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Ja,
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Nee,

blijf niet zwijgen over huiselijk geweld
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Samenvatting
Huiselijk geweld wordt in toenemende mate gezien als een maatschappelijk probleem. In
Nederland worden jaarlijks ruim 300.000 personen slachtoffer van huiselijk geweld. Het
aantal slachtoffers dat aangifte doet ligt echter een stuk lager. In 2006 zijn in de regio
Noord-Veluwe volgens politiegegevens 306 incidenten van huiselijk geweld geweest,
waarvan 146 aangiftes zijn gedaan.
Een gerichte aanpak is noodzakelijk om het aantal slachtoffers te beperken. In regionaal
verband is een beleidsnota opgesteld waarin concrete doelstellingen, activiteiten en
bijbehorende middelen worden beschreven voor de periode 2007-2010. De doelstellingen
zijn onderverdeeld in preventie, signalering, hulpverlening en randvoorwaarden.
De beleidsnota vloeit voort uit de startnotitie welke begin januari 2007 door de raad is
overgenomen.
Samen met hulpverleningsinstellingen en politie/justitie willen de regiogemeenten de
aanpak van huiselijk geweld vorm en inhoud geven en het aantal slachtoffers
terugbrengen.
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Aanleiding
In april 2005 is er in de regio Noord-Veluwe een bijeenkomst gehouden over huiselijk
geweld. Afgesproken is dat de gemeenten, politie/justitie en hulpverleningsinstellingen
gezamenlijk zouden optrekken bij de aanpak van het probleem. Ruim een jaar later, juni
2006, heeft de startconferentie plaats gevonden. De gemeenten in de regio Noord-Veluwe
hebben, onder leiding van de gemeente Harderwijk, de regie op de dit onderwerp
opgepakt. Vanaf november 2006 is het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG),
gevestigd in de centrumgemeente Zwolle, bereikbaar voor de inwoners van de regio
Noord-Veluwe.
Als uitvloeisel van de startbijeenkomst is er een startnotitie geschreven die door de zes
gemeenten is overgenomen. In de startnotitie zijn twee doelstellingen geformuleerd die
eind 2006 gerealiseerd dienden te zijn; 1) de beleidsontwikkeling met betrekking tot
huiselijk geweld is op gang gebracht en er is vastgesteld beleid en 2) er is sprake van een
sluitende aanpak als het gaat om adequate hulpverlening en doorverwijzing van burgers
die wonen op de Noord-Veluwe en die bellen naar het ASHG in Zwolle.
Geconcludeerd kan worden dat beide doelstellingen (nog) niet gerealiseerd zijn. Het
proces om te komen tot een sluitende aanpak in de hulpverlening vraagt meer tijd dan was
voorzien en de beleidsontwikkeling is weliswaar op gang gebracht, maar er is nog geen
vastgestelde nota. Deze beleidsnota voorziet in concrete doelen op het terrein van
huiselijk geweld die de gemeenten de komende jaren willen bereiken. Hierbij dient te
worden opgemerkt dat dit integraal en in samenwerking met partijen in het veld moet
worden gerealiseerd. Onderdeel hiervan zijn afspraken over een sluitende
hulpverleningsaanbod. Deze zijn in een convenant vastgelegd en als bijlage bij deze nota
gevoegd.
Op de achtergrond van de beleidontwikkeling speelt ook de invoering van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) per 1 januari 2007 een rol. Elke gemeente in
Nederland is verplicht om op een aantal terreinen specifiek en samenhangend beleid op te
stellen en uit te voeren. De beleidsterreinen waarop dit speelt zijn benoemd in 9
prestatievelden. Eén van de prestatievelden betreft huiselijk geweld. In hoofdstuk 1 en 5
wordt hier nader op ingegaan.
Bij de totstandkoming van de nota zijn verschillende instellingen uit het veld betrokken
geweest. Ook is er afstemming gezocht met Zwolle als de centrumgemeente. Deze
integrale benadering van de problematiek is niet alleen gewenst, maar zelfs noodzakelijk
om te komen tot een goede invulling bij het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld.
Met deze beleidsnotitie willen de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet,
Oldebroek en Putten aangeven welke doelen zij de komende jaren ten aanzien van het
voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld willen bereiken en op welke wijze zij dat
denken te doen. Door gezamenlijk op te trekken met organisaties uit de hulpverlening en
politie/justitie kan een vuist gemaakt worden tegen huiselijk geweld.
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Hoofdstuk 1. Algemeen kader
In dit hoofdstuk worden een aantal kader geschets die een rol spelen bij de aanpak van
huiselijk geweld in de regio Noord-Veluwe. Allereerst wordt de definitie van huiselijk
geweld gegeven en wordt ingegaan op de aanpak in algemene zin. Vervolgens worden de
wettelijke kaders en landelijke ontwikkelingen beschreven om tenslotte de positie van
huiselijk in regio en de afzonderlijke gemeenten weer te geven.

Definitie
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is
gepleegd. Geweld is de aantasting van de persoonlijke integriteit. Hierbij wordt
onderscheid gemaakt tussen geestelijk en lichamelijk geweld (waaronder seksueel
geweld). De huiselijke kring bestaat uit (ex-)partners, gezins- of familieleden en
huisvrienden.
Er zijn vele vormen van huiselijk geweld te onderscheiden, onder meer
kindermishandeling, eerwraak, ouderenmishandeling en seksueel geweld. Huiselijk geweld
komt in alle lagen van de bevolking voor.

Algemene aanpak
Hulpverlening is niet alleen noodzakelijk voor het slachtoffer, maar vaak ook voor de
pleger. In een aantal gevallen is er ook sprake van (kind)getuigen. Dit betekent dat de
aanpak huiselijk geweld vraagt om een systeemgerichte aanpak, waarbij alle partijen
betrokken worden. Het vraagt dus om samenwerking tussen hulpverleningsinstellingen,
politie/justitie en gemeenten. Er moet sprake zijn van een integrale afstemming, waarbij de
gemeenten de regie voeren en de organisaties en instellingen verantwoordelijk zijn voor
hun eigen expertise, maar bereid zijn om over de schutting te kijken. Huiselijk geweld moet
bij alle betrokkenen helder op het netvlies staan.

Wettelijk kader
Ten aanzien van huiselijk geweld is er sprake van meervoudige wetgeving.
In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft de gemeente de
verplichting tot het bieden van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en
beleid ter bestrijding van geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer
is gepleegd (prestatieveld 7). In de Wmo zijn delen van de Welzijnswet, de Wet Collectieve
Preventie Volksgezondheid (WCPV) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)
opgenomen, onder meer daar waar het betreft huiselijk geweld. Voorts zijn er de Wet op
de Jeugdzorg, het Wetboek van Strafrecht en de Wet Tijdelijk Huisverbod (in
voorbereiding) die een richtinggevend kader geven aan het beleidsterrein huiselijk geweld.

Landelijke ontwikkelingen
Naast de reeds beschreven rol van huiselijk geweld in de Wmo zijn er een aantal
ontwikkelingen die door de landelijke overheid worden ingegeven.
Het ministerie van VWS heeft gelden vrijgemaakt om een landelijk telefoonnummer op te
zetten voor meldingen van huiselijk geweld. Dit nummer wordt gekoppeld aan de regionale
Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld om in geval van een hulpvraag direct door te
kunnen verwijzen naar de juiste lokale/regionale hulpinstantie. Eén centraal nummer is
voor iedereen praktisch, er ontstaat één voorkant en aan de achterkant wordt de cliënt
direct geholpen door een hulpverlener uit de regio. Aan de lancering van het nummer en
bijbehorende website wordt ook een grootschalige landelijke publiekscampagne
verbonden. In de regio Noord-Veluwe wordt hierop meegelift.
Een tweede belangrijke ontwikkeling is de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod. De
verwachting is dat deze wet begin 2008 in werking zal treden. De uitvoering van de wet
komt te liggen bij de burgemeester. Deze kan indien er een dreiging of daadwerkelijk
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sprake is van huiselijk geweld, de pleger 10 dagen een huisverbod opleggen. Binnen deze
10 dagen dient de hulpverlening voor zowel de pleger, het slachtoffer als eventuele
(kind)getuigen op gang te worden gebracht. De precieze uitwerking van de wet wordt
momenteel in 3 pilotprojecten in Groningen, Amsterdam en Venlo onderzocht. Het vraagt
een goede regionale afstemming om te komen tot een eenduidige werkwijze. Ook het
hulpverleningsaanbod moet toereikend zijn om deze snel en adequaat in te zetten.

Positionering aanpak huiselijk geweld in de regio
De portefeuillehouders Welzijn van de regio Noord-Veluwe hebben onderling afgesproken
dat huiselijk geweld de komende jaren een belangrijk thema is dat regelmatig aan de orde
komt in het maandelijks regionaal overleg.
Binnen het regionale verband heeft Harderwijk het voortouw genomen wat betreft
bestuurlijke en ambtelijke inzet op het vlak van huiselijk geweld, dit wordt ook de komende
jaren voortgezet. Harderwijk fungeert als trekker voor de aanpak huiselijk geweld in de
regio. Vanuit die positie onderhoudt zij het contact met de centrumgemeente, bereidt zij de
ambtelijke overleggen voor, alsmede de noodzakelijke beleidskeuzes. Tevens maakt de
gemeente Harderwijk namens de overige gemeenten de afspraken met regionale en
landelijke instanties waar het gaat om activiteiten die plaats vinden vanuit het
samenwerkingsverband. Dit betekent niet dat de overige gemeenten niets (meer) hoeven
doen. De regiogemeenten dienen ook hun verantwoordelijkheid te nemen, in de vorm van
ambtelijke capaciteit, communicatie en middelen, om in gezamenlijkheid de aanpak van
huiselijk geweld vorm te geven.

