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lokaal plan regionaal programma Geweld Hoort Nergens Thuis

Kennisnemen van
De lokale vertaling van het regionale programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT).

lnleiding
Het programma GHNT vormt het kader voor activiteiten gericht op het bestrijden van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Dit programma rícht zich op de fase waarin (vermoedens van) huiselijk geweld,
verwaarlozing en kindermishandeling al plaatsvinden. Vanzelfsprekend blijft goede preventie van huiselijk
geweld en kindermishandeling door gemeenten ook blijvend aan de orde. Op basis van het regionale
programma kan de gemeente een vertaalslag naar de eigen lokale situatie maken. Hierbij kan de gemeente
gebruik maken van ondersteuning van de regionaal programmaleider GHNT.

I nformatie/kern boodschap
7'7. De bestriiding von huiseliik geweld en kindermishandeting kan en moet ook in west-Brabant beter
We missen nog te veel signalen van míshandeling en het lukt nog te vaak niet om de taaie patronen van
geweld duurzaam te doorbreken. Als gemeente hebben we sinds 2015 extra wettelijke verantwoordelijkheden
gekregen op dit terrein' Deze wettelijke verantwoordelijkheden dwingen ons des te meer te voloen aan
wettelijke (kwaliteits-) vereisten in beleid en uitvoering.

2.7 Accent op oonpak actueel huisetijk gewetd en kindermishandeting
Het regionale programma richt zich op de fase waarin (vermoedens van) huiselijk geweld, verwaarlosing en
kindermishandeling al plaatsvinden. Goede preventie van huiselijk geweld en kindãrmishandeling door
gemeenten moet vanzelfsprekend zijn en is blijvend aan de orde. Minder inzet van kostbare intensieve zwarejeugdhulp, minder vrouwen die huis en haard moeten verlaten, ouderenmishandeling. De maatschappelijke
kosten van huiselijk geweld en zijn in beeld gebracht. Per geval wordt een indicatí" gãg"u"n van de
maatschappelijke kosten die hieruit voortkomen. ln de volgende fictieve situaties isãr sprake van
partnergeweld, kinderen als getuige en ouderenmishandeling:

Geweld tussen twee volwassenen waarbij er één uit huis vlucht
casus 1: maatschappelijke kosten per actor... ... en per direct betrokkene
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Geweld tussen ouders met

Casus 2: maatschappelijke kosten per actor '..
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Financieel misbruik en gewel d van een verslaafde zoon
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2.2 Werkwiize en somenwerking binnen het regionaol progrommo

We doen lokaal wat kan, regionaal en bovenregionaal wat moet. Er is ruimte voor de lokale kleur en lokaal

maatwerk. De bestaande regionale ambtelijke werkgroep Geweld ln Afhankelijkheidsrelaties (GlA)wordt

mede benut om te adviseren over de deelname aan pilots/projecten door gemeenten b¡nnen het programma.

Het regionale programma richt zich op de 3 volgende actielijnen:

1. Eerder en beter in beeld
Ambitie: professionals met klantcontacten werken met de verbeterde meldcode, beschikbaarheid

aandacht functionaris huiselijk geweld en kindermishandeling, borging kennis en ervaring

2. Stoppen en duurzaam oPlossen

Ambitie: voorlichting en informatie over het West-Brabantse referentíeproject MDA++, gebruik

regiekaa rt (de-) esca leren, versterken ontwikkeling plegeraa npak

3. Specifieke groepen - Ouderenmishandeling
Ambitie: borging voorkomen en bestr¡jd¡ng ouderenmishandeling op lokaal niveau,

ouderenmishandeling is eerder en beter in beeld, verder ontwikkelen van een werkwijze

ouderenmishandeling door VT, samenhangende (integraler) aanpak plegers van ouderenmishandeling

De rollen van de 16 gemeenten bestaat uit het volgende:
. Opdrachtgever/financier
. Regievoerder (WMO en Jeugdwet; samenwerking meerdere ketens/domeinen onderwijs - sociaal

domein - veiligheid - gezondheid - medische zorg)

. Uitvoerder (werken met gekwalificeerde en gereg¡streerde professionals)

. Toezichthouder op naleving Wet meldcode



Consequenties
Wat betekent dat voor Roosendool
Eerder en beter in beeld
vanuit het programma GHNT is het de wens dat iedere gemeente de kennis en ervaring van de

aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling borgt via het lidmaatschap van de Landelijk

Vakgroep Aandachtsfunctionar¡ssen Kindermishandeling (https://lvak.nl/). De kosten hiervoor bedragen € 265

per persoon, per jaar en worden vooralsnog betaald vanuit de regionale gelden voor de aanpak van huiselijk

geweld en kindermishandeling. Een aandachtspunt is wel dat in de toekomst de gemeente deze kosten

misschien zelf zal moeten gaan betalen.

