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onderwerp	   Advies	  inzake	  de	  nota	  Veilig	  Thuis	  Regiovisie	  en	  Aanpak	  Maassluis,	  Vlaardingen	  en	  
Schiedam	  (MVS)	  2015-‐2018.	  	  

 
	  
Geacht	  college	  van	  Burgemeester	  en	  Wethouders,	  
	  
Het	  rijk	  heeft	  ervoor	  gekozen	  om	  de	  Advies-‐	  en	  Steunpunten	  Huiselijk	  Geweld	  (SHG)	  die	  de	  
gemeenten	  uitvoerden,	  samen	  te	  voegen	  met	  de	  Advies-‐	  en	  Meldpunten	  Kindermishandeling	  
(AMK),	  die	  door	  de	  Jeugdzorg	  werden	  uitgevoerd,	  tot	  de	  Advies-‐	  en	  Meldpunten	  Huiselijk	  
geweld	  en	  Kindermishandeling	  (AMHK).	  Dit	  onder	  regie	  van	  de	  gemeenten.	  	  
De	  landelijke	  titel	  voor	  deze	  samenvoeging	  is	  “Veilig	  Thuis”.	  
De	  gemeenten	  	  Maassluis,	  Vlaardingen	  en	  Schiedam	  (MVS)	  hebben	  voor	  de	  jaren	  2015-‐2018	  een	  
regiovisie	  en	  aanpak	  ontwikkeld.	  	  
	  
Graag	  maakt	  de	  Adviesraad	  Samenlevingszaken	  Maassluis	  gebruik	  van	  de	  mogelijkheid	  om	  
enkele	  punten	  ten	  aanzien	  van	  deze	  regiovisie	  onder	  uw	  aandacht	  te	  brengen.	  
	  
	  
1. Heldere	  beschrijving	  van	  taken	  en	  verantwoordelijkheden	  is	  belangrijk,	  evenals	  een	  goede	  	  

samenwerking	  en	  overdracht	  in	  de	  keten.	  
De	  Adviesraad	  is	  van	  mening	  dat	  de	  meldpunten	  in	  de	  oude	  situatie	  over	  het	  algemeen	  goed	  
functioneerden.	  	  
De	  uitdaging	  ligt	  erin,	  in	  de	  nieuwe	  situatie,	  het	  goede	  te	  behouden	  en	  de	  aanpak,	  waar	  
mogelijk,	  verder	  te	  verbeteren.	  Met	  de	  komst	  van	  nieuwe	  instituten,	  we	  noemen	  hier	  met	  
name	  de	  wijkteams,	  zijn	  o.a.	  de	  mogelijkheden	  om	  huiselijk	  geweld	  en	  kindermishandeling	  in	  
beeld	  te	  krijgen	  en/of	  preventief	  te	  werken	  toegenomen.	  Dat	  is	  een	  positieve	  ontwikkeling.	  	  
Meer	  spelers	  in	  het	  veld,	  vraagt	  echter	  ook	  om	  een	  naadloos	  op	  elkaar	  aansluitende	  
samenwerking	  van	  de	  verschillende	  partijen	  in	  de	  keten	  en	  derhalve	  ook	  een	  heldere,	  niet	  
mis	  te	  verstane	  beschrijving	  van	  de	  verantwoordelijkheden	  van	  deze	  verschillende	  partners.	  	  
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Immers,	  voorkomen	  moet	  worden	  dat	  partijen	  informatie	  voor	  zich	  houden,	  of	  van	  elkaar	  
denken	  dat	  zij	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  een	  case	  op	  zich	  hebben	  genomen,	  terwijl	  dit	  in	  
de	  praktijk	  niet	  het	  geval	  blijkt	  te	  zijn.	  
	  
Op	  pagina	  8	  wordt	  de	  taakverdeling	  tussen	  het	  Advies-‐	  en	  Meldpunt,	  het	  regioteam	  MVS	  en	  
de	  wijkteams	  schematisch	  in	  beeld	  gebracht.	  
Onze	  aanbeveling	  is	  deze	  taakverdeling	  verder	  te	  verhelderen.	  Beschrijf	  concreet:	  	  
• Waar	  de	  verantwoordelijkheid	  voor	  de	  ene	  partij	  begint	  en	  waar	  deze	  ophoudt.	  M.n.	  de	  

rol	  van	  de	  wijkteams	  behoeft	  een	  verdere	  verduidelijking.	  
• Hoe	  de	  samenwerking	  en	  (informatie)overdracht	  in	  de	  keten	  moet	  worden	  geregeld,	  om	  

er	  zo	  zeker	  van	  te	  zijn	  dat	  een	  goede	  overdracht	  is	  gewaarborgd	  en	  geen	  kennis	  verloren	  
gaat.	  	  

• Of	  en	  zo	  ja,	  welke	  rol	  op	  dit	  punt	  hier	  in	  Maassluis	  is	  weggelegd	  voor	  het	  CJG	  en	  
VraagRaak.	  