Positionering aanpak huiselijk geweld in de gemeenten
Het primaat voor de beleidsontwikkeling op het terrein van huiselijk geweld ligt in alle
regiogemeenten bij de afdeling Welzijn. Elke gemeente heeft een beleidsambtenaar om
lokaal met het onderwerp bezig te zijn. De invulling verschilt per gemeente en is mede
afhankelijk van de overige beleidsvelden van de betrokken ambtenaar. De verantwoordelijk
ambtenaar onderhoudt de interne contacten met relevante beleidsterreinen.
Om de aanpalende beleidsterreinen te informeren waar huiselijk geweld geborgd zou
moeten worden in beleidsnota’s zijn de ambtenaren die zich bezig houden met jeugd,
ouderen, zorg, Wmo, veiligheid en maatschappelijke opvang/OGGZ uitgenodigd voor een
werkbijeenkomst begin februari 2007. Tijdens de bijeenkomst zijn informatie, standpunten
en ideeën uitgewisseld, wat heeft geleid tot een grotere betrokkenheid bij de thematiek.
Het streven is er op gericht om op alle terreinen de problematiek van huiselijk geweld te
borgen in beleidsnota’s (voor zover dit niet wettelijk is geregeld). Het vergroten van de
interne betrokkenheid moet tot gevolg hebben dat huiselijk geweld op een integrale manier
binnen het gemeentehuis wordt benaderd en dat het gezamenlijk streven wordt: “Stop
huiselijk geweld!”.

Rol centrumgemeente Zwolle
Als centrumgemeente voert Zwolle de regie over de Maatschappelijke Opvang en het
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Hiervoor krijgt zij financiële middelen van het Rijk.
Ten aanzien van Maatschappelijke Opvang en huiselijk geweld hanteert Zwolle de
beleidsagenda 2005-2009, waarin omschreven is welke doelstellingen zij heeft en op
welke wijze zij hieraan wil voldoen. De beleidsagenda vormt het beleidskader voor de
regio’s waarvoor zij verantwoordelijk is (Noord-Veluwe en IJssel-Vecht). De geformuleerde
doelstellingen voor de regio Noord-Veluwe passen in de beleidsagenda van de gemeente
Zwolle.
Over de rol, invulling en verantwoordelijkheid van de aanpak huiselijk geweld in de regio
Noord-Veluwe worden afspraken gemaakt tussen de regiogemeenten en Zwolle als
centrumgemeente.
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Hoofdstuk 2. De feiten en cijfers
Huiselijk geweld komt helaas vaker voor dan we verwachten. Uit landelijke cijfers blijkt dat
bijna de helft van de bevolking tussen de 18 en 70 jaar zelf ooit slachtoffer is (geweest)
van huiselijk geweld. Geschat wordt dat slecht 10-12% van de slachtoffers een melding
doet bij de politie.
Verschillende instanties in de regio Noord-Veluwe houden gegevens bij rondom huiselijk
geweld. In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verschillende cijfers.
Vanaf medio 2004 wordt in de politieregio Noord en Oost Gelderland geregistreerd of een
bepaald incident betrekking heeft op huiselijk geweld. Dit gebeurt conform de landelijke
afspraken binnen de politie.
De cijfers laten voor de regio een wisselend beeld van het aantal meldingen zien. Het
aantal bedreigingen is sterk afgenomen. Lichamelijk geweld en overig huiselijk geweld zijn
daarentegen toegenomen. Eenzelfde wisselend beeld is te zien voor het aantal aangiftes.
Tussen de gemeenten onderling zijn duidelijke verschillen zichtbaar, zowel in totale
omvang als in af- en toename van meldingen en aangiftes. Voor een gedetailleerd
overzicht per gemeenten wordt verwezen naar bijlage I.
Tabel 1. Registratie politie

Bedreiging
Waarvan aangifte opgenomen
Belaging (stalking)
Waarvan aangifte opgenomen
Lichamelijk geweld
Waarvan aangifte opgenomen
Psychisch geweld
Waarvan aangifte opgenomen
Seksueel geweld
Waarvan aangifte opgenomen
Overig
Waarvan aangifte opgenomen
TOTAAL
Waarvan aangifte opgenomen

2005
82
54
11
4
138
84
58
2
13
7
29
7
331
158

2006
55
40
15
12
160
98
61
2
17
11
44
11
352
174

Bron: Politie Noord en Oost Gelderland

Naast de politie worden ook gegevens bijgehouden door instanties als het Advies en
Meldpunt Kindermishandeling (AMK), het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG)
en het ministerie van Justitie/Reclassering. Deze cijfers kunnen een overlap vertonen met
de gegevens van de politie. Een volledig (geïntegreerd) overzicht is niet te geven, omdat
de systemen niet op elkaar aansluiten en er geen uitwisseling van gegevens plaats vindt.
Uitsplitsing naar afzonderlijke gemeenten is niet altijd mogelijk vanwege de
registratiesystematiek.
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De gegevens van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling hebben betrekking op zowel
kindermishandeling (fysiek, psychisch en seksueel) als op kinderverwaarlozing. Het AMK
is onderdeel van Bureau Jeugdzorg.
Tabel 2. Overzicht AMK, regio Noord-Veluwe

Soort contact
Meldingen
Consulten
Adviezen

Aantal
111
52
155

Bron: AMK/BJz Gelderland

De in de tabel genoemde contacten behoeven enige toelichting. Op het moment dat het AMK een
melding krijgt van kindermishandeling dan stelt zij een onderzoek in. Indien blijkt dat er
daadwerkelijk sprake is van mishandeling dan volgt een strafrechtelijk en hulpverleningstraject.
Bij consulten geeft het AMK informatie over de te volgen stappen aan degene die contact opneemt.
Daarnaast worden adviezen gegeven in algemene zin.
Tabel 3. Meldingen waarbij geweld tegen kinderen zeker een rol speelt

Gemeente
Putten
Ermelo
Elburg
Oldebroek
Nunspeet
Harderwijk
TOTAAL

Aantal
0
2
2
3
3
4
14

Bron: AMK/BJz Gelderland

Tabel 3 geeft een overzicht van het aantal gevallen waarin daadwerkelijk sprake is van
kindermishandeling of –verwaarlozing.
Het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) heeft de functie van front-office. Iedereen die
vragen heeft over of een melding van huiselijk geweld kan hier terecht. Indien er sprake is van
huiselijk geweld, dan verwijst het ASHG degene die contact opneemt door naar de juiste
hulpverlener. Soms is het nodig om een vervolggesprek te houden.
Voor de regio Noord-Veluwe is het ASHG vanaf november 2006 operationeel. De gepresenteerde
cijfers geven dan ook een enigszins vertekend beeld, omdat het steunpunt nog maar kort
operationeel is.
Tabel 4. Meldingen bij ASHG over 2006

Voor welk aanbod is contact gezocht
Advies en informatie
Consultatie
Coördinatie deskundigheidsbevordering
Vraagverheldering en doorverwijzing
Totaal

Totaal
323
134
5
107
569

Noord-Veluwe
19
7
1
1
28

Bron: ASHG/VOO

In tabel 4 is weergegeven met welke reden er contact is gezocht met het ASHG. In bijna 20% van de
gevallen (107 van de 569 contacten) is er sprake van doorverwijzing naar de hulpverlening.
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In veel gevallen blijft huiselijk geweld niet beperkt tot één keer. Tabel 5 geeft een overzicht van het
aantal meldingen waarbij er sprake is van recidive (herhaling van het geweld). Op het totaal van 107
doorverwijzingen is 26 herhalingen bijna een kwart! Waarbij moet worden opgemerkt dat naar
schatting het aantal meldingen slechts 12% van het werkelijke aantal gevallen huiselijk geweld
bedraagt.
Tabel 5. Herhaalde meldingen bij ASHG

Melder
Omstander
Ouder als slachtoffer van hun
meerderjarige kinderen
Professionals
Vrouwen als slachtoffer
Overig
TOTAAL

Totaal
1
1
6
16
2
26

Bron: ASHG/VOO

Er zijn verschillende personen die contact opnemen met het ASHG. In tabel 6 is een overzicht
weergegeven van de doelgroep.
Tabel 6. Doelgroep beller ASHG
Doelgroep
Professional
Particulier
Overige
Totaal

