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Presentator
Presentatienotities
Welkom allemaal, Wat fijn dat wij jullie vanavond opnieuw mogen informeren over de versterking van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.VoorstellenVragen via de chat Vanavond praten over het uitvoeringsprogrammaHoe is deze tot stand gekomenHoe zit het met financiën? Hoe ziet het proces er uit? Een aantal voorbeelden: wat gaan we doen per kernelement en actielijnDoel van deze bijeenkomst is jullie informeren over de ontwikkeling van het uitvoeringsplan. 



• “Geweld dat wordt gepleegd door iemand uit 
de huiselijke kring van het slachtoffer”

• Relatie tussen slachtoffer en pleger

• Vormen zijn:
• Lichamelijk geweld
• Psychisch geweld
•Seksueel geweld
•Stalking
• Financieel misbruik
•Verwaarlozing

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Presentator
Presentatienotities
Met huiselijke kring worden hier (ex-)partners, familieleden en huisvriendenbedoeld. Het woord huiselijk verwijst niet naar de plaats van het delict maar naar derelatie tussen pleger en slachtoffer. Er is meestal sprake van een machtsverschil. Het slachtoffer is afhankelijk van de dader. Zoals een kind afhankelijk is van de ouder.Bij lichamelijk geweld kan je bijvoorbeeld denken aan slaan of schoppen. Bij psychisch geweld kan je denken aan dreigen, uitschelden, kleineren. Bij verwaarlozing krijgt iemand niet de zorg en aandacht die iemand eigenlijk nodig heeft. Huiselijk geweld komt voor bij alle groepen uit de samenleving en bij alle leeftijden. Zo zien we bijvoorbeeld: (ex) partner geweldKindermishandeling Ouderenmishandeling Geweld van kinderen tegen ouders



• 1 op de 30 kinderen wordt mishandeld

• 1 op de 20 volwassenen heeft recent te maken gehad met 
lichamelijk of seksueel geweld 

• 1 op de 20 ouderen van 65 jaar en ouder is slachtoffer van 
mishandeling door partners, familie, huisvrienden of zorgverleners

• In de regio Alkmaar in 2020 1804 meldingen

Hoe vaak komt het voor?

Presentator
Presentatienotities
Dat betekent elke klas 1 



• Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van geweld

• Generationele overdracht

• Hoge recidive: 1.5 jaar na een melding heeft 50% nog te maken 
met geweld

• Slachtoffers ervaren langdurig fysieke
en psychische klachten

Hardnekkig probleem



Van regiovisie naar uitvoeringsplan

Presentator
Presentatienotities
Afgelopen december is de regiovisie vastgesteld in alle 18 raden van Noord-Holland Noord. We willen jullie graag bedanken voor het vaststellen van de visie. Het is een prachtig resultaat dat we met elkaar de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling willen versterken. Belangrijk om het met elkaar te doen. Het in de praktijk brengen van de visie is niet eenvoudig. Maar met het uitvoeringsplan geven we invulling aan de visie



Totstandkoming uitvoeringsplan

1. Focusgroepen met beleidsadviseurs van gemeenten op regio 
niveau

2. Focusgroepen met onderwijs, kinderopvang, ouderenzorg

3. Focusgroepen met ketenpartners (managers, uitvoerenden)

4. Eerste concept geschreven

5. Feedback van ervaringsdeskundigen

6. Feedbackronden tot overeenstemming is bereikt

Presentator
Presentatienotities
Voor het maken van dit uitvoeringsplan zijn al veel stappen gezet. Na verkennende gesprekken die we gevoerd hebben rondom het vaststellen van de regiovisie zijn er uitgangspunten geformuleerd voor het uitvoeringsprogramma. Dit bestond uit een inventarisatie van wat dat wat er al in de regio al gebeurt en wat er nog nodig is om de ambities die geformuleerd zijn waar te maken. Deze bevindingen zijn uitgebreid in gesprekken met ambtenaren vanuit het Jeugd domein, WMO en vanuit OOV. Vervolgens zijn er gesprekken gevoerd met professionals uit de veiligheidsketen en vanuit het voorveld. (onderwijs, kinderopvang en ouderenzorg). Zowel beleidsmedewerks, managers en uitvoerende. Op dit moment zijn we bezig met het krijgen van feedback van ervaringsdeskundigen en fine tune van het document tot er een gedragen plan ligt. [Twijfel of we hier nog iets moeten vermelden dat het proces meer tijd in beslag neemt dan we hadden verwacht]