	  
	  
2. Vroegtijdige	  signalering	  en	  laagdrempelige	  mogelijkheid	  tot	  melding	  voorkomt	  erger.	  

Een	  vroegtijdige	  signalering	  van	  huiselijk	  geweld	  en	  kindermishandeling	  is	  belangrijk	  om	  
erger	  te	  voorkomen.	  	  Burgers	  die	  slachtoffer	  zijn	  van	  mishandeling	  en/of	  geweld	  hebben	  
veelal	  moeite	  dit	  bespreekbaar	  te	  maken	  en	  zitten	  vaak	  in	  een	  isolement.	  	  
Uit	  de	  nota	  spreekt	  dat	  er	  veel	  aandacht	  is	  voor	  de	  Jeugd.	  Over	  ouderen	  en/of	  slachtoffers	  
van	  eer	  gerelateerd	  geweld	  lezen	  we	  wat	  minder,	  terwijl	  dit	  juist	  ook	  moeilijk	  te	  bereiken	  
doelgroepen	  zijn,	  die	  veelal	  niet	  vanuit	  zichzelf	  aan	  de	  bel	  zullen	  trekken.	  
In	  de	  praktijk	  blijkt	  dat	  het	  sociale	  netwerk	  van	  het	  slachtoffer	  vaak	  beperkt	  is.	  	  
De	  vraag	  dringt	  zich	  dan	  ook	  op	  in	  hoeverre	  bij	  het	  signaleren	  en	  oplossen	  “gerekend”	  kan	  
worden	  op	  het	  sociale	  netwerk.	  Het	  is	  goed	  zich	  hier	  van	  bewust	  te	  zijn	  en	  hier	  rekening	  mee	  
te	  houden.	  Ook	  gebeurt	  het	  vaker	  dat	  overige	  betrokkenen	  in	  de	  omgeving	  van	  het	  
slachtoffer	  niet	  goed	  weten	  hoe	  om	  te	  gaan	  met	  geweld	  en/of	  mishandeling,	  of	  waar	  te	  
melden.	  	  
Onze	  aanbeveling	  is:	  
• Hier	  aandacht	  aan	  te	  geven	  in	  informatie-‐brochures	  en	  de	  lokale	  media.	  Breng	  het	  

meldpunt	  Veilig	  Thuis	  duidelijk	  en	  regelmatig	  in	  beeld	  en	  geef	  aan	  waar	  de	  burger	  zich	  
eventueel	  ook	  fysiek	  kan	  melden.	  

• Partijen	  die	  betrokken	  zijn	  bij	  de	  verschillende	  doelgroepen,	  denk	  aan;	  scholen,	  
sportverenigingen,	  maar	  bijvoorbeeld	  ook	  moskeeën,	  thuishulpen	  etc.,	  meer	  informatie	  
te	  geven	  over	  het	  signaleren	  en	  goed	  doorleiden/melden	  van	  gevallen	  van	  geweld	  en/of	  
mishandeling.	  Hierbij	  dient	  ook	  aandacht	  te	  worden	  geschonken	  aan,	  wat	  vanuit	  het	  
oogpunt	  van	  het	  slachtoffer,	  mogelijk	  is	  aan	  informatie	  -‐	  uitwisseling	  in	  het	  kader	  van	  de	  
privacy	  wetgeving.	  

• Specifiek	  de	  wijkteams	  en	  de	  mensen	  in	  het	  onderwijs	  te	  scholen	  in	  het	  signaleren	  en	  
voorkomen	  van	  geweld	  en	  mishandeling.	  Denk	  hierbij	  dan	  ook	  aan	  de	  moeilijk	  te	  
bereiken	  doelgroepen,	  zoals	  hierboven	  omschreven.	  
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3. Aansturing	  Veilig	  Thuis	  
Op	  pagina	  11	  wordt	  de	  invloed	  en	  verantwoordelijkheid	  beschreven.	  Hier	  zijn	  veel	  partijen	  in	  
betrokken.	  Het	  dagelijks	  bestuur	  berust	  vooralsnog	  bij	  de	  directeuren	  van	  de	  organisaties	  
waaruit	  de	  werknemers	  van	  de	  VT	  RR	  afkomstig	  zijn.	  De	  aansturing	  lijkt	  ons	  in	  deze	  opzet	  niet	  
eenvoudig	  en	  heeft	  het	  risico	  daardoor	  minder	  slagvaardig	  te	  kunnen	  zijn.	  	  
Onze	  aanbeveling	  is	  voor	  de	  toekomst	  te	  onderzoeken	  of	  een	  kleinere	  en	  slagvaardige	  
aansturing	  realiseerbaar	  is.	  
	  
	  
Hoogachtend,	  
	  
Bart	  Luttik	  
Voorzitter	  van	  de	  Adviesraad	  Samenlevingszaken	  Maassluis	  
	  
	  
	  
 


