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Inleiding
Op 22-11-2019 is in het bestuurlijk OOGO en DB PG &Z het regionale actieprogramma Groningen Geweld hoort nergens thuis vastgesteld. Dit
actieprogramma bestaat uit de Groninger regiovisie op huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft de ambities geformuleerd waarop we de komende
jaren onze acties gaan richten. De Groninger gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van dit uitvoeringsplan. Per beschreven ambitie is
aangegeven wie de trekker is van de bijbehorende acties.
Het is een ambitieus plan en vanuit de werkgroep, samenstelling van de werkgroep staat verderop in de tekst, stellen we voor dat we ons eerst richten op
twee zaken: het implementeren van de herziene regiovisie en het versterken van het lokale veld. Mede op basis van de input van professionals die
betrokken zijn geweest bij het proces tot nu toe, de projectgroep GHNT, de huidige werkgroep leden, de regionale bijeenkomsten met vertegenwoordigers
van de verschillende organisaties die deelnemer zijn aan de stuurgroep GHNT en besprekingen met betrokken ambtenaren kiezen we als werkgroep er voor
deze volgorde en prioritering voor te leggen.
Het landelijke programma heeft een kwaliteitskader vastgesteld (en een bijbehorende zelfscan) voor het lokale veld die nauw aansluit bij de visie en
ambities voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Groningen. In VNG-verband is afgesproken dat alle gemeenten dit
kwaliteitskader gaan toepassen. Omdat de bestrijding van huiselijk geweld/kindermishandeling staat of valt met de aanpak in het lokale veld hebben we
gekozen voor prioritering op deze punten (actielijn 2). Concreet betekent dit dat we prioriteit geven aan de volgende acties:
1.
2.
3.
4.

In de gemeente Groningen gaan twee wijken oefenen met de zelfscan op basis van het kwaliteitskader
Na de zomer van 2020 worden bijeenkomsten georganiseerd opdat alle gemeenten de zelfscan gaan uitvoeren
In het voorjaar van 2021 wordt helder wat er goed gaat en wat er nog ontbreekt aan kennis, kunde en samenwerking per gemeente
In datzelfde voorjaar worden voorlichtingsbijeenkomsten Multifocus georganiseerd om zoveel mogelijk te komen tot één interventiemethode bij
huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio. De ervaringen van de gemeenten Veendam en Pekela met het implementeren van Multifocus
binnen de gemeentelijke context, waaronder multidisciplinair werken bij casuïstiek worden daarbij gedeeld met de andere gemeenten.
5. In 2021 worden gemeenten ondersteund bij het formuleren en uitvoeren van verbeterplannen in het kader van het kwaliteitskader.
Daarmee kiezen we er voor eerst te inventariseren per gemeente wat de stand van zaken is ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Daarna wordt bezien in welke mate de voorgenomen acties in het actieplan hier op aansluiten, uitgebreid moeten worden of wellicht
overbodig zijn geworden. De verwachting is dat deze inventarisatie naast individuele acties van gemeenten, ook om gezamenlijke acties zal vragen.
Er is geen budget gekoppeld aan het actieplan Geweld Hoort Nergens Thuis. Kosten voor het uitvoeren van deze actiepunten zijn vooral locatie en
cateringkosten. De mogelijkheid is aanwezig om deze kosten vanuit de Transformatieagenda Jeugd te betalen. Natuurlijk wordt er daarnaast wel degelijk
capaciteit gevraagd van de verschillende gemeenten, zowel ambtelijk als vanuit de uitvoeringsorganisatie. Maar het gezamenlijk hiermee aan de gang gaan
bespaart mogelijk individuele gemeenten ook omdat ze niet alleen het wiel hoeven uit te vinden.
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Om de uitvoering te volgen en ondersteunen wordt een werkgroep samengesteld met de volgende leden:











gemeente Groningen:
GGD Groningen:
gemeente Veendam/Pekela:
gemeente Midden Groningen:
Gemeente Het Hogeland:
Veilig Thuis:
Het Kopland:
Actiecentrum Z&V:
Politie:
Kennisspecialist:

