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Korte toelichting 

Door de veertien gemeenten van de regio’s Noord-Veluwe en Midden 
IJssel/Oost–Veluwe is een concept voor een nieuwe Regiovisie voor de aanpak 

huiselijk geweld opgesteld. Aan de totstandkoming is een uitgebreid proces van 
consultatie voorafgegaan. 

Het onderliggend regio- en beleidsplan beschrijft de Noord-Veluwse aanpak op 

huiselijk geweld. Bij het opstellen van de notitie is nadrukkelijk aansluiting 
gezocht bij het landelijk programma Geweld hoort nergens Thuis. 

Wij vragen de adviesraden uit de Noord-Veluwse gemeenten een gezamenlijk 
advies op te stellen over dit beleid aan de hand van twee adviesvragen, te 

weten: 

1. Kunt u positief advies geven over het regio- en beleidsplan Samen 
tegen huiselijk geweld 2020-2023? 

2. Heeft u nog tips/ideeën die u wil meegeven aan de samenwerkende 
gemeenten? 

 

 

Als reactie op bovenstaande vragen zijn in overleg met de regionale raden de 
volgende antwoorden geformuleerd: 

1. Kunt u positief advies geven over het regio- en beleidsplan Samen 

tegen huiselijk geweld 2020-2023? 
 

De Regiovisie “Samen tegen huiselijk geweld” en de daaraan gekoppelde 

Uitvoeringsagenda is gelezen en bestudeerd. De Regiovisie heeft huiselijk geweld 
en haar problematiek en de aanpak hiervoor duidelijk beschreven. De Regiovisie 

geeft veel informatie. Deze informatie is het uitgangspunt voor de geformuleerde 
ambities, uitgangspunten en aanpak van huiselijk geweld. De regiovisie is dan 
ook een uitgewerkt beleidsplan.  

We lazen dat de Regiovisie ”Samen tegen huiselijk geweld” en de hieraan 

gekoppelde Uitvoeringsagenda tot stand zijn gekomen in overleg en in 
samenspraak met de betrokken organisaties en (ervarings-)deskundigen, 



hetgeen laat zien dat er zeer zorgvuldig te werk is gegaan. We beschrijven 

hieronder drie aandachtspunten m.b.t. de Regiovisie, leidend tot de adviezen die 
u daaronder aangegeven vindt: 

1) Wij vonden in uw Regiovisie de volgende zin:  

”Ondanks alle goede inspanningen en samenwerking zijn wij er nog niet, 
omdat wij in de praktijk regelmatig zien dat wij geen effectieve, 

systeemgerichte aanpak hebben voor gezinnen met huiselijk geweld.”  
Deze zin wordt door ons volledig onderschreven. Er is een Regiovisie 
opgesteld met een duidelijke visie en dwingende ambities waarbij de 

opstellers de vinger op de zere plekken leggen. De uitvoering van deze visie 
heeft kans van slagen als, zoals de opstellers zeggen, er afstemming van 

alle betrokkenen is. In de Regiovisie staat dit echter niet als prioriteit maar 
als extra aandacht (voorwoord) en onze aandachtspunten (pg. 14). Dat 
is niet krachtig genoeg verwoord en de urgentie wordt hieruit niet 

voldoende duidelijk. De problematiek moet op korte termijn opgelost 
worden. 

2) In het conceptadvies wordt het volgende aangegeven:  

“In de keten rondom inwoners en betrokkenen blijken beroepskrachten in 
zorg en onderwijs  nog niet echt veel door te verwijzen naar Vellig Thuis. Er 
is weliswaar een meldcode vastgesteld waarvan zij kennis hebben. Bij de 

verschillende instellingen en in het onderwijs worden weliswaar jaarlijks 
bijscholing gegeven, maar door werkdruk of schroom komt een melding of 

een consultgesprek met Veilig Thuis niet in alle gevallen tot stand.” 

Wij vermoeden dat naast de argumenten en schroom er nog andere 

factoren een rol kunnen spelen waardoor er beperkt gemeld wordt. Beschikt 

de organisatie Veilig Tehuis over voldoende faciliteiten om 24/7 bereikbaar 

te zijn om elke melding terug te koppelen naar een melder. Als dat expliciet 

aan de melder gevraagd wordt en dan door de melder op prijs wordt 

gesteld, verbetert dit de motivatie van mensen en het imago van Veilig 

Thuis. 

 
3) Wij vinden het belangrijk om aan te geven dat met name Preventie voorop 

gezet wordt in beleid: voorkomen is, zéker bij huiselijk geweld, beter dan 
genezen! Financieel heeft dat zéker ook voordelen; hoe eerder je erbij bent, 
hoe minder je hoeft in te zetten op dure hulpverleningsvormen. 