Totaal
286
274
9
569

Noord-Veluwe
16
12
0
28

Bron: ASHG/VOO
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Hoofdstuk 3. Benadering aanpak huiselijk geweld
In dit hoofdstuk wordt beschreven welke benaderingen van de aanpak huiselijk geweld er
zijn. Ook wordt aangegeven op welke wijze dat in de regio Noord-Veluwe gestalte krijgt.
De aanpak van huiselijk geweld is te onderscheiden in drie facetten, de preventie, de
signalering en de hulpverlening. De preventie richt zich op het voorkomen van huiselijk
geweld. Het adequaat oppikken van signalen van huiselijk geweld is noodzakelijk om in
een zo vroeg mogelijk stadium het geweld te kunnen stoppen. Wanneer er daadwerkelijk
sprake is van huiselijk geweld moet de hulpverlening doeltreffend zijn en moet er voor de
gehele keten een sluitende aanpak zijn.
Preventie
Voorkomen is beter dan genezen, dat geldt zeker ook voor huiselijk geweld. Om dit te
bereiken is noodzakelijk te zorgen voor een gerichte informatiestroom richting
verschillende doelgroepen en betrokkenen onder het motto “huiselijk geweld kan niet en
mag niet worden getolereerd”. Dit gebeurt onder meer door het opzetten van een
publiekscampagne, zodat de bevolking geïnformeerd over (de aanpak van) huiselijk
geweld. Door middel van posters, flyers, foldermateriaal en radio- en TV spots wordt
getracht de boodschap over te brengen. Aansluiten bij landelijke en provinciale initiatieven
is wenselijk om zoveel mogelijk bereik en effect te creëren.
Verder worden er in overleg met het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld scholingen
georganiseerd voor professionals die met huiselijk geweld te maken kunnen krijgen. Door
middel van de scholing zijn ze beter in staat om de mensen waarmee zij werken informatie
over huiselijk geweld te verschaffen. De belangrijkste boodschap die moet worden
overgebracht is dat huiselijk geweld niet thuishoort in de hedendaagse maatschappij.
Ook het nog op te zetten Centrum voor Jeugd en Gezin kan een rol gaan spelen bij de
preventie van huiselijk geweld.
Extra aandacht wordt gegeven aan risicogroepen als allochtonen, meisjes als slachtoffer
van loverboys en kinderen.
Signalering
Het is van groot belang dat iedereen in de regio Noord-Veluwe weet wat hij of zij moet
doen wanneer hij/zij getuige is van huiselijk geweld. Er kan sprake zijn van direct getuige
(feitelijk zien/horen dat er geweld gebruikt wordt) of op een indirecte manier
(verwondingen of afwijkend gedrag) te weten komen dat iemand te maken heeft met
huiselijk geweld.
Door middel van een gerichte publiekscampagne wordt de bevolking geïnformeerd over het
bestaan van het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en het feit dat huiselijk geweld
bespreekbaar moet zijn.
Naast informatie voor de bevolking is het ook van belang om professionals en vrijwilligers
die te maken kunnen krijgen met huiselijk geweld te trainen op het vroegtijdig signaleren
van het geweld. Belangrijke personen hierbij zijn bijvoorbeeld huisartsen, docenten,
kleuterleidsters, medewerkers consultatiebureau en Centrum voor Jeugd en Gezin en
mensen in de thuiszorg, maar ook vrijwilligers die actief zijn binnen het welzijnswerk,
ouderenwerk, de levensbeschouwelijke organisaties of de sportvereniging. Hoe eerder een
signaal van huiselijk geweld wordt opgepikt en hierop wordt gereageerd, des te eerder kan
de hulpverlening op gang komen en het geweld een halt worden toegeroepen.
Hulpverlening
Het bieden van adequate hulp aan slachtoffers, plegers en getuigen is op dit moment het
belangrijkste aspect bij de aanpak van huiselijk geweld. Bij de hulpverlening moet er
sprake zijn van een systeemgerichte benadering, wat wil zeggen dat er voor alle betrokken
partijen (slachtoffer, pleger en getuige) gelijktijdig een traject van hulp in gang wordt
gezet. De verschillende partijen die betrokken zijn bij de hupverlening worden de
ketenpartners genoemd. De ketenpartners dienen integraal te werk te gaan, waarbij de
Regionale beleidsnota aanpak huiselijk geweld
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verschillende hulpverleners die betrokken zijn bij een casus van elkaar weten wie waar
mee bezig is. Dit is noodzakelijk om te voorkomen dat de hulpverlening langs elkaar heen
werkt, dingen dubbel doet of zelfs helemaal niet. Hierover dienen heldere afspraken te
worden gemaakt, die ook worden nageleefd.
Om alle betrokkenen bij huiselijk geweld de juiste hulp te kunnen bieden is een sluitend
aanbod nodig. Het huidige aanbod van hulpverlening om de regio Noord-Veluwe is
momenteel nog niet toereikend, er zijn nog een aantal witte vlekken. Het gaat voornamelijk
om de capaciteit voor daderhulpverlening en de hulp aan kinderen die getuige zijn
geweest van huiselijk geweld.
In het convenant is vastgelegd dat de ketenpartners gezamenlijk streven om deze hiaten
zo snel en goed mogelijk op te vullen, zodat er sprake is van een sluitende,
systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld op de Noord-Veluwe.
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Hoofdstuk 4. Doelgroepen
Er zijn verschillende groepen in de samenleving die te maken kunnen krijgen met huiselijk
geweld. Onderstaand worden een aantal groepen nader toegelicht.
Vrouwen
Vrouwen vormen vaak de belangrijkste groep slachtoffer van huiselijk geweld. Hoewel
mannen en vrouwen ongeveer in gelijke mate met huiselijk geweld worden geconfronteerd,
is het geweld tegen vrouwen meestal ernstiger en vaker seksueel van aard. Voor een
aantal vrouwen is de situatie zo heftig dat zij het huis uit vluchten en onderdak zoeken bij
een opvangcentrum. Voor de regio Noord-Veluwe kan gebruik gemaakt worden van het
aanbod van de Vrouwenopvang Overijssel, gesitueerd in Zwolle of van Hera in Apeldoorn.
Het aantal vrouwen dat hun toevlucht zoekt in een opvangcentrum is de afgelopen jaren
sterk gestegen.
Meisjes & loverboys
Een specifieke vorm van huiselijk geweld is de loverboys problematiek. Loverboys bouwen
een relatie met een meisje op, om haar vervolgens later in de prostitutie te laten werken.
Door de afhankelijkheidsrelatie met de loverboys durven veel slachtoffers hiervan geen
melding te doen. In de meeste gevallen wordt er (gedreigd met) geweld om het meisjes tot
prostitutie te dwingen of om te voorkomen dat ze aangifte doet bij de politie.
Mannen
Bij huiselijk geweld wordt snel gedacht dat de man de pleger is. De mate waarin mannen
en jongens met geweld in aanraking komen is ongeveer net zo groot als bij de vrouwen.
Deze groep wordt echter vaak vergeten. Er rust een zeer groot taboe op mannelijke
slachtoffers van huiselijk geweld. In de hulpverlening wordt momenteel gewerkt aan
geschikte programma’s om jongens en mannen die slachtoffer zijn te begeleiden.
Kinderen
De groep kinderen kan worden opgedeeld in slachtoffers en getuigen. Soms kan er echter
ook sprake zijn dat het kind de oorzaak (pleger) is van huiselijk geweld. Het bieden van
hulp bij de opvoeding, voor zowel de ouders als het kind, kan zorgen voor een hanteerbare
thuissituatie.
Het kind dat slachtoffer is van huiselijk geweld (lichamelijk, psychisch of seksueel) heeft
zo snel mogelijk hulp nodig. Landelijk zijn er Advies en Meldpunten Kindermishandeling
(AMK) opgezet om kindermishandeling tegen te gaan. Het AMK biedt zelf geen hulp, maar kan
er wel voor zorgen dat de noodzakelijke hulpverlening op gang komt.
Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld komen vaak in een loyaliteitsconflict. Zij
moeten dan kiezen voor één van ouders. De psychische gevolgen, nu én later, zijn enorm.
Er zijn specifieke programma’s ontwikkeld voor de hulp aan deze groep.
Ouderen
Ouderenmishandeling
wordt
nog
onvoldoende
herkend
en
onderkend.
Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in relaties met
beroepskrachten. Er is bijna altijd sprake van een persoonlijke of professionele relatie
tussen degene die mishandelt en de oudere. De mishandeling kan het resultaat zijn van
zowel actief (plegen van handelingen) als passief (nalaten van handelingen) gedrag.
In een aantal gevallen zijn de mishandelingen moedwillig en is er sprake van opzettelijke
mishandeling. Bij opzettelijke mishandeling weten de plegers heel goed wat ze doen. Ze
handelen uit financieel gewin, desinteresse of wraak. Soms wortelt ouderenmishandeling
in een lange traditie van familiegeweld en -conflicten.
De mishandeling kan ook het gevolg zijn van overbelasting van de mantelzorger. Dit heeft
de term ‘ontspoorde mantelzorg’ gekregen. Er is meestal geen sprake van opzet. De
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verzorgers beseffen niet dat ze te ver gaan in hun doen of laten (verwaarlozing). Hun
acties komen voort uit onmacht en zijn eigenlijk een noodkreet.
Allochtonen
Een doelgroep waarbij huiselijk geweld nog moeilijker bespreekbaar is, wordt gevormd
door de allochtone bevolking. Door de ‘wij-cultuur’ ontstaat er een gesloten gemeenschap
met specifieke beelden over trots en eer, gevoelens en taboes, alsook opvattingen over
mannen- en vrouwenrollen. Daarnaast kan de taal een barrière vormen om het probleem te
bespreken. Inzicht in de cultuurgebonden gevoeligheden is noodzakelijk om de nevel
rondom huiselijk geweld te doorbreken. Het bespreekbaar maken en het zorgen voor de
juiste hulpverlening is bij deze doelgroep van uitermate groot belang.
Binnen een aantal niet-westerse culturen komt eergerelateerd geweld voor. Als gevolg van
de aantasting van de kuisheid van (voornamelijk) de vrouw, voelt de familie zich in haar
eer aangetast. De eer van de familie word gezuiverd door gedwongen uithuwelijking,
geweld of zelfs doodslag (eerwraak). Dit vraagt om specifieke kennis van de hulpverlening.
Plegers
Huiselijk geweld ontstaat soms plotseling. In een aantal gevallen er is er sprake van een
groei naar een uitbarsting toe. Er is echter altijd een oorzaak aan te geven. De redenen
voor geweld in de huiselijke sfeer zijn vaak zeer verschillend. Individuele, relationele en
maatschappelijk factoren zijn van invloed op het geweld. Aanleidingen voor huiselijk
geweld kunnen onder meer zijn gezinsconflicten, stress, verslaving of psychische
problemen. Goede hulpverlening aan plegers/plegers van huiselijk geweld is van groot
belang. Tijdig ingrijpen kan verdere mishandeling voorkomen.
Momenteel wordt er geëxperimenteerd met een tijdelijk huisverbod voor pleger. Dit houdt
in dat een pleger bij dreiging van huiselijk geweld gedurende 10 dagen niet in of bij het
huis mag komen. In die periode dient de hulpverlening op gang te komen voor zowel het
slachtoffer als de pleger. Het is dus van groot belang dat er heldere afspraken zijn tussen
de verschillende hulpverleningspartijen, zodat er adequaat hulp geboden kan worden.
Verwacht wordt dat deze maatregel in de loop van 2008 landelijk ingevoerd gaat worden.