Ymke van der Wal en Jeanette Niemeijer
Huub Reuver
Matty Lammersma en Grietje Nieland
Yvonne Berens
George Medendorp en Hanneke Hiemstra
Evelien Smeenge
Paulien Sissingh
Joyce Oord
Marleen Paulissen, later opgevolgd door Johan Koers
Lienja van Eijkern

Sommige onderdelen van actielijn 1 en 3 van het uitvoeringsplan lopen inmiddels al; de andere onderdelen worden in 2021 opgepakt.
In deze notitie zijn de verdere ambities en acties, per actielijn, uitgewerkt en voorzien van een tijdpad. Dit betreft:
-

De visie
Actielijn 1 Beter en eerder in beeld
Actielijn 2 Stoppen en duurzaam oplossen
Actielijn 3 Aandacht voor specifieke groepen

Per onderdeel wordt met kleuren aangegeven wanneer aan de ambities gewerkt wordt. De betekenis van de kleuren is als volgt:
Klaar
2020
2021
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De visie
Ambities
De professional van relevante ketenpartners uit het onderwijs, de zorg-,
justitieel-, ondersteunings-, en medisch domein en gemeenten:
o is in staat huiselijk geweld en kindermishandeling te
signaleren, het gesprek erover op een constructieve wijze aan
te gaan en op meervoudig partijdige wijze bij te dragen aan het
stoppen en duurzaam oplossen van het geweld.
o is in staat te werken met gezinnen vanuit zorg én met toezicht
en werkt met ‘safe uncertainty’1 in een omgeving die zich
bewust is van deze context van ‘safe uncertainty’ die huiselijk
geweld en kindermishandeling met zich meebrengt.
o Heeft voldoende specialistische kennis, vaardigheden en de
juiste attitude om gezinnen te ondersteunen bij het vinden van
oplossingen voor het geweld/ de mishandeling.
o gaat er van uit dat gezinnen en families die te maken hebben
met huiselijk geweld en kindermishandeling een indirecte
hulpvraag stellen. Dit geldt zowel voor diegene die de situatie
onveilig maken als diegene voor wie het onveilig wordt
gemaakt. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een
uiting van te grote kwetsbaarheid, te weinig buffers en
voornamelijk onmacht.
o is zich er van bewust dat voor alle betrokkenen zorg
noodzakelijk is om te helpen de regie over hun bestaan terug
te krijgen. Alsook kunnen ondersteunen bij het
veranderingsproces én toezicht houden om de families te
behoeden voor herhaling van het geweld en mishandeling.

Acties
o oefenen met de zelfscan op basis van het
kwaliteitskader in 2 wijken van de gemeente
Groningen
o Organiseren van bijeenkomsten opdat
gemeenten de zelfscan gaan uitvoeren (zie bijlage
1)
o Inventariseren van mogelijke hiaten in kennis,
kunde en samenwerking per gemeente
o Organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten
Multifocus om zoveel mogelijk te komen tot één
interventiemethode bij huiselijk geweld en
kindermishandeling in de regio. De ervaringen van
de gemeenten Veendam en Pekela met het
implementeren van Multifocus binnen de
gemeentelijke context, waaronder
multidisciplinair werken bij casuïstiek worden
daarbij gedeeld met de andere gemeenten (zie
bijlage 2)
o ondersteunen van gemeenten bij het formuleren
en uitvoeren van verbeterplannen in het kader
van het kwaliteitskader
o Doorlopend: in samenwerking met VONK wordt
de visie in leer- werkbijeenkomsten onder de
aandacht gebracht van professionals

Wanneer
Vanaf 2020 (e.v.)

Najaar 2020
Voorjaar 2021

Voorjaar 2021

2020/2021

Safe uncertainty geeft de context aan waarbinnen professionals opereren. Een expert inzetten betekent niet automatisch dat het veiliger wordt. En er kan, aan de andere
kant, ook niet gewerkt worden aan veiligheid wanneer er te weinig deskundigheid en vaardigheden bij de professional aanwezig is.
1
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heeft een meervoudig partijdige houding2 naar betrokkenen
toe. Casusregