren en kansen
aangestipt om Flevolandse innovatieve projecten te ontwikkelen. Het kernteam vormt
daarmee de belangrijkste inhoudelijke sparring partner voor de projectleider.

•

Ter voorbereiding van het kernteam vindt ambtelijke afstemming plaats tussen de
projectleider en de senior beleidsadviseurs van de centrumgemeente Almere die bij het
programma zijn betrokken (en ook deel uitmaken van het kernteam). Het kernteam wordt
ondersteund door een compact uitvoeringsteam, bestaande uit een secretaresse en een
beleidsadviseur van de gemeente Almere.

•

Er vindt regelmatig ambtelijke regionale afstemming plaats over Geweld hoort nergens
thuis, zowel binnen het sociaal domein (‘Regiodag’) als openbare orde en veiligheid (AVO).
Ook is er regelmatig afstemming met het partneroverleg van het Veiligheidshuis Flevoland.

•

Per gekozen speerpunt wordt onderzocht welke werkvorm daar het beste bij past. Dit kan
een inhoudelijke werkgroep zijn, een gezamenlijk project of een andere vorm van
samenwerking. Tijdens de Startbijeenkomst van 28 januari 2019 is hiertoe de eerste aanzet
gegeven.

•

Onderzocht wordt in hoeverre een groep van direct betrokkenen (zowel slachtoffers als
plegers) als klankbordgroep bij de uitvoering van het programma in Flevoland kan worden
betrokken.

•

Beoogd wordt om Geweld hoort nergens thuis bestuurlijk onder te brengen binnen het Breed
Overleg Zorg en Veiligheid, waarin alle Flevolandse burgemeesters en wethouders zijn
vertegenwoordigd, evenals bestuurders van maatschappelijke organisaties op het snijvlak
van zorg en veiligheid.

•

Vanuit het landelijk programmateam wordt extra ondersteuning geboden aan zowel het
inhoudelijk als bestuurlijk netwerk. Via regionale leerkringen vindt uitwisseling en
deskundigheidsbevordering plaats.

3

In het kernteam zijn naast de projectleider de volgende organisaties vertegenwoordigd: gemeente Almere, gemeente Lelystad, Veilig Thuis
Flevoland, Veiligheidshuis Flevoland, politie Midden-Nederland, Blijf Groep, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Save, Reclassering
Nederland
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2. Doelen, werkwijze en beoogd resultaat van de regionale
gespreksronde/ krachteninventarisatie
2.1

Doelen en beoogd resultaat

De belangrijkste doelen van de regionale gespreksronde/krachteninventarisatie kunnen als volgt
worden geformuleerd:
•

Verdieping van de inzichten die reeds zijn verkregen tijdens de Startbijeenkomst van 28
januari 2019

•

(Samen met de uitkomsten van de Startbijeenkomst) inzicht verkrijgen in de belangrijkste
kracht van Flevoland (‘Wat gaat er goed?’) en de knelpunten (‘Wat kan er beter?’) met
betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen Flevoland

•

(Samen met de uitkomsten van de Startbijeenkomst) inzicht verkrijgen in de speerpunten
waar men binnen Flevoland als eerste mee aan de slag wil

•

(Nog meer) draagvlak verkrijgen voor een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling binnen Flevoland, zowel op bestuurlijk als beleidsmatig en uitvoerend
niveau

Het beoogde resultaat van de regionale gespreksronde is dat er –samen met de uitkomsten van de
Startbijeenkomst van 28 januari- een analyse wordt gemaakt van de belangrijkste kracht en
verbeterpunten binnen Flevoland bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en dat
dit wordt vertaald in een (eerste aanzet tot) plan van aanpak om het programma Geweld hoort
nergens thuis op regionaal niveau binnen Flevoland uit te voeren.
Vragen die tijdens de gesprekken aan de orde zijn gekomen:
•

Wat gaat goed, waar bent u trots op als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling binnen uw gemeente of organisatie?

•

Wat kan er beter? Wat zijn voor u de belangrijkste aandachtspunten/knelpunten in de aanpak
van huiselijk geweld en kindermishandeling? Hoe kan dit opgepakt worden? Hoe ziet u uw
eigen rol hierbinnen? En hoe ziet u de link tussen zorg en veiligheid bij de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling?

•

Als u de genoemde knelpunten en prioriteiten afzet tegen de actielijnen en speerpunten
binnen GHNT, wat vindt u dan de belangrijkste speerpunten binnen het programma?

•

Wat wilt u dat er opgeleverd wordt binnen het programma Geweld hoort nergens thuis? Met
andere woorden: wanneer is voor u het programma geslaagd? Wat kan uw eigen rol zijn om
dit resultaat te bereiken?
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2.2

Werkwijze en gesprekspartners Krachteninventarisatie

Binnen de termijn waarop de krachtinventarisatie moest worden afgerond om op tijd te zijn voor de
besluitvorming binnen het Breed Overleg Zorg en Veiligheid van 6 juni a.s. (onder voorbehoud dat dit
het gremium wordt waarin besluitvorming plaats zal vinden) was het niet mogelijk om met alle
ketenpartners in Flevoland op korte termijn in gesprek te gaan, in follow-up van de startbijeenkomst.
Er is daarom voor gekozen om enerzijds in gesprek te gaan met de gemeentelijke bestuurders binnen
Flevoland (burgemeesters vanuit optiek openbare orde en veiligheid en wethouders sociaal domein
vanuit optiek zorg), ondersteund door hun inhoudelijke ambtenaren, en anderzijds met de
belangrijkste overkoepelende ketenpartners die binnen Flevoland actief zijn in de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit werd aangevuld met een aantal gesprekspartners uit het
lokale veld en vertegenwoordigers van de gemeentelijke adviesraden sociaal domein. Daarnaast werd
een bijzondere groep gesprekspartners gevormd door ervaringsdeskundigen, zowel slachtoffers als
plegers. Als direct betrokkenen wordt hun stem onmisbaar geacht.
In totaal is met 60 personen gesproken, waaronder alle burgemeesters en wethouders sociaal domein
in Flevoland, vertegenwoordigers van 15 maatschappelijke organisaties en vier adviesraden sociaal
domein van de Flevolandse gemeenten (Noordoostpolder en Urk waren helaas niet
vertegenwoordigd). Ook is met vijf direct betrokkenen gesproken, drie slachtoffers en twee plegers. In
bijlage 2 vind u het overzicht van de gesprekspartners.
De gesprekken hadden een open karakter, waarbij de volgende vragen de leidraad op de achtergrond
vormden:
•
•

•

•

Wat gaat goed, waar bent u trots op als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling binnen uw gemeente of organisatie?
Wat kan beter? Wat zijn voor u de belangrijkste aandachtspunten/knelpunten in de aanpak
van huiselijk geweld en kindermishandeling? Hoe kan dit opgepakt worden? Hoe ziet u uw
eigen rol hierbinnen? En hoe ziet u de link tussen zorg en veiligheid bij de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling?
Als u de genoemde knelpunten en prioriteiten afzet tegen de actielijnen en speerpunten
binnen Geweld hoort nergens thuis, wat vindt u dan de belangrijkste speerpunten binnen het
programma?
Wat wilt u dat er opgeleverd wordt binnen het programma? Met andere woorden: wanneer is
voor u het programma geslaagd?

Van elk gesprek is een verslag gemaakt dat ter accordering is voorgelegd aan de gesprekspartners. Op
basis van de verslagen is een analyse gemaakt van de rode lijn die in veel gesprekken terug kwam.
Verschillende gesprekspartners gaven daarbij voorbeelden of maakten specifieke opmerkingen over
een bepaald onderwerp. Deze zijn ter illustratie opgenomen in de volgende hoofdstukken. De
verslagen en de analyse vormden ook de basis voor het plan van aanpak binnen Geweld hoort
nergens thuis in Flevoland.
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3. De kracht van Flevoland: belangrijkste bevindingen
3.1 Samenvatting
Gevraagd naar wat men goed vindt gaan in Flevoland en waar men trots op is, benadrukken de
gesprekspartners allereerst dat de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling een
belangrijke prioriteit vormt voor zowel politieke bestuurders als maatschappelijke organisaties. Er kan
gesproken worden van een breed gedragen commitment dat huiselijk geweld en kindermishandeling
onacceptabel zijn en niet worden getolereerd. Huiselijk geweld en kindermishandeling worden ook
sneller herkend dan vroeger, aldus de gesprekspartners Het taboe rond huiselijk geweld en
kindermishandeling wordt steeds meer doorbroken, het wordt bespreekbaar gemaakt, zowel door
betrokkenen als professionals.
Daarnaast wordt een aantal specifieke positieve punten benoemd die tot de kracht van Flevoland
gerekend kunnen worden bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling:
•

Flevoland is een compacte provincie waar in veel gemeenten, met name de kleinere, sprake is
van hechte gemeenschappen, saamhorigheid en een traditie van ‘voor elkaar zorgen’. Er zijn
korte lijnen tussen professionals die bij de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling betrokken zijn.

•

Er is een toenemende samenwerking tussen het zorg- en veiligheidsdomein.

•

Flevoland begint niet bij nul met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Op
verschillende terreinen is al sprake van een goede infrastructuur voor de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling en wordt er al systeemgericht (samen)gewerkt.

•

De samenwerking tussen Veilig Thuis Flevoland en haar ketenpartners is verbeterd, ook al
zijn er ook nog verschillende aandachtspunten.

•

De vernieuwde meldcode wordt goed gebruikt in Flevoland. Sinds in januari 2019 de
vernieuwde meldcode is ingegaan, is in het eerste kwartaal van 2019 het aantal adviezen
met 68% toegenomen en het aantal meldingen met 30%.4

•

Flevoland neemt het voortouw bij verschillende innovatieve projecten en initiatieven (‘good
practices’), zoals bijvoorbeeld MDA++, zorgcoördinatie mensenhandel, onderdak voor plegers
tijdens een tijdelijk huisverbod, gericht aanbod bij vechtscheidingen, de functie van
brandpuntfunctionaris/regisseur sociaal netwerk/procesregisseur en het programma ‘Handle
with care’.

•

Ook de geïnterviewde ervaringsdeskundigen benoemen verschillende positieve ervaringen
met de zorg in Flevoland, naast knelpunten waar zij aandacht voor vragen.

3.2 Nadere toelichting op de kracht van Flevoland
Compacte provincie met zorg voor elkaar en korte lijnen
Verschillende gesprekspartners merken hier het volgende over op:
•

4

De gesprekspartners op Urk merken op dat Urk een hechte gemeenschap is, ‘iedereen zorgt
voor elkaar’. Gezinnen leven in een dorpsgemeenschap waar iedereen elkaar kent en met
familie dichtbij, waardoor ze een groot sociaal netwerk hebben en er veel sociale controle is in
positieve zin. Als het niet goed gaat in een gezin is er vaak wel een opa of oma, oom of tante

Cijfers 1e kwartaal 2019. Het aantal adviezen en meldingen fluctueert, maar vertoont een voortdurende stijgende lijn sinds januari 2019.
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die kan bijspringen. Ook moeders onderling vormen een hecht netwerk, over het algemeen in
een traditionele taakverdeling: vader werkt buitenshuis, soms op zee, moeder zwaait de
scepter thuis. Er is veel opvang en hulp in de informele sfeer. Ook wordt er veel geregeld via
de kerken, bijvoorbeeld via de jongerenwerkers of pastorale werkers die nauwe banden
onderhouden met de gezinnen.
•

Net als op Urk spelen ook in Zeewolde het maatschappelijk middenveld en de kerken een
grote positieve rol in de samenleving. Men kent elkaar, voelt veel verantwoordelijkheid voor
elkaar en gezinnen waarin problematiek speelt worden actief ondersteund. De
gesprekspartners voegen toe dat dit een grote kracht is, maar dat het ook een keerzijde kan
hebben, omdat er vanuit diezelfde grote betrokkenheid soms te laat wordt gemeld als de
situatie uit de hand loopt en de informele zorg niet meer toereikend is.

•

Ook in Dronten wordt opgemerkt dat er over het algemeen goed zicht is op de problematiek
en de gezinnen waarin dit speelt. Wat hierbij ook helpt is dat Dronten een relatief kleine
gemeente is. Hierdoor valt er niemand tussen wal en schip.

•

In de gemeente Noordoostpolder wordt aangegeven dat het Steunpunt Huiselijk Geweld van
Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) en het interventieoverleg dat hieraan is gekoppeld
goed functioneert met korte lijnen naar alle betrokkenen.

•

De Raad voor de Kinderbescherming geeft aan dat de lijnen in Flevoland lijnen kort zijn.
Professionals die hier al lang werken kennen nog de situatie van vroeger, toen er maar een
beperkt aantal organisaties werkzaam was in Flevoland en je bij wijze van spreken samen
opgroeide in ‘het nieuwe land’. Er is toen een basis gelegd voor een nauwe samenwerking en
goede netwerken en die basis is er -in ieder geval deels- nog steeds. Ook andere
gesprekspartners bevestigen de ‘korte lijntjes’ in Flevoland.

Toenemende samenwerking tussen het zorg en veiligheid
Alle gesprekspartners geven aan dat de samenwerking tussen zorg- en strafpartners steeds verder
wordt ontwikkeld. Een paar voorbeelden:
•

•

De burgemeester van Almere geeft aan trots te zijn op de keten van zorg en veiligheid
rondom de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Almere en Flevoland.
Beide domeinen zijn even hard nodig en de onderlinge samenwerking is van essentieel belang
voor een adequate aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Voor Dronten is het gebruikelijk om met een brede blik naar huiselijk geweld en
kindermishandeling te kijken, zowel vanuit zorg als veiligheid, aldus de burgemeester en
wethouder. Dit gebeurt zowel op bestuurlijk als op ambtelijk/uitvoerend niveau. Intern wordt
er snel geschakeld (ambtelijk richting college en omgekeerd). Het Integraal
Veiligheidsoverleg, met daarin de burgemeester, wethouder, politie en ambtenaren, overlegt
elke twee weken over casuïstiek rondom huiselijk geweld en kindermishandeling.

•

Ook de burgemeesters en wethouders van Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde
benadrukken het belang van een integrale aanpak, waarin de domeinen zorg en veiligheid
worden gecombineerd, met aandacht voor het hele gezinssysteem. Dit wordt essentieel geacht
voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

•

De gesprekspartners bij de politie geven aan dat de samenwerking in de keten steeds beter
wordt, zeker in gecompliceerde zaken waarbij de partners elkaar echt nodig hebben. Dan gaat
het bijvoorbeeld ook om eergerelateerd geweld en acute onveiligheid. Gezien over heel
Nederland pakt de politie zorgmeldingen huiselijk geweld en kindermishandeling goed op en
zet deze door naar Veilig Thuis. Zorgmeldingen waar kinderen bij betrokken zijn gaan dan
nog iets gemakkelijker dan overige zorgmeldingen, omdat agenten zich extra bij kinderen
betrokken voelen. Tot slot beschikken de wijkagenten en dan met name de jeugdagenten over
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veel expertise inzake huiselijk geweld en kindermishandeling en zij hebben goed zicht op de
kwetsbare gezinnen.
•

De gesprekspartner bij het Openbaar Ministerie licht toe dat het bij het OM steeds beter
‘tussen de oren’ zit dat niet alleen het gepleegde misdrijf moet worden bestraft, maar dat er
ook oog moet zijn voor de veiligheid van het slachtoffer. Veel zaken waarin huiselijk geweld
en kindermishandeling speelt worden daarbij binnen ZSM opgepakt; dit betekent dat het snel
kan en ook dat er meteen verschillende partners aan tafel zitten. Naast Geweld hoort nergens
thuis is er ook een ontwikkelagenda genaamd Veiligheid Voorop, dat zich meer toespitst op
de veiligheidspartners (OM, politie, 3RO, Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis
ofwel het Netwerk Zorg/Straf) en hun werkprocessen in de praktijk. Met de ontwikkelagenda
dragen justitieorganisatie en Veilig Thuis bij aan Geweld hoort nergens thuis.

•

De Reclassering heeft zowel een regionale als landelijke kenniskring rondom huiselijk geweld
en kindermishandeling en heeft ook speciale aandachtsfunctionarissen aangesteld. Hierbij
wordt ook nauw samengewerkt met Tactus en het Leger des Heils. Alle uitvoerende
medewerkers hebben een training gevolgd of gaan dat nog doen. In de training wordt
aandacht besteed aan de meldcode en ook aan handelingsverlegenheid bij medewerkers. Al
met al is het duidelijk dat er vanuit de Reclassering landelijk hoge prioriteit wordt gegeven
aan dit thema en dit brengt echt verandering op gang onder medewerkers.

Goede infrastructuur en systeemgericht werken
Flevoland begint zeker niet bij nul met haar aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is
al een behoorlijke infrastructuur en op verschillende terreinen wordt al systeemgericht
(samen)gewerkt. Een aantal voorbeelden:
•

Het Veiligheidshuis Flevoland betrekt het hele systeem in haar aanpak van huiselijk geweld
en kindermishandeling en heeft al sinds 2013 een casuïstiekbespreking op dit terrein waarbij
zowel aandacht voor het slachtoffer, evt. kinderen en de pleger is. In veel andere regio’s richt
het Veiligheidshuis zich alleen op de plegers. Flevoland heeft hierdoor een voorsprong,
waardoor de stap naar MDA++ minder groot is dan elders. Ook is de uitvoering van de
casuïstiekbespreking huiselijk geweld en kindermishandeling heel actiegericht, wat een sterk
punt is. De nadruk ligt op doen en de procesregisseur houdt goed in de gaten of iedereen zijn
afspraken nakomt.

•

Het Oranje Huis van de Blijf Groep waar slachtoffers van huiselijk geweld en
kindermishandeling worden opgevangen neemt een unieke positie in binnen de wijk. Wel
veilig, maar niet weggestopt. Ook zijn de appartementen binnen het Oranje Huis van goede
kwaliteit, zodat slachtoffers en hun kinderen hier echt tot rust kunnen komen en hun
gezinsleven zo normaal mogelijk kunnen voortzetten. De hulpverlening werkt met een
systeemgerichte methodiek, waarbij ook bijzondere aandacht wordt geschonken aan de
kinderen. Verder wordt er binnen het Oranje Huis veel aandacht besteed aan alle
leefgebieden, waardoor de slachtoffers worden ondersteund om zo snel mogelijk (weer) een
zelfstandig leven op te bouwen, vrij van geweld. Dit is extra belangrijk, omdat veel
slachtoffers herhaaldelijk terugkeren bij hun gewelddadige partner en vaak pas na lange tijd
de relatie echt verbreken en hun eigen pad gaan.

•

Het Centrum Seksueel Geweld Flevoland en Gooi en Vechtstreek dat onder de GGD
Flevoland valt is geopend in maart 2016 en heeft sinds die tijd een goede reputatie
opgebouwd en nauwe samenwerking met ketenpartners in de regio. Zowel in Flevoland als in
Gooi en Vechtstreek is Veilig Thuis een convenantpartner en wordt er samengewerkt rondom
de meldcode. De lijnen zijn daarbij kort en er wordt ook veel over en weer gespard zonder dat
het meteen over formele meldingen gaat. Cliënten van het CSG die slachtoffer zijn van acuut
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seksueel geweld komen in aanmerking voor versnelde hulp en traumascreening en –
behandeling zonder dat zij eerst op een wachtlijst terecht komen.
•

Het Steunpunt Huiselijk Geweld van Zorggroep Oude en Nieuwe Land (Stop Huiselijk
Geweld.NU) geniet een goede reputatie in de regio en staat bekend als een regionaal
expertisecentrum. Dit uit zich ook in een gevarieerd scholingsaanbod voor ketenpartners in
de regio. Het interventieoverleg in Noordoostpolder kent korte lijnen en pakt veel casussen
op. Steeds meer regionale ketenpartners weten de weg te vinden naar dit overleg en het aantal
professionals dat contact opneemt groeit.

•

Save biedt (preventieve) jeugdbescherming- en jeugdreclasseringstrajecten aan en heeft –op
dit moment althans- geen wachtlijsten, waardoor gezinnen snel geholpen kunnen worden.
Save is als gecertificeerde instelling hoofdaannemer in Flevoland voor de uitvoering van
jeugdbescherming- en jeugdreclasseringsmaatregelen. alle gecertificeerde instellingen. De
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming en Jeugdreclassering (WSSJBJR) en het Leger
des Heils Jeugdbescherming en Jeugdreclassering zijn onderaannemer. De gesprekspartner
geeft verder aan dat Save ook juist in het vrijwillig kader het verschil kan maken met de
uitvoering van de SAVE begeleiding.

•

GGZ Centraal Fornhese werkt met aandachtsfunctionarissen binnen elk team, waarbij veel is
geïnvesteerd in de opleiding en een duidelijke interne meldroute. In de wekelijke
teambespreking wordt standaard aandacht besteed aan mogelijke casussen van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Hierbij wordt het afwegingskader gebruikt en waardoor
kunnen signalen snel worden opgepikt. Er zijn veel van dergelijke signalen; in feite kan
worden gesteld dat structurele onveiligheid een rol speelt in een groot deel van de gezinnen
waaraan GGZ Centraal Fornhese zorg levert. Het gaat daarbij vaak om ouders met
psychiatrische problematiek en grensoverschrijdend gedrag.

•

Het lokale veld is per gemeente anders georganiseerd, passend bij de schaal en problematiek
van de desbetreffende gemeente. Dit varieert van het interventieoverleg in Noordoostpolder
en (tot voor kort) op Urk, tot de Jeugd- en Gezinsteams in Lelystad, de gidsen in Dronten,
Jeugdhulp in Zeewolde, JGZ Almere en de wijkteams in Almere.

•

Tot slot geven verschillende gesprekspartners aan dat het pilotproject MDA++, dat in januari
2019 van start is gegaan, nieuwe kansen biedt voor intensivering van de samenwerking tussen
ketenpartners en het vergroten van de kennis rondom huiselijk geweld en
kindermishandeling. MDA++ is een methodische aanpak en wordt opgestart in een
gezamenlijk leerproces. Als de MDA++ aanpak goed is opgezet, kan de samenwerking tussen
ketenpartners bij zware casussen ook positief uitwerken in de aanpak van lichtere casussen,
omdat men elkaar dan al kent en goed weet te vinden, er meer kennis aanwezig is en er ‘best
practices’ zijn ontwikkeld hoe een gezin het beste kan worden geholpen.