Accenten
Naast de beschreven doelgroepen spelen er in de regio Noord-Veluwe een aantal
aspecten een rol die van belang zijn voor de adequate aanpak van huiselijk geweld.
Het geloof in z’n algemeenheid speelt in de regio Noord-Veluwe een grote
maatschappelijke rol. In een aantal gevallen kan er sprake zijn van een gesloten
gemeenschap met eigen normen en waarden. Het bespreekbaar maken van het geweld is
dan een eerste vereiste.
Natuurlijk kan het geloof ook troost bieden wanneer er sprake is van geweld in de
huiselijke situatie. Dit betekent dat de kerk ook een speler kan zijn waar het gaat om het
signaleren van huiselijk geweld en mogelijk zelfs het verlenen van hulp. Gezocht moet
worden naar de invulling van de rol die de levensbeschouwelijke organisaties kunnen
spelen bij zowel de signalering als de hulpverlening.
Het benaderen van of hulpverlenen aan bepaalde doelgroepen vraagt om specifieke kennis
en vaardigheden van de betrokkenen. Culturele barrières en taalproblemen kunnen de
hulpverlening soms in de weg staan. Professionals dienen getraind te worden op het
adequaat omgaan met deze problematiek. Gezien het belang is het noodzakelijk om te
zoeken naar financiële mogelijkheden voor de uitvoering hiervan.
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Hoofdstuk 5. De organisaties
Er zijn diverse organisaties betrokken bij de aanpak van huiselijk geweld. De gemeenten
hebben hierin een regierol te vervullen. In dit hoofdstuk worden de organisaties die zich
bezig houden met huiselijk geweld kort weergegeven. Te beginnen met de gemeente,
gevolgd
door
de
ketenpartners
en
tot
slot
de
semi-professionele
en
vrijwilligersorganisaties. Binnen de gemeentelijk organisatie zijn meerdere relevante
beleidsterreinen die raakvlakken hebben met huiselijk geweld, deze worden in een paar
regels beschreven. Per gemeente zijn er echter lokale verschillen in de opbouw van de
interne organisatie.

Gemeentelijke organisatie
Welzijn
Welzijn is een containerbegrip waarin diverse beleidsvelden kunnen worden
ondergebracht, onder meer jongerenwerk, ouderenbeleid, algemeen welzijnsbeleid,
opbouwwerk en maatschappelijke opvang en verslavingszorg. In de regio Noord-Veluwe
hebben de gemeenten afgesproken dat de primaire beleidsverantwoordelijkheid ten
aanzien van huiselijk geweld bij de afdelingen Welzijn ligt. Dit mede vanuit de optiek dat
het een maatschappelijk probleem is, waarbij veel hulpverleningsinstellingen betrokken
zijn.
Binnen de verschillende beleidsvelden van het welzijnsbeleid dient aandacht te zijn voor
het thema huiselijk geweld. Deze nota geeft hiervoor het algemene kader weer. In
specifieke nota’s, bijvoorbeeld over jeugdbeleid of ouderenbeleid, moet aandacht
geschonken worden aan huiselijk geweld en het voorkomen ervan.
In de uitvoering wordt vaak gebruik gemaakt van jeugd- en jongerenwerkers,
opbouwwerkers of ouderenwerkers. Deze professionals, in dienst van, gedetacheerd bij of
ingehuurd door de gemeente vormen een belangrijke schakel in de signalering van
huiselijk geweld. Zij komen op plaatsen waar ook slachtoffers, plegers en getuigen komen.
Het is dus van groot belang dat zij getraind worden in het oppikken van signalen en
hiermee adequaat handelen.
Openbare orde en veiligheid
Wetgeving en de inzet van politie vormen het raakvlak met huiselijk geweld en openbare
orde en veiligheid. Dit wordt verder versterkt door de komst van de Wet tijdelijk huisverbod
(medio 2008).
De burgemeesters in het politieregio Noord en Oost Gelderland hebben onderling
afgesproken dat er voor het eind van 2007 in elke gemeente een integraal veiligheidplan
ligt. In dit plan kan huiselijk geweld worden opgenomen als speerpunt.
Afstemming tussen de afdeling welzijn en openbare orde en veiligheid over huiselijk
geweld is noodzakelijk om gezamenlijk op te trekken in de aanpak van huiselijk geweld.
Onderwijs
Het onderwijs heeft een belangrijke rol bij het signaleren van huiselijk geweld bij kinderen.
Niet alleen de leerkrachten en docenten, maar ook de conciërge, de schoolarts,
leerplichtambtenaar en andere gerelateerde beroepskrachten moeten getraind worden in
het oppikken van signalen bij kinderen die slachtoffer of getuige zijn van geweld in
huiselijke kring. Om hieraan gerichte sturing te kunnen geven is het wenselijk om met de
betrokken instellingen afspraken te maken over het gebruik van een vastgesteld protocol.
Dit vooruitlopend op landelijke ontwikkelingen.
Lokaal gezondheidsbeleid
Op grond van de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV) heeft elke gemeente
een lokaal gezondheidsbeleidsplan. Binnen dit plan wordt ook aandacht besteed aan de
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Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ). In het kader van de regievoering is door
de gemeenten een beleidsoverleg OGGZ opgezet. Dit overleg heeft tot doel het afstemmen
van ontwikkelingen op het terrein van de openbare geestelijke gezondheidszorg tussen de
verschillende betrokkenen. De afgevaardigden van partijen die bij dit overleg betrokken
zijn hebben mandaat om toezeggingen te doen in het kader van beleidswijzigingen. Omdat
voor zowel huiselijk geweld als OGGZ dezelfde instellingen om tafel zitten, wordt bekeken
of het mogelijk is om huiselijk geweld aan te haken bij het OGGZ-overleg.
Met de komst van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een deel van het
OGGZ beleid hierin ondergebracht.
Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo)
Gemeenten worden met de Wmo verantwoordelijk voor maatschappelijke ondersteuning.
Maatschappelijke ondersteuning omvat activiteiten die het mensen mogelijk maken om
mee te doen in de samenleving. De taken zijn onderverdeeld in 9 prestatievelden, waarvan
het Rijk de kaders heeft vastgesteld. Prestatieveld 7 verplicht de gemeente tot ‘het bieden
van maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang en beleid ter bestrijding van
geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd’. De
gemeente dient dus voorzieningen te realiseren of afspraken te maken met hulpverleners
om de gevraagde opvang mogelijk te maken. Huiselijk geweld komt dus nadrukkelijk op het
conto van de gemeente te liggen.
Omdat er veel verschillende beleidsterreinen betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk
geweld is afstemming en samenwerking een vereiste. Het is van cruciaal belang dat ten
aanzien van huiselijk geweld de neus dezelfde kant op hebben. Integraal werken moet dus
een vanzelfsprekendheid zijn bij het voorkomen en de aanpak van huiselijk geweld.

Professionele organisaties (ketenpartners)
De professionele instellingen die betrokken zijn bij huiselijk geweld worden ketenpartners
genoemd. Er is vaak sprake van meerdere organisaties die op verschillende momenten
betrokken zijn/raken bij de hulpverlening (keten).
In regionaal verband zijn samenwerkingsafspraken gemaakt met de ketenpartners die
betrokken zijn bij de hulpverlening rondom huiselijk geweld. De afspraken zijn gevat in een
convenant dat door verschillende partijen is ondertekend. Het convenant is als bijlage bij
deze nota gevoegd.,
Een deel van de ketenpartners is vertegenwoordigd in de Stuurgroep Huiselijk Geweld
regio Noord-Veluwe. Deze stuurgroep bestaande uit directieleden en managers van
hulpverleningsinstellingen, gemeenten en politie/justitie stemmen het beleid ten aanzien
van de aanpak van huiselijk geweld op elkaar af. De regie is in handen van de gemeenten,
welke bestuurlijk is vertegenwoordigd door de wethouder Welzijn van de gemeente
Harderwijk. Het opgestelde convenant is uitgebreid besproken en heeft instemming van de
stuurgroep. De instellingen die in de eerste ronde hebben meegetekend zitten allen in de
stuurgroep. In de loop van 2008 wordt de samenstelling van de stuurgroep geëvalueerd en
eventueel bijgesteld.
De volgende organisaties/instellingen zullen het convenant ondertekenen:
- Politie Noord en Oost Gelderland, district Noordwest Veluwe
- GGD regio Noord-Veluwe
- Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe
- GGZ Meerkanten
- Bureau Slachtofferhulp
- MEE Veluwe
- Icare
- Bureau Jeugdzorg Gelderland/AMK
- Reclassering Oost Nederland
- CWS, namens de gezamenlijke woningbouwcorporaties
Regionale beleidsnota aanpak huiselijk geweld
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-

Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zwolle/Vrouwenopvang Overijssel
Kairos
RIAGG Zwolle
Regiogemeenten Noord-Veluwe (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek
en Putten)
Centrumgemeente Zwolle
CAD

Alle regionale hulpverleningsinstanties hebben lokale
convenantafspraken werken dus op lokaal niveau door.

vestigingen.