Preventie hoeft niet persé gericht te zijn op kennis hebben van het netwerk 
en de route naar Veilig Thuis vinden, maar zou met name nog meer op de 

basis gericht kunnen zijn. We denken aan onderwerpen als: 
 Hoe voeren voor kinderen belangrijke mensen gesprekken?  
 Hoe maken we de omgevingen waar kinderen en jongeren nóg 

veiliger, aantrekkelijker om daar te komen en zichzelf te kunnen zijn?  
 Hoe geven we elkaar het idee ergens welkom te zijn, waardoor je je 

makkelijker open stelt. Daarmee wordt signaleren ook makkelijker.  
 Preventie kan ook betekenen dat er vroegtijdig gesignaleerd wordt 

door signalen bij elkaar te brengen. De AVG kan hierin een 

belangrijke beperkende factor zijn die een goede preventie in de weg 
staat.  

 De relatie tussen zorg-onderwijs- politie is belangrijk, maar het is ook 
goed om breder te kijken. Als bekend is dat armoede, geldzorgen, 



drankproblemen e.d. een belangrijk onderliggende veroorzaker 

kunnen zijn van huiselijk geweld, dan is het goed om ook te kijken in 
de gemeente welke andere organisaties hiermee veel te maken 

hebben en een preventieve/signalerende rol kunnen hebben (bijv. 
stichting Leergeld; verslavingszorg e.d.). 

 

Op basis van de hierboven aangegeven aandachtspunten in de uitvoering van het 
plan brengen de gezamenlijke adviesraden Noord-Veluwe een positief advies uit. 

 

2. Heeft u nog tips/ideeën die u wil meegeven aan de samenwerkende 

gemeenten? 
 

Hoewel we de uitgangspunten van het regionale plan “Samen tegen huiselijk 

geweld” onderschrijven hebben wij zorgen over de realisering hiervan. 

 Wij adviseren om naast de eerder genoemde noodzaak van Integrale 
Sturing, dat terecht als prioriteit is genoemd, “Veiligheid voorop” en ”Alert 

aan de voorkant”, direct na de Integrale Sturing op te nemen als prioriteit; 
 Wij adviseren om alle betrokkenen duidelijk te maken dat de veelgenoemde 

ketenpartners met prioriteit een keten moeten gaan vormen om elk kind, 

elke jongere en iedereen die in aanraking komt met huiselijk geweld snel en 
adequaat hulp te verlenen; 

 Wij adviseren dat bekeken wordt in hoeverre de specialistische hulp 
thuisnabij kan worden aangeboden; 

 In de regiovisie missen we de aandacht voor de voorschoolse periode. Wij 

adviseren om in de regiovisie ook aandacht te geven aan de kinderen in de 
leeftijd van 0-4 jaar en begeleiding van aanstaande ouders, zeker als die 

bekend zijn met huiselijk geweld; 
 Wij adviseren om bij de specifieke doelgroepen ook mensen met een (licht) 

verstandelijke beperking en mensen uit andere culturen cq statushouders op 

te nemen. 
 Wij adviseren om in de Uitvoeringsagenda op te nemen dat Veilig Thuis de 

eerste stap meer onder de aandacht brengt: namelijk het contact zoeken met 
Veilig Thuis als optie om advies in te winnen en vervolgens te kijken wat 
mogelijkheden vanuit Veilig Thuis om te ondersteunen.  

 Wij adviseren om in de Uitvoeringsagenda een aantal items op te nemen 
die in onze notitie beschreven zijn bij het aandachtspunt m.b.t. preventie (zie 

hierboven)daarop zowel regionaal, maar zeker ook lokaal beleid te 
ontwikkelen.  

 

Lokaal beleid 

De benoemde prioriteiten moeten vervolgens niet alleen regionaal, maar ook 
lokaal besproken worden met de eigen gemeente. Wij roepen daarom alle 
gemeentes op om te faciliteren dat stakeholders op het thema “Huiselijk Geweld” 

bijeenkomen, afstemmen en samenwerking organiseren, met name aan de 
voorkant van het proces. Resultaat van vroeg-signalering en een integrale lokale 

aanpak zou moeten leiden tot een afname van escalaties en meldingen bij Veilig 
Thuis. Daar waar mogelijk en gewenst kan er dan ook snel doorgeschakeld 
worden naar de regio. 



 

De vertaling van het regiobeleidsplan naar de eigen gemeente wordt lokaal door 

de adviesraden met hun gemeentes besproken. Deze wordt niet centraal 
geïnventariseerd en/of naar de regio gezonden. 

 

Alphons Devilee, 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Nunspeet 

 