Verbeterde samenwerking Veilig Thuis en ketenpartners
Ondanks dat veel gesprekspartners verbeterpunten noemen in de samenwerking met Veilig Thuis
Flevoland (waarover meer in het volgende hoofdstuk), worden ook verschillende positieve punten in
de samenwerking benoemd. Een paar voorbeelden:
•

De gesprekspartners bij de politie geven aan dat de samenwerking met Veilig Thuis in
principe goed is; er is een wekelijks afstemmingsoverleg om zaken te triageren en er is ook
wederzijds geborgd dat informatie gedeeld mag worden.

•

Ook Zorggroep Oude en Nieuwe Land geeft aan dat de samenwerking met Veilig Thuis goed
is. Veilig Thuis schuift op uitnodiging aan bij het interventieoverleg en
scholingsbijeenkomsten en ZONL en Veilig Thuis gaan ook samen op huisbezoek.
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•

Reclassering Nederland merkt op dat de samenwerking met Veilig Thuis verbeterd is,
medewerkers van de Reclassering gaan nu eerder en gemakkelijker met Veilig Thuis in
gesprek. Wat hierbij ook helpt, aldus de Reclassering, is de helderheid die geschapen is door
het nieuwe handelingsprotocol. Hierin staat dat alle adviezen en meldingen in behandeling
moeten worden genomen. Dit werkt drempelverlagend voor medewerkers om daadwerkelijk
contact te zoeken met Veilig Thuis. Ook de interne deskundigheidsbevordering binnen de
Reclassering heeft hier zeker toe bijgedragen. Er wordt veel prioriteit toegekend aan het
werken met de meldcode. Het streven is dat 100% van de medewerkers in ieder geval de
eerste stap van de meldcode doorlopen in al hun casussen (en als daar aanleiding toe is
uiteraard ook de vervolgstappen), zodat zij er alert op zijn dat ze moeten onderzoeken of er
wellicht sprake kan zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast wordt veel
focus gelegd op het toepassen van de kindcheck.

Veilig Thuis merkt hier zelf het volgende over op:
•

Er wordt een grote ‘Flevolandtour’ uitgevoerd, waarbij zoveel mogelijk op maat voorlichting
wordt gegeven over de meldcode en de nieuwe werkwijze van Veilig Thuis aan gemeenten en
organisaties/beroepsgroepen die verplicht zijn te werken met de vernieuwde meldcode. In de
gemeente Noordoostpolder is dit samen opgepakt met het lokale steunpunt van Zorggroep
Oude en Nieuwe Land (Stop Huiselijk Geweld.NU). Er zijn 40-50 bijeenkomsten
georganiseerd en de tour duurt tot 1 juni; daarna wordt gekeken naar een vervolg en
mogelijke verdiepingstrainingen. De bijeenkomsten worden zeer goed bezocht en
gewaardeerd en er stromen nog steeds nieuwe aanvragen voor bijeenkomsten binnen.

•

Er wordt ook stevig ingezet op het herstel van vertrouwen en het verbeteren van de
samenwerking met de relevante ketenpartners. De beleidsadviseur van Veilig Thuis heeft alle
relevante ketenpartners in de regio opgezocht om de zorgen te bespreken, zowel op
managementniveau als op uitvoerend niveau en blijft aanschuiven waar dat nodig is. De
samenwerkingsafspraken worden ook opnieuw onder de loep genomen en waar nodig
aangepast.

•

De bereikbaarheid van Veilig Thuis Flevoland is verbeterd. Begin 2018 werd 5% van de bellers
meteen te woord gestaan. Inmiddels is dit 50%. Het streven is om dit eind 2019 naar 95% te
krijgen en de overige bellers nog dezelfde werkdag terug te bellen.

•

De samenwerking met de strafpartners is goed. In plaats van trajecten naast elkaar worden
deze nu zoveel mogelijk op elkaar afgestemd en wordt er gebruik gemaakt van elkaars
expertise. Er is sprake van wekelijkse afstemming tussen VT en de politie op operationeel
niveau. Daarbij gaat het om een afstemmingsoverleg met de politie die is gespecialiseerd in
huiselijk geweld en kindermishandeling en een wekelijks expertise overleg seksueel misbruik
met de zedenpolitie. In deze overleggen wordt informatie uitgewisseld en acties op elkaar
afgestemd die nodig zijn om de veiligheid te waarborgen. Tevens wordt er gekeken welke
casuïstiek opgeschaald kan worden naar het Veiligheidshuis. Naar verwachting schuift op
termijn ook het Openbaar Ministerie bij dit overleg aan en wordt er mogelijk een andere
invulling gegeven aan het overleg. Ook de samenwerking met het Veiligheidshuis is goed (er
is een speciaal casusoverleg huiselijk geweld en kindermishandeling en onlangs is ook het
pilotproject MDA++ van start gegaan waarin Veilig Thuis als één van de sleutelpartners
participeert). Bij het OM beschikt Veilig Thuis over vaste contactpersonen en dit geldt ook
voor de vertrouwensartsen die voor VT werken. Ook met het Centrum Seksueel Geweld
wordt goed samengewerkt.

•

Er zijn 10-15 nieuwe medewerkers aangenomen, waardoor in eerste instantie flink werd
ingelopen op de wacht- en doorlooptijden. Helaas nemen de wachttijden nu weer toe door het
grote aantal nieuwe meldingen en adviesvragen sinds begin 2019 de vernieuwde meldcode
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inging (zie toelichting hieronder). Iedere melding wordt wel direct bij binnenkomst gescreend
op crisis; zo ja, dan wordt de melding meteen opgepakt door het crisisteam van Veilig Thuis.

Goed gebruik van de vernieuwde meldcode
Er is een opvallende trend waarneembaar in Flevoland sinds de invoering van de vernieuwde
meldcode per 1 januari 2019. Veilig Thuis merkt hier het volgende over op:
•

Recente cijfers tonen aan dat de meldcode goed wordt gebruikt. Sinds in januari 2019 de
vernieuwde meldcode is ingegaan, is het aantal adviezen met 68% toegenomen en het aantal
meldingen met 30%. Er is daarbij een toename te zien van meldingen door andere
professionals dan de politie: in het eerste kwartaal van 2019 kwam 60% van de meldingen van
de politie; in 2018 was dat nog 71%. De meldingen vanuit de direct betrokkenen en
omstanders zijn onveranderd gebleven.

Ervaringsdeskundigen
Er is tijdens de regionale gespreksronde gesproken met drie slachtoffers en twee plegers van huiselijk
geweld en kindermishandeling. Zij noemen veel verbeterpunten, waarover in het volgende hoofdstuk
meer, maar geven ook een aantal positieve ervaringen aan in de omgang met straf- en zorgpartners:
•

Anna5 is heel intensief begeleid door de ambulante hulpverlener van Zorggroep Oude en
Nieuwe Land (ZONL) en heeft nog steeds contact met haar. Deze hulpverlener vormde vanaf
eind 2013 de constante factor in de hulpverlening rondom het gezin en heeft veel voor hen
betekend. Daarnaast heeft Anna veel steun ondervonden van de directeur van de basisschool
van haar dochters. Hij nam de melding van huiselijk geweld en kindermishandeling zeer
serieus en deed zijn uiterste best om op school een veilige situatie voor de kinderen te
scheppen. Ook heeft Anna heel snel een woning toegewezen gekregen en de
woningbouwvereniging heeft zelfs het opknappen van de woning met spoed uitgevoerd,
zodat ze snel met haar kinderen kon verhuizen. Een ambulante hulpverlener van ’s Heerenloo
was begin 2017 een maand lang bij het gezin betrokken om de situatie in beeld te brengen
nadat de Raad voor de Kinderbescherming had geadviseerd om de kinderen uit huis te
plaatsen. Door haar interventie vond een rondetafelgesprek plaats met alle betrokken
instanties, waarna werd besloten dat de kinderen bij hun moeder mochten blijven.
Uiteindelijk is het met behulp van Trias gelukt om de ondertoezichtstelling van de kinderen
op te heffen en de ouderschapsbemiddeling tot een goed einde te brengen. In augustus 2018
besloot de rechter dat de kinderen zelf mochten aangeven of zij hun vader nog wilden zien.
Tot slot onderhoudt Anna tot op heden een goede vriendschap met een aantal andere
vrouwen, waarvan sommigen zelf ook slachtoffer zijn geweest van huiselijk geweld.

•

Ook voor Evelien vormt het contact met de ambulante hulpverlener van ZONL de stabiele
factor in haar leven en dat van haar zoontje van anderhalf. Ook heeft ze een goed contact met
de jeugdagent in haar buurt die regelmatig langs komt en haar veel ondersteuning biedt. Met
haar moeder heeft ze ook een goede band, maar die woont ver weg. Evelien is verder blij dat
de kinderrechter heeft besloten dat haar ex-man, die een licht-verstandelijke beperking heeft,
dakloos is en ook regelmatig onder invloed van drugs verkeert, hun zoontje alleen nog maar
onder begeleiding mag zien. Helaas heeft Vitree nog geen mensen beschikbaar om de
begeleide omgang uit te voeren. Tot slot heeft ook Evelien snel een woning toegewezen
gekregen.

5

Uit privacyoverwegingen zijn de namen van Anna en alle andere direct betrokkenen veranderd. Voor de volledige casusbeschrijvingen
wordt verwezen naar bijlage 3, waarin ook een aantal andere gegevens licht zijn aangepast om herkenning van betrokkenen te voorkomen.
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•

Maria woont sinds acht maanden in het Oranje Huis in Almere en geeft aan dat zij heel blij is
met de plek waar ze zit en de ondersteuning. Naast de maatschappelijk werker van de Blijf
Groep heeft ze ook goed contact met haar huisarts en zijn praktijkondersteuner. Wat echt
bijzonder is, is dat ook haar zoon van 18 welkom was in het Oranje Huis. Sinds een aantal
weken woont hij nu bij haar en hij kan hulp krijgen op het moment dat hij daar aan toe is. Dat
wil hij nu nog niet, maar hopelijk binnenkort wel, zegt Maria, want hij heeft veel meegemaakt.
Maria geeft aan dat je bij binnenkomst in het Oranje Huis nog niet zoveel kunt, maar dat het
nu veel beter met haar gaat. Desgevraagd geeft ze aan niet meer bang te zijn voor haar ex. ‘Ik
moet wel m’n leven lang achterom kijken, maar als hij nu voor me zou staan denk ik: kom
maar op! Ik ben sterk geworden hier.’

•

Robert, die begin dit jaar een tijdelijk huisverbod opgelegd heeft gekregen, geeft aan dat
zowel de politie als de medewerkers van de Reclassering zich correct hebben gedragen in hun
contact met hem. Ook de andere professionals waarmee hij te maken heeft gehad tijdens deze
hectische periode, zoals de huisarts en de professionals van de Waag, traden hem neutraal
tegemoet, aldus Robert. Daarnaast heeft hij veel steun gehad aan zijn neef, die hem onderdak,
emotionele steun en ook financiële steun bood, omdat hij een tijd lang niet bij zijn eigen geld
kon.

•

Abdirizak, die eind 2018 een tijdelijk huisverbod opgelegd heeft gekregen, is blij met de hulp
die hij van Amethist heeft gekregen om van zijn cannabisverslaving af te komen. Ook over de
begeleiding vanuit de Reclassering is hij tevreden en hij geeft aan dat hij ‘zijn lesje heeft
geleerd’, ook al blijft hij erbij dat het allemaal wat overdreven was dat de politie bij de ruzie
tussen hem en zijn zwangere vriendin werd gehaald. Hij is naar eigen zeggen nooit eerder
met de politie in aanraking geweest. In de therapie bij Amethist heeft hij ook geleerd dat hij
beter weg kan lopen als hij boos wordt. Inmiddels is het stel weer bij elkaar en ze verheugen
zich op de komst van de baby in juni. Abdirizak geeft aan dat het wel goed zou zijn als ze nog
meer hulp zouden krijgen als stel, bijvoorbeeld in relatietherapie. Binnenkort hebben ze een
gesprek met Save hierover.

3.3 Good practices in Flevoland
Tot slot nog een aantal voorbeelden van ‘good practices’ waarbij Flevoland het voortouw neemt om de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling verder te verbeteren:
Intensieve samenwerking gezinnen
In april 2019 vindt een eerste bijeenkomst plaats tussen Blijf Groep, GGZ Centraal, De Waag, Altra
en Verslavingszorg Amethist, met de bedoeling om de mogelijkheden te verkennen voor een
intensieve samenwerking waarin casussen gezamenlijk zullen worden opgepakt en gekeken zal
worden naar de best passende behandel- en begeleidingsvorm, het liefst ook zonder wachttijd. Dit
initiatief bevindt zich nog in een pril stadium en moet nog verder ontwikkeld worden. In eerste
instantie wordt gekeken naar mogelijkheden voor een versnelde toegang en/of gezamenlijk
casusoverleg, met als stip op de horizon een gezamenlijk hulpverleningsaanbod. Het gaat hierbij
om hulpverlening voor gezinnen in zowel het vrijwillig als het gedwongen kader vanuit de
jeugdzorg. Hierbij wordt opgemerkt dat juist een vrijwillig gezamenlijk aanbod grote meerwaarde
kan hebben. Veel gezinnen kampen niet alleen met huiselijk geweld en kindermishandeling, maar
hebben ook schulden, psychische problemen en verslavingsproblematiek. In Amsterdam wordt er
al twee jaar op deze wijze gezamenlijk behandeling en begeleiding geboden, waarbij het gezin zelf
ook aan tafel zit. In Flevoland is het ook de ambitie dat het gezin aan tafel zit.
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Zorgcoördinatie mensenhandel
Blijf Groep is van start gegaan met de zorgcoördinatie mensenhandel binnen Flevoland. Een
kwartiermaker zoekt zeer nauw de verbinding met zowel de zorg- als veiligheidspartners. De
aanpak is zo praktisch mogelijk, de cliënten staan centraal. Sinds de start medio februari 2019 zijn
al zes casussen mensenhandel boven water gekomen. Ook wordt gekeken naar bovenregionale
samenwerking met ketenregisseurs in Utrecht en Gooi en Vechtstreek.

Woonplek voor ex-gedetineerden en plegers tijdens tijdelijk huisverbod
De Reclassering realiseert per 1 juni 2019 met financiële steun vanuit de justitieketen en de
gemeente Almere een woonplek voor ex-gedetineerden en plegers die met een tijdelijk huisverbod
(THV) te maken krijgen. Ex-gedetineerden die net uit de gevangenis komen en justiabelen die
geen huisvesting hebben kunnen hiervoor in aanmerking komen voor de duur van zes maanden.
Begeleiding is door Exodus. Naast deze begeleiding van ex-gedetineerden en justiabelen is het
ook gelukt om in de woning één crisisbed beschikbaar te maken voor plegers die een THV
opgelegd hebben gekregen, maar die nergens naar toe kunnen. Dit crisisbed is beschikbaar voor
plegers uit heel Flevoland. Volgens cijfers van de Reclassering gaat het hierbij om circa 15% van
de plegers die met een tijdelijk huisverbod te maken krijgen. Op die manier kunnen plegers die
tussen wal en schip vallen geholpen worden en de verwachting is dat dit ook helpt in het
hulpverleningsproces.

Strafzaak psychische kindermishandeling
Vrij recent heeft het Openbaar Ministerie vervolging ingesteld vanwege psychische
kindermishandeling, in een zaak waarbij de kinderen getuige waren van het huiselijk geweld
tussen hun ouders. Het is helaas niet tot een veroordeling gekomen, maar toch is het belangrijk
dat de zaak is opgestart, omdat het laat zien dat de wil bestaat om hier jurisprudentie over te
scheppen. In het jeugdrecht wordt ‘getuige zijn van’ al beschouwd als een vorm van
kindermishandeling, in het strafrecht is dit helaas nog niet het geval.

Brandpuntfunctionaris, regisseur sociaal netwerk en procesregisseur
Almere werkt met een brandpuntfunctionaris, Urk met een regisseur sociaal netwerk en
Noordoostpolder met een procesregisseur die ‘doorzettingsmacht’ hebben als de situatie in een
gezin is vastgelopen en hulpverleningsorganisaties er onderling niet meer uitkomen. De
afspraken rondom doorzettingsmacht in het sociale domein zijn in 2005 gemaakt door alle
Flevolandse gemeenten. De gemeenten hebben de afspraken allen op een eigen manier
geïmplementeerd. Inmiddels hebben de gemeente Almere, Urk en NOP de doorzettingsmacht
belegd bij een functionaris bij de GGD. Deze hebben allen een andere naam, maar dezelfde
functieomschrijving. Bij gemeenten die een dergelijke functionaris hebben aangesteld, roept de
brandpuntfunctionaris/regisseur sociaal netwerk/procesregisseur de betrokken partijen bijeen,
analyseert de situatie en heeft de bevoegdheid om extra gespecialiseerde hulp in te zetten indien
nodig. Daarbij kunnen eventuele wachtlijsten worden omzeild en komt er geld beschikbaar voor
deze hulp. Ook kan de brandpuntfunctionaris/regisseur sociaal netwerk bepaalde zaken ‘on hold’
zetten, bijvoorbeeld acute schuldeisers, tot een duurzame oplossing is gevonden.
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Sterk in de klas en school maatschappelijk werk
Er loopt een pilotproject ‘Sterk in de klas’, o.a. in Dronten en Almere, gericht op preventie en
vroeg ingrijpen bij (opvoedings)problemen. Dronten wil de vroegtijdige aanpak de komende tijd
verder uitbouwen. Daarbij is er een basisteam per school, waarin een intern begeleider en
pedagoog zit. De school richt zich op preventie en biedt lichte begeleiding waar nodig. Als er
meer nodig is, kan een aanvraag worden gedaan bij de gemeente voor gespecialiseerde
ondersteuning.
Daarnaast wordt in verschillende Flevolandse gemeenten gebruik gemaakt van school
maatschappelijk werk, waarbij o.a. huisbezoeken worden afgelegd. Dit is van grote waarde om in
een heel vroeg stadium signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling op te pikken.
Almere heeft daarnaast ook nog ‘Sterk in de wijk’, waarbij school, jeugdverpleegkundige en Sterk
in de klas samenwerken.

Handle with care
Almere en Lelystad onderzoeken de mogelijkheden om het nieuwe project Handle with care te
ontwikkelen. Ook andere gemeenten hebben interesse getoond. Handle with Care is een initiatief
van de Augeo stichting dat al op verschillende plekken in Nederland wordt uitgevoerd. Bij Handle
with care geven politieagenten scholen een seintje als zij in een gezin zijn geweest waar huiselijk
geweld speelt en ook minderjarige kinderen aanwezig zijn. De interne begeleider of andere
professional op school krijgt dan te horen dat er een incident geweest is, zonder dat er details
worden verstrekt, zodat hij/zij hier rekening mee kan houden als het kind de volgende dag op
school komt. Er wordt niet van het onderwijzend personeel verwacht dat zij hulp verlenen aan het
kind, een luisterend oor is voldoende als het kind hier behoefte aan heeft, of iets simpels als
rekening houden met boos gedrag of huiswerk dat niet is gemaakt door wat zich thuis heeft
afgespeeld. Onderwijzend personeel wordt via e-learning getraind in de methode. Ook is er
aanvullende training en begeleiding mogelijk vanuit de Augeo Foundation.

Integrale regionale crisisdienst
In april 2019 gaat het Integraal Crisisteam Flevoland voor 0 – 100 jaar van start waarin de GGZ,
OGGZ/GGD en Veilig Thuis (bijna) dagelijks contact zullen hebben over crisiszaken, zowel met
betrekking tot volwassenen als kinderen. Er komt één nummer voor spoedzaken. Het is de
bedoeling dat dit ‘crisisteam’ wekelijks bij elkaar komt om acute casussen te bespreken.

Aanpak vechtscheidingen
Lelystad loopt voorop in de aanpak van vechtscheidingen en vervult ook in andere opzichten
graag een pioniersrol, nu bijv. met het nieuwe project ‘GGZ in de wijk’. Ook in Almere wordt
binnenkort een scheidingsloket geopend.
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Onderzoek onder veerkrachtige HBO-studenten
In januari 2019 is een nieuw initiatief gestart vanuit de HBO-instelling Windesheim in Almere dat
zich specifiek richt op het voorkómen van intergenerationele overdracht van geweldspatronen
binnen gezinnen. Het gaat om een zogenaamd ‘actie-onderzoek’ getiteld ‘Krachtige samenleving’.
HBO-studenten worden geïnterviewd die onder moeilijke omstandigheden zijn opgegroeid, maar
er desalniettemin in zijn geslaagd om een opleiding op HBO-niveau te volgen. Wat maakt dat zij
wel succesvol zijn en het ‘redden’, terwijl dit voor andere kinderen met een vergelijkbare
achtergrond niet geldt? En welke lessen en ‘good practices’ kunnen hier uit getrokken worden
waar ook andere kinderen baat bij kunnen hebben? Voor het onderzoek worden HBO-studenten
uit Lelystad en Almere geïnterviewd. Het project wordt vanuit de provincie gefinancierd en
vanuit gelden voor het sociaal domein.

Eerstelijnssignaleringslijst voor huisartsen
Het ‘andere’ CSG, het Centrum voor Seksuele Gezondheid, ook onderdeel van GGD Flevoland,
wil in 2019 met een pilotproject aan de slag, gebaseerd op een wetenschappelijk gefundeerde
aanpak in Groot-Brittannië, het IRIS project genaamd. Binnen dit project kan aan de hand van een
viertal vragen met 80% zekerheid worden vastgesteld of iemand het afgelopen jaar, of ooit,
slachtoffer is geworden van huiselijk geweld, seksueel geweld of kindermishandeling. Dit wordt
de HARK vragenlijst genoemd, naar aanleiding van de beginletters van de vragen: 1. Were you
humiliated? 2. Are you afraid of your partner/parent/etc.? 3. Were you raped? 4. Were you
kicked/slapped? Het is een aanpak in de eerste lijn die bijvoorbeeld door huisartsen kan worden
toegepast. Het pilotproject gaat gepaard met training en nazorg. Op dit moment verkeert het in de
ontwikkelfase, waarbij nadrukkelijk ook de samenwerking met ketenpartners zoals Veilig Thuis
en hulpverlening wordt gezocht.
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4. Wat kan er beter? Belangrijkste bevindingen
4.1 Samenvatting
Gevraagd naar wat voor verbetering vatbaar is of zelfs een knelpunt vormt in de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling in Flevoland, benoemen de gesprekspartners een breed scala aan
onderwerpen, waarbij de volgende punten het meest in het oog springen:

Algemene aandachtspunten
•

De kleinere gemeenten beklemtonen dat Geweld hoort nergens thuis rekening moet houden
met de verscheidenheid in de provincie en met oog voor deze diversiteit moet worden
uitgevoerd. Wat past in Almere of Lelystad hoeft niet te passen op Urk of in Zeewolde.

