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betreft: Reactie op de conceptnota “geweld hoort nergens thuis”

De adviesraad wil gezien het belang van het onderwerp een reactie geven op de conceptnota
“geweld hoort nergens thuis”. Helaas is voor een gedegen advies de tijd te kort.
Bij het lezen van de regiovisie met de ondertitel: “aanpak en bestrijding van huiselijk geweld” wordt
het belang van dit onderwerp scherp neergezet. Niet alleen het aantal slachtoffers dat het betreft,
maar ook het aantal slachtoffers dat dader wordt of daders dat nog slachtoffer is. En dan hebben we
nog geen slachtoffer aan het woord gelaten…………..
De visie
Het voorliggende stuk betreft een ambitieuze regiovisie, die geconcretiseerd gaat worden door de
aangestelde projectleider die een uitvoeringsplan gaat opstellen. Het feit dat het een regiovisie
betreft verklaart de beleidsmatige voornemens die niet in concreet handelen zijn verwoord. We zien
met spanning de vertaling naar het lokaal uitvoeringsplan tegemoet en vinden dat dit regelmatig
getoetst moet worden op effectiviteit en kwaliteit. De vraag is wel wat de criteria zijn op basis
waarvan de regiovisie geëvalueerd gaat worden (blz 5). Dat bij de evaluatie cliëntbetrokkenheid is
geregeld, is positief,
De programmalijnen
Deze zijn lokaal en regionaal.
De verantwoordelijkheid berust in principe bij de gemeentes. Zij dragen zorg voor de uitvoering als
opdrachtgever, regisseur en financier. Of zij maken regionale afspraken over de inzet van de
middelen en ketenafspraken over de samenwerking.
Maar wie heeft nu de regie over de uitvoering van het plan? Wie verzorgt de planning en control?
We maken ons zorgen over de slagvaardigheid als niet een instituut of organisatie hiervoor de
opdracht krijgt en/of mandaat krijgt.
De aanpak
In de visie wordt duidelijk de complexiteit van huiselijk geweld geschetst. Niet alleen wat betreft de
verschillende onderliggende problematieken, maar ook de veelheid aan organisaties en mensen die
bij het onderwerp betrokken zijn. Visieverschillen, miscommunicatie en langs elkaar heen werken zijn
daarbij een groot risico.
We zijn benieuwd hoe de gemeente Zuidplas de aanpak organiseert, hoe ze bewustwording
stimuleert en hoe de bestrijding geregeld wordt. Dat zijn de gemeentelijke verantwoordelijkheden
(maar wel met regionale afstemming).
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Wordt er gewacht op het landelijke actieplan wat nog volgt met een daarbij behorend landelijk
ondersteuningsprogramma? Kan dan pas het uitvoeringsplan opgesteld worden?
Ons is in ieder geval duidelijk dat 1G1P op zo kort mogelijke termijn gerealiseerd moet zijn. Dat is de
enige manier om goed gecoördineerd hulp te bieden aan de gezinnen. Sturing van bovenaf, indien
noodzakelijk, moet daarbij niet geschuwd worden.
Omdat eer gerelateerd geweld, oudermishandeling, vechtscheidingen en loverboy problematiek
verschillende contexten kent en verschillende aanpak vereist, is het goed dat deze groepen apart
aandacht krijgen. Dat mag echter niet verhinderen dat voor anderen die in een geweldssituatie
verkeren, minder snel hulp voorhanden is.
In dit kader wijzen we nogmaals op de wachttijden bij sociale teams, bij hulpverleners en ook bij
Veilig thuis. Of is dit na het onderzoek van 2015 weggewerkt?
De aangescherpte meldcode die per januari 2019 van start gaat (zou gaan?) zal naar verwachting veel
meer meldingen opleveren. Het vereist van hulpverleners nieuwe kennis en vaardigheden om de
procedure goed uit te voeren. Inzet van middelen hiervoor is opportuun.
Belang van preventie
Over het belang van preventie wordt ook in deze nota weer het nodige naar voren gebracht, we
willen dat nu ook gerealiseerd zien. De curatie krijgt, wat we begrijpen, altijd als eerste de aandacht.
Maar het blijft dweilen met de kraan open als ook niet aan de voorkant problemen worden
voorkomen. Preventie zal breed moeten worden gezien: voorkomen van armoedeproblematiek,
ondersteuning op maat van mensen die op en af problemen hebben, opvoedingsondersteuning aan
gezinnen waarbij van meerdere risicofactoren sprake is, enzovoorts.
Daarnaast kan handhaven in die situaties waar van mishandeling sprake is ook preventief (voor een
volgende situatie) werken. Het goed functioneren van het zorg en veiligheidshuis onder 1 dak, waar
hulpverlening met justitie samen werkt, maakt dat signalering en aanpak adequaat kan worden
uitgevoerd.
Evenwicht tussen protocollering en uitvoering
We begrijpen de sterke protocollering die juridisch toetsbaar moet zijn in situaties waar kinderen uit
huis kunnen worden geplaatst, waar mannen een huisverbod krijgen opgelegd en waar straffen
worden opgelegd. Aan de andere kant staan de verhalen van de hulpverleners die aangeven dat de
protocollen soms beperkend werken en snelle hulp onmogelijk maken. Een goed evenwicht hierin
kan een van de opdrachten in de uitvoering zijn.
Ervaringen eerdere regiovisie?
Wij missen de ervaringen van de eerste regiovisie. Daar is weinig evaluatie van in de nieuwe
regiovisie te vinden. Hoe verloopt het momenteel in Zuidplas rond dit onderwerp? Hoe functioneert
het Sociaal Team, CJG. Hoe staat het met de alertheid op scholen, verenigingen, instellingen (bijv.
ook verzorgingstehuizen). Hoe werkt het nu met de afspraken van politie en justitie? Weten
inwoners de juiste weg te vinden als dat nodig is? Is er een verklaring voor het toegenomen aantal
aangiften? (pag. 9).
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