Financiën

• Capaciteit wordt geleverd als onderdeel van de basisdienstverlening

• Projectgelden vanuit Geweld hoort nergens thuis

• Gemeenten worden aangemoedigd om op lokaal niveau te kijken
waar verdere versterking nodig is, dat brengt mogelijk kosten mee

Presentator
Presentatienotities
De capaciteit van gemeenten en ketenpartners staat onderdruk. Daarom is het uitgangspunt van het uitvoeringsplan om zoveel mogelijk budgetneutraal en binnen de bestaande financiële kaders opgesteld. Ook zijn er incidentele gelden die kunnen worden aangevraagd vanuit het programma geweld hoort nergens thuis benut. Deze vormen een financiële impuls aan de versterking van de aanpak. De middelen worden ingezet om uitvoering te geven aan het uitvoeringsplan en ontwikkelingen in de regio te versnellen. Op lokaal niveau wordt er gekeken naar wat er noodzakelijk is om de aanpak effectief in te richten in de regio, het kan zijn dat  hiervoor nog aanvullende financiële middelen nodig zijn. 



Verantwoordelijkheden

• Deel van de uitvoering is een wettelijke taak
• Gemeenten

• Overige organisaties

• Jaarlijks monitoren waar we staan

Presentator
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Met de regiovisie en het bij behorende uitvoeringsplan wordt er invulling gegeven aan de wettelijke taak en bestuurlijke opdracht van gemeenten om een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in te richten. Een deel hiervan wordt ingevuld op het niveau van Noord-Holland Noord. Een ander deel, bijvoorbeeld het inrichten van een lokaal team, en de beschikbaarheid van passende hulp en ondersteuning, ligt bij de gemeenten. De veiligheidsketen bestaat uit veel organisaties die alleen een eigen opdracht en wettelijk kader hebben waarin zij opereren. Dit brengt voor iedereen een eigen verantwoordelijkheid mee. Voorstel is om jaarlijks te evalueren waar we staan. Door per actie te bekijken wat er gebeurd is. Op Noord-Holland Noord niveau maar ook op lokaal niveau. Het vaststellen van het uitvoeringsplan ligt bij de college’s. Wanneer het plan wordt vastgesteld zal het ter informatie naar de raden worden gestuurd. 



Presentator
Presentatienotities
De regiovisie is opgebouw uit vier uitgangspunten: Gefaseerde ketenzorgNauwe samenwerking tussen zorg en veiligheidLokaal tenzijErvaringsdeskundigheidDeze uitgangspunten komen terug in alle actielijnen en zijn daarmee overstijgend. Onder de vieractielijnen: preventie, eerder en beter in beeld, stoppen en duurzaam oplossen en de specifieke doelgroepen zijn verschillende amibities geformuleerd. Deze ambities kunt u vinden in de regiovisie Samen zorgen voor veiligheid. Omdat de visie te uitgebreid is om alles te bespreken hebben we een selectie gemaakt. We hebben hierbij gekozen voor de uitgangspunten:Gefaseerde ketenzorgEerder en beter in beeldStoppen en duurzaam oplossen En de doelgroep:Ouderenmishandeling. 