•

De nieuwe AVG-wetgeving leidt tot veel verwarring en knelpunten met betrekking tot
informatie-uitwisseling tussen professionals. Er zijn veel zorgen dat hierdoor signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling niet op tijd kunnen worden opgepakt. Ook hier
wordt op landelijk niveau aandacht aan besteed.

•

De financiering van veel instellingen richt zich op het aantal hulpverleningstrajecten dat per
jaar wordt afgerond. Dit vormt een knelpunt bij de meer complexe zaken die een intensievere
en langere investering vragen, zoals bijvoorbeeld binnen MDA++. Er zijn landelijke
initiatieven om dit knelpunt aan te pakken.

Actielijn 1. Eerder en beter in beeld
•

Ondanks geconstateerde verbeteringen zijn er ook flinke zorgen over wachtlijsten en
doorlooptijden bij Veilig Thuis Flevoland. Daarnaast worden er knelpunten genoemd met
betrekking tot op- en afschalen van casussen. Deels zijn die zorgen ingegeven door ervaringen
uit het verleden, deels is er nieuwe zorg ontstaan, ook bij Veilig Thuis zelf, door de sterke
groei in het aantal adviezen en meldingen sinds januari 2019. Wat hierin ook een rol speelt is
dat er in Flevoland sowieso al meer meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling
worden gedaan dan in andere regio’s. Hier wordt momenteel onderzoek naar uitgevoerd
door Regioplan.

•

Er is nog verwarring over hoe de vernieuwde meldcode moet worden geïnterpreteerd en met
name ook wat het lokale veld wel en niet wordt geacht te doen als er een melding bij Veilig
Thuis is gedaan.

•

In brede kring wordt aangegeven dat continue deskundigheidsbevordering noodzakelijk is
en dat de lokale infrastructuur verder versterkt moet worden, met oog voor het behoud van
lokale accenten.

•

Gesprekspartners constateren nog veel handelingsverlegenheid, waarbij scholen specifiek
worden genoemd. Er is nog veel winst te behalen op het gebied van signalering en
bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling.

•

Er wordt veel belang gehecht aan goede medische expertise en feitenonderzoek. Met name
de geïnterviewde ervaringsdeskundigen noemen dit als knelpunt, maar ook enkele
maatschappelijke organisaties en politiek bestuurders.
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Actielijn 2. Geweld stoppen en duurzaam oplossen
•

Niet alleen bij Veilig Thuis, ook bij andere instellingen worden lange wachtlijsten genoemd
als belangrijk knelpunt, waardoor een gezin niet meteen de hulp krijgt die nodig is. De Raad
voor de Kinderbescherming wordt hierbij specifiek genoemd, maar ook bij lokale toegangen
en zorgaanbieders.

•

Ondanks dat zorg en veiligheid steeds meer samenwerken liggen er nog belangrijke
verbeterpunten in de ketensamenwerking om tot een integrale aanpak van huiselijk geweld
en kindermishandeling te komen. De focus moet daarbij liggen op de verbinding tussen zorg
en veiligheid. Een ander verbeterpunt inzake de integrale aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling betreft de regievoering rondom een gezin en hoe die wordt verdeeld
tussen ketenpartners.

•

Verschillende gesprekspartners geven aan dat er een gebrek aan opvang binnen Flevoland is,
met name voor gezinnen. De problematiek wordt versterkt door gebrek aan huisvesting
waardoor uitstroom in sommige gevallen stagneert. Overigens wordt dit gebrek aan opvang
niet of minder gevoeld op Urk en in Noordoostpolder, waar opvang veel meer in informele
sfeer (Urk) of via noodopvang van gezinnen door Kwintes (NOP) wordt geregeld. Daar staat
tegenover dat alle gesprekspartners, ook Urk en NOP, aangeven dat er nog veel meer
aandacht kan worden besteed aan ambulante en outreachende hulpverlening.

•

Verschillende ketenpartners geven aan dat de beschikbaarheid van traumascreening en
traumabehandeling een knelpunt vormt. Bij slachtoffers van huiselijk geweld en
kindermishandeling die worden opgenomen in het Oranje Huis is dit deels beschikbaar,
maar het is niet mogelijk om alle cliënten en hun kinderen op trauma te screenen. Cliënten
van het Centrum voor Seksueel Geweld die met acuut seksueel geweld te maken hebben,
hebben wel standaard toegang tot traumascreening en traumabehandeling. Voor ambulante
cliënten is dit nog minder beschikbaar.

•

Een aantal gesprekspartners geeft aan dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de
mogelijkheid tot het tijdelijk huisverbod voor plegers (THV). Ook wordt opgemerkt dat de
THV-maatregel veel meer in preventieve zin zou kunnen worden ingezet, voordat de situatie
(verder) escaleert, waarbij het essentieel is dat er meteen hulpverlening beschikbaar is voor
het gezin. Bijzondere aandacht zou daarbij moeten uitgaan naar adequate begeleiding van
stellen die bij elkaar willen blijven.

Actielijn 3. Aandacht voor specifieke groepen
•

Er wordt unaniem aandacht gevraagd voor de positie van kwetsbare kinderen.
Verschillende gesprekspartners wijzen daarbij ook op een specifiek punt, namelijk dat het
aantal uithuisplaatsingen van kinderen omlaag moet. Dit vraagt om extra inzet, zowel van
bestuurders als maatschappelijke organisaties.

•

Alle gemeenten benoemen (het risico op) mensenhandel als speerpunt binnen Geweld hoort
nergens thuis en geven aan dat het probleem binnen hun gemeentegrenzen speelt. Dronten,
Urk en Zeewolde benoemen daarbij met name het risico op arbeidsuitbuiting.

•

Er wordt grote zorg uitgesproken over de problematiek van complexe scheidingen
(‘vechtscheidingen’). In verband hiermee wordt ook gewezen op gebrek aan huisvesting,
waardoor koppels die uit elkaar willen soms noodgedwongen te lang bij elkaar blijven met
bijkomend risico op escalatie van de situatie. Ook wordt aangegeven dat er een groot gebrek
is aan instellingen die begeleide omgang kunnen bieden tussen ouder en kind(eren). Juist bij
complexe scheidingen kan dit tot grote problemen leiden.
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•

Ouderenmishandeling wordt veel genoemd als onderbelicht thema dat meer aandacht
behoeft. Zorggroep Oude en Nieuwe Land voert hier al wel veel deskundigheidsbevordering
voor uit.

•

Tot slot merken verschillende gesprekspartners op dat zij LVB-problematiek missen als
speerpunt binnen Geweld hoort nergens thuis, omdat het één van de grootste risicofactoren is
voor het optreden van geweld.

Hieronder wordt een aantal van deze punten nader toegelicht met ter illustratie voorbeelden van
enkele gesprekspartners die dit onderwerp specifiek benoemden.

4.2 Algemene aandachtspunten
Oog voor lokale accenten
Verschillende gesprekspartners geven aan dat het belangrijk is om rekening te houden met de
diversiteit in de regio bij de implementatie van Geweld hoort nergens thuis:
•

De Adviesraden sociaal domein van de gemeenten in de regio adviseren om goed oog te
houden voor regionale en lokale verschillen en om aan te sluiten bij de lokale schaal. Wat past
in de grote stad past wellicht niet in een kleine gemeente.

•

In Dronten wordt opgemerkt op dat het belangrijk is om rekening te houden met het feit dat
Flevoland heel divers is qua bevolkingsopbouw en problematiek. De lokale aanpak moet
hierop aangepast worden. Tegelijkertijd is onderlinge samenwerking tussen de zes gemeenten
heel belangrijk en hiervan wordt ook sterk de meerwaarde ingezien. Men kan van elkaar leren
en elkaar versterken. Ook is het goed om op bepaalde onderwerpen naar een gezamenlijke
aanpak te streven, bijvoorbeeld hoe de wachtlijst van de Raad voor de Kinderbescherming
kan worden aangepakt, aldus Dronten.

•

De gesprekspartners in Noordoostpolder voegen toe dat Flevoland een compacte provincie is,
wat aan de ene kant voordelen biedt omdat je elkaar snel weet te vinden. Aan de andere kant
zijn er ook ‘maar‘ zes gemeenten waarmee je het moet doen, zowel qua aanpak als verdeling
van de middelen. Daarnaast zijn er grote verschillen tussen de grote stadsproblematiek van
Almere en Lelystad en de vier plattelandsgemeenten. Dit maakt de interactie soms complex.
Het is belangrijk om hier voldoende oog voor te blijven houden en te streven naar een aanpak
die recht doet aan deze verschillen.

•

De gesprekspartners op Urk voegen toe dat het belangrijk is om te beseffen dat de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling in een kleine gemeente als Urk anders moet zijn dan
in een grote stad als Almere of Lelystad. Weliswaar is het over het algemeen zo dat de meest
complexe zaken in de grote steden spelen, maar tegelijkertijd is de impact van een ‘lichtere’
zaak in de lokale gemeenschap er niet minder om. Hier moet echt oog voor zijn.

Privacy wetgeving (AVG) en informatiedeling
Er zijn veel zorgen rondom de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving voor de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Uiteraard is privacy een groot goed waar zorgvuldig mee
om moet worden gegaan, maar het mag niet ten koste gaan van een adequate aanpak. Het volgende
wordt hierover opgemerkt door diverse gesprekspartners:
•

De burgemeester en wethouder van Zeewolde geven aan dat de negatieve gevolgen van de
nieuwe privacywetgeving (AVG) met stip op 1 staat als het gaat om knelpunten in de aanpak
van huiselijk geweld en kindermishandeling. Toegelicht wordt dat de nieuwe wetgeving het
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functioneren van de overheid in toenemende mate belemmert. Enerzijds mag er steeds
minder informatie gedeeld worden en anderzijds zijn professionals dermate huiverig voor de
nieuwe wetgeving dat zij soms minder delen dan zou mogen. Er is nog veel onduidelijkheid
over wat er wel en niet mag conform de AVG. Hierdoor is informatie over huiselijk geweld en
kindermishandeling vaak niet tijdig beschikbaar en kan er niet tijdig worden ingegrepen,
terwijl men op lokaal niveau wel heel goed weet wat er speelt en korte lijntjes heeft om in te
kunnen grijpen. Inmiddels is dit ook als ernstig zorgpunt bij de minister van Veiligheid en
Justitie neergelegd, zowel vanuit de burgemeester als de wethouder (de laatste via de VNGcommissie Bestuur en Veiligheid). Daarnaast wordt opgemerkt dat ook burgers die signalen
van huiselijk geweld en kindermishandeling melden horen hier vaak onvoldoende over terug.
Dit heeft zowel te maken met voorschriften rondom privacy als met de wachttijden binnen
Veilig Thuis, waardoor meldingen laat worden opgepakt. Dit beschadigt het vertrouwen van
het algemene publiek in het nut van melden, aldus de gesprekspartners.
•

De wethouders in Almere vullen aan dat het handelen van professionals in toenemende mate
wordt bekneld door privacywetgeving. Goede voorlichting over wat wel en niet mag op het
gebied van privacywetgeving is heel belangrijk om een stap verder te komen in de aanpak
van huiselijk geweld en kindermishandeling: signaleren en vervolgens stoppen van het
geweld.

•

De gesprekspartners van de GGD Flevoland merken op dat signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling door privacywetgeving niet altijd aan elkaar worden gekoppeld. Dit staat
een snelle signalering in de weg. Pas als het tot een formele melding komt, worden de namen
van de direct betrokkenen geregistreerd, maar dit geldt niet als het (nog) om een adviesvraag
gaat. Bij een adviesvraag wordt geregistreerd op naam van de beller, of er wordt anoniem
advies gegeven. Zo kan het gebeuren dat er meerdere signalen binnen komen over dezelfde
situatie, zonder dat er een alarmbel gaat rinkelen.

Tot slot geven verschillende gesprekspartners aan dat het noodzakelijk is om meer voorlichting en
deskundigheidsbevordering te verzorgen met betrekking tot de AVG, omdat er in feite meer mag dan
veel professionals denken, mits het goed wordt vastgelegd.

Trajectfinanciering
Een ander belangrijk knelpunt dat door verschillende gesprekspartners wordt genoemd betreft de
trajectfinanciering. Veel ketenpartners worden gefinancierd op basis van het aantal cliënttrajecten dat
zij per jaar verwerken en niet op de inhoudelijke zwaarte van de trajecten. Ook wordt deelname aan
casusoverleg niet altijd gefinancierd vanuit de reguliere middelen van een organisatie. Dit kan tot
gevolg hebben dat ketenpartners geneigd zijn om de zwaardere casussen niet op te willen pakken,
omdat zij aan het eind van het jaar verantwoording moeten afleggen over het aantal trajecten. Een
aantal gesprekspartners merkt hier het volgende over op:
•

•

Het Veiligheidshuis Flevoland verwerkt juist de gecompliceerde casussen, waardoor het
steeds zoeken is om de ketenpartners goed mee te krijgen. Met name de MDA++ casussen
kosten veel tijdsinvestering. Hier is een andere aanpak nodig, waarbij gefocust wordt op
kwaliteit en niet op kwantiteit.
Reclassering Nederland voegt hieraan toe dat er in feite een ander financieringssysteem
nodig is, waarbij het mogelijk moet zijn dat één casemanager gedurende de hele tijd met de
cliënt verbonden blijft. Daarbij zou ook rekening moeten worden gehouden met verschillen in
casuszwaarte. Dit is een werk van lange adem waarover reeds contact bestaat met het
ministerie van Justitie en Veiligheid.
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4.3 Aandachtspunten Actielijn 1. Eerder en beter in beeld
Veilig Thuis Flevoland
De wettelijke termijnen waarbinnen Veilig Thuis bepaalde diensten moet hebben afgerond zijn als
volgt geformuleerd in het Handelingsprotocol 2019:
Dienst Veilig Thuis

Wettelijke termijn waarbinnen deze dienst moet zijn
afgerond

Advies

Geen wettelijke termijn

Veiligheidsbeoordeling (voorheen
triage genoemd)

Binnen 5 werkdagen na binnenkomst van de melding

Voorwaarden en vervolg

Binnen 10 weken na afronding van de
veiligheidsbeoordeling

Onderzoek

Binnen 10 weken na afronding van de
veiligheidsbeoordeling

Overdracht naar lokaal team

Geen wettelijke termijn

Overdracht naar lopende hulpverlening

Geen wettelijke termijn

Overdracht naar multidisciplinair team

Geen wettelijke termijn

Overdracht naar direct betrokkenen

Geen wettelijke termijn

Monitoring

Geen wettelijke termijn; gemiddeld duurt monitoring 1,5
jaar, met monitoring na 3 en 12 maanden, of zoveel vaker
en langer als nodig is

In het verleden was er sprake van flinke wachttijden bij Veilig Thuis Flevoland, wat heeft geleid tot
behoorlijke ontevredenheid bij ketenpartners. Er is in de loop van 2018 wel een inhaalslag gemaakt,
maar ook op dit moment (eind april 2019) worden de wettelijke termijnen nog niet gehaald. In het
eerste kwartaal van 2019 werd 45% van de beoordelingen op tijd afgerond. In het 4e kwartaal van 2018
was in 55% van de gevallen het onderzoek op tijd afgerond. De bereikbaarheid van Veilig Thuis
Flevoland is daarentegen wel verbeterd. Begin 2018 werd 5% van de bellers meteen te woord gestaan.
Inmiddels is dit 50%. Veilig Thuis streeft er naar om dit eind 2019 naar 95% te krijgen en de overige
bellers nog dezelfde werkdag terug te bellen.
Een groot deel van de gesprekspartners tijdens de regionale gespreksronde maakt opmerkingen over
de wachttijden bij Veilig Thuis en geeft aan dat dit een negatieve invloed heeft op hun werkpraktijk.
Hierbij wordt er op gewezen dat mensen vaak het meest geneigd zijn tot het accepteren van hulp kort
na een incident en dat dit momentum door wachtlijsten wordt verstoord. Ook wordt casuïstiek soms
te ernstig geacht om op een wachtlijst te worden geplaatst. Wat ook een rol speelt is dat er niet alleen
wachtlijsten zijn bij Veilig Thuis, maar ook bij bijvoorbeeld de Raad voor de Kinderbescherming en
zorginstanties. Met alle wachttijden bij de verschillende instanties komt het regelmatig voor dat
gezinnen lang moeten wachten tot er daadwerkelijk hulp beschikbaar is en dit is een risicovolle
situatie voor de betrokkenen, aldus de gesprekspartners. Hierdoor ontstaan meer crisissituaties dan
nodig en escaleren situaties omdat het te lang duurt voordat de gewenste hulp kan worden ingezet.
Ook heeft het een negatieve invloed op het vertrouwen dat zowel professionals als betrokkenen
hebben in de hulpverlening en andere betrokken instanties zoals Veilig Thuis en de Raad voor de
Kinderbescherming. De uiteindelijk verleende hulp kan bovendien duurder uitvallen, omdat langere
interventies en meer gespecialiseerde hulp nodig is omdat de situatie in het gezin intussen is
geëscaleerd.
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Tegelijkertijd spreken verschillende gesprekspartners ook begrip uit voor de positie van Veilig Thuis,
aangezien de organisatie onder grote druk tot stand is gekomen en meteen ook een forse bezuiniging
moest doorvoeren, waardoor veel opgebouwde expertise verloren ging. Ook wordt er op gewezen dat
er in Flevoland sowieso meer wordt gemeld dan in andere regio’s, wat de druk op Veilig Thuis nog
doet toenemen. Onderzoeksbureau Regioplan voert momenteel onderzoek uit naar de oorzaken voor
dit hoge aantal meldingen in vergelijking met andere regio’s. Ook onderzoekt Regioplan waarom in
sommige gemeenten casussen sneller worden afgeschaald vanuit Veilig Thuis naar het lokale veld of
juist worden opgeschaald naar Veilig Thuis dan in andere gemeenten. De onderzoeksresultaten zullen
in de loop van 2019 beschikbaar zijn.
Naast opmerkingen over de wachtlijsten hebben de gesprekspartners ook andere verbeterpunten
aangegeven voor de samenwerking met Veilig Thuis:
•

Vanuit de gemeenten Zeewolde, Dronten, Noordoostpolder en Urk wordt opgemerkt dat in
het verleden meldingen vanuit de kleinere gemeenten met voorrang werden opgepakt door
Veilig Thuis. In de nieuwe aanpak sinds januari 2019 is dit niet meer het geval en worden
meldingen op datum van binnenkomst behandeld. Aangezien de meeste meldingen uit
Almere komen, betekent dit een langere wachttijd voor de kleinere gemeenten en dat vindt
men onwenselijk. Desgevraagd licht Veilig Thuis toe vooralsnog vast te willen houden aan
deze nieuwe werkwijze en geeft aan dat dit besluit vooral op inhoud en voor de cliënt is
genomen. Wel worden alle meldingen direct bij binnenkomst gescreend op crisis en zo nodig
direct opgepakt.

•

Het lokale veld in Zeewolde geeft aan graag één of meerdere vaste aanspreekpunten te willen
hebben binnen Veilig Thuis voor meldingen vanuit Zeewolde, zodat duidelijk is wie ze
kunnen benaderen met vragen rondom een specifieke casus. Ook kan er op die manier over
en weer vertrouwen worden opgebouwd. Daarnaast kunnen de aangewezen contactpersonen
vanuit Veilig Thuis dan specifieke expertise opbouwen met betrekking tot de situatie en
lokale sociale kaart in Zeewolde, omdat veel zaken in elke gemeente anders zijn geregeld. In
reactie hierop heeft Veilig Thuis aangegeven dat er voor de kleinere gemeenten aanvullende
afspraken zijn of worden gemaakt, zoals bijvoorbeeld een vaste contactpersoon en aansluiting
bij lokaal casusoverleg op advies- en ondersteuningsbasis. Ook voor Zeewolde is vanuit
Veilig Thuis een vast contactpersoon beschikbaar.

•

De politie geeft aan dat het goed zou zijn om vaker het overleg te zoeken met Veilig Thuis om
samen op te trekken, zeker bij de ingewikkeldere zaken. Bij de zwaarste zaken gebeurt dit
wel, het gaat vooral om de middelzware en lichte(re) zaken. Door wel met elkaar te
overleggen, kan een casus net iets meer worden uitgediept. Daardoor komt er soms nieuwe
informatie of inzichten naar boven waardoor de zaak sneller kan worden opgepakt en nieuwe
incidenten kunnen worden voorkomen. Daarnaast merkt de politie op dat zeker bij
hermeldingen nadere afspraken nodig zijn tussen Veilig Thuis en de politie. Bij de politie
vermindert soms de motivatie als er veel hermeldingen zijn, zonder dat het slachtoffer
aangifte wil doen. De politie kampt al met grote werkdruk en capaciteitstekorten en moet
noodgedwongen al vaak focussen op zaken met een hogere opsporings- en vervolgingskans.
Huiselijk geweld en kindermishandeling dreigen dan lager op de prioriteitenlijst terecht te
komen, zeker de lichtere gevallen, gevallen waarin geen aangifte wordt gedaan of zaken
waarin onvoldoende bewijs gevonden wordt.

•

Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL) merkt op dat de informatie die door Veilig Thuis
wordt teruggekoppeld soms te summier is om de zaak goed op te kunnen pakken. De politie
heeft vaak nog waardevolle aanvullende informatie die niet in het besluit van Veilig Thuis
terecht komt. In reactie hierop geeft Veilig Thuis aan geen eigen samenvattingen te maken van
de meldingen, maar dat de tekst wordt overgenomen uit de politiemelding. Alleen de
privacygevoelige informatie wordt eruit gehaald. Het kan dan ook goed kloppen dat er
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aanvullende informatie is van de politie die zowel niet bekend is bij Veilig Thuis als bij ZONL
en pas aan het licht komt als de casus in het lokale interventieoverleg wordt besproken.
•

De gesprekspartners van Zorggroep Oude en Nieuwe Land voegen hieraan toe dat zo’n 90%
van de zorgmeldingen bij Veilig Thuis weer terug komt bij het lokale veld in Noordoostpolder
en dat er naar hun inzicht soms te snel wordt afgeschaald. Tot voor kort moesten die zaken
dan opnieuw worden aangemeld, waardoor de hele procedure weer opnieuw begon en de
wachttijd nog langer werd. Vanaf maart 2019 wordt een nieuwe werkwijze toegepast in
afstemming met Veilig Thuis: als ZONL inschat dat de casus niet geschikt is voor het lokale
interventieoverleg, kan dit rechtstreeks door hen worden gemeld bij Veilig Thuis, zonder dat
dit via de route van de hermelding hoeft.