De

gemaakte

Naast de professionele hulpverleningsinstanties zijn er tal van personen en vrijwilligers
organisaties die huiselijk geweld kunnen signaleren. Hierbij kan gedacht worden aan onder
meer scholen, kinderopvang, (huis)artsen en levensbeschouwelijke organisaties.
Hiermee worden op lokaal niveau, indien gewenst, afzonderlijke afspraken gemaakt,
waarbij het uitgangspunt is aan te sluiten bij het ondertekende convenant.
Procesmanager
Om de samenwerking tussen de ketenpartners te stroomlijnen en op uitvoeringsniveau de
lopende casussen te volgen, wordt voorgesteld te gaan werken met een procesmanager.
Een
van
de
taken
van
de
procesmanager
is
het
samenbrengen
van
hulpverleninginstellingen die betrokken zijn bij één en dezelfde casus. Alle ketenpartners
die het convenant aanpak huiselijk geweld hebben ondertekend, verplichten zij zich tot
deelname aan de overleggen die op initiatief van de procesmanager worden belegd. Onder
leiding van de procesmanager zoeken de betrokken instellingen naar afstemming en
wisselen ze informatie uit. Over het uitwisselen van cliëntgegevens worden nadere
afspraken gemaakt. De procesmanager heeft het mandaat om zijn doorzettingsmacht te
gebruiken indien dat voor het hulpverleningsproces noodzakelijk is. Het volgen van het
hulpverleningstraject behoort eveneens tot de taak van de procesmanager.
Indien de samenwerking tussen de verschillende instelling niet verloopt zoals gewenst,
dan is het aan de procesmanager om dit aan te kaarten, onder meer in de stuurgroep
huiselijk geweld.
Gezien het profiel van de procesmanager, voornamelijk in de uitvoerende sfeer, ligt het in
de lijn dat deze wordt ondergebracht bij één van de preferente hulpverleningsinstellingen.
De financiering van de procesmanager komt grotendeels te liggen bij de zes
regiogemeenten. Door middel van beleidsgestuurde contract financiering met de instelling
worden heldere afspraken gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden van de
procesmanager.
Ketenregistratie
Om zicht te krijgen op de omvang van de problematiek is het noodzakelijk om een goede
registratie te hebben. Deze registratie kan in een later stadium ook gebruikt worden om het
hulpverleningstraject te monitoren. Het uitwisselen van cliëntgegevens, onder strikte
voorwaarden, zorgt voor een efficiënt werkende keten, waarbij gezamenlijk een snelle
interventie kan worden uitgevoerd om het geweld te stoppen. Momenteel wordt in een
verkennende fase onderzocht welke mogelijkheden er zijn op het terrein van de
ketenregistratie en welke consequenties dit voor alle betrokken heeft (beleidsmatig en
financieel).
Hulpaanbod
In de regio Noord-Veluwe zijn diverse hulpverleninginstellingen actief op het terrein van
huiselijk geweld. Het aanbod dat zij doen laat helaas nog een aantal witte vlekken zien.
Met name de plegerhulpverlening en de hulp aan kinderen die getuige zijn (geweest) van
huiselijk geweld zijn momenteel onvoldoende. Omdat dit zeer specialistische hulptrajecten
zijn dient goed gekeken te worden op welke wijze dit kan worden aangevuld. Geld alleen is
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niet de oplossing, omdat het hier duidelijk ook over beschikbare capaciteit gaat. In
regionaal verband, mogelijk zelf provinciaal of interprovinciaal, dient gekeken te worden
naar een adequaat oplossing. Hetgeen niet mag betekenen dat er op dit moment bij een
acuut probleem geen hulpverlening kan plaats vinden. Over de regionale grenzen heen
stappen kan dan noodzakelijk zijn.
De gemeente Zwolle is in het kader van haar centrumfunctie ondermeer verantwoordelijk
voor de crisisopvang. Zij werkt hierin nauw samen met de gemeente Enschede. De
capaciteit is de afgelopen jaren uitgebreid met 4 plaatsen. Thans zijn er 10 plaatsen
beschikbaar in het gebied dat Zwolle vanuit haar centrumfunctie bediend. Indien nodig kan
ook gebruik gemaakt worden van crisisbedden van de Vrouwenopvang Hera in Apeldoorn.
Voor beide geldt echter ook dat zij een landelijke functie hebben.

Semi-professionele en vrijwilligersorganisaties
Naast professionele hulpverleningsorganisaties zijn er tal van semi-professionele en
vrijwilligersorganisaties die een rol spelen bij de aanpak van huiselijk geweld. Zij worden
gezien als vindplaatsen van slachtoffers en getuigen van huiselijk geweld. Door hun
activiteiten komen groepen mensen bij elkaar. Vrijwilligers binnen sportverenigingen,
levensbeschouwelijke organisaties, ouderenbonden en andere organisaties kunnen door
hun betrokkenheid direct of indirect in aanraking komen met huiselijk geweld. Zichtbaar
letsel of veranderingen in gedrag kunnen een signaal zijn dat er sprake is van huiselijk
geweld. Vrijwilligers zouden in staat moeten zijn om dergelijke signalen te herkennen en
hierop adequaat te reageren. Hiervoor is het noodzakelijk dat zij de juiste handvatten
krijgen aangereikt. Het geven van gerichte voorlichting voor deze doelgroep is primair een
taak die gemeente dient te faciliteren. Deskundigheidsbevordering ten aanzien van
huiselijk geweld is ook voor vrijwilligers van essentieel belang.
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Hoofdstuk 6. Doelstellingen en actieplan
De gemeenten in de regio Noord-Veluwe hebben een aantal doelen die zij nastreeft bij het
voorkomen en de aanpak van huiselijk geweld. Deze doelen moeten zichtbaar worden voor
burgers en bestuur in concrete resultaten en activiteiten. Er is een onderverdeling gemaakt
in preventie, signalering, hulpverlening en randvoorwaarden.
Doelstellingen op het terrein van preventie
Het ultieme streven dient er op gericht te zijn om te zorgen dat huiselijk geweld niet meer
voorkomt. Dat dit een vrijwel onmogelijke opgave is, behoeft geen toelichting. Toch is dit
daar waar we gezamenlijk naar streven. Om vervolgens te kijken naar een meer reële
doelstelling, het verminderen van (herhaling) van huiselijk geweld. Het terugbrengen van
het aantal gevallen van huiselijk geweld draagt bij aan een veiliger samenleving. Door
middel van een jaarlijkse publiekscampagne worden de inwoners van de regio NoordVeluwe geïnformeerd dat huiselijk geweld niet normaal is en niet geaccepteerd wordt.
Gestreefd wordt naar openheid over het onderwerp en mocht het dan toch voorkomen, dat
men dan weet hoe te handelen: aangifte doen door slachtoffers en melden door getuigen.
Een belangrijke rol bij de preventie is weggelegd voor het Advies- en Steunpunt Huiselijk
Geweld in Zwolle.
Voor de campagne wordt gebruik gemaakt van persberichten, foldermateriaal, poster,
flyers en radio- en TV spots. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangehaakt bij landelijke
campagnes of actieweken, zoals de week zonder geweld. Het motte van de landelijke
publiekscampagne voor 2007 is ‘Nu is het genoeg. Help jezelf. Help de ander.’
Concrete doelstellingen:
1. Stoppen van huiselijk geweld
2. Vermindering van (herhaling van) huiselijk geweld
Activiteiten:
• jaarlijkse publiekscampagne, met persberichten, foldermateriaal, poster, flyers en
radio- en TV spots
initiatief bij gemeenten in samenspraak met ASHG
Resultaten:
o verhogen meldingsbereidheid bij getuigen
o verhogen aangiftebereidheid bij slachtoffers
o vergroten van het aantal eerste meldingen huiselijk geweld
o verlagen van het aantal recidive meldingen
o verhogen meldingsbereidheid bij plegers
o verlagen van de drempel om hulp te zoeken
o vergroten bekendheid Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG)
Het vergroten van de aandacht op huiselijk geweld moet er toe leiden dat het onderwerp
uit de taboesfeer komt. De meldingsbereidheid van slachtoffers (en getuigen) moet
toenemen. Daarnaast is het streven om het geweld in te dammen en aan te pakken. Een
groter aantal meldingen sluit een vermindering van het geweld echter niet uit, hoewel het
wel tegenstrijdig klinkt. Nagegaan moet worden of een toename van het aantal meldingen
veroorzaakt wordt door een grotere meldingsbereidheid of dat er sprake is van meer
geweld.
Om een helder onderscheid te kunnen maken tussen eerste en recidive meldingen is een
goed werkend registratiesysteem noodzakelijk. In de (nabije) toekomst worden afspraken
gemaakt over de registratie van huiselijk geweld in de keten van politie/justitie en
hulpverleningsinstellingen, waarbij nadrukkelijk het onderscheid tussen de soorten
meldingen wordt meegenomen.
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Doelstelling op het terrein van signalering
Hoewel huiselijk geweld achter de voordeur plaats vindt, zijn signalen vaak buitenshuis
zichtbaar. Er zijn veel personen die als gevolg van hun werk (beroepsmatig of vrijwillig)
deze signalen kunnen op te pikken. Het gaat hierbij om professionals in de thuiszorg, op
peuter- en kleuterscholen, docenten, artsen, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers,
maar ook om vrijwilligers die in hun vrije tijd vormingswerk doen, sporttrainingen
verzorgen, amateurkunstprojecten begeleiden of anderszins vrijwilligerswerk doen. Deze
mensen moeten in staat worden gesteld om adequaat te reageren op signalen van huiselijk
geweld. Het trainen en scholen van deze mensen is van groot belang om huiselijk geweld
bespreekbaar te maken en het aantal gevallen van huiselijk geweld terug te dringen.
Concrete doelstelling:
1. Professionals en vrijwilligers herkennen vroegtijdig signalen van huiselijk geweld
en kunnen hierop adequaat reageren
Activiteiten
• faciliteren van deskundigheidstrainingen voor professionals en vrijwillig kader
- in regionaal verband worden hulpverleningsinstellingen de mogelijkheid
geboden om hun medewerkers scholing aan te bieden op het terrein van
aanpak huiselijk geweld. De gemeenten stellen hiervoor middelen ter
beschikking. Hiervoor wordt overleg gevoerd met de gemeenten, waarbij
Harderwijk als eerste aanspreekpunt dient. Ten aanzien van het vrijwillig
kader ondernemen de gemeenten zelf en afzonderlijk het initiatief voor
een aanbod en bijbehorende financiën
• overleg voeren met instellingen als scholen, peuter- en kleuterwerk om te komen
tot een meldcode kindermishandeling/huiselijk geweld
- het initiatief ligt bij de afzonderlijke gemeenten
Resultaten
o toegenomen deskundigheid op het terrein van huiselijk geweld, wat tot uiting
komt in het beter herkennen en adequaat reageren op signalen van huiselijk
geweld
o toegenomen meldingsbereidheid bij getuigen
o toegenomen bekendheid Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG)
o een hanteerbare meldcode voor professionals die een signaalfunctie hebben ten
aanzien van huiselijk geweld (eind 2008)
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Doelstelling op het terrein van hulpverlening
Indien er toch sprake is van huiselijk geweld, dan moet de hulpverlening goed zijn
georganiseerd. Partijen die betrokken zijn bij huiselijk geweld moeten van elkaar weten
wat ze doen. Afstemming en samenwerking tussen politie/justitie,
hulpverleningsinstellingen en gemeenten is essentieel om het huiselijk geweld te doen
stoppen. Systeemgericht werken, dat wil zeggen hulp voor zowel slachtoffer, pleger als
eventuele (kind)getuigen, moet door alle partijen worden toegepast en uitgedragen. Verder
dient, daar waar adequate (specifieke) hulpverleningstrajecten ontbreken, gekeken te
worden naar een geschikt (tijdelijk) aanbod. Op termijn dienen er geen witte vlekken in het
hulpaanbod in de regio Noord-Veluwe meer te zijn. Om de hulpverlening in de keten
optimaal te laten verlopen en de onderlinge samenwerking te versterken wordt voorgesteld
een procesmanager aan te stellen die hierop kan sturen. De ontwikkelingen met betrekking
tot het tijdelijk huisverbod worden actief gevolgd en hierop wordt tijdig ingespeeld.
Concrete doelstelling
1. Adequate hulpverlening voor slachtoffers, (kind)getuigen en plegers door
versterking van de ketenbenadering
Activiteiten
• aanstellen van een procesmanager (begin 2008)
- met als belangrijkste opdrachten:
• het zorgen voor afstemming tussen hulpverleners bij casussen
waarbij meerdere instellingen betrokken zijn
• het verbeteren van de samenwerking tussen
hulpverleningsinstellingen in de regio Noord-Veluwe
• het adviseren van de stuurgroep huiselijk geweld
• permanente deskundigheidsbevordering voor professionals
- in regionaal verband worden professionele hulpverleningsinstellingen de
mogelijkheid geboden om hun medewerkers scholing aan te bieden op het
terrein van aanpak huiselijk geweld. Hiervoor wordt overleg gevoerd
(inhoud en financiën) met de gemeenten, waarbij Harderwijk als eerste
aanspreekpunt dient. Ten aanzien van het vrijwillig kader ondernemen de
gemeenten zelf en afzonderlijk het initiatief voor een aanbod
• vorming Stuurgroep huiselijk geweld, bestaand uit de belangrijkste instellingen en
organisaties op het terrein van de aanpak huiselijk geweld (Politie Noord en Oost
Gelderland, district Noordwest Veluwe; GGD regio Noord-Veluwe; Maatschappelijke
Dienstverlening Veluwe; GGZ Meerkanten; Bureau Slachtofferhulp; MEE Veluwe;
Icare; Bureau Jeugdzorg/AMK; Reclassering; CWS, namens de gezamenlijke
woningbouwcorporaties; Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld/Vrouwenopvang
Overijssel; Kairos; gemeente Harderwijk namens de regiogemeenten Noord-Veluwe
(Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) en gemeente Zwolle)
- de voorbereidingen en verslaglegging van de stuurgroepvergaderingen,
alsmede het voorzitterschap liggen bij de gemeente Harderwijk
- Harderwijk neemt initiatief voor opstellen formele opdracht voor
Stuurgroep
- begin 2008 wordt de samenstelling van de stuurgroep bekeken en
desgewenst herzien
• voorbereidingen treffen voor de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod
- de gemeente Harderwijk neemt hierin voor de regio Noord-Veluwe het
initiatief om de verschillende partijen (gemeenten, hulpverlening en
politie) bij elkaar te brengen (medio zomer 2007)