Gefaseerde ketenzorg

Stoppen en Duurzaam Oplossen

Bron: Gefaseerde ketensamenwerking®, 2019

Presentator
Presentatienotities
Een belangrijk uitgangspunt is de visie gefaseerde ketenzorg. Deze visie zorgt voor een taal tussen de verschillende partners. De samenwerking is al langere tijd een probleem. Deze visie helpt bij gericht samenwerken aan concrete doelen. De visie wordt in de praktijk gebracht met de TOP3 methodiek. [we kunnen hier de visie uitleggen of toch nog een keer het filmpje laten zien voor de afwisseling,ik twijfel een beetje]



Gefaseerde ketenzorg

1. Managers en beleidsmedewerkers zijn getraind in de TOP-3 methodiek 
en faciliteren de implementatie.

2. Uitvoerende professionals zijn getraind in de TOP-3 methodiek en 
werken hiermee wanneer er sprake is van onveiligheid. 

3. Elke organisatie heeft 1 train de trainer in de TOP-3 methodiek.

4. Werken volgen de visie wordt opgenomen in de inkoopvoorwaarden van 
de relevante partijen en is onderdeel van contractgesprekken. 

Presentator
Presentatienotities
Om de visie gefaseerde ketenzorg in de praktijk te brengen is er gekozen voor de TOP3 methodiek. Zowel managers als professionals moeten hierin getraind worden. Met een financiele inpuls van het programma Geweld hoort nergens thuis hebben we trainingen kunnen plannen voor 240 professionals van 18 gemeenten en 23 ketenpartners. Na de zomer worden enkele van hen opgeleid tot trainer met het train de trainer principe waardoor de kennis over de visie en methodiek gedeeld kan worden binnen de organisatie. De komende jaren moet gekeken worden hoe het werken via deze visie het beste ondersteun en gefaciliteerd kan worden zodat werken volgens deze methodiek mogelijk wordt. 



Ervaringsdeskundigen

1. 7 ervaringsdeskundigen zijn opgeleid en kunnen door alle organisaties in 
Noord-Holland Noord worden ingezet.

2. Er wordt een plan gemaakt voor de duurzame borging van 
ervaringsdeskundigheid in de regio. 

3. Er wordt ervaring opgedaan met het inzetten van 
ervaringsdeskundigheid. 

4. De mogelijkheid voor het betrekken van ervaringsdeskundigen bij 
hulpverlening wordt onderzocht.

Presentator
Presentatienotities
De inzet van ervaringsdeskundigen is een van de andere kernelementen uit de regiovisie. Ervaringsdeskundigen zijn ook uitgebreid betrokken bij het opstellen van de visie en het uitvoeringsplan. Zij hebben een belangrijke meerwaarde door de verbinding te maken tussen de systeemwereld en de ervaringswereld en kunnen worden ingezet voor voorlichting, meedenken met beleid. De mogelijkheden om ervaringsdeskundigen in te zetten wordt ook onderzocht. Maar wie kan hier beter over vertellen dan een ervaringsdeskundige zelf. Daarom willen we Rowan [ZEG ROWEN] graag het woord geven. Zij is onderdeel van de groep van 7 ervaringsdeskundigen die afgelopen maand zijn opgeleid. 



Eerder en beter in beeld
1. Er worden trainingen tot aandachtsfunctionaris georganiseerd.

2. Professionals maken gebruik van de Verwijsindex zodat er 
vroegtijdig samengewerkt wordt wanneer bij zorgen.

3. Er is een film ontwikkeld over het proces na melding bij Veilig 
Thuis. 

4. Websites van alle ketenpartners geven inzicht in proces en taak 
voor organisaties en inwoners.

5. Gemeenten geven invulling aan de toezichthoudende functie 
rondom de wet verplichte meldcode. Hiervoor is een plan opgezet. 

6. Elke organisatie die valt onder de wet verplichte meldcode traint 
medewerkers tenminste elke drie jaar in de meldcode. 