Veilig Thuis Flevoland is zich scherp bewust van de zorgen die worden geuit door de ketenpartners.
De gesprekspartners bij Veilig Thuis geven aan te begrijpen dat de onvrede uit het verleden niet
zomaar weg is en dat het veel tijd en energie kost om het vertrouwen en de samenwerking opnieuw
op te bouwen. Naast het verstevigen van de samenwerkingsrelaties wordt er ook hard aan gewerkt
om de doorlooptijden naar de wettelijke termijn te krijgen. In het vierde kwartaal van 2018 werd
hierin een goede slag gemaakt. Als gevolg van de vernieuwde meldcode sinds januari 2019 is het
aantal adviezen echter met 68% toegenomen en het aantal meldingen met 30%. Hierdoor lopen de
wachttijden weer op en fluctueren de cijfers met betrekking tot de afhandeling van de diensten van
Veilig Thuis. De implementatie van de vernieuwde meldcode is dus aan de ene kant een groot succes,
maar aan de andere kant verhoogt het de druk. Dit geldt overigens ook voor het lokale veld en
regionale partners: als er meer meldingen komen bij Veilig Thuis, neemt ook de druk bij hen toe.
Ook geven de gesprekspartners aan dat de nieuwe werkwijze die in januari 2019 is ingevoerd de
medewerkers van Veilig Thuis meer tijd kost, met name de vele adviezen. Daarnaast zit er vaak een
verschil tussen de inhoud van meldingen van de politie en overige professionals. De politie meldt
standaard als er een incident is van huiselijk geweld en kindermishandeling waarbij zij betrokken is
geweest. Dan kan het ook over eenmalige of minder ernstige incidenten gaan. Overige professionals
melden vaak juist als de situatie al veel ernstiger is geworden en de betrokken professional er zelf niet
meer uitkomt.
Een ander belangrijk knelpunt om de doorlooptijden aan te pakken wordt gevormd door de krappe
arbeidsmarkt, waardoor het moeilijk is om voldoende en hooggekwalificeerd nieuw personeel te
vinden die met de casussen aan de slag kunnen gaan. Inmiddels heeft Veilig Thuis wel nieuwe
mensen aangenomen en intern wordt met een junior-senior constructie gewerkt om de nieuwe
medewerkers snel up-to-date te krijgen.
Desgevraagd geeft Veilig Thuis aan dat het wegwerken van de wachtlijsten, zowel in de beoordeling
als in het onderzoek/Voorwaarden en Vervolg met stip de topprioriteit is voor de komende periode.
Als tweede belangrijke prioriteit wordt de versterking van de lokale teams genoemd. Hierop zal veel
worden geïnvesteerd de komende tijd, ook nadat de ‘Flevotour’ is afgerond. Er is een groot verschil in
beschikbare kennis en kunde bij lokale teams om meldingen van huiselijk geweld en
kindermishandeling op te kunnen pakken, aldus de gesprekspartners. Wat mag er van een lokaal
team verwacht worden, waar moet een lokaal team minimaal aan voldoen (regievoering)? Is de
instroom van de meldcode lokaal doorberekend of leidt dit tot wachtlijsten? Daarbij wordt ook
opgemerkt dat er meer gebruik zou kunnen worden gemaakt van de ondersteuningsfunctie van Veilig
Thuis in een zo’n vroeg mogelijk stadium en niet als ‘last resort’. Veilig Thuis maakt hier een
vervolgplan op, maar dit is wel afhankelijk van haar beschikbare capaciteit.
Tot slot noemt Veilig Thuis de verdere verbetering van de samenwerking met de ketenpartners een
belangrijke prioriteit voor de komende tijd. Ook wordt er een regionale set samenwerkingsafspraken
ontwikkeld. Daarbij moet veel aandacht uitgaan naar efficiëntere onderlinge werkprocessen,
waardoor dubbel werk kan worden voorkomen. Daarmee zou de lokale infrastructuur versterkt
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kunnen worden, waardoor het op- en afschalen van de meldingen vanuit Veilig Thuis beter verloopt
en het totale aanbod beschikbaar en toegankelijk is voor alle cliënten. Ook is het belangrijk om over en
weer heldere verwachtingen te hebben, aldus de gesprekspartners.

Implementatie vernieuwde meldcode
Uit de regionale gespreksronde blijkt dat er bij verschillende ketenpartners verwarring bestaat over
hoe de vernieuwde meldcode moet worden geïnterpreteerd en met name ook wat het lokale veld wel
en niet wordt geachte te doen als er een melding bij Veilig Thuis is gedaan. Dit gaat over
verschillenden punten:
•
•
•

Moet het lokale veld wachten tot de melding door Veilig Thuis is afgehandeld voordat men
zelf tot actie mag overgaan?
Wat kan en mag het lokale veld wel alvast doen?
Is melden nu wel of niet verplicht?

Een aantal gesprekspartners merkt op dat de lokale aanpak stil ligt nadat de zorgmelding bij Veilig
Thuis is gedaan, terwijl de betrokken professionals er wel mee aan de slag zouden willen gaan.
Bovendien is de inschatting dat veel meldingen uiteindelijk toch weer zullen worden afgeschaald naar
het lokale veld. Bij lange wachttijden bij Veilig Thuis komt hulp dan pas veel later in zicht. Of zoals
één gesprekspartner het uitdrukte: ‘De politie en de hulpverlening komen zo op ‘2-0 achter’ te staan en dat is
zeer onbevredigend.’
In reactie hierop geeft Veilig Thuis aan dat het lokale veld niet hoeft te wachten tot de zorgmelding
door hen is beoordeeld en afgeschaald naar het lokale niveau. Juist vanaf het moment van de
zorgmelding kan het lokale veld, in nauwe afstemming met Veilig Thuis en conform de meldcode, al
zelf stappen zetten om veiligheid en hulp te bieden aan het betroffen gezin. Dit heeft ook sterk de
voorkeur als het lokale veld het gezin goed kent om verdere escalatie te voorkomen. De casus kan dan
ook gewoon in een lokaal casusoverleg worden besproken; daarmee hoeft niet te worden gewacht tot
de zaak is behandeld door Veilig Thuis.
Ook als wordt ingeschat dat er nader onderzoek nodig is vanuit Veilig Thuis of dat er op andere wijze
moet worden opgeschaald (bijvoorbeeld dat het gezin in MDA++ moet worden besproken) hoeft de
hulpverlening niet stil te komen liggen. Het lokale veld moet dan, conform de meldcode, met Veilig
Thuis afstemmen wat er in de tussenliggende tijd gedaan kan worden om het gezin te ondersteunen.
Daarnaast bleek uit de regionale gesprekronde dat er enige verwarring is over de vraag of melden nu
wel of niet verplicht is. Desgevraagd licht Veilig Thuis toe dat het volgen van de meldcode verplicht is
voor alle beroepsgroepen, maar het melden zelf kan niet juridisch worden afgedwongen. Een beperkt
aantal beroepsgroepen (gecertificeerde instellingen, Reclassering, vrouwenopvang) heeft aparte
afspraken gemaakt met VWS, waarbij een melding kan worden uitgesteld als het
hulpverleningsproces hierdoor in gevaar komt. De verantwoordelijkheid ligt dan wel bij de
desbetreffende professional en niet bij Veilig Thuis. Een uitzondering hierop is als de veiligheid acuut
in het geding is, dan moet er gemeld worden.

Continuïteit in deskundigheidsbevordering
Verschillende gesprekpartners merken op dat continue deskundigheidsbevordering inzake huiselijk
geweld en kindermishandeling noodzakelijk is. Kennis moet up-to-date worden gehouden en geborgd
zijn binnen organisaties, zeker in een sterk veranderend veld en bij verloop van personeel. Bovendien
wordt opgemerkt dat informele netwerken, zoals kerken, sportclubs en andere
vrijwilligersorganisaties een belangrijke signalerende rol kunnen spelen en dat hiervoor nog extra
investering nodig is op het terrein van deskundigheidsbevordering.
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Versterking lokale infrastructuur
Verschillende gesprekspartners geven aan dat er veel van de lokale teams wordt gevraagd, terwijl
deze vaak alleen basiskennis hebben van huiselijk geweld en kindermishandeling. Versterking van
(de expertise van) het lokale veld wordt dan ook zeer belangrijk geacht, omdat de lokale teams een
belangrijke signalerende functie vervullen, eenvoudige hulp kunnen bieden en ook de toegangspoort
zijn tot meer gespecialiseerde zorg.
Ook zijn er aanzienlijke verschillen tussen gemeenten in de wijze waarop de lokale infrastructuur
werkt. Sommige lokale teams (hierbij wordt met name Almere genoemd) verlenen zelf geen hulp,
maar indiceren alleen voor gespecialiseerde hulp. In Almere is de zorg voor 18- en 18+ gesplitst: er
zijn wijkteams voor 18+ en de zorg voor 18- wordt door JGZ Almere gedaan. In de kleinere gemeenten
wordt meer zelf gedaan of zijn de lijnen heel kort met de hulpverlening; zo werkt Dronten
bijvoorbeeld met ‘gidsen’ die vergaande bevoegdheden hebben. In Lelystad wordt gewerkt met Jeugd
en Gezinsteams die vervolgens Blijf Ambulant inschakelen indien nodig. Noordoostpolder kent een
lokaal interventieoverleg waarin Zorggroep Oude en Nieuwe Land participeert samen met JGZ, GGD,
JGZ/OGGZ (Vangnet en Advies Verwaarlozing), de politie en Save. Op Urk is een vergelijkbaar
interventieoverleg onlangs gestopt. Het zal daar worden vervangen door een rondetafelgesprek op
maat als zich een casus voordoet. Hiervoor zal ook het gezinssysteem worden uitgenodigd. In
onderling overleg wordt gekeken of het interventieoverleg op Urk toch weer gestalte kan worden
gegeven. In Zeewolde wordt nagegaan of het lokale casusoverleg, ook wel ‘zorgmeldingsoverleg’
genoemd, in ere moet worden hersteld en zo ja in welke vorm. De lijnen zijn hier kort, organisaties
kennen elkaar en werken op een prettige manier samen. Als er een casus speelt rond huiselijk geweld
en kindermishandeling weet men elkaar snel te vinden en kan vroeg worden ingegrepen.
Vanuit het landelijk programmateam worden nieuwe ‘tools’ ontwikkeld om de lokale infrastructuur
verder te versterken en te leren van elkaars werkwijze, zonder dat daarbij de lokale diversiteit uit het
oog wordt verloren.
Naast het versterken van de expertise van de lokale teams met betrekking tot huiselijk geweld en
kindermishandeling worden ook nog andere suggesties voor verbetering gedaan:
•

•

De gesprekspartners bij JGZ Almere merken op dat het voorveld, scholen, maar ook de
gespecialiseerde zorgaanbieders met de beste intenties proberen te helpen in een gezin waarin
huiselijk geweld en kindermishandeling speelt, maar dat zij hier soms te lang mee doorgaan
en te lang wachten voordat advies wordt gevraagd aan JGZ of Veilig Thuis. Hierdoor is de
situatie soms al zodanig geëscaleerd dat een zorgmelding bij Veilig Thuis nog de enige optie
is. Men zou in een veel vroeger stadium gebruik moeten maken van interne consultatie en
afstemming met JGZ, SAVE of Veilig Thuis.
De gesprekspartners bij GGD Flevoland benadrukken dat het goed zou zijn als het voorveld
ook (meer) hulp kan verlenen en niet alleen indiceert en verwijst voor hulp. De hulpverlening
gaat nu over teveel schijven, aldus de gesprekspartners. Dit speelt met name in Almere,
waarbij de wijkteams zelf (bijna) geen hulp verlenen, aldus de gesprekspartners. In Lelystad
of Dronten wordt dit anders aangepakt, daar doen de wijkteams –of hoe ze lokaal ook worden
genoemd- veel meer zelf, zeker in de lichtere en middelzware casussen. In Lelystad
bijvoorbeeld is het Jeugd en Gezinsteam (JGT) een samenwerkingsverband tussen
verschillende (jeugdhulp) aanbieders waaronder de JGZ. Zij verzorgen de toegang tot zorg
voor jeugd en gezinnen en bieden hulp. In Almere zijn dit gescheiden werelden, aan de ene
kant het wijkteam en aan de andere kant JGZ Almere. Dit werkt verkokering en versnippering
in de hand, aldus de GGD. Daarnaast zijn er in Lelystad sociale wijkteams die kunnen
toeleiden naar ondersteuning thuis en dagbesteding vanuit de Wmo voor 18+.
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•

•

•

JGZ Almere geeft aan dat zij graag zouden zien dat er gezamenlijke jeugd- en gezinsteams in
Almere komen in plaats van alleen wijkteams voor 18+ en een linking pin vanuit JGZ zoals het
op dit moment is geregeld. Dit moet geen kopie zijn van de Jeugd- en Gezinsteams zoals die
bijvoorbeeld in Lelystad functioneren, maar zou moeten worden aangepast aan de Almeerse
situatie, aldus de gesprekspartners. Met wijkteams in Almere is hierover (nog) niet gesproken,
aangezien zij niet in de regionale gespreksronde zijn meegenomen.
GGD Flevoland vult aan dat communicatie en goede samenwerking essentieel zijn. Veel
organisaties weten nu niet goed van elkaar wat ze doen en mogen. Het is belangrijk om over
en weer de verwachtingen goed helder te hebben. Nu heeft Veilig Thuis bijvoorbeeld soms
een hogere verwachting dan het lokale veld kan waarmaken, waardoor zwaardere zaken
worden afgeschaald dan het lokale veld aan kan. Andersom komt trouwens ook voor, dat het
lokale veld meer aan kan dan Veilig Thuis verwacht.
Tot slot merken de gesprekspartners in Lelystad op dat de verwijzing vanuit Veilig Thuis
naar het lokale veld (Jeugd en Gezinsteams en Blijf Ambulant) goed werkt in Lelystad, maar
dat er nog wel een verbeterslag valt te maken in de samenwerking tussen Blijf Ambulant en
de lokale WMO-partners, inclusief de wijkteams. Dan gaat het met name om meer
bekendheid geven aan wat Blijf Ambulant kan betekenen voor het lokale veld, maar ook hoe
de lokale expertise goed kan worden benut.

Onvoldoende signalering en handelingsverlegenheid bij professionals
Veel gesprekspartners geven aan dat er nog onvoldoende wordt gesignaleerd en dat er regelmatig
sprake is van handelingsverlegenheid bij professionals. Hierdoor wordt de problematiek minder vaak
besproken dan nodig is. Met name over scholen wordt opgemerkt dat zij relatief weinig melden,
terwijl zij wel een nauw contact hebben met hun leerlingen. Veilig Thuis voegt toe dat hetzelfde geldt
voor de kinderopvang. Er wordt veel handelingsverlegenheid bij deze professionals geconstateerd en
er moet veel sterker worden ingezet op voorlichting en training rondom bijvoorbeeld signalering en
gespreksvoering. Veilig Thuis merkt op dat het onderwijs sinds begin 2019 wel met een inhaalslag
bezig is: 7% van de meldingen in het eerste kwartaal van 2019 komen uit het onderwijs tegenover 3%
in 2018.
ZONL en Save wijzen expliciet op de positie van ouders en stellen dat zij door scholen veel nauwer
betrokken moeten worden bij voorlichting rond huiselijk geweld en kindermishandeling. De
gesprekspartners van JGZ Almere en Save voegen toe dat scholen een zorgplicht tegenover hun
leerlingen hebben, maar dat zij het lastig vinden om huiselijk geweld en kindermishandeling
bespreekbaar te maken met ouders. Als het in een zorgadviesteam wordt besproken is toestemming
van de ouders nodig en soms geven scholen signalen dan rechtstreeks aan JGZ Almere door in plaats
van eerst zelf met de ouders in gesprek te gaan. Hier speelt ook de vraag waar de
verantwoordelijkheid van school eindigt en die van andere professionals begint.
In dit verband wordt ook het project ‘Handle with care’ genoemd, waarbij scholen een seintje krijgen
van de politie als er in een gezin een incident heeft plaatsgevonden rondom huiselijk geweld en
kindermishandeling. Het kind kan dan de volgende dag op school worden opgevangen.
Naast de positie van scholen worden ook andere aandachtspunten benoemd met betrekking tot het
bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling:
•

Het lokale veld in Zeewolde merkt op dat kerken, sportclubs en andere
vrijwilligersorganisaties een belangrijke signalerende rol kunnen hebben. Er moet veel meer
op preventie en vroegsignalering worden ingezet door meer scholing in te zetten rondom
huiselijk geweld en kindermishandeling voor juist deze groepen, aldus de gesprekspartners.

•

De Adviesraden sociaal domein voegen toe dat deskundigheidsbevordering inzake huiselijk
geweld en kindermishandeling ook belangrijk is binnen het bedrijfsleven en informele
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netwerken. Het aanstellen en trainingen van aandachtsfunctionarissen is hierbij onmisbaar.
Ook moeten er binnen elke organisatie heldere protocollen zijn over wie het gesprek met een
gezin voert als er vermoedens zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling.
•

Vanuit de gemeente Dronten wordt opgemerkt dat professionals vaak wel voorlichting
hebben gehad over het werken met de vernieuwde meldcode, maar dat het toch lastig is om
dit in de praktijk toe te passen, zeker als het niet heel vaak voorkomt. Het zou goed zijn als er
regelmatig scholingsbijeenkomsten zouden worden gehouden met professionals, waarbij
samen (geanonimiseerde) casussen worden besproken om zo te leren hoe je dit in de praktijk
toepast.

Ook de ervaringsdeskundigen noemen het grote belang van het bespreekbaar maken van huiselijk
geweld en kindermishandeling. ‘Anna’ zegt hierover:
‘Als het geweld eerder bespreekbaar was geweest en als ik had geweten waar ik hulp kon zoeken, was ik
wellicht eerder weggegaan. Ik heb me nu heel lang heel eenzaam gevoeld. Ook bij mijn vriendinnen was
soms sprake van huiselijk geweld, waardoor het nog moeilijker was om er zelf een streep onder te zetten.
Het is ook heel belangrijk dat scholen goed op de hoogte zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. In
mijn eigen zaak heb ik geluk gehad met de eerste schooldirecteur van de basisschool van mijn kinderen, die
maakte zich echt hard voor ons en zorgde dat het veilig was voor mijn kinderen op school. Zijn opvolger
nam heel veel afstand van de situatie en wilde eigenlijk liever niet met mij praten. Zij werkte ook niet mee
aan een verzoek van de voogd en mijn ambulant begeleider om deel te nemen aan het rondetafelgesprek dat
werd georganiseerd. Ik had het gevoel dat zij zich ook in het geheel niet inzette voor de veiligheid van mijn
kinderen op school, waar mijn ex regelmatig zijn opwachting maakte. De juf hielp dan het angstige kind als
er weer iets was gebeurd en werd belemmerd hierover de voogd te informeren. Het Zorgadviesteam op school
werd slechts door de directeur geïnformeerd.’

Feitenonderzoek en forensisch medische expertise
Verschillende gesprekspartners benadrukken het belang van goed feitenonderzoek en forensisch
medische expertise. De gesprekspartners van de Raad voor de Kinderbescherming geven hierbij aan
dat er behoefte is aan meer forensisch medische expertise, omdat dit helderheid kan verschaffen bij
beslissingen rondom gezag en omgang. De Raad kan hierom vragen, maar het is niet altijd snel en
eenvoudig te realiseren. Het is belangrijk om in voorkomende gevallen deze expertise in te zetten om
in te kunnen schatten wat nodig is om het kind veilig te stellen: is er bijvoorbeeld sprake van seksueel
misbruik en wie wordt er van verdacht? Ook is forensisch medische expertise van groot belang als
bewijsvoering in zaken waarin aangifte is gedaan
Ook de geïnterviewde ervaringsdeskundigen noemen goed feitenonderzoek als belangrijk
aandachtspunt. ‘Anna’ geeft aan dat ze heel vaak feitelijke onjuistheden heeft moeten rechtzetten in
verslaglegging van de instanties waarmee zij te maken heeft gehad in de loop der jaren. In haar eigen
zaak is zoveel misgegaan dat het verbeteren van feitenonderzoek met stip bovenaan in haar
prioriteitenlijstje voor Geweld hoort nergens thuis staat, aldus Anna. Daarnaast geeft ze ook aan dat
het goed geweest zou zijn als ze eerder actief was gewezen op de mogelijkheid van forensische
medische expertise. In haar eigen zaak was het onderzoek te laat om tot vervolging te kunnen leiden.
‘Evelien’ licht het belang van goed feitenonderzoek toe aan de hand van een voorbeeld:
‘Tijdens het bezoekuur van mijn ex werd ik door mijn zus gealarmeerd dat hij schreeuwend en met ogen
als schoteltjes voor de lokale supermarkt stond met ons zoontje. Ik ben er naar toe gegaan en heb mijn
kind uit de kinderwagen gehaald. Daarna ben ik de winkel ingevlucht omdat daar meer mensen waren,
maar hij kwam ons achterna. Hij was onder invloed van drugs en werd heel agressief. De politie werd
erbij geroepen, maar vervolgens is in de zorgmelding slechts gerapporteerd dat ‘moeder het kind bij
vader heeft weggehaald tijdens het wekelijkse bezoekuur’. Ik snap best dat niet elke politieman in mijn
stad weet wie ik ben en wat er aan de hand is, maar het zou wel fijn zijn als er rond mijn naam een paar
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steekwoorden worden opgeslagen. Dan kan een agent die ter plaatse is bij een incident vrij snel mijn
gegevens opvragen en de ernst van de situatie goed inschatten.’

