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1.

Inleiding

De adviesraden van de Noord -Veluwe willen met dit advies reageren op de beleidsnotitie
Transformatie agenda Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De raden hebben de subregionale
paragraaf van de gemeenten op de Noord-Veluwe nog niet ontvangen. Dit advies betreft dan ook de
transformatieagenda zoals deze is opgesteld door de centrumgemeente Apeldoorn.
Het betreft een uitgebreide beleidsnotitie waarin de vele elementen van huiselijk geweld en
kindermishandeling aan bod komen. De adviesraden zijn content met de notitie. Het is een mooi en
duidelijk plan. De uitwerking zal in de praktijk vorm krijgen en de raden spreken de wens uit dat dit
plan goed uitgevoerd gaat worden om de doelstelling ‘een veilige plek voor iedereen’ te realiseren.
De adviesraden hebben aanvullend nog een aantal opmerkingen en aanvullingen die thematisch
worden toegelicht:
2.

Bewustwording en preventie

De adviesraden vinden de boodschap over bewustwording van huiselijk geweld bij iedereen van
groot belang en een passend onderdeel van de notitie. Wel missen de raden een nadere omschrijving
van wie ‘iedereen’ is. Het advies is om hier scholen, peuterspeelzalen en kinderdagverblijven
specifiek te benoemen. Het vergroten van deskundigheid m.b.t signalering in het voorliggend veld en
weten hoe te handelen, zorgen ervoor dat kindermishandeling eerder wordt gezien en opgepakt.
3.

Verwijsindex

In de notitie wordt deze index alleen bij de uitwerkingen in de bijlagen genoemd. Het instrument is
nog onvoldoende geïmplementeerd en verdient meer aandacht in de notitie. Het effect van de
verwijsindex kan worden vergroot als daar op eenduidige wijze en met meer deelnemende
organisaties zoals GGZ en huisartsen mee wordt gewerkt.
4.

Verkleinen kans op misbruik of geweld.

De kans op huiselijk geweld of kindermishandeling wordt vergroot doordat mensen in of na een
echtscheiding lang en noodgedwongen bij elkaar wonen. Een goed werkend urgentiebeleid kan
helpen omdat mensen dan sneller passende woonruimte kunnen krijgen. Dit belangrijke
aandachtspunt wordt in de notitie niet vermeld maar verdient wel aandacht. Het advies van de raden
is hier een paragraaf over op te nemen in de notitie.
Dit geldt ook voor omgangsbemiddeling na echtscheiding. Het is in belang van het kind dat ouders na
hun scheiding weer redelijk door een deur kunnen. Kinderen kunnen daardoor veiliger opgroeien.
Ook hier is het advies daar de notitie op aan te passen.
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Het streven naar een veilige plek voor iedereen is een goed uitgangspunt. Echter ondanks alle
interventies blijft het risico dat een situatie escaleert. Wij doen de suggestie om in de
transformatieagenda ook een plan op te nemen met daarin de te nemen stappen als een 100%
veilige situatie niet lukt.
5.

Multidisciplinaire aanpak++

De inzet op een multidisciplinaire aanpak ++ is volgens de adviesraden niet nieuw en zou dat ook niet
moeten zijn. De raden adviseren meer aandacht voor een sluitende ketenaanpak bij gezinnen waar
huiselijk geweld speelt en de onderlinge samenwerking van hulpverleners te verbeteren. Een
belangrijk aandachtspunt hierbij is de aanwezigheid van één regisseur maar ook een beperkt aantal
hulpverleners om verwarring bij hulpvragers te voorkomen. De vraag die de raden hebben bij de
specifieke expertise die nodig is bij huiselijk geweld en kindermishandeling, is of er voldoende
ondersteuningsaanbod voorhanden is. Dit wordt uit de notitie niet duidelijk net zomin als de scholing
van vrijwilligers en professionals.
6.

Contextuele benadering

Naast een sluitende ketenaanpak is een contextuele benadering bij deze problematiek van groot
belang. De raden bedoelen hiermee dat er in het hulpverleningstraject aandacht is voor de sociale
context van de cliënt en diens systeem. Dit lijkt een vanzelfsprekendheid, maar vaak blijft dit
onderbelicht. De raden missen deze aanpak in de notitie.
7.

Communicatie

De uitvoering van het plan is gericht op professionals. De adviesraden missen de aandacht voor
inwoners die in de buurt te maken kunnen krijgen met huiselijk geweld dan wel kindermishandeling.
In een samenleving waar verantwoordelijkheid voor elkaar een belangrijk thema is, is het advies van
de adviesraden om inwoners bekend te maken met het onderwerp en Veilig Thuis om zo een
laagdrempelige toegang te bevorderen en zo in een eerder stadium signalen te ontvangen.
8.

Financiën

In hoofdstuk vier wordt de verdeling van middelen beschreven. Dit is een summier hoofdstuk waar
de raden twee kanttekeningen bij plaatsen : allereerst is het van belang dat inzichtelijk wordt welke
middelen voor de onderliggende gemeentes beschikbaar komen. Als tweede valt op dat de
ambtelijke capaciteit jaarlijks meer middelen krijgt. Het is het dringende advies van de raden om
bureaucratie te voorkomen.
9.

Prioritering

Ten slotte willen wij aangeven dat ambities die worden gesteld nastrevenswaardig zijn, maar stellen
wij u ook de vraag of deze, gezien het aantal, realistisch en haalbaar zijn. Waarbij we willen
opmerken dat er geen inzichtelijke prioriteit is aangebracht in alle geformuleerde doelstellingen.
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