Regionale beleidsnota aanpak huiselijk geweld

20

Definitief concept 16 mei 2007

Resultaat
o lokale casusoverleggen tussen relevante hulpverleners op initiatief van de
procesmanager
o sluitend aanbod hulpverlening voor kinderen, slachtoffers, getuigen en plegers
(eind 2008)
o ondertekend convenant met ketenpartners en gemeenten (medio 2007)
o eenduidige regionale uitvoering van de Wet tijdelijk huisverbod (eind 2007)
Doelstellingen op het terrein van de randvoorwaarden
De gemeenten voeren voor de regio Noord-Veluwe de regie op de aanpak van huiselijk
geweld. Om gericht te kunnen regisseren is het hebben van een beleidsplan noodzakelijk.
Tevens moet huiselijk geweld op de politieke en bestuurlijke agenda’s blijven. Op
gemeentelijk niveau zijn er drie beleidsdocumenten waarin in elk geval nadrukkelijke
aandacht dient te zijn voor het thema huiselijk geweld, te weten het Wmo-beleidsplan, het
integraal veiligheidsplan en natuurlijk de beleidsnotitie aanpak huiselijk geweld. Daarnaast
is het wenselijk om huiselijk geweld te borgen in beleidsplannen op het gebied van onder
meer jeugd en ouderen.
Concrete doelstelling
1. Aanpak huiselijk geweld is een aandachtspunt in gemeentelijke beleidsnotities
Resultaten
o vaststelling integrale beleidsnota aanpak huiselijk geweld regio Noord-Veluwe
(medio 2007)
o verankering in het regionale 4 jarige Wmo-beleidsplan (eind 2007)
o benoemen van huiselijk geweld in de Integrale Veiligheidsplannen van de
afzonderlijke gemeenten (eind 2007)
o er is bij elke gemeente ambtelijke capaciteit beschikbaar voor de lokale aanpak van
huiselijk geweld

Evaluatie
De beleidsnotitie heeft een looptijd van 3 jaar, net als het convenant met de ketenpartners.
Om na te gaan of de doelstellingen zijn bereikt wordt in de tweede helft van 2010 een
evaluatie gehouden. Op grond van de gegevens wordt een nieuwe nota opgesteld en
worden de doelen herzien.
Bij de evaluatie wordt niet alleen gebruik gemaakt van de gegevens van hulpverleningsinstellingen en de politie, maar ook van de Wmo Benchmark. Dit instrument voorziet in een
kwalitatieve en kwantitatieve analyse van het gevoerde beleid.
De situatie op 1 januari 2007 kan als nulpunt dienen om aan te refereren.
De gemeente Harderwijk neemt als trekker van huiselijk geweld in de regio Noord-Veluwe
het initiatief tot het uitvoeren van de evaluatie in 2010.
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Hoofdstuk 7. Financiën
Om de geformuleerde doelstellingen te bewerkstelligen zijn naast ambtelijke capaciteit ook
financiële middelen noodzakelijk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar gelden die in
regionaal verband worden ingezet en middelen die bestemd zijn voor de uitvoering van
lokale activiteiten en initiatieven.
Procesmanager
De belangrijkste impuls die in regionaal verband wordt gegeven, is het aanstellen van een
procesmanager. Voor de periode van 2 jaar worden middelen beschikbaar gesteld om
deze te kunnen aanstellen. De kosten voor de procesmanager worden geschat op € 82.500
per jaar (inclusief overhead). Dit bedrag wordt door de deelnemende regiogemeente
opgebracht naar rato van het aantal inwoners.
Publiekscampagne
Jaarlijkse wordt in de regio een publiekscampagne uitgevoerd in samenspraak met het
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld. Het beschikbare budget voor materiaal van de
landelijke campagne bedraagt circa € 10.000.
Deskundigheidsbevordering
Professionals en vrijwilligers die te maken kunnen krijgen met (signalen van) huiselijk
geweld dienen hun kennis bij te houden. Door middel van scholing en training kunnen zij
eerder signalen van huiselijk geweld herkennen en hiermee aan de slag.
Deskundigheidsbevordering van professionals is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van gemeenten en ketenpartners, daar waar ten aanzien van vrijwilligers het initiatief
voornamelijk
vanuit
de
gemeente
dient
te
komen.
De
kosten
voor
deskundigheidsbevordering van professionals wordt begroot op € 12.500 per jaar. De
kosten voor scholing van vrijwilligers worden meegenomen in de post overige activiteiten.
Hiervoor is een bedrag van € 8.500 begroot.
Gezamenlijke gemeentelijke verantwoordelijkheid
Het is niet de bedoeling dat één of meer gemeenten middelen beschikbaar stellen en
daarmee de activiteiten financieren in regionaal verband, terwijl andere gemeente geen
bijdrage doen.
Dit kan er toe leiden dat gemeenten de beschikbare middelen in gaan zetten voor lokale
activiteiten, wat ten koste gaat van de regionale en integrale aanpak van het probleem.
Aanvullende subsidies
Bekeken wordt in hoeverre er mogelijkheden zijn om subsidies aan te vragen bij het Rijk
en de provincie voor het uivoeren van specifieke activiteiten op het gebied van de aanpak
van huiselijk geweld.
Een andere mogelijkheid is het indienen van projectplannen bij de Europese Unie.
Momenteel wordt een plan opgesteld om 8.000 professionals in de provincie Gelderland te
scholen met betrekking tot de hulpverlening bij huiselijk geweld.
In bijlage III. is een overzicht opgenomen van de verschillende kostencomponenten en de
financieringsstructuur.
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Hoofdstuk 8. Tot slot
Huiselijk geweld is een maatschappelijk probleem. Het vraagt aandacht van iedereen, want
huiselijk geweld kan niet en mag niet meer plaats vinden in onze samenleving. Door
middel van publieksgerichte acties wordt geprobeerd huiselijk geweld uit de taboesfeer
gehaald. De inwoners van de regio moeten gaan beseffen dat geweld achter de voordeur
niet (meer) getolereerd wordt. En wanneer het dan toch plaats vindt, dan zou eenieder die
daarvan getuige is hier actie tegen moet ondernemen door het te melden bij het Advies- en
Steunpunt Huiselijk Geweld of het Advies en Meldpunt Kindermishandeling. Slachtoffers
worden aangemoedigd om aangifte te doen bij de politie, want elke vorm van geweld is
strafbaar.
In samenwerking met hulpverleninginstellingen en politie/justitie werken de gemeenten in
de regio Noord-Veluwe aan een adequaat en in voldoende mate beschikbaar hulpaanbod,
zodat alle betrokken de hulp krijgen die ze nodig hebben. Deze sluitende aanpak is alleen
mogelijk door gezamenlijk op te trekken. De gemeenten in de regio Noord-Veluwe nemen
hierin de regie, met als doel het stoppen van huiselijk geweld.
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Bijlage I. Politieregistratie huiselijk geweld naar gemeenten regio Noord-Veluwe
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Huiselijk geweld regio Noord-Veluwe 2005 & 2006
Elburg
2005 2006
Bedreiging
Incidenten (alleen huiselijk geweld)
Aangifte opgenomen
Verdachte gehoord
Slachtoffer
Belaging
Incidenten (alleen huiselijk geweld)
Aangifte opgenomen
Verdachte gehoord
Slachtoffer
Lichamelijk
Incidenten (alleen huiselijk geweld)
Aangifte opgenomen
Verdachte gehoord
Slachtoffer
Overig
Incidenten (alleen huiselijk geweld)
Aangifte opgenomen
Verdachte gehoord
Slachtoffer
Psychisch
Incidenten (alleen huiselijk geweld)
Aangifte opgenomen
Verdachte gehoord
Slachtoffer
Seksueel
Incidenten (alleen huiselijk geweld)
Aangifte opgenomen
Verdachte gehoord
Slachtoffer