4.4 Aandachtspunten Actielijn 2. Geweld stoppen en duurzaam oplossen
Wachtlijsten Raad voor de Kinderbescherming en zorgaanbieders
Verschillende gesprekspartners merken op dat er lange wachtlijsten zijn bij de lokale toegang en
zorgaanbieders en dat dit de hulpverlening belemmert. Met name de wachtlijst bij de Raad voor de
Kinderbescherming wordt vaak genoemd, maar ook gespecialiseerde zorgaanbieders zoals de GGZ.
De gesprekspartner bij JGZ Almere licht toe dat de lange wachttijden ertoe kunnen leiden dat de
problemen in het gezin verder escaleren. In sommige gevallen moeten dan spoedmaatregelen worden
getroffen. Een zorgelijke ontwikkeling is ook dat gezinnen soms naar een zorgaanbieder worden
verwezen waar de wachtlijst het kortst is, terwijl het niet altijd de meest passende zorg is voor het
desbetreffende gezin. Soms komen gezinnen na omwegen en verschillende zorgaanbieders dan
uiteindelijk na lange tijd toch aan bij de zorgaanbieder van de eerste keuze. Dit kost geld, is niet
efficiënt en uiteindelijk ook niet effectief voor het gezin.
De gesprekspartner bij Save geeft aan dat Save een periode hulpverlening heeft geboden aan gezinnen
die op de wachtlijst voor een onderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming stonden, omdat er
anders geen regie in het gezin aanwezig zou zijn. Inmiddels is Save hiermee gestopt, omdat dit niet
hun primaire taak is. Save kan wel ter aanvulling van lokale hulpverlening worden ingezet.

Integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
Alle gesprekspartners wijzen op het belang van een integrale aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling, waarbij de focus moet liggen op de verbinding tussen zorg en veiligheid. De
afstemming tussen politie, Openbaar Ministerie en Veilig Thuis wordt hierin als belangrijke prioriteit
beschouwd. Daarbij worden verschillende verbeterpunten aangegeven:
•

De ketensamenwerking zou nog veel beter op elkaar kunnen aansluiten, bijvoorbeeld de
aansluiting tussen ZSM en het proces via Veilig Thuis. Nu komen zaken waarin huiselijk
geweld en kindermishandeling spelen soms eerst bij ZSM terecht en daarna volgt nog een
traject waar Veilig Thuis (en eventueel ook het Veiligheidshuis) bij betrokken is. Termijnen en
maatregelen sluiten dan niet altijd op elkaar aan in de werkpraktijk en reeds genomen
besluiten kunnen dan niet meer worden aangepast. Er liggen privacygevoelige issues rondom
het delen van informatie, maar uiteindelijk is dit wel nodig voor goede werkafspraken en om
escalatie van de situatie te voorkomen. De Reclassering geeft aan dat Veilig Thuis idealiter
zou moeten kunnen aansluiten bij ZSM zaken waarin huiselijk geweld en kindermishandeling
een rol spelen, maar omdat Veilig Thuis geen justitiepartner is kan dit nu (nog) niet. Dit wordt
landelijk opgepakt binnen de Reclassering.

•

Ook zou de aanpak binnen de hulpverlening en in de strafrechtketen kunnen worden
verbeterd door veel beter en in gezamenlijkheid een afweging te maken wat er nodig is in een
specifiek gezin. Standaard gaat het Openbaar Ministerie uit van vervolging en de
hulpverlening van hulp bieden. Bij meer maatwerk zou ervoor gekozen kunnen worden dat
er bijvoorbeeld wordt afgezien van rechtsvervolging als een pleger bereid is tot meewerken
aan hulpverlening. Vervolging wordt dan als stok achter de deur gehouden en alsnog ingezet
als de pleger zich niet aan de afspraken houdt of als significante verbetering uitblijft. Een
bijkomend voordeel is dat bepaalde therapieën die vanuit justitie worden opgelegd (eventueel
in aanvulling op de vrijwillige hulpverlening) ook vanuit het justitiële kader kunnen worden
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betaald. Gezinnen die niet de financiële middelen hebben om aan bepaalde behandelingen
mee te werken in het vrijwillig kader, kunnen dan alsnog in aanmerking komen.
•

Er zou meer nadruk moeten liggen op de preventieve aanpak van risicogezinnen, waarbij zo
breed mogelijk wordt gekeken en bijvoorbeeld ook de link wordt gelegd met
armoedeproblematiek, werkloosheid, schulden, etc. Inzet aan de voorkant, met preventie en
vroeginterventie, zou uiteindelijk tot besparingen moeten kunnen leiden aan de achterkant,
waarbij gespecialiseerde zorg nodig is of inzet van bestuurlijke maatregelen zoals het
huisverbod of gebiedsverboden.

•

De Raad voor de Kinderbescherming benoemt tenslotte dat het hen opvalt dat in de aanpak
van huiselijk geweld en kindermishandeling soms de nadruk vooral op huiselijk geweld ligt
en kindermishandeling veel minder aandacht krijgt. De integrale aandacht voor zowel
huiselijk geweld als kindermishandeling moet als een rode lijn door het programma Geweld
hoort nergens thuis lopen.

Casusregie
Een ander verbeterpunt inzake de integrale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
betreft de regievoering rondom een gezin en hoe die wordt verdeeld tussen ketenpartners.
Verschillende gesprekspartners merken op dat het vaak ontbreekt aan casusregie in Flevoland
waardoor niet duidelijk is wie de hulpverlening rondom een gezin coördineert. Zeker bij gezinnen
met complexe problematiek is dit een grote risicofactor voor het opnieuw oplaaien van geweld, aldus
de gesprekspartners. MDA++ wordt daarbij als een grote stap in de goede richting gezien.
Het Veiligheidshuis Flevoland geeft hierbij aan dat de casusregie in de casuïstiekbespreking huiselijk
geweld en kindermishandeling voor het grootste gedeelte bij het Veiligheidshuis blijft liggen, met
name bij de procesregisseur, die hierdoor steeds twee petjes op heeft. Al met al lukt het in 80% van de
zaken binnen het Veiligheidshuis niet om de casusregie voor het hele systeem bij één van de
ketenpartners te leggen en bij zaken van huiselijk geweld en kindermishandeling geldt dit zelfs voor
90-95% van de casussen. De betrokken ketenpartners voeren wel casusregie voor hun eigen deel, maar
niet voor het gehele systeem. Om een voorbeeld te geven: Save voert bijvoorbeeld wel de casusregie
voor de betrokken kinderen, maar niet voor de vader die onder Reclassering valt. Reclassering pakt
dan de casusregie rondom de vader op, maar er is geen casusregisseur voor het hele gezin en dit komt
dan terug bij het Veiligheidshuis.

Opvang en ambulante begeleiding
Verschillende gesprekspartners geven aan dat er een gebrek aan opvang binnen Flevoland is, met
name voor gezinnen. De problematiek wordt versterkt door gebrek aan huisvesting waardoor
uitstroom in sommige gevallen stagneert. Overigens wordt dit gebrek aan opvang niet of minder
gevoeld op Urk en in Noordoostpolder, waar opvang veel meer in informele sfeer (Urk) of via de
noodopvang van gezinnen door Kwintes (NOP) wordt geregeld.
Blijf Groep licht toe dat vervolghuisvesting een knelpunt is, omdat er ondanks woonurgenties
onvoldoende woningen beschikbaar zijn. Hierdoor stokt de doorstroom van cliënten en het kost veel
tijd voor de hulpverlening om naar adequate vervolghuisvesting te zoeken. Naast het Oranje Huis zijn
er weinig maatschappelijke opvangplekken voor vrouwen met kinderen. Er zijn een paar plekken die
opvang bieden: Kwintes, Iriszorg en het Leger des Heils, maar de capaciteit is beperkt. Dat kan tot
gevolg hebben dat gezinnen die in het Oranje Huis worden opgevangen, maar waarvan blijkt dat
huiselijk geweld niet het kernprobleem is, soms heel lastig doorgeplaatst kunnen worden naar een
andere opvangplek in Flevoland.
Blijf Groep vult aan dat er meer aandacht zou moeten zijn voor ambulante hulpverlening, niet alleen
om de residentiële opvang te ontlasten, maar ook omdat het vaak in het belang van het gezin is om de
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eigen omgeving niet te verlaten. Ambulante hulpverlening is echt een apart specialisme dat versterkt
moet worden, aldus de gesprekspartner, omdat het er toe kan bijdragen dat de problematiek eerder in
beeld komt en sneller kan worden aangepakt. Opvang is dan vaak niet (meer) nodig.
Regionaal is overigens besloten dat Flevoland 20 crisiswoningen voor gezinnen gaat ontwikkelen,
verdeeld over de gemeenten. Dit hoeven niet perse gezinnen te zijn waar huiselijk geweld of
kindermishandeling een rol speelt, het kan ook om dreigende dakloosheid gaan.
Tijdelijk huisverbod (THV) en plegeraanpak
Een aantal gesprekspartners geeft aan dat er te weinig gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot
het tijdelijk huisverbod voor plegers (THV). Ook wordt opgemerkt dat de THV-maatregel veel meer
in preventieve zin zou kunnen worden ingezet, voordat de situatie (verder) escaleert, waarbij het
essentieel is dat er meteen hulpverlening beschikbaar is voor het gezin.
In 2013 is een proces- en effectevaluatie uitgevoerd door Regioplan in opdracht van het WODC. Eén
van de conclusies uit de procesevaluatie was dat het THV vooral werd opgelegd samen met
strafrechtelijke maatregelen door de politie en nauwelijks werd ingezet in situaties waar de politie
voorheen (dus zonder deze wet) nog niet kon optreden. Het tijdelijk huisverbod is echter een
bestuursmaatregel, geen strafmaatregel en kan dus ook goed preventief worden ingezet. De
gehanteerde werkwijze binnen het THV werd als oorzaak genoemd voor de focus op strafrechtelijke
maatregelen: door de melding bij de politie als uitgangspunt voor het werkproces te nemen, vormen
situaties die vaak al uit de hand zijn gelopen het startpunt. Een gevolg van deze keuze is dat een groot
beslag wordt gelegd op de capaciteit van de politie, hetgeen risico’s oplevert voor de uitvoering van
de wet, aldus de conclusies uit het onderzoek. Overigens werd uit de effectevaluatie geconcludeerd
dat er minder nieuw huiselijk geweld voorkwam in een gezin na het afkondigen van een THV. In 53%
van de onderzochte gezinnen waarbij een THV was opgelegd kwam binnen 1-1,5 jaar wel minimaal
één nieuw incident voor. Een meer recente evaluatie van het THV is helaas niet gevonden.
Ook wordt opgemerkt dat het bij de plegeraanpak, zowel in het vrijwillig als verplicht kader, vaak erg
moeilijk is om plegers daadwerkelijk tot het accepteren van hulp te bewegen. Hun intrinsieke
motivatie moet worden aangesproken, maar hoe doe je dit? Juist daarom is preventie en
vroeginterventie zo belangrijk, om te voorkomen dat kinderen in het gezin de plegers van straks
worden.
Reclassering Nederland voegt toe dat het goed zou zijn als er een breder aanbod komt voor partners
die toch bij elkaar willen blijven nadat huiselijk geweld en kindermishandeling een rol hebben
gespeeld. Hier ligt een mooie kans voor samenwerking tussen justitiepartners en hulpverlening,
waarbij de trajecten voor de pleger en het slachtoffer bij elkaar worden gebracht. Blijf Groep en de
Reclassering gaan met elkaar verkennen of hierin samenwerking mogelijk is.
Ervaringsdeskundige ‘Robert’ die begin 2019 een tijdelijk huisverbod kreeg opgelegd pleit vanuit zijn
eigen ervaringen voor een betere begeleiding:
‘Als een tijdelijk huisverbod je overkomt ben je in shock en heb je iemand nodig die je vertelt wat er
gaat gebeuren en wat je moet doen. Je krijgt in korte tijd met heel veel te maken, de politie, de
Reclassering, een psychiater, terwijl je ook zelf nog voor onderdak, eten en geld moet zorgen. Er is
coördinatie nodig, iemand die het overzicht houdt en dingen voor je regelt.
Het allerbelangrijkste is dat je een dak boven je hoofd hebt en niet wordt gedwongen om te overnachten
bij het Leger des Heils tussen daklozen en verslaafden, terwijl je overdag over straat moet zwerven. Als
je een kamer hebt waar je terecht kunt, kun je echt tot rust komen en ben je ook beter bereikbaar voor de
Reclassering en de hulpverlening.
Ik had echt meer persoonlijk contact gewild, iemand die met mij dingen had besproken als: Waar heb je
onderdak? Heb je geld? Heb je kleding, toilette-artikelen etc.? Zo niet, wie haalt wat, waar, wanneer,
brengt het waarheen? Kan men jou bereiken? Mobiel-accu, beltegoed, adres? Is er transport nodig of te
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regelen? Naar onderdak, naar systeemgesprek? Eigenlijk zijn dit vanzelfsprekende dingen als je je huis
wordt uitgezet, vind ik!’
NB: de Reclassering begint op 1 juni 2019 met een pilotproject, waarin zo’n kamer wordt aangeboden
aan plegers die een huisverbod krijgen opgelegd en nergens anders onderdak kunnen.

Traumascreening en –behandeling
Verschillende ketenpartners geven aan dat de beschikbaarheid van traumascreening en
traumabehandeling een knelpunt vormt. Bij slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling
die worden opgenomen in het Oranje Huis is dit deels beschikbaar, maar het is niet mogelijk om alle
cliënten en hun kinderen op trauma te screenen. Cliënten van het Centrum voor Seksueel Geweld die
met acuut seksueel geweld te maken hebben, hebben wel standaard toegang tot traumascreening en
traumabehandeling. Voor ambulante cliënten is dit nog minder beschikbaar.
Een gesprekspartner benoemt dat er steeds meer bekend wordt over de noodzaak en effectiviteit van
traumascreening en –behandeling. Een goede traumabehandeling helpt bij het verwerken van leed,
maar ook bij het voorkómen van nieuw leed, aangezien onderzoek uitwijst dat niet behandelde
trauma’s tot een significant groter risico leiden dat getraumatiseerde mensen later (opnieuw)
slachtoffer of pleger worden. De gesprekspartner wil deze nieuwe inzichten graag snel omarmen,
maar het kost ook veel geld en capaciteit die op lokaal niveau maar beperkt voorhanden is.
Ook ervaringsdeskundige ‘Anna’ beaamt het grote verschil dat traumabehandeling kan maken:
‘Traumascreening en –behandeling zijn essentieel om het geweld te doorbreken. Mijn dochters en ik
hebben goede therapie gehad. We zijn alle drie getraumatiseerd door alles wat er is gebeurd en ook
doordat het zo lang doorging, ook na de scheiding. Eigenlijk is er pas sinds vorige zomer rust in mijn
gezin, vijf jaar na dato. Maar het contact met de psycholoog helpt wel. Mijn ex-man had in feite ook
hulp nodig, maar hij weigerde zich te laten onderzoeken, waardoor de situatie niet veranderde.’

4.5 Aandachtspunten Actielijn 3. Aandacht voor specifieke groepen
Kwetsbare kinderen
Er wordt unaniem aandacht gevraagd voor de positie van kwetsbare kinderen. Verschillende
gesprekspartners wijzen daarbij ook op een specifiek punt, namelijk dat het aantal uithuisplaatsingen
van kinderen omlaag moet. Dit vraagt om extra inzet, zowel van bestuurders als maatschappelijke
organisaties.
De Raad voor de Kinderbescherming licht toe dat het aantal onder toezichtstellingen en
uithuisplaatsingen op dit moment nog niet gedaald is. De jeugdwet heeft als inzet dat er steeds
minder kinderen uit huis worden geplaatst en –als het echt niet anders kan- dat ze dan in
pleeggezinnen of gezinshuizen terecht komen. Er zijn ‘maatwerktafels’ in ontwikkeling, waarbij de
kinderen worden besproken en waarbij actief wordt gekeken naar alternatieven voor uithuisplaatsing.
Verschillende gesprekspartners geven aan dat uit wetenschappelijk onderzoek en voortschrijdend
inzicht naar voren komt dat een uithuisplaatsing vaak ernstig traumatiserend is voor een kind. Het
kan zelfs contraproductief werken. Ook zijn er signalen dat kinderen te snel uit huis worden geplaatst,
met alle negatieve gevolgen van dien. Korte intensieve thuisbegeleiding voor het hele gezin zou beter
passen, aldus veel gesprekspartners. Kinderen zouden alleen nog maar in extreme situaties (tijdelijk)
uit huis moeten worden geplaatst, als er echt geen andere oplossing is om hun veiligheid te
garanderen. Dit zou dan zo dicht mogelijk bij het gezin moeten gebeuren, bij voorkeur in een
pleeggezin elders in de wijk. Save licht toe dat een uithuisplaatsing alleen als ultimum remedium moet
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worden ingezet en dat dit dan zo kort mogelijk dient te duren. Het zou helpen als er voor zulk soort
(crisis)gevallen tevens voldoende plekken zijn waar kinderen tijdelijk (door)geplaatst kunnen worden,
aldus de gesprekspartner.
Gesprekspartners voegen toe dat het daarbij ook belangrijk is dat er één vaste hulpverlener
beschikbaar is voor het gezin die een vertrouwensband kan opbouwen en die gedurende langere tijd
de gezinscoach het stabiele aanspreekpunt is voor een gezin.
Een heel specifiek punt wordt aangedragen door de Raad voor de Kinderbescherming. De
gesprekspartners geven aan dat er ook meer aandacht nodig is voor ongeboren kinderen van vrouwen
die zwanger zijn terwijl ze zich in een gewelddadige relatie bevinden. Een dergelijke zwangerschap
brengt heel veel risico’s met zich mee, zowel voor moeder als voor het nog ongeboren kind.

Complexe scheidingen (‘vechtscheidingen’)
Er wordt grote zorg uitgesproken over de problematiek van complexe scheidingen
(‘vechtscheidingen’). In verband hiermee wordt ook gewezen op gebrek aan huisvesting, waardoor
koppels die uit elkaar willen soms noodgedwongen te lang bij elkaar blijven met bijkomend risico op
escalatie van de situatie. Ook wordt aangegeven dat er een groot gebrek is aan instellingen die
begeleide omgang kunnen bieden tussen ouder en kind(eren). Juist bij complexe scheidingen kan dit
tot grote problemen leiden.
Save en Veilig Thuis Flevoland geven aan dat zij veel meldingen binnen krijgen die verband houden
met vechtscheidingen. Voor Save vormen vechtscheidingen een belangrijke prioriteit, aangezien in
50% van de casussen een vechtscheiding of andere relatieproblematiek speelt. Save medewerkers
willen graag meer handvatten aangereikt krijgen om hier goed op in te spelen en te kunnen blijven
zorgen dat het kind centraal blijft staan.
De Raad voor de Kinderbescherming geeft hierbij aan dat er meer opties nodig zijn voor
hulpverlening of ondersteuning bij een scheiding dan alleen mediation of een advocaat. Om complexe
scheidingen te voorkomen moet al heel vroeg worden gehandeld, bijvoorbeeld door voorlichting op
school, psycho-educatie en/of via een hulploket/scheidingsloket van de gemeente, aldus de
gesprekspartner. Lelystad loopt voorop in de aanpak van vechtscheidingen en binnenkort wordt ook
een ‘scheidingsloket’ geopend in Almere.
De Raad voor de Kinderbescherming merkt ook op dat er in Flevoland geen professionele organisatie
beschikbaar is die langdurig begeleide omgang kan bieden aan ouders. Dit is een gemis en ook een
risico. Vitree richt zich in principe alleen op ouderschapsbegeleiding. Een oplossing zou zijn om een
omgangshuis in te stellen, waar de ouder die onder begeleide omgang valt zijn of haar kind mag
bezoeken, aldus de Raad.
Ook de geïnterviewde ervaringsdeskundigen die zelf een vechtscheiding hebben meegemaakt geven
aan dat dit een belangrijke prioriteit moet zijn binnen Geweld hoort nergens thuis. ‘Evelien’ refereert
specifiek aan de begeleide omgang en zegt hierover:
‘De rechter heeft gezegd dat mijn ex ons zoontje alleen nog maar onder begeleiding mag zien, maar het
kan nog niet geregeld worden bij Vitree. Ik vind dat hij hem nu niet meer mag ophalen in z’n eentje,
maar ik heb begrepen dat als hij voor de deur staat ik Cem toch aan hem mee moet geven. Cem is
inmiddels oud genoeg om de dreigende houding van zijn vader te merken en hij wordt daar bang van.
Gelukkig is hij nu al drie weken niet geweest en ik hoop dat hij weg blijft. Ik ben bij mijn ex-man
weggegaan om te voorkomen dat ons kind getraumatiseerd zou worden, maar ik ben bang dat dit nu
toch nog gebeurt. En ik ben ook hartstikke bang voor de veiligheid van mijn kind. Ik vind eigenlijk dat
de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek moet doen en dat mijn ex verplicht moet worden om mee
te werken aan een psychiatrisch onderzoek. Dit is in het belang van de veiligheid van ons kind, maar het
is ook goed voor mijn ex, want hij heeft gewoon hulp nodig.’
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Mensenhandel
Alle gemeenten benoemen (het risico op) mensenhandel als speerpunt binnen Geweld hoort nergens
thuis en geven aan dat het probleem binnen hun gemeentegrenzen speelt. Dronten, Urk,
Noordoostpolder en Zeewolde benoemen daarbij met name het risico op arbeidsuitbuiting. Medio
2018 is een quick scan uitgevoerd waaruit bleek dat er veel signalen van mensenhandel in Flevoland
waren, maar nog maar weinig strafzaken. Op basis van de quick scan heeft de gemeente Almere
financiën beschikbaar gesteld voor een zorgveiligheidscoördinator mensenhandel die bij de Blijf
Groep in dienst is getreden, voorafgegaan door een kwartiermaker. Inmiddels zijn er al meer dan tien
casussen aan het licht gekomen sinds de kwartiermaker medio februari met haar werkzaamheden is
begonnen. Ook wordt op dit vlak actief de samenwerking gezocht met de veiligheidsregio MiddenNederland, waar naast Flevoland ook Gooi- en Vechtstreek en Utrecht tot behoren.