Presentator
Presentatienotities
We laten hierbij graag de acties zien die zijn opgenomen om de problematiek eerder en beter in beeld te brengen, oftwel beter te kunnen signaleren. Zoals u ziet zijn er nu 7 acties beschreven en we lichten er graag 3 uit.De eerste is de inzet van grootschalige regionale trainingen. Deze zijn afgelopen weken al uitgevoerd. Na de zomer worden er trainingen geörganiseerd voor aandachtsfunctionarissen, het striven is dat elke organisatie een aandachtsfunctionaris in diens heft. De aandachtsfunctionaris is specifiek getraind in het onderwerp huiselijk geweld en kindemishandeling. Hij of zij is daarom het aanspreekpunt voor college’s wanneer er sprake is van huiselijk geweld en kindemrihsandeling. Ook is dit de person die het onderwerp onder de aandacht blijft brengen bij beleid. De aandachtsfunctionarissen die worden getraind, blijven daarna ook in hun kennis up to date houden door lid te worden van een landelijke vereniging van aandachtsfunctionarissen.



Stoppen en duurzaam oplossen

1. Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) wordt ingericht
2. Er wordt gescreend op trauma
3. Het trauma hulpverleningsaanbod wordt uitgebreid
4. Er wordt een businesscase opgesteld voor de inzet van forensisch medische 

expertise in de regio Noord-Holland Noord. 
5. Wanneer er sprake is van een huisverbod gaan Veilig Thuis en politie samen het 

gesprek aan met de betrokkenen.
6. Werkafspraken worden gemaakt voor het opleggen van het preventief tijdelijk 

huisverbod als een bestuurlijke handhavingsmaatregel.
7. Er wordt een onderzoek uitgevoerd dat de knelpunten in de keten zichtbaar 

maakt. 

Presentator
Presentatienotities
Multidisciplinarie aanpak voor de gezinnen waar sprake is van blijvende onveiligheid. In deze gezinnen is hulpverlening ingezet, maar dat heft niet geleid tot een veilige situatie. MDA is een aanpak waarin experts worden betrokken en opnieuw samen met het gezin kijken wat er nodig is om veiligheid te waarborgen. Zij laten het gezin pas weer gaan wanneer het weer veilig is voor alle gezinsleden.We weten uit onderzoek dat een groot deel van de mensen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld en Kindermishandeling trauma ervaren, maar er wordt onvoldoende hulpverlening voor geboden. Screening op trauma is daarom van belang, het striven is dat dit standard wordt in oa de Vrouwenopvang.



Specifieke doelgroep:Ouderenmishandeling

1. In alle ouderenzorg en thuiszorg organisaties is een 
getrainde aandachtsfunctionaris die als ambassadeur optreedt aanwezig.

2. De training ontspoorde mantelzorg kan worden ingezet zodat hulpverleners 
ontspoorde mantelzorg vroegtijdig kunnen signaleren. 

3. De mogelijkheid voor het opzetten van een financiële alliantie wordt 
onderzocht. In een financiële alliantie wordt financieel misbruik vroegtijdig 
gesignaleerd en aangepakt.

•

•



Hoe nu verder? 

• Laatste feedback rondes van ketenpartners en 
ervaringsdeskundigen

• Afhankelijk van de lokale situatie aanvullende acties 

• Colleges stellen uitvoeringsplan vast

• Uitvoeringsprogramma ter informatie naar de gemeente raden

We zitten natuurlijk niet stil… 

Presentator
Presentatienotities
Er is nog een laatste feedback ronde voor ketenpartners en ervaringsdeskundigen. Op basis hiervan kunnen de acties nog iets worden aangescherpt. We moedigen gemeenten ook aan om op lokaal niveau te kijken of er nog aanvullende acties nodig zijn. Dit kunnen zij doen aan de hand van een checklist. Het uitvoeringsplan wordt vervolgens vastgesteld door de colleges en gedeeld met u als raad. 



Roos de Groen
Projectleider West- Friesland en Alkmaar

rdegroen@alkmaar.nl

Dr. Jessica de Wit 
Projectleider Kop van Noord-Holland

j.de.wit@denhelder.nl

Vragen?
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