Ermelo
2005 2006

Putten
2005 2006

Harderwijk
2005
2006

Nunspeet
2005 2006

Oldebroek
2005
2006

7
7
6
7

8
5
3
5

10
9
7
15

13
12
8
15

23
14
7
20

5
3
2
4

24
15
12
18

18
11
11
12

12
5
3
6

8
6
3
7

6
4
2
4

3
3
4
3

2
1
1
2

3
4
0
3

1
1
1
1

3
2
3
2

2
1
1
1

2
1
1
1

1
1
1
1

3
1
0
2

3
0
0
0

4
4
2
4

2
0
0
1

0
0
0
0

14
10
11
13

14
8
8
8

26
17
16
25

18
11
16
16

15
12
9
22

18
11
12
14

46
26
18
32

57
36
29
45

18
9
8
19

34
19
19
27

19
10
7
16

19
13
14
13

3
1
0
1

8
2
2
3

5
1
2
1

3
1
0
0

0
0
0
0

4
0
0
0

7
2
2
4

18
4
3
4

7
2
3
4

11
4
2
4

7
1
0
2

0
0
1
0

4
0
1
0

9
0
0
1

4
0
0
0

10
1
1
1

8
0
0
0

8
0
0
1

27
2
5
3

27
1
0
8

12
0
0
0

2
0
0
0

3
0
0
0

5
0
0
0

3
2
1
4

2
2
4
3

3
0
0
0

4
3
3
3

0
0
0
0

2
0
0
1

2
2
1
2

7
5
3
8

3
3
3
3

2
1
1
2

2
0
0
1

0
0
1
0

Bijlage II. Convenant
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Convenant

Aanpak Huiselijk Geweld
Regio Noord-Veluwe
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Inhoud

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Inleiding
Definities
Uitwisseling cliëntgegevens
Afspraken
Communicatie
Organisatie
Duur van het convenant
Evaluatie
Uitbreiding van de convenantpartners
Opzeggen

1
Inleiding
Op 8 juni 2006 vond een startconferentie aanpak huiselijk geweld plaats, georganiseerd door de
regiogemeenten van de Noord-Veluwe. Daarna is er een startnotitie opgesteld, die door alle 6 gemeenten
is aangenomen. Met deze startnotie zijn de eerste stappen gezet om te komen tot een goed
georganiseerde keten rondom huiselijk geweld op de Noord-Veluwe. Deze keten moet aansluiten op het
Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) te Zwolle, die deze functie ook heeft voor de regio’s
IJsselvecht en Twente. Vanaf 28 november 2006 is het ASHG operationeel voor de regio Noord-Veluwe.
Door middel van de ondertekening van dit convenant maken de hulpverleningsorganisaties en de
gemeenten op de Noord- Veluwe concrete afspraken met betrekking tot de gezamenlijke aanpak van
huiselijk geweld.
2
Definities
Huiselijk geweld
Onder huiselijk geweld wordt verstaan: al het geweld dat in huiselijke kring van het slachtoffer (en
getuigen) wordt gepleegd door (ex)partners, gezinsleden, familieleden en/of huisvrienden.
Geweld
Onder geweld wordt verstaan zowel lichamelijk, geestelijk als seksueel geweld.
Deze definitie omvat nadrukkelijk ook alle vormen van kindermishandeling en het kind als getuige van
huiselijk geweld in de eigen huiselijke kring.
Systeem van huiselijk geweld
Onder een systeem van huiselijk geweld wordt verstaan: het geheel van slachtoffer(s), pleger(s) en
getuigen van huiselijk geweld.
3
Uitwisseling cliëntgegevens
Informatie aan andere organisaties over cliënten wordt altijd uitgewisseld met medeweten van
betrokkenen, slachtoffer(s), pleger(s) en getuigen. Indien er sprake is van overmacht (gevaar of zware
belangen van de cliënt of van zijn (minderjarige) kinderen), dan kan de hulpverlener het beroepsgeheim
doorbreken en zonder toestemming cliëntgegevens uitwisselen.
In het geval van concrete hulpverlening waarbij meerdere hulpverleninginstellingen betrokken zijn,
worden specifiek afspraken gemaakt over het uitwisselen van cliëntgegevens. Het document “Spelregels
voor samenwerkingsverbanden huiselijk geweld” wordt hierbij als leidraad gebruikt.
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4
Afspraken
De convenantpartners zijn overeengekomen en verplichten zich zowel individueel als gezamenlijk tot het
plegen van inspanningen bij casussen van huiselijk geweld. Voor zover niet in dit convenant expliciet
opgenomen worden verdere uitvoeringsafspraken voor samenwerking in afzonderlijke documenten
vastgelegd en op basis van dit document geacht tot stand te zijn gekomen.
Het vertrekpunt voor de aanpak zijn de problemen van de cliënten die gezamenlijk het systeem van
huiselijk geweld vormen. Door zorgvuldige afstemming en samenwerking worden wachttijden korter en
door voorkoming van herhaald onderzoek wordt de snelle opvang en hulpverlening aan de cliënten
verbeterd.
De basis van de samenwerkingsafspraken, zoals vastgelegd in dit convenant, is een door alle
organisaties onderschreven en uitgedragen houding van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het
stoppen van huiselijk geweld op de Noord-Veluwe.
Hulpverleningsketen
Met dit document leggen de regiogemeenten en de betrokken hulpverleningorganisaties de afspraken op
lokaal en regionaal niveau vast. Daarnaast zijn er, op bilateraal niveau, afspraken gemaakt door het
ASHG met organisaties die dit convenant mede ondertekenen.
Strafrechtelijke keten
Er zijn afzonderlijke samenwerkingsafspraken gemaakt tussen politie, Openbaar Ministerie en
reclassering.
Om huiselijk geweld gezamenlijk te bestrijden moeten de convenantpartners aan de volgende
voorwaarden voldoen.
1) Men heeft een procedure huiselijk geweld.
2) De instellingen nemen huiselijk geweld als een aandachtspunt in hun beleid op.
3) Er wordt gestreefd naar een adequaat en dekkend hulpaanbod op de Regio Noord-Veluwe.
4) Men erkent dat huiselijk geweld een systeemprobleem is. De aanpak is gericht op het hele systeem,
slachtoffer, dader en eventuele (kind)getuigen. Er wordt hulp geboden ofwel er vindt een
doorverwijzing plaats naar de juiste instelling.
5) Voor directe aanmelding vanuit de ketenpartners is opgesteld hoe er aangemeld kan worden welke
informatie er nodig is, wachttijden en procesbeschrijving.
6) Men heeft kennis van de sociale kaart en verwijzen indien nodig door.
7) Er is een contactpersoon voor huiselijk geweld in de instelling
8) Men heeft de zorg voor deskundig personeel, en waar mogelijk wordt gezamenlijk gebruik gemaakt
van deskundigheidsbevordering.
9) De instelling werkt onvoorwaardelijk mee aan de verzoeken van de procesmanager inzake
individuele casusoverleggen huiselijk geweld.
5
Communicatie
De ondertekenaars dragen er zorg voor dat de afspraken die in het convenant en onderliggende
documenten zijn vastgelegd, binnen de eigen organisaties bekend zijn en nageleefd kunnen worden.
De ondertekenaars zijn verantwoordelijk voor het up-to-date houden van de convenantafspraken binnen
de eigen organisatie.
6
Organisatie
Dagelijkse uitvoering door organisaties
De dagelijkse uitvoering van het convenant wordt bewaakt door de organisaties zelf.
Alle organisaties die het convenant hebben ondertekend zorgen voor een contactpersoon die kan worden
aangesproken op de gemaakte afspraken. Personele of andere wijzigingen worden door de deelnemende
organisaties aan de procesmanager doorgegeven.
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Hulp van procesmanager
Op het moment dat een complexe zaak zich aandient, kan de betrokken instelling contact zoeken met de
procesmanager huiselijk geweld. Deze procesmanager stimuleert en bewaakt de uitvoering van de
samenwerkingsafspraken op lokaal en regionaal niveau. Ook signaleert de procesmanager de structurele
knelpunten in de aanpak van de hulpverlening en doet aanbevelingen om deze knelpunten op te lossen.
De procesmanager is als adviseur verbonden aan de stuurgroep huiselijk geweld.
Stuurgroep bewaakt
Op beleidsmatig niveau wordt de werking van dit convenant bewaakt door een stuurgroep waarin een
aantal ketenpartners bij de aanpak van huiselijk geweld op de Noord-Veluwe vertegenwoordigd is op
management of directieniveau:
 Politie Noord Oost Gelderland, district Noordwest Veluwe
 Bureau Jeugdzorg Gelderland/Advies en Meldpunt Kindermishandeling
 GGD Regio Noord-Veluwe
 GGZ Meerkanten
 Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zwolle/Vrouwenopvang Overijssel
 Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe
 Bureau Slachtofferhulp
 Gemeente Harderwijk, namens de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Putten en
Oldebroek
 Gemeente Zwolle
 Reclassering Nederland regio Midden en Oost Nederland
 Icare
 MEE Veluwe
 CWS
 Kairos
De samenstelling van de stuurgroep wordt begin 2008 nader bekeken.
De procesmanager aanpak huiselijk geweld Noord-Veluwe wordt als vaste adviseur verbonden aan de
stuurgroep.
Deze stuurgroep komt twee tot vier keer per jaar bijeen om op beleidsmatig en strategisch niveau de
afspraken in het convenant te bewaken en knelpunten op te lossen.
Eén keer per jaar komen alle convenantpartners bij elkaar om het beleid en de regionale afspraken over
huiselijk geweld te evalueren.
Rol gedelegeerde centrumgemeente
De gemeente Harderwijk heeft een centrale rol in de regio ten aanzien van de regierol die aan
gemeenten is opgelegd. Onder deze rol wordt verstaan dat Harderwijk een trekkersfunctie vervult en
daarmee namens de regiogemeenten in Noord-Veluwe handelt.
De voorzitter van de stuurgroep is de portefeuillehouder Welzijn van de gemeente Harderwijk.
Rol centrumgemeente: landelijk overleg
De stuurgroep wisselt informatie uit aan de centrumgemeente vrouwenopvang gemeente Zwolle. De
centrumgemeente overlegt met de regiogemeenten de jaarlijkse resultaten in het kader van de jaarlijkse
begrotingscyclus van de gemeenten.
Registratie
Instellingen registreren huiselijk geweld in hun eigen databases en onder strikte, nadere vast te leggen,
bepalingen, kunnen gegevens worden uitgewisseld.