Ouderenmishandeling
Net als mensenhandel wordt ouderenmishandeling vaak genoemd als onderbelicht thema dat meer
aandacht behoeft. Het vermoeden is dat ouderenmishandeling veel vaker voor komt dan nu in beeld
is, zowel wat fysieke mishandeling aangaat als financiële uitbuiting. Gesprekspartners geven aan dat
het een taboe onderwerp is bij uitstek. Het betreft een kwetsbare groep in veelal
afhankelijkheidsrelaties die vaak niet bij machte is om zichzelf te beschermen. Er zijn weinig
meldingen rondom ouderenmishandeling, noch bij Veilig Thuis noch bij de Reclassering, en het
ontbreekt nog aan een effectieve aanpak in de keten. Voorlichting in bijvoorbeeld verzorgingshuizen
zou meer aandacht voor het thema kunnen genereren. Zorggroep Oude en Nieuwe Land voert al
gerichte deskundigheidsbevordering uit, zowel bij gemeenten als zorginstellingen. Ook Veilig Thuis
wil hier de komende tijd meer aandacht aan besteden. GGD Flevoland wil binnenkort een
pilotproject starten waarbij ambulancepersoneel een ‘ouderencheck’ doet als zij bij een incident
worden geroepen, net zoals eerder de ‘kindcheck’ werd ingevoerd. Door gerichte training moet het
personeel zich meer bewust worden dat in geval van letsel bij ouderen er misschien ook sprake kan
zijn van mishandeling.
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5. Wanneer zijn we tevreden?
Aan alle gesprekspartners is tijdens de regionale gespreksronde de volgende slotvraag voorgelegd:
‘Wat wilt u dat er opgeleverd wordt binnen het programma Geweld hoort nergens thuis? Wanneer is
voor u het programma geslaagd?’ De antwoorden waren divers, maar toonden ook veel
overeenkomsten. De rode draad wordt gevormd door een achttal sterke ambities die breed worden
onderschreven door de geïnterviewde gesprekspartners.
De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland kan als geslaagd worden
bestempeld als:
•

alle ketenpartners die bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling betrokken
zijn, werken vanuit de veiligheidsvisie van Van Arum en Vogtländer, ‘Eerst samenwerken
voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’;

•

zorg en veiligheid elkaars natuurlijke bondgenoten zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling;

•

Veilig Thuis Flevoland laagdrempelig opereert met geen of korte wachttijden en interventie
zo vroeg mogelijk plaatsvindt waardoor het gezin meteen de passende hulp krijgt en escalatie
en herhaling van het geweld wordt voorkomen;

•

alle ketenpartners die bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling betrokken
zijn daadwerkelijk systeemgericht werken, waarbij er een gezamenlijke verantwoordelijkheid
voor het gezinssysteem wordt genomen door alle partners;

•

de verwachtingen over en weer helder en realistisch zijn, waarbij elkaars grenzen en
mogelijkheden gerespecteerd worden;

•

er een tastbare samenwerking is tussen relevante ketenpartners op lokaal niveau met
zichtbare resultaten;

•

er in Flevoland een sluitende ketensamenwerking is om huiselijk geweld en
kindermishandeling terug te dringen, waarbij professionals elkaar goed weten te vinden, men
nieuwsgierig is naar elkaars aanpak, van elkaar wil leren en er samen naar duurzame
oplossingen wordt gezocht;

•

kinderen en gezinnen zich gehoord voelen en zowel plegers als slachtoffers bereid zijn om
eerder te melden en hulp te zoeken.

Het is niet realistisch om te veronderstellen dat het programma Geweld hoort nergens thuis alle hier
boven genoemde ambities kan verwezenlijken, aangezien niet alles binnen de invloedssfeer van het
programma ligt. Ook is daarvoor het werkveld te complex en de tijd te kort. Wel kunnen concrete
stappen worden gezet richting deze stip op de horizon. Daarmee vormen de ambities een leidraad
voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland de komende drie jaar.
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6. Speerpunten voor Flevoland
Het programma Geweld hoort nergens thuis is zeer ambitieus en daarom is het essentieel dat
Flevoland een aantal speerpunten kiest, op grond van de regionale situatie, waarmee men als eerste
aan de slag wil gaan. Daarbij wordt uitgegaan van maximaal tien speerpunten. Zowel in de
startbijeenkomst van januari 2019 als tijdens de regionale gespreksronde hebben gesprekspartners
aangegeven wat vanuit hun visie en praktijk de belangrijkste speerpunten zijn waarmee gestart dient
te worden. Het valt op dat er veel eensgezindheid bestaat over de belangrijkste speerpunten: de
totaalscore uit de regionale gespreksronde (60 gesprekspartners) is gelijk aan de uitkomsten van de
startbijeenkomst (101 deelnemers), met hier en daar wat nuanceverschillen. Hieronder worden de
scores nader toegelicht.

6.1 Totaalscore
In totaal hebben 159 professionals, burgemeesters, wethouders en ervaringsdeskundigen zich
uitgesproken over de speerpunten waarmee Flevoland als eerste aan de slag zou moeten gaan binnen
de uitvoering van Geweld hoort nergens thuis. Eén politiek bestuurder en één ervaringsdeskundige
hebben zich hier niet over uitgesproken.
De totaalscore ziet er als volgt uit:

Actielijn 1. Eerder en beter in beeld

Lokale teams versterken
Bespreekbaar maken

23; 5%

40; 8%
26; 6%

127; 27%

Veilig Thuis versterken

67; 14%
88; 19%

101; 21%

Zorgen dat professionals met de
vernieuwde meldcode werken
Werkgevers alerter maken
Verbeteren feitenonderzoek
Forensisch medische expertise
versterken
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Actielijn 2. Geweld stoppen en duurzaam oplossen

Multidisciplinair en
systeemgericht samenwerken (o.a.
MDA++)
100; 16%
122; 19%

146; 23%
130; 21%

Verbeteren van opvang en
ondersteuning van slachtoffers
Plegeraanpak

129; 21%
Traumascreening en behandeling

Scholen sneller informeren

Actielijn 3. Aandacht voor specifieke groepen

Kinderen in kwetsbare
opvoedingssituaties
49; 10%

Complexe scheidingen
('Vechtscheidingen')

47; 10%
130; 28%
67; 14%
87; 18%

95; 20%

Slachtoffers van mensenhandel
en loverboys
Slachtoffers van
ouderenmishandeling
Slachtoffers van seksueel
geweld
Slachtoffers van eergerelateerd
geweld
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6.2 Verschillen tussen gesprekspartners
Zoals hierboven aangegeven spraken was er sprake van grote overeenstemming over de speerpunten.
Wel zijn er kleine verschillen per groep gesprekspartners. Opvallend is daarbij dat de groep
ervaringsdeskundigen zich sterk uitspreekt voor goed feitenonderzoek en forensisch medische
expertise. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt in al het werk met direct betrokkenen.

Actielijn 1.
Eerder en
beter in beeld

Actielijn 2.
Geweld
stoppen en
duurzaam
oplossen

Actielijn 3.
Aandacht voor
specifieke
groepen

Totaalscore

Startbijeenkomst

N=159

N=101

Maatschappelijke
organisaties

Burgemeesters
en wethouders

Ervaringsdeskundigen

N=42

N=12

N=4

Lokale teams
versterken (27%)

Lokale teams
versterken (27%)

Lokale teams
versterken (28%)

Lokale teams
versterken (31%)

Verbeteren
feitenonderzoek
(34%)

Bespreekbaar
maken (21%)

Bespreekbaar maken
(21%)

Bespreekbaar maken
(22%)

Bespreekbaar
maken (19%)

Bespreekbaar
maken (25%)

Veilig Thuis
versterken (19%)

Veilig Thuis
versterken (18%)

Veilig Thuis versterken
(22%)

Veilig Thuis
versterken (17%)

Forensisch
medische
expertise
versterken (25%)

Multidisciplinair
en systeemgericht
samenwerken
(23%)

Multidisciplinair en
systeemgericht
samenwerken (23%)

Multidisciplinair en
systeemgericht
samenwerken (24%)

Multidisciplinair en
systeemgericht
samenwerken
(25%)

Verbeteren van
opvang en
ondersteuning
van slachtoffers
(25%)

Verbeteren van
opvang en
ondersteuning
van slachtoffers
(21%)

Verbeteren van
opvang en
ondersteuning van
slachtoffers (22%)

Traumascreening en
behandeling (21%)

Plegeraanpak (25%)

Plegeraanpak
(25%)

Plegeraanpak
(21%)

Plegeraanpak (21%)

Scholen sneller
informeren (19%)

Traumascreening
en behandeling
(25%)

Traumascreening
en behandeling
(25%)

Traumascreening
en behandeling
(19%)

Traumascreening en
behandeling (18%)

Verbeteren van opvang
en ondersteuning van
slachtoffers/
Plegeraanpak (beiden
18%)

Verbeteren van
opvang en
ondersteuning van
slachtoffers (19%)

Scholen sneller
informeren (13%)

Kinderen in
kwetsbare
opvoedingssituaties (28%)

Kinderen in
kwetsbare
opvoedingssituaties
(28%)

Kinderen in kwetsbare
opvoedingssituaties
(25%)

Kinderen in
kwetsbare
opvoedingssituaties
(28%)

Kinderen in
kwetsbare
opvoedingssituaties (33%)

Complexe
scheidingen (20%)

Complexe
scheidingen (18%)

Complexe scheidingen
(23%)

Complexe
scheidingen (25%)

Ouderenmishandeling
(25%)

Mensenhandel
(18%)

Mensenhandel (18%)

Mensenhandel (19%)

Mensenhandel
(22%)

Complexe
scheidingen (17%)

Ouderenmishandeling
(14%)

Ouderenmishandeling/
seksueel geweld/
eergerelateerd
geweld (allen 12%)

Ouderenmishandeling
(19%)

Ouderenmishandeling (14%)

Eergerelateerd
geweld (17%)
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6.3 Conclusie en advies
Tijdens de startbijeenkomst van januari 2019 hebben de deelnemers uit zowel het sociaal als
veiligheidsdomein aangegeven wat zij de belangrijkste speerpunten vinden waarmee Flevoland als
eerste aan de slag moet gaan bij de implementatie van Geweld hoort nergens thuis in Flevoland. Dit
beeld is bevestigd en verder uitgediept in de regionale gespreksronde waarbij met alle burgemeesters
en wethouders sociaal domein is gesproken, evenals met vertegenwoordigers van maatschappelijke
organisaties en direct betrokkenen. Met inachtneming van de benoemde krachten, aandachtspunten
en speerpunten binnen Flevoland met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling wordt geadviseerd om de volgende speerpunten te kiezen waarmee Flevoland
als eerste aan de slag gaat:
Actielijn 1. Eerder en beter in beeld
1.

Lokale teams versterken

2.

Bespreekbaar maken, incl. ‘scholen sneller informeren’

3.

Veilig Thuis versterken

Actielijn 2. Geweld stoppen en duurzaam oplossen
4.

Multidisciplinair en systeemgericht samenwerken (MDA++)

5.

Verbeteren van opvang en ondersteuning van slachtoffers

6.

Plegeraanpak6

7.

Traumascreening en behandeling

Actielijn 3. Aandacht voor specifieke groepen:
8.

Kinderen in kwetsbare opvoedingssituaties en Complexe scheidingen

9.

Slachtoffers van mensenhandel en loverboys

10. Ouderenmishandeling
NB: de speerpunten ‘kinderen in kwetsbare opvoedingssituatie’ en ‘complexe scheidingen’ worden
samengevoegd, omdat hier veel onderlinge raakvlakken zijn. Bovendien biedt het de mogelijkheid om
ouderenmishandeling als tiende speerpunt toe te voegen. Ouderenmishandeling is een onderbelicht
thema in Flevoland, maar wordt door veel gesprekspartners benoemd als belangrijk aandachtspunt
waarvoor nader onderzoek en inzet nodig is.
Het speerpunt ‘scholen sneller informeren’ dat door veel maatschappelijke organisaties is benoemd,
kan worden ondergebracht in actielijn 1 onder ‘bespreekbaar maken’.

6

In de gemeente Noordoostpolder wordt de term ‘plegeraanpak’ niet gebruikt, wel ‘betrokkenenaanpak’.
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De volgende speerpunten worden op dit moment (nog) niet met prioriteit door Flevoland opgepakt:
Actielijn 1. Eerder en beter in beeld
1.
2.
3.
4.

Verbeteren feitenonderzoek. NB: dit is wel een speerpunt in het meerjarige
uitvoeringsprogramma van Veilig Thuis Flevoland.
Forensisch medische expertise versterken
Werkgevers alerter maken
Zorgen dat professionals met de meldcode werken. NB: dit punt wordt grotendeels opgepakt
onder het speerpunt ‘Veilig Thuis versterken’, aangezien Veilig Thuis een zeer uitgebreid
pakket aan deskundigheidsbevordering uitvoert.

Actielijn 3. Aandacht voor specifieke groepen
5.
6.

Slachtoffers van seksueel geweld
Slachtoffers van eergerelateerd geweld

Hoe de speerpunten worden opgepakt wordt nader uitgewerkt in het plan van aanpak in het
volgende hoofdstuk.
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7. Hoe nu verder? Plan van aanpak Geweld hoort nergens thuis
Flevoland
7.1 Planning in het kort
Bij de aanpak van bovengenoemde speerpunten begint Flevoland niet bij nul. Veel speerpunten
worden ook nu al in meer of mindere mate opgepakt (denk bijvoorbeeld aan het MDA++ pilotproject;
het versterkingstraject rondom Veilig Thuis Flevoland; de aanstelling van een zorgcoördinator
mensenhandel; het beschikbaar stellen van een crisisbed voor plegers die een tijdelijk huisverbod
krijgen opgelegd, maar geen vervangend onderdak kunnen vinden; de initiatieven rondom inrichting
van een scheidingsloket). Bij het ene speerpunt zal dan ook nog meer ontwikkeld moeten worden dan
bij het andere. De kracht van Geweld hoort nergens thuis is echter dat de inzet wordt gebundeld en
versterkt, om juist die knelpunten aan te pakken die de professionals en bestuurders als meest
knellend hebben benoemd in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in Flevoland.
Daarbij wordt gestreefd naar een integrale aanpak gericht op de drie actielijnen, met veel onderlinge
dwarsverbanden tussen de speerpunten. Ook wordt nadrukkelijk de regionale samenwerking gezocht
en wordt er aangehaakt bij landelijke expertise.
Het plan van aanpak voor Geweld hoort nergens thuis in Flevoland bestaat uit een globale planning
met daaronder een planning per actielijn en speerpunt. Hierbij geldt dat het plan van aanpak ‘werk in
uitvoering’ is dat steeds tussentijds zal worden bijgesteld indien voortschrijdend inzicht daarom
vraagt.
In de komende maanden wordt per speerpunt nader uitgewerkt wat er op dit moment al wordt
gedaan, wat er nog nodig is, hoe dit kan worden uitgevoerd en welke partijen daarbij idealiter
betrokken moeten zijn. Medio 2020 wordt de algehele voortgang van de eerst gekozen speerpunten
geëvalueerd en wordt geïnventariseerd welke overige speerpunten in Flevoland nog dienen te
worden opgepakt. Op dat moment wordt ook het plan van aanpak voor de periode medio 2020 – eind
2021 ontwikkeld. Indien de situatie daarom vraagt, kunnen nieuwe speerpunten ook eerder worden
opgepakt of reeds gekozen speerpunten eerder worden afgerond.
Geweld hoort nergens thuis is een ambitieus programma. Veel kan met de bestaande structuren en
middelen worden ingericht of vormgegeven. Op onderdelen is dat niet mogelijk of nog niet
inzichtelijk. Pas bij de definitieve uitwerking van de speerpunten wordt duidelijk wat nodig is.
In de gemeentelijke en regionale begroting is geen rekening gehouden met een mogelijke extra
financiële investering voor de uitvoering van de specifieke speerpunten binnen Geweld hoort nergens
thuis. Indien in de loop van het programma in een speerpunt extra financiële investering nodig is,
wordt dit inhoudelijk en financieel onderbouwd ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuurlijk
overleg.
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Plan van aanpak Geweld hoort nergens thuis Flevoland april/juni 2019 – juni 2020
7.2 Activiteiten die de actielijnen overstijgen
Onderwerp

Aanpak

Wie bij betrokken?

Periode

Integrale sturing en aanpak
van huiselijk geweld en
kindermishandeling

VNG Congres ‘Dag van zorg en veiligheid’, aftrap
regionale route

Kernteam en projectleider
GHNT

17 juni 2019

Onderzoeken in hoeverre de regiovisie van Flevoland,
‘Regionaal Kompas Flevoland 2018 – 2020’ moet
worden aangepast dan wel nader worden uitgewerkt
als resultaat van het plan van aanpak binnen Geweld
hoort nergens thuis in Flevoland. Daarbij moeten ook
de openbare orde en veiligheidsaspecten mee worden
genomen conform de integrale aanpak.

Kernteam en projectleider
GHNT

Vanaf juni 2019

Projectaanvragen indienen bij de ‘Van denken naar
doen-projectenpool’ van het landelijk
programmateam. Aan de hand van vooraf vastgestelde
prioriteiten (half)jaarlijks subsidieaanvragen worden
ingediend voor een bedrag van € 25.000 - € 100.000 per
project. Thema’s 2019:

Kernteam en projectleider
GHNT

Projectontwikkeling

•
•
•
•
•
•
•
•

Plegeraanpak
Eergerelateerd geweld
Kinderen in kwetsbare opvoedingssituaties
Bespreekbaar maken
Vernieuwde meldcode
Ouderenmishandeling
Traumascreening
Sociale steun aan kinderen (“Handle with
care”)

Gemeenten (sociaal domein en
OOV)

Relevante ketenpartners
Indienen van evt. voorstellen
door Almere als
centrumgemeente

Nog niet bekend, naar
verwachting op z’n vroegst
vanaf mei 2019 met een
ontwikkeltijd van circa 8
weken per projectronde.

Onderwerp

Aanpak

Wie bij betrokken?

Periode

Communicatie, afstemming
en voortgangsrapportages

Nieuwsbrief Geweld hoort nergens thuis Flevoland

Kernteam en projectleider
GHNT

Elk kwartaal vanaf april 2019

Relevante ketenpartners
Voortgangsrapportages t.b.v. landelijk
programmateam

Kernteam en projectleider
GHNT

Twee keer per jaar, in maart en
oktober

Voortgangsrapportages t.b.v. regionaal bestuurlijk
breed overleg zorg en veiligheid Flevoland

Kernteam en projectleider
GHNT

Twee keer per jaar, in april en
september
NB: de voortgangsrapportage
van september 2019 zal zeer
compact zijn, aangezien veel
speerpunten dan nog in het
eerste ontwikkelstadium
verkeren.

Mid-term evaluatie Geweld hoort nergens thuis
Flevoland en plan van aanpak medio 2020 – eind 2021

Kernteam en projectleider
GHNT

Medio 2020

Deelname aan regionale leerkring Flevoland, Utrecht,
Gooi en Vechtstreek en Amsterdam

Kernteam en projectleider
GHNT

Drie keer per jaar, in februari,
mei en september

Relevante ketenpartners
Kernteam, ambtelijk afstemmingsoverleg en overleg
uitvoeringsteam

Kernteam en projectleider
GHNT

Kernteam: circa 9 keer per jaar

Klankbordgroep ervaringsdeskundigen (indien dit
doorgang vindt)

Projectleider GHNT

Circa 3 keer per jaar. Er wordt
nog verkend of in één overleg
zowel met plegers als
slachtoffers gesproken kan
worden
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7.3 Speerpunten Actielijn 1. Eerder en beter in beeld
Speerpunt
1.

Lokale teams versterken

Aanpak landelijk

Aanpak regionaal

Aanhaken bij regionale route
‘Versterken lokale
infrastructuur’ van het landelijk
programmateam. Hierin worden
werksessies gehouden en een
zelf-evaluatie-instrument
ontwikkeld.
Mogelijkheid verkennen voor
werkgroep ‘versterken lokale
infrastructuur’ of andere
werkvorm. Op basis daarvan wordt
de implementatie van het
speerpunt in nader detail
uitgewerkt voor de periode vanaf
oktober 2019.

2.

Bespreekbaar maken

Wie bij betrokken?

Periode

Kernteam en projectleider
GHNT

Vanaf juni 2019

Deelnemers
startbijeenkomst

Juni – oktober 2019

Gesprekspartners regionale
gespreksronde
Ambtelijke
vertegenwoordiging van
gemeenten (sociaal domein
en/of OOV)

Binnen het landelijk
programmateam wordt een
‘maatschappelijke normstelling’
ontwikkeld

Nog niet bekend

Mogelijkheid verkennen voor
werkgroep ‘bespreekbaar maken’
of andere werkvorm. Op basis
daarvan wordt de implementatie
van het speerpunt in nader detail
uitgewerkt voor de periode vanaf
oktober 2019.
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Deelnemers
startbijeenkomst

Juni – oktober 2019

Gesprekspartners regionale
gespreksronde
Ambtelijke
vertegenwoordiging van
gemeenten (sociaal domein
en/of OOV)
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Speerpunt
2.

Aanpak landelijk

Bespreekbaar maken
(vervolg)

3.

Veilig Thuis versterken

Aanpak regionaal

Wie bij betrokken?

Periode

Scholen betrekken via pilotproject
‘Handle with Care’. Voorbereiding
uitvoering pilot in Almere –Buiten en
Lelystad. Belangstelling verkennen
binnen overige gemeenten

Gemeenten
Projectleider GHNT

Reeds gestart,
doorlopend

Mogelijkheden verkennen van een
pool van ervaringsdeskundigen
(slachtoffers en plegers) die ook als
klankbordgroep van GHNT willen
fungeren in overleg met Blijf Groep,
ZONL en Stichting Zijweg

Projectleider GHNT

Juni – oktober 2019

Aanhaken op
samenwerkingsagenda
‘Veiligheid voorop’ en
uitvoeringsprogramma Veilig
Thuis

Blijf Groep
Zorggroep Oude en
Nieuwe Land
Reclassering Nederland
Veilig Thuis Flevoland
Veiligheidshuis Flevoland

Reeds gestart,
doorlopend

Reclassering
Politie
Meldcode tour, daarna vervolg op
deskundigheidsbevordering

Veilig Thuis Flevoland

Reeds gestart,
doorlopend

Onderzoek Regioplan naar aantal
meldingen, op- en afschaling bij
Veilig Thuis Flevoland

Regioplan

Januari – december
2019

Mogelijkheid verkennen voor
werkgroep ‘Veilig Thuis versterken’
of andere werkvorm. Op basis
daarvan wordt de implementatie van
het speerpunt in nader detail
uitgewerkt voor de periode vanaf
oktober 2019.

Deelnemers
startbijeenkomst

Juni – oktober 2019
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Gesprekspartners
regionale gespreksronde
Ambtelijke
vertegenwoordiging van
gemeenten (sociaal
domein en/of OOV)
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7.4 Speerpunten Actielijn 2. Stoppen en duurzaam oplossen
Speerpunt
4.

Aanpak landelijk

Multidisciplinair en
systeemgericht
samenwerken (incl.
MDA++)

Aanpak regionaal

Wie bij betrokken?

Periode

MDA++ pilot. Hierin is o.a. een
kernteam en een basisteam gevormd.
Het kernteam ontwikkelt de visie en
bewaakt de voortgang. Het
basisteam implementeert de MDA++
aanpak in de praktijk. De
kwartiermaker MDA++ bundelt de
aanpak in een werkbeschrijving.

Veiligheidshuis Flevoland

Januari – december
2019

Aanhaken bij regionale route
‘MDA++’ (indien planning dit
toelaat) van het landelijk
programmateam. Er zijn
landelijke bouwstenen in
ontwikkeling en een
ondersteuningsprogramma

Veilig Thuis Flevoland
Partners
vertegenwoordigd in
basisteams MDA++
Kwartiermaker MDA++

(de kwartiermaker
MDA++ is tot 1
augustus
werkzaam)

Kernteam en projectleider
GHNT Kwartiermaker
MDA++

Vanaf juni 2019

Organiseren bijeenkomst met
MDA++ expert Anneke Jeltsma over
‘gezin aan tafel’ bij MDA++

Projectleider GHNT

Juni 2019

Onderzoek Regioplan naar
implementatie MDA++ aanpak in
Flevoland

Regioplan

Januari – december
2019
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Speerpunt
5.

Verbeteren van opvang
en ondersteuning van
slachtoffers

Aanpak landelijk

Plegeraanpak

Wie bij betrokken?

Informatie ophalen m.b.t. l
‘experimenten
vrouwenopvang’ van het
landelijk programmateam,
waarbij in een aantal regio’s
een gezamenlijke aanpak
wordt beproefd. Flevoland
doet hier (nog) niet aan mee.
Wel wordt in Flevoland al
aangehaakt op landelijke
rapporten zoals ‘Vrouwen in
de knel’ en het normenkader
‘Kinderen in de opvang’.

6.

Aanpak regionaal

Periode
Nog niet bekend

Mogelijkheid verkennen voor
werkgroep ‘verbeteren van
opvang en ondersteuning van
slachtoffers’ of andere werkvorm.
Op basis daarvan wordt de
implementatie van het speerpunt
in nader detail uitgewerkt voor de
periode vanaf oktober 2019.

Deelnemers
startbijeenkomst

Mogelijkheid verkennen voor
werkgroep ‘plegeraanpak’ of
andere werkvorm. Op basis
daarvan wordt de implementatie
van het speerpunt in nader detail
uitgewerkt voor de periode vanaf
oktober 2019.

Deelnemers
startbijeenkomst

Juni – oktober
2019

Gesprekspartners
regionale gespreksronde
Ambtelijke
vertegenwoordiging van
gemeenten (sociaal
domein en/of OOV)

Plan van aanpak in
ontwikkeling.

Geweld hoort nergens thuis. Krachteninventarisatie Flevoland
Belangrijkste bevindingen, regionale speerpunten en plan van aanpak
Definitief. Vastgesteld tijdens Breed Overleg Zorg en Veiligheid 06-06-2019

Juni – oktober
2019

Gesprekspartners
regionale gespreksronde
Ambtelijke
vertegenwoordiging van
gemeenten (sociaal
domein en/of OOV)
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Speerpunt
7.

Aanpak landelijk
Traumascreening en
behandeling

Aanpak regionaal

Aanhaken bij regionale route
‘traumascreening’ (indien
planning dit toelaat) van het
landelijk programmateam. Er
worden twee expertsessies
gehouden en een aparte
projectleider aangesteld.
Mogelijkheid verkennen voor
werkgroep ‘traumascreening en –
behandeling’ of andere werkvorm.
Op basis daarvan wordt de
implementatie van het speerpunt
in nader detail uitgewerkt voor de
periode vanaf oktober 2019.
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Wie bij betrokken?

Periode

Kernteam en
projectleider GHNT

Vanaf juni 2019

Deelnemers
startbijeenkomst

Juni – oktober
2019

Gesprekspartners
regionale gespreksronde
Ambtelijke
vertegenwoordiging van
gemeenten (sociaal
domein en/of OOV)
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7.5 Speerpunten Actielijn 3. Aandacht voor specifieke groepen
Speerpunt
8.

9.

Kinderen in kwetsbare
opvoedingssituaties en
Complexe scheidingen

Slachtoffers van
mensenhandel en
loverboys

Aanpak landelijk

Aanpak regionaal

Aanhaken bij regionale route ‘Sociale steun
aan kinderen’ (indien planning dit toelaat)
van het landelijk programmateam.

Wie bij betrokken?

Periode

Kernteam en
projectleider GHNT

Vanaf juni 2019

Mogelijkheden verkennen
van initiëren project Handle
with Care binnen Flevoland

Kernteam en
projectleider GHNT

Vanaf juni 2019

Mogelijkheid verkennen
voor werkgroep ‘Kinderen in
kwetsbare
opvoedingssituaties’ en
‘Complexe scheidingen’ of
andere werkvorm. Op basis
daarvan wordt de
implementatie van het
speerpunt in nader detail
uitgewerkt voor de periode
vanaf oktober 2019.

Deelnemers
startbijeenkomst

Juni – oktober 2019

Programma ‘Scheiden
zonder schade’

Gemeenten (o.a.
‘scheidingsloket’)

Afstemming met landelijk programma
‘Samen tegen mensenhandel’ en met
kwartiermaker mensenhandel van de VNG

Gesprekspartners
regionale
gespreksronde
Ambtelijke
vertegenwoordiging
van gemeenten
(sociaal domein en/of
OOV)

Projectleider GHNT
Blijf Groep

Reeds gestart,
doorlopend

Gemeente Almere
Aanstelling kwartiermaker
en
zorg/veiligheidscoördinator
mensenhandel

Blijf Groep

Vanaf februari 2019

Afstemming binnen
politieregio Midden-

Projectleider GHNT

Vanaf april 2019
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Nederland m.b.t. regionale
aanpak en ketenregie

Gemeente Almere
Ketenregisseurs
Utrecht en Gooi en
Vechtstreek
Politie

Mogelijkheid verkennen
voor werkgroep
‘mensenhandel’ of andere
werkvorm. Op basis daarvan
wordt de implementatie van
het speerpunt in nader detail
uitgewerkt voor de periode
vanaf oktober 2019.

10.

Ouderenmishandeling

Deelnemers
startbijeenkomst

Juni – oktober 2019

Gesprekspartners
regionale
gespreksronde
Ambtelijke
vertegenwoordiging
van gemeenten
(sociaal domein en/of
OOV)

Aanhaken bij regionale route
‘Ouderenmishandeling’ van het landelijk
programmateam.

Vanaf juni 2019

Mogelijkheid verkennen
voor werkgroep
‘ouderenmishandeling’ of
andere werkvorm. Op basis
daarvan wordt de
implementatie van het
speerpunt in nader detail
uitgewerkt voor de periode
vanaf oktober 2019.
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Deelnemers
startbijeenkomst

Juni – oktober 2019

Gesprekspartners
regionale
gespreksronde
Ambtelijke
vertegenwoordiging
van gemeenten
(sociaal domein en/of
OOV)
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Bijlage 1.

Vertegenwoordigde organisaties tijdens Startbijeenkomst Geweld
hoort nergens thuis 28 januari 2019 (101 deelnemers)

Nr.

Organisatie

1

Adviesraad Sociaal Domein Almere

2

Amethistverslavingszorg

3

Blijf Groep

4

Breed overleg plus

5

Bureau Regionale veiligheidsstrategie Midden-Nederland

6

Gemeente Almere

7

Gemeente Dronten

8

Gemeente Lelystad

9

Gemeente Noordoostpolder

10

Gemeente Urk

11

Gemeente Zeewolde

12

GGD Flevoland Centrum Seksueel Geweld Flevoland & Gooi en Vechtstreek

13

GGD Flevoland

14

GGZ Centraal Fornhese

15

GGZ Centraal

16

sHeerenloo

17

sHeerenloo en Sociaal Stedelijk Team

18

Jeugd en Gezin

19

Jeugd en Gezinsteam Lelystad

20

JGZ Almere

21

Kidak (kinderopvang)

22

De Kinderkliniek

23

Kwintes

24

Leger des Heils

25

Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF)

26

Ministerie Justitie DJI

27

PI Lelystad

28

Openbaar Ministerie

29

Politie Almere

30

Politie Midden Nederland

31

Politie Almere Buiten-Hout

32

Politie Midden Nederland, Dronten, Noordoostpolder & Urk

33

Politie Midden Nederland Team Migratiecriminaliteit en Mensenhandel

34

Programma Geweld Hoort Nergens Thuis

35

Raad voor de Kinderbescherming

Nr.

Organisatie

36

Reclassering Nederland

37

Save

38

Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe (SKOFV)

39

De Schoor

40

Stichting Surant

41

Tactus Verslavingszorg

42

Steunpunt prostitutie Terwille Verslavingszorg

43

Veiligheidshuis Flevoland

44

Veilig Thuis Flevoland

45

VMCA

46

De Waag

47

Zorggroep Almere

48

Zorggroep Oude en Nieuwe Land
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Bijlage 2.
Nr.

Gesprekspartners krachteninventarisatie/regionale gespreksronde
Organisatie

Naam/namen

1

Gemeente Almere

Burgemeester Franc Weerwind

2

Gemeente Almere

Wethouder Loes Ypma
Wethouder Marian Haak

3

Gemeente Dronten

Burgemeester Ineke Bakker
Wethouder Peter van Bergen

4

Gemeente Lelystad

Burgemeester Ina Adema
Wethouder Nelly den Os

5

Gemeente Noordoostpolder

Burgemeester Harald Bouman
Wethouder Marian Uitdewilligen

6

Gemeente Urk

Burgemeester Pieter van Maaren

7

Gemeente Urk

Wethouder Freek Brouwer

8

Gemeente Zeewolde

Burgemeester Gerrit Jan Gorter
Wethouder Winnie Prins

9

Lokaal veld Zeewolde

Gemeente Zeewolde: Shirley Fransman, Eline Kuilder,
Astrid Schrama
Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland: Cynthia
Hoogveld
GGD: Froukje Zeijl
GGD-JGZ: Lotte Booijink
Politie basiseenheid Lelystad/Zeewolde: Ruud van
Grafhorst en Stephanie Petersen

10

Lokaal veld Urk

Gemeente Urk: Guido Kersjes, Carolien de Keijzer

11

Veilig Thuis Flevoland

Tessa Honing
Michael Kleespies

12

Veiligheidshuis Flevoland

Madeleine Gouma
Maria Kooijman

13

Blijf Groep

Hanneke Bakker
Leonie Hutten
Jolanda Vader

14

Centrum Seksueel Geweld
Flevoland

Charlie van der Weijden

15

Zorggroep Oude en Nieuwe
Land

Marie-José Jacobs

16

Save

Imad Moukaddim

17

Politie Midden-Nederland

Paul van den Assum

Anneke Spin

Tom Peters
Casper ten Sijthoff
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Nr.

Organisatie

Naam/namen

18

Reclassering Nederland

Greetje van Langen
Marije Lans

19

Openbaar Ministerie

20

Raad
voor
Kinderbescherming

21
22

Leonie Zweep
de

Anneke Schilstra
Francis van der Steen

Jeugdgezondheidszorg
Almere

Suzanne Dekker

Adviesraad Sociaal Domein
(1
bijeenkomst
waarbij
vertegenwoordigers van alle
gemeenten zijn uitgenodigd)

Almere: Naira Gomez

Sylvie Neves
Dronten: René Spanjersberg, Thea Spanjersberg
Lelystad: Martine Bomhof
Zeewolde: Marijke van de Beek
Verhinderd: Noordoostpolder, Urk

23

GGZ Centraal/Fornheze

Cor Anneveldt
Jolein Rebel

24

GGD Flevoland

Marjolein Duin
Belia Haasbroek
Tineke Steen
Tjeerd de Vries

25

Slachtoffer via ZONL

‘Anna’ (echte naam bij projectleider bekend)

26

Slachtoffer via ZONL

‘Evelien’ (echte naam bij projectleider bekend)

27

Slachtoffer via Blijf Groep

‘Maria’ (echte naam bij projectleider bekend)

28

Pleger via Reclassering NL

‘Robert’ (echte naam bij projectleider bekend)

29

Pleger via Reclassering NL

‘Abdirizak’ (echte naam bij projectleider bekend)
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Bijlage 3.

Casusbeschrijvingen: ‘Anna’

Anna7 is een vrouw van 50, opgegroeid in de polder in een gezin waar weinig warmte en aandacht
was voor de kinderen. Op haar 16e krijgt Anna verkering met Job die zeven jaar ouder is en geacht
wordt om later het boerenbedrijf van zijn ouders over te nemen. Anna heeft een moeilijke relatie met
haar moeder en is dan ook blij dat ze bij Job en zijn ouders mag komen wonen, ook al merkt ze wel
dat er veel spanningen zijn tussen Job en zijn vader. Anna heeft een goede opleiding gehad en ze
werkt jarenlang met veel plezier bij een makelaarskantoor in de stad waar ze verantwoordelijk is voor
de financiële administratie. Job heeft daarentegen veel moeite om een baan vast te houden en wisselt
vaak van werkgever. Uiteindelijk lukt het hem niet om het familiebedrijf voort te zetten, ook al blijven
ze wel op het erf wonen. Ze trouwen als Anna begin 20 is en Job wil daarna snel kinderen. Anna stelt
dit liever nog even uit, omdat ze voorziet dat de zorg grotendeels op haar neer zal komen. Uiteindelijk
komen de kinderen er toch als ze midden 30 is, twee meisjes, Aniek en Femke.
Het wordt steeds duidelijker dat Anna’s man twee gezichten heeft: naar buiten toe is hij heel
charmant, maar hij kleineert en controleert Anna in toenemende mate, waardoor ze haar
zelfvertrouwen verliest. Na de geboorte van de kinderen ontaardt dit ook steeds vaker in fysiek
geweld. Job kan nauwelijks verdragen dat Anna’s aandacht ook naar de kinderen uitgaat. Het gezin
woont afgelegen en er zijn geen getuigen van wat zich binnenshuis afspeelt. Anna is twee keer een
periode ziek thuis, omdat ze overspannen is van het werk, maar ook van de situatie thuis. Ze praat er
af en toe over met vriendinnen, maar veel vrouwen hebben soortgelijke ervaringen, weliswaar minder
heftig dan bij haar. Met haar ouders heeft ze 10 jaar lang geen contact, uit schaamte, maar ook omdat
ze geen energie heeft voor de omgang met haar claimende moeder. Van huis uit heeft ze geleerd om
dienstbaar te zijn en weinig aandacht voor zichzelf te vragen.
Anna draagt regelmatig de sporen van het geweld op haar lichaam, maar het komt niet bij haar op om
hiermee naar de dokter of de politie te gaan. Wel krijgt ze het voor elkaar dat ze in relatietherapie
gaan, maar die wordt al snel door haar man beëindigd.
Nadat Job haar steeds vaker mishandelt, ook in het bijzijn van hun kinderen, hakt Anna in oktober
2013 de knoop door en stapt zij toch naar de huisarts. Inmiddels is zij 45 jaar oud. Bij haar besluit
echtscheiding aan te vragen speelt ook mee dat Job geen aandacht voor hun kinderen kan opbrengen
en ook hen regelmatig tiranniseert. De huisarts verwijst haar meteen door naar het maatschappelijk
werk van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. De maatschappelijk werker adviseert haar naar de politie
te gaan. Anna doet aangifte, de politie legt een tijdelijk huisverbod op en de rechtbank verlengt deze
in een voorlopige voorziening. Ze krijgt heel snel een huis toegewezen voor zichzelf en haar dochters
en tot het huisje klaar is mag zij in haar oude huis blijven. Haar man mag niet in de buurt komen,
maar doet dit verschillende keren toch, waarbij ingrijpen van de politie nodig is.
Uiteindelijk wordt de aangifte die Anna tegen Job heeft ingediend door het OM geseponeerd wegens
gebrek aan bewijs. Anna kan slechts één getuige inbrengen van het geweld en omdat zij pas laat
forensisch medisch onderzoek heeft laten doen, kon dit niet overtuigend worden gebruikt bij de
strafvervolging.
Via Vitree is de scheidingsbemiddeling van start gegaan, maar Job verzet zich lange tijd tegen de
scheiding en de mediation gesprekken leveren geen resultaat op. Uiteindelijk komt de zaak bij de
Raad voor de Kinderbescherming terecht, er wordt een raadsonderzoek ingesteld en de kinderen
worden onder toezicht gesteld. Anna hoopt dat Job ook verplicht wordt om mee te werken aan een
psychologisch onderzoek, omdat zij vermoedt dat hij lijdt aan een narcistische
persoonlijkheidsstoornis, maar tot een dergelijk onderzoek komt het niet. Samen Veilig wordt
ingeschakeld voor de voogdij en de kinderen krijgen psychologische hulp. Door wisseling van de

7

Uit privacyoverwegingen zijn de namen en enkele omstandigheden in de casus veranderd, om herkenning te voorkomen.
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wacht krijgt het gezin te maken met vijf verschillende voogden in de 2,5 jaar dat de kinderen
uiteindelijk onder toezicht zullen staan. Bij elke voogd moet het gezin wennen aan een nieuwe aanpak
en het lukt dan ook niet om met elke voogd een vertrouwensrelatie op te bouwen.
Intussen eist Job omgang met de kinderen op en die wordt beperkt toegewezen, ook al geeft het
oudste kind (vanaf 12 jaar) bij de rechter aan dat ze bang zijn voor hun vader, hem niet vertrouwen en
niet naar hem toe willen. Ook de scholen van de meisjes geven aan dat de schoolprestaties er onder
lijden. Op grond van het advies van Raad voor de Kinderbescherming moeten de kinderen echter een
weekend per maand bij Job verblijven. Eén keer vluchten de kinderen tijdens zo’n bezoekweekend het
huis van hun vader uit en rennen ze naar de buren, terwijl hij ze in zijn auto achtervolgt. De buren
ontfermen zich over de kinderen.
Anna geeft aan zich heel slecht bejegend te voelen door de medewerkers (onderzoeker en
gedragskundige) van de Raad voor de Kinderbescherming die verschillende gesprekken voeren met
haar en haar kinderen. Zij voelt zich niet gehoord, voelt zich in het beklaagdenbankje gezet en geeft
aan dat de gegevens die in de verslagen worden opgenomen niet kloppen, zonder dat dit tot
aanpassing leidt.
Wanneer de omgang voorlopig wordt opgeschort, blijft Job een weekendomgang opeisen. De rechter
verzoekt opnieuw een raadsonderzoek. Uiteindelijk stelt de Raad voor dat de kinderen tijdelijk uit
huis worden geplaatst, o.a. omdat de oudste dochter al langere tijd niet naar school gaat, omdat zij
met ernstige stressklachten kampt en ook weigert nog naar haar vader te gaan. Hierbij wordt door de
Raad opgemerkt dat Anna de kinderen bij hun vader zou weghouden. De kinderpsycholoog die het
meisje begeleidt en de ambulante begeleider van ZONL raden juist aan om de omgang met vader stop
te zetten, omdat zij hierin een belangrijke oorzaak vermoeden voor de klachten van het kind.
In afwachting van de uithuisplaatsing komt er een ambulante hulpverlener in het gezin van Anna,
vanuit ’s Heerenloo. Zij zal het gezin gedurende een maand ondersteunen en observeren. Deze
hulpverlener constateert dat er een andere situatie in het gezin speelt dan tot dusver naar voren is
gekomen en organiseert een rondetafelgesprek met alle betrokken instanties. De uitkomst van dit
gesprek is dat de uithuisplaatsing ieder geval voorlopig van de baan is. De dreiging blijft echter
bestaan, want de meisjes krijgen te horen van de vierde voogd, dat ze misschien toch wel uit huis
worden geplaatst ‘als papa en mama er niet samen uitkomen’.
Anna heeft geen vertrouwen meer in de meeste (hulpverlenings)instanties in Flevoland en op advies
van ZONL benadert zij Trias in Zwolle. Trias is de laatste hulpverleningsinstantie die bij het gezin van
Anna wordt betrokken. Ook wordt de vijfde voogd kort daarna aangesteld. Met hun hulp lukt het
uiteindelijk om de ondertoezichtstelling van de kinderen na 2,5 jaar op te heffen en ook de
ouderschapsbemiddeling tot een goed einde te brengen. In augustus 2018, dus bijna vijf jaar nadat
Anna de scheiding heeft aangevraagd, neemt de kinderrechter het besluit dat de vader zich moet
terugtrekken en contact alleen nog op initiatief van de kinderen mag plaatsvinden. Formeel is er nog
wel sprake van omgangsrecht, maar in de praktijk mogen de kinderen ervoor kiezen om momenteel
geen contact meer met hun vader te hebben en dat doen ze ook allebei.
Vanaf dat moment is er rust in het gezin. De oudste dochter doet deze zomer eindexamen. Anna is
nog steeds niet in staat om betaalde arbeid te verrichten en ontvangt nog steeds hulp van ZONL. Ook
de meisjes spreken nog regelmatig met de kinderpsycholoog. Tegelijkertijd laat Anna ook veel kracht
en strijdlust zien. Zij wil haar verhaal doen, om te laten zien hoe het mis kan gaan, maar ook waar de
lichtpuntjes zitten, bijvoorbeeld bij de begeleiding door ZONL die veel voor haar betekent. Anna geeft
desgevraagd aan dat zij geen aanklacht durft in te dienen bij de Raad voor de Kinderbescherming,
omdat haar dochters nog niet meerderjarig zijn en zij nog steeds in angst leeft dat de kinderen
opnieuw onder toezicht worden gesteld of zelfs uit huis worden geplaatst. Haar dochters zijn
inmiddels 13 en 16 jaar oud. Ook als zij wordt gerustgesteld dat ze hier niet bang voor hoeft te zijn,
blijft zij bij dit besluit.

Geweld hoort nergens thuis. Krachteninventarisatie Flevoland
Belangrijkste bevindingen, regionale speerpunten en plan van aanpak
Definitief. Vastgesteld tijdens Breed Overleg Zorg en Veiligheid 06-06-2019

61

Bijlage 3.