ln een bestuurlijk overleg onderwijs is de Wet meldcode al besproken ook zijn alle scholen uitgenodigd om

mee te doen met de landelijke meldcode tour die is georganiseerd vanuit het landelijk programma. Doel van

de tour was om professionals mee te nemen in de uitgangspunten van de meldcode en ze hiermee vertrouwd

te laten worden met de stappen zoals die in de meldcode zijn opgenomen. Belangrijk voor professionals om te

weten is dat ze moeten handelen bij een 'niet pluis gevoel'

Stoppen en duurzaam oplossen
ln onze werkwijze Veiligheidsteams is het gebruik van een regiekaart geïmplementeerd, hierbij is ook een

relatie gelegd met andere partijen. MDA++ (Multidisciplinaire Aanpak) is gerelateerd aan de doorontwikkeling

van het interventie team. Hierbij is er meer aandacht voor de verschillende disciplines die nodig zijn voor een

goed werkend interventie team. Dit gebeurt op de schaalgrootte van 16 gemeenten, lokaal is het belangrijk

dat je weet dat het er is en dat er bij complexe casussen een beroep kan worden gedaan op de expertise

MDA++ en het interventie team.

Specifieke groepen - Ouderenmishandeling
Voor de actielijnen uit het programma GHNT worden bestuurlijke netwerken opgezet. Wethouder Koenraad

heeft zich samen met wethouder Jorritsma (gemeente Altena) verbonden aan het onderwerp

ouderenmishandeling. De actuele onderwerpen zijn financiële uitbuiting en bredere aandacht voor signalering

en melden. Het doel van dit bestuurlijk netwerk is om goed inzicht te krijgen in de knelpunten die de praktijk

ervaart op het gebied van samenwerking, werkprocessen, benodigde randvoorwaarden etc. Met behulp van

concrete casuistíek wordt meer inzicht verkregen in de problemat¡ek, in het netwerk zitten daarom ook 1 of 2

ervaringsdeskundigen vanuit de Cirkel is Rond, zij hebben een adviserende rol. De stuurgroep GIA die het

overall overzicht houdt op bevindingen uit de netwerken, nodigt alle netwerken eenmaal per jaar uit voor een

gezamenlijke bijeenkomst. leder bestuurlijk netwerk beschikt over een werkbudget. Door het opstellen van

een manifest/intentieovereenkomst door gemeenten en partijen wordt benadrukt dat zij zich

gemeenschappelijk inspannen om knelpunten te identificeren voor de praktijk en deze op te lossen voor zover

dat binnen hun invloedsfeer ligt.

Het onderwerp ouderenmishandeling moet lokaalvertaald worden in een plan, hiervoor heeft Movisie een

handreiking voor gemeenten ontwikkeld om ouderenmishandeling op de agenda te zetten en te houden. De

handreiking bevat een stappenplan om tot uítvoering van beleid te komen en een toolkit waarin praktische

tips rond ouderenmishandeling, ontspoorde mantelzorg en financieel misbruik op een rijtje staan.

Ouderenmishandeling is al het handelen of het nalaten van handelen van iedereen die een terugkerende

persoonlijke of professionele relatie met de oudere (iemand van 65 jaar of ouder) heeft, waardoor de oudere

persoon lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt en waarbij van de kant van de oudere

sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.

ln het lokaal plan ouderenmishandeling zal ook speciale aandacht zijn voor de LHBTI/Regenboog ouderen. De

gemeente Roosendaal is al langer actief op het LHBTI/Regenboog thema, met het lokale plan

ouderenmishandeling kan nog beter de verbinding worden gelegd de LHBTI/Regenboog ouderen en de

problemen die zij daarbij ondervinden.



Communicatie
Bij het opstellen van een lokaal plan Ouderenmishandeling zijn verschillende partijen betrokken zoals:

ouderenorganisaties, thuiszorg, welzijnsorganisaties, wijkteams, huisarts, opvang, politie, veilig thuis,
steunpunt ma ntelzorg, ba nken, nota rissen, curatoren, bewindvoerders enz.

Hoe en op welke wijze zij worden betrokken moet nog nader worden uitgewerkt.

Vervolg(procedure)
De gemeenteraad zal, zodra hierover iets gemeld kan worden, nader geïnformeerd worden over het lokaal
plan Ouderenmishandeling.

Afsluiting en ondertekening

Wij vertrouwen erop U hiermede voldoende te hebben geTnformeerd

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van
De secretaris, De bu