Regionale beleidsnota aanpak huiselijk geweld

30

Definitief concept 16 mei 2007

8
Duur van het convenant
Dit convenant treedt in werking op 1 juni 2007. De looptijd ervan bedraagt drie jaar.
Drie maanden voor het aflopen van dit convenant wordt aan de hand van een evaluatie een besluit
genomen over voortzetting.
9
Opzeggen
Iedere ondertekenaar kan dit samenwerkingsconvenant opzeggen. Voor opzegging is een opzegtermijn
van zes maanden van kracht. De opzegging gebeurt schriftelijk, met opgaaf van redenen, bij de
stuurgroep huiselijk geweld.
De stuurgroep informeert het samenwerkingsverband over de opzegging en de redenen hiervoor.
10
Uitbreiding van de convenantpartners
Tussentijds kunnen nieuwe partijen (organisaties ) toetreden tot dit convenant. Partijen kunnen hiertoe
schriftelijk een verzoek indienen bij de stuurgroep huiselijk geweld. De stuurgroep huiselijk geweld beslist
of een partij kan toetreden.
11
Evaluatie
De uitvoering van het convenant wordt in het eerste kwartaal van 2009 geëvalueerd. Deze evaluatie
wordt uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep. De kosten van de evaluatie komen voor rekening van de
regiogemeenten Noord -Veluwe. Op basis van de evaluatie worden de afspraken eventueel aangepast en
aangescherpt en wordt het convenant eind mei 2010 opnieuw afgesloten.
Bijlage 1
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Getekend op xx-XX 2007 te xxx,
Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld Zwolle/Vrouwenopvang Overijssel
Bureau Jeugdzorg Gelderland/Advies en Meldpunt Kindermishandeling
Bureau Slachtofferhulp
CWS
Gemeente Elburg
Gemeente Ermelo
Gemeente Harderwijk
Gemeente Nunspeet
Gemeente Oldebroek
Gemeente Putten
Gemeente Zwolle
GGD regio Noord-Veluwe
GGZ Meerkanten
Icare
Kairos
Maatschappelijke Dienstverlening Veluwe
MEE Veluwe
Politie regio Noord en Oost Gelderland, district Noordwest-Veluwe
Reclassering Nederland regio Midden en Oost Nederland
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Bijlage III. Overzicht kostencomponenten en de financieringsstructuur.
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Activiteit

Begroot 2007 Wie financiert 2007

Beschikbaar

Begroot '08-'10 Wie financiert 2008

Procesmanager

0

0

82.500

Ambtelijk overleg *

Stuurgroep *

Publiekscampagne

pm

pm

18.000**

Elburg

0

Elburg

2009

2010

12.243 12.243 pm

Ermelo

0

0

Ermelo

14.551 14.551 pm

Harderwijk

0

0

Harderwijk

22.942 22.942 pm

Nunspeet

0

0

Nunspeet

14.736 14.736 pm

Oldebroek

0

0

Oldebroek

12.683 12.683 pm

Putten

0

0

Putten

12.845 12.845 pm

Elburg

pm

pm

Elburg

pm

pm

pm

pm

Ermelo

pm

pm

Ermelo

pm

pm

pm

Harderwijk

pm

pm

Harderwijk

pm

pm

pm

Nunspeet

pm

pm

Nunspeet

pm

pm

pm

Oldebroek

pm

pm

Oldebroek

pm

pm

pm

Putten

pm

pm

Putten

pm

pm

pm

Elburg

pm

pm

Elburg

0

0

0

pm

Ermelo

0

0

Ermelo

0

0

0

Harderwijk

pm

pm

Harderwijk

pm

pm

pm

Nunspeet

0

0

Nunspeet

0

0

0

Oldebroek

0

0

Oldebroek

0

0

0

Putten

0

0

Putten

0

0

0

Zwolle

pm

pm

Zwolle

pm

pm

pm

Ketenpartners

pm

pm

Ketenpartners

pm

pm

pm

Elburg

500

500

Elburg

1.500

1.500

1.500

10.000

Ermelo

500

500

Ermelo

1.500

1.500

1.500

Harderwijk

1.500

4.000

Harderwijk

3.500

3.500

3.500

Nunspeet

500

500

Nunspeet

1.500

1.500

1.500

Oldebroek

500

500

Oldebroek

1.500

1.500

1.500

Putten

500

500

Putten

1.500

1.500

1.500

Zwolle

4.000

1.500

Zwolle

pm

pm

pm

ASHG

10.000 10.000

ASHG

pm

pm

pm
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Activiteit
Deskundigheidsbevordering

Overige activiteiten

Begroot 2007 Wie financiert 2007
0

pm

Elburg

Beschikbaar

Begroot '08-'10 Wie financiert 2008

2009

2010

0

12.500

1.500

1.500

Elburg

1.500

Ermelo

0

Ermelo

1.500

1.500

1.500

Harderwijk

5.000

Harderwijk

5.000

5.000
1.500

Nunspeet

0

Nunspeet

1.500

5.000
1.500

Oldebroek

0

Oldebroek

1.500

1.500

1.500

Putten

0

Putten

1.500

1.500

1.500

GSO #

pm

GSO #

pm

EU #

pm

EU #

pm

Elburg

0

Elburg

1.000

1.000

8.500

Ermelo

0

Ermelo

1.000
1.000

1.000

1.000

Harderwijk

4.500

Harderwijk

3.500

3.500

3.500

Nunspeet

0

Nunspeet

1.000

1.000

1.000

Oldebroek

0

Oldebroek

1.000

1.000

1.000

Putten

0

Putten

1.000

1.000

1.000

Opmerking:
* de pm posten bij het ambtelijk overleg en de Stuurgroep betreffen de reguliere inzet van personele capaciteit, maar deze zijn niet gekapitaliseerd
# bijdragen (subsidie) van GSO en EU middels is onder voorbehoud van indienen van aanvraag en toewijzing
** drukwerk ten behoeve van landelijke campagne, verspreidingsgebied omvat alle gemeenten van centrumgemeente Zwolle
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