Casusbeschrijvingen: ‘Evelien’

Evelien8 is een jonge vrouw van 25 met een zoontje van 1,5 jaar oud. Zo’n drie jaar geleden kreeg zij
een relatie met een man van Turkse afkomst, Mehmet. Evelien is moslima; zij heeft zich zo’n zes jaar
geleden tot de islam bekeerd, nog voordat ze haar man ontmoette, en zij vindt nog steeds veel steun in
haar geloof. Ondanks dat ze als Nederlandse jonge vrouw met een hoofddoek opvalt in de
plattelandsgemeente waar ze woont, heeft ze gelukkig niet vaak met discriminatie te maken. Haar
eigen open houding helpt daarbij. Evelien heeft een chronische aandoening, waardoor zij niet in staat
is om te werken en een Wajong-uitkering ontvangt.
Evelien en Mehmet zijn na een jaar getrouwd en Evelien bleek al snel zwanger te zijn. Vanaf het
moment dat ze getrouwd was, begon haar man veel drugs te gebruiken en ook kwam zijn
gokverslaving aan het licht. Na de geboorte van Cem, hun zoontje, begon haar man haar te
mishandelen. Het werd Evelien duidelijk dat haar man en schoonfamilie veel voor haar verborgen
hadden gehouden. Het was haar wel eerder opgevallen dat haar man niet zo zelfstandig was, maar ze
dacht dat dit kwam omdat hij erg verwend was door zijn moeder en vier oudere zussen. Tot hun
trouwen woonde hij ook nog steeds bij zijn moeder. Ook had Mehmet een vlotte babbel. Nu werd
echter duidelijk dat hij een licht verstandelijke beperking had, waarvoor hij ook gediagnosticeerd was,
maar geen hulp had geaccepteerd. Als enige zoon in het gezin (vader was uit beeld) probeerde zijn
familie hem zo goed mogelijk te helpen. De komst van Evelien was daarbij in eerste instantie zeer
welkom.
Evelien heeft geprobeerd om haar huwelijk te redden en riep daarbij de hulp van haar schoonfamilie
in. Haar eigen ouders vertelde ze in eerste instantie niet wat er aan de hand was. Haar schoonfamilie
zette haar onder druk om geen aangifte tegen Mehmet te doen en dat heeft ze uiteindelijk ook niet
gedaan. Wel heeft ze de scheiding aangevraagd, omdat Mehmet steeds vaker ook verbaal agressief
werd tegen hun zoontje die toen nog een baby was. Ze heeft daarbij veel hulp gekregen van de
ambulante hulpverlener van Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Ook met de jeugdagente in haar
buurt heeft ze een goed contact; die komt regelmatig even langs om te kijken hoe het gaat.
Nadat Evelien aan Mehmet vertelde dat ze wilde scheiden, heeft hij haar met Cem op straat gezet. De
baby was toen nog geen jaar oud. Evelien heeft noodgedwongen enkele weken bij haar oma en een
vriendin gelogeerd tot de rechter bepaalde dat zij naar huis terug kon en dat Mehmet moest
vertrekken. De politie heeft wel een melding gedaan bij Veilig Thuis, maar dit heeft niet tot een
onderzoek geleid. Evelien heeft zelf nooit contact gehad met Veilig Thuis, maar ze kreeg wel bezoek
van iemand van het consultatiebureau, die aangaf dat er een ‘rondetafelgesprek’ zou komen. Hier
heeft ze nooit meer iets op terug gehoord.
Na een paar weken lukte het Evelien om naar haar eigen huis terug te keren. Wel werd ze nog een
paar keer bedreigd door Mehmet die het huis opeiste. De politie gaf daarbij aan dat zij weinig voor
haar konden doen, omdat het huis toen nog op hun beide namen stond. Evelien is toen opnieuw
tijdelijk bij haar vriendin gaan logeren, samen met haar zoontje.
De rechter heeft het huis waar zij met Mehmet woonde aan Evelien toegewezen en het huis is ook
door de woningbouwvereniging op haar naam gezet en de sloten zijn vervangen. Het heeft echter een
paar maanden geduurd voordat de gemeente bereid was om haar ex-man uit te schrijven op dit
adres, omdat Mehmet bleef volhouden dat hij hier ook woonde. Daardoor kon Evelien geen toeslagen
aanvragen als alleenstaande ouder voor haarzelf en haar baby. Inmiddels is dit wel geregeld. Mehmet
is feitelijk dakloos en zwerft rond, maar formeel woont hij weer bij zijn moeder in een andere
gemeente.

8
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De scheiding is in februari van dit jaar uitgesproken, zonder dat er daarbij sprake is van een
ouderschapsplan. Dit is ongebruikelijk, maar de rechter heeft hiertoe besloten. Wel heeft Mehmet
omgangsrecht met zijn kind: hij mag Cem elke week zien gedurende twee uur en hij komt het jongetje
dan regelmatig ophalen. Dit omgangsrecht wordt al toegepast vanaf het moment dat de ouders uit
elkaar zijn gegaan. Evelien merkt echter dat Mehmet regelmatig onder invloed is van drugs en op
aandringen van de hulpverlener van ZONL heeft zij dit al meermalen gemeld bij de politie. Ook zijn
er verschillende incidenten geweest in de gemeente waar zij woont, waarbij haar ex-man haar fysiek
en verbaal bedreigt. Dit gebeurt in openbare ruimten zoals de supermarkt of op straat en de politie is
hier regelmatig aan te pas gekomen. Evelien heeft de zorgmeldingen van de politie aan Veilig Thuis
opgevraagd en geeft aan dat sommige incidenten niet zijn doorgegeven en dat er zaken niet kloppen
in bepaalde rapportages. Als voorbeeld geeft ze een incident waarbij zij door haar zus werd
gealarmeerd dat haar ex schreeuwend voor de lokale supermarkt stond met Cem in de kinderwagen.
Evelien heeft haar kind uit de kinderwagen gehaald en vluchtte de winkel in, waarbij ze werd
gevolgd door haar ex-man die onder invloed van drugs heel agressief werd. De politie werd erbij
geroepen, maar vervolgens is in de zorgmelding slechts gerapporteerd dat ‘moeder het kind bij vader
heeft weggehaald tijdens het wekelijkse bezoekuur’.
Inmiddels heeft de kinderrechter besloten dat er begeleide omgang moet komen, zodat Mehmet niet
meer alleen is met hun zoontje die inmiddels 1,5 jaar oud is. Vitree moet dit uitvoeren en Evelien is
hier blij mee, maar op dit moment is er bij Vitree nog geen personeel beschikbaar. De omgang is echter
niet opgeschort, waardoor de vader nog steeds elke week onbegeleid zijn zoontje mag zien. Evelien is
heel blij dat Mehmet nu al drie weken op rij niet is komen opdagen. Zij zou het liefst willen dat er een
onderzoek komt van de Raad voor de Kinderbescherming, zodat Mehmet verder wordt onderzocht en
hopelijk wordt gedwongen om hulp te accepteren.
Desgevraagd geeft Evelien aan zich nog steeds bedreigd te voelen door Mehmet, maar zij maakt zich
vooral zorgen om de veiligheid van hun zoontje, omdat Mehmet in het verleden heeft gedreigd om
hen beiden iets aan te doen, of om hun zoontje te ontvoeren. In overleg met ZONL en de jeugdagent is
ze nu wel vast van plan om aangifte te doen als hij haar opnieuw mishandelt.
Gevraagd naar haar toekomstplannen geeft Evelien aan dat ze weg wil uit de gemeente waar ze nu
woont, omdat ze een nieuwe start wil maken. Nu herkennen veel mensen haar op straat vanwege alle
incidenten en ze wordt ook regelmatig aangesproken. Ook wil ze graag verhuizen naar een stad waar
meer moslims wonen en ze zich beter thuis kan voelen.
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Bijlage 3.

Casusbeschrijvingen: ‘Maria’

Maria9 is een vrouw van eind veertig die sinds acht maanden in het Oranje Huis in Almere woont.
Maria is opgegroeid in een woonwagenkamp en heeft meer dan 30 jaar een relatie gehad met Mario.
De beginjaren waren goed, maar de afgelopen 16 jaar heeft ze in angst geleefd en heeft ze regelmatig
klappen gehad. Ze wil hier niet veel over kwijt. In haar cultuur, vertelt ze, hang je de vuile was niet
buiten, dus ze heeft heel lang gewacht, maar uiteindelijk is ze gevlucht. Eerst naar een vriendin,
daarna kwam ze via de politie in de opvang terecht onder ‘code rood’, dus op een geheim adres. Daar
was ze echter niet veilig, omdat in die stad ook een woonwagenkamp stond en ‘kampers’ kennen
elkaar allemaal, aldus Maria. Ze durfde niet eens op het balkon van haar kamer. In Almere voelt ze
zich wel veilig, hier is geen kamp.
Maria voelt zich prettig in het Oranje Huis. Haar appartement is een echt ‘thuis’, ruim en mooi
ingericht. Ook met de andere vrouwen heeft ze het meestal gezellig. Waar ze niet blij mee is, is dat het
lang duurde voordat ze wist dat ze hier mocht blijven. Ze zat op een crisisbed van zes weken en dat
werd nog een paar keer verlengd. Pas na vier maanden was het duidelijk dat ze niet meer hoefde te
verhuizen. Haar begeleider legde uit dat er eerst plek moest komen bij ‘begeleid wonen’, maar voor
Maria was het raar, want ze kon gewoon in haar eigen appartement blijven, of ze nou op een
crisisplek zat of bij begeleid wonen. Wat ze ook niet fijn vindt is dat ze bij binnenkomst, ’s avonds laat,
door een potige beveiliger naar haar appartement werd gebracht en dat ze ook meteen allerlei
papieren moest ondertekenen. ‘Op zo’n moment dat je nog zo bang bent, heb je liever met een vrouw te
maken,’ aldus Maria, ‘En laat ons nou eerst even slapen voordat je met papieren komt.’ Ze voegt toe dat het
fijn zou zijn als er ’s avonds en ’s nachts ook een vrouwelijke receptiemedewerker aanwezig is om
cliënten op te vangen. Een laatste punt waar ze echt niet blij mee is, is dat iedereen binnen het Oranje
Huis een andere eigen bijdrage betaalt, terwijl de appartementen precies hetzelfde zijn. Daar wordt
veel over geklaagd onder de vrouwen, aldus Maria. Zelf betaalt ze het meest, omdat sinds kort ook
haar zoon van 18 bij haar woont. Bovendien gaat het om flinke bedragen, waardoor ze bang is dat ze
schulden gaat maken. Tenslotte heeft ze nu een extra mond om te voeden. Haar zoon heeft geen
uitkering en ook (nog) geen werk.
Maria is tevreden over de begeleiding. Ook de beveiliging is goed. In het begin sprak ze twee per
week met haar hulpverlener, nu nog één keer. Ook heeft ze contact met de praktijkondersteuner van
de huisarts. Haar zoon wil nog geen hulp, maar hopelijk binnenkort wel, want hij heeft veel
meegemaakt. Met haar ex heeft ze geen enkel contact en dat wil ze ook niet. Ze heeft aangifte tegen
hem gedaan, maar uiteindelijk is de zaak geseponeerd. Ze vertelt dat hij een lang strafblad heeft voor
andere misdaden en hij heeft verschillende keren in de gevangenis gezeten.
Maria geeft aan dat je bij binnenkomst in het Oranje Huis nog niet zoveel kunt, maar dat het nu veel
beter met haar gaat. Desgevraagd geeft ze aan niet meer bang te zijn voor haar ex. ‘Ik moet wel m’n
leven lang achterom kijken, maar als hij nu voor me zou staan denk ik: kom maar op! Ik ben sterk geworden hier.’
Inmiddels heeft Maria een woonurgentie gekregen. Ze ziet er tegenop om te verhuizen. ‘In mijn
cultuur heb je altijd mensen om je heen en dat is in het Oranje Huis ook zo. Bovendien kan ik hier rondlopen als
m’n eigen stekkie me te benauwd wordt. Straks woon ik in m’n eentje op een flatje.’ Ze heeft al wel besloten
dan ambulante hulp te willen. Uiteindelijk wil ze graag terug naar het kamp, als daar een plekje vrij
komt, ‘Want daar hoor ik thuis.’

9
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Bijlage 3.

Casusbeschrijvingen: ‘Robert’

Robert10 is begin 50 en werkte tot halverwege vorig jaar als docent Nederlands op een middelbare
school. Bij een reorganisatie is hij z’n baan kwijt geraakt. Hij is bijna 25 jaar getrouwd met Marieke,
met wie hij al meer dan 30 jaar een relatie heeft. Ze hebben twee dochters, Janna van 16 en Monica van
20. Monica studeert en woont op kamers, Janna zit in 4 VWO. Er zijn al langer spanningen in het
huwelijk tussen Robert en Marieke en eind januari is het tot een grote uitbarsting gekomen, waarbij
Robert in zijn woede met spullen heeft gegooid. Zijn jongste dochter is daarbij licht gewond geraakt
aan haar arm.
De dag na dit incident kon Robert zijn vrouw en dochter niet bereiken en hij maakte zich grote zorgen.
’s Avonds stond de politie voor de deur en informeerde hem dat er een tijdelijk huisverbod (THV)
was afgekondigd, omdat zijn dochter aangifte had gedaan van mishandeling. Robert wist niet wat
hem overkwam. Hij mocht geen contact zoeken met zijn vrouw en dochter en moest mee naar het
bureau. Hij werd verhoord en de nacht heeft hij doorgebracht in een cel in Almere. Hij omschrijft dit
als een traumatische ervaring. Behalve de kleren die hij aan had, had hij alleen zijn mobiel bij zich en
een bankpas. De volgende ochtend mocht hij de cel verlaten en kreeg hij contactgegevens mee van de
Reclassering die aangaf dat hij onderdak moest zoeken bij familie of vrienden. Toen Robert aangaf dat
hij niemand had waar hij terecht kon, werd hij verwezen naar een slaapplek bij het Leger des Heils.
Hij was echter alweer teruggereisd naar het dorp waar hij woonde, kon die avond niet meer terug
naar Almere en vond ook niet dat hij tussen de daklozen en verslaafden paste. Uiteindelijk heeft hij
een neef in België gebeld die drie uur heeft gereisd om hem op te halen. Robert had geen geld bij zich
en geeft aan dat toen hij wilde pinnen zijn vrouw hun gezamenlijke rekening had leeggehaald. Robert
vertelt dat hij zich totaal ontredderd voelde en het idee had dat hij binnen 24 uur in een zwerver was
veranderd. ‘Alsof ik in een roman van Kafka terecht was gekomen.’
Robert heeft in de eerste tien dagen van het tijdelijk huisverbod een gesprek gehad met de
Reclassering en andere professionals, waar ook zijn vrouw en dochter bij waren. De hulpverlener van
zijn dochter gaf daarbij aan dat het meisje zwaar getraumatiseerd was door de situatie thuis en
gespecialiseerde hulp nodig had. Zijn vrouw zei tegen hem dat ze al tien jaar in een hel leefde. Robert
kan beide verhalen absoluut niet plaatsen. Hij geeft aan dat hij zo’n twee keer per jaar heel boos wordt
en dan gooit hij met dingen die in de buurt staan, maar dat hij zijn vrouw en dochters nog nooit
geslagen heeft. Hij begrijpt nog steeds niet waarom zijn dochter aangifte heeft gedaan en vermoedt
dat zij is beïnvloed op school, omdat ze volgens hem juist heel onzelfstandig is en zo’n grote beslissing
nooit alleen genomen kan hebben.
Op advies van de Reclassering heeft Robert een intakegesprek en een paar vervolgafspraken met de
Waag gehad. Hulp noemt hij het niet, tot nog toe moet hij vooral vragenlijsten invullen. Op de dag dat
het tijdelijk huisverbod afliep was er verwarring, aldus Robert. Het leek er eerst op dat het zou
worden opgeheven, maar uiteindelijk werd het verlengd. Robert geeft aan dat hij niet wist waar hij
aan toe was en dat hij de hele dag op een telefoontje heeft gewacht dat niet kwam. Uiteindelijk is hij
naar huis gegaan, omdat hij graag met zijn vrouw wilde praten. Zij weigerde open te doen en belde de
politie die hem vertelde dat hij in overtreding was. In overleg met de officier van justitie heeft hij toen
toestemming gekregen om zijn auto mee te nemen en wat extra kleren. Overigens geeft de
Reclassering aan dat hij wel geïnformeerd is. Hij heeft vervolgens nog een paar dagen bij zijn neef in
België gelogeerd en ook een paar nachten in zijn auto geslapen, omdat hij nergens anders heen kon.
Hij heeft gedurende de hele periode geen contact gezocht met zijn oudste dochter, andere familie of
vrienden, omdat hij hen naar eigen zeggen niet wilde belasten. Zelf heeft hij ook van niemand iets
gehoord, maar zijn oudste dochter heeft wel contact met haar moeder en zusje.

10
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Op de dag dat het verlengde huisverbod zou aflopen is Robert naar het gemeentehuis gegaan en heeft
hij tegen de baliemedewerker gezegd dat hij pas weg zou gaan als er duidelijkheid was. Toen het
enige tijd duurde gaf hij aan dat hij zijn advocaat en de pers zou inschakelen en toen was het vrij snel
geregeld, aldus Robert.
Robert’s vrouw en jongste dochter wonen inmiddels in een noodwoning en zijn vrouw heeft de
scheiding aangevraagd. Hij mag niet weten waar ze wonen, maar af en toe komt hij ze nog in de stad
tegen en dan praten ze gewoon met elkaar en drinken ze soms zelfs een kopje koffie samen, aldus
Robert. Hij moet binnenkort voorkomen in een zogenaamde Taakstrafzitting Openbaar Ministerie
(TOM-zitting), waar hij het risico loopt om een taakstraf opgelegd te krijgen. Als dat gebeurt krijgt hij
een strafblad, wat gevolgen kan hebben voor zijn werk als docent. Immers, als hij geen VOG meer
krijgt, kan hij niet meer in het onderwijs werken. Hij solliciteert wel, maar verkeert in grote
onzekerheid of hij de baan kan aannemen als hij hem krijgt.
Al met al vindt Robert dat de zaak heel erg uit zijn verband is gerukt en dat het nooit zover had
mogen komen. Hij geeft aan dat ook zijn vrouw en dochter tegen hem hebben gezegd dat ze dit niet
zo hebben gewild. Hij maakt zich veel zorgen om zijn dochter en vraagt zich af of ze wel de juiste
hulp krijgt en begrijpt niet waarom hij niet op de hoogte wordt gesteld. Hij is tenslotte haar vader en
ze is nog maar 16. Hij vertelt dat er wel eens iemand tegen hem heeft gezegd dat hij misschien
autistisch zou kunnen zijn, maar hij weet niet of dat echt zo is. Misschien dat de onderzoeken bij de
Waag daar meer duidelijkheid over kunnen geven.
Robert wil heel graag zijn verhaal doen, omdat hij zijn begeleiding ‘amateuristisch’ vond, zoals hij het
zelf omschrijft. Men was wel vriendelijk en correct, maar ging er te veel van uit dat hij zich wel zou
redden. ‘Als het je overkomt ben je in shock en heb je iemand nodig die je vertelt wat er gaat gebeuren en wat je
moet doen’, geeft Robert aan. ‘Je krijgt in korte tijd met heel veel te maken, de politie, de Reclassering, een
psychiater, terwijl je ook zelf nog voor onderdak, eten en geld moet zorgen.’ Hij kon ook niet bij zijn
computer, terwijl hij wel dingen met het UWV moest regelen. Hij heeft zich netjes gedragen, maar een
ander was in deze situatie misschien wel heel agressief geworden en dat had helemaal verkeerd
kunnen aflopen, aldus Robert. Hij is zeer ontevreden over de communicatie vanuit de Reclassering en
de gemeente en vindt dat zij hem schriftelijk hadden moeten informeren op het moment dat het
huisverbod werd opgeheven, bijv. door hem een appje te sturen. Maar vooral had hij graag een dak
boven zijn hoofd gehad tijdens het huisverbod, zodat hij niet hoefde rond te zwerven en tot rust kon
komen. Hij ziet een onzekere toekomst tegemoet. Het liefst zou hij zijn gezin weer bij elkaar krijgen,
maar hij beseft dat dit niet meer gaat lukken en dat ze hun 25 e huwelijksdag, die een week voor de
hoorzitting valt, niet meer samen zullen vieren.
Naschrift: medio april 2019 meldt Robert via de mail dat zijn zaak geseponeerd is en dat hij dus niet hoeft te
vrezen voor zijn VOG. Voorwaarde is wel dat hij nog een keer naar de Reclassering gaat, voorlopig onder
behandeling blijft van de Waag en niet binnen twee jaar in herhaling valt. Robert geeft aan de kans die hem
wordt geboden bij de Waag te zullen grijpen, want het bevalt hem goed bij de psycholoog.
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Bijlage 3.

Casusbeschrijvingen: ‘Abdirizak’

Abdirizak11 is een man van bijna 25 jaar die als kind met zijn ouders als vluchteling vanuit Somalië
naar Nederland is gekomen. Hij heeft een relatie met Sharon, die 19 is en zwanger van hun eerste
kind. De baby is gewenst, maar er is ook veel stress. In december liep de situatie tijdens een ruzie
tussen Abdirizak en Sharon flink uit de hand. Abdirizak geeft aan dat Sharon hem sloeg en dat hij
heeft teruggeslagen, naar eigen zeggen niet hard en puur om haar tot bedaren te brengen. Sharon
heeft daarop de politie gebeld en Abdirizak kreeg een tijdelijk huisverbod opgelegd.
In overleg met de officier van justitie is het tijdelijk huisverbod omgezet in een strafrechtelijk besluit
met gedragsaanwijzing. In gewoon Nederlands kwam dit neer op een contactverbod van 90 dagen
tussen de twee partners. Abdirizak vertelt dat dit zo besloten is, omdat hij nergens naar toe kon en
wel gewoon naar zijn werk moest. Hij werkt in de ploegendienst in een fabriek in Lelystad. Zijn
vriendin kon bij haar moeder terecht. Ook blowde hij heel veel en hij had hulp nodig om daarvan af te
kicken. Daarvoor kon hij bij Amethist terecht die in verslavingsproblematiek gespecialiseerd is.
Abdirizak vertelt dat hij nu nog hooguit één keer per dag blowt en soms zelfs een paar dagen niet en
hij is blij met de hulp die hij hierbij heeft gekregen. Ook over de begeleiding vanuit de Reclassering is
hij tevreden en hij geeft aan dat hij ‘zijn lesje heeft geleerd’, ook al blijft hij erbij dat het allemaal wat
overdreven was dat de politie bij hun ruzie werd gehaald. Hij is naar eigen zeggen nooit eerder met
de politie in aanraking geweest. In de therapie bij Amethist heeft hij ook geleerd dat hij beter weg kan
lopen als hij boos wordt.
Inmiddels is het stel weer bij elkaar en ze verheugen zich op de komst van de baby in juni. Sharon zit
nog op school en volgt een MBO-opleiding in de zorg die ze weer wil oppakken na de geboorte van
de kleine. Abdirizak geeft aan dat het wel goed zou zijn als ze nog meer hulp zouden krijgen als stel,
bijvoorbeeld in relatietherapie. Binnenkort hebben ze een gesprek met Save hierover. Tot slot moet
Abdirizak binnenkort nog een kleine taakstraf van 20 uur uitvoeren.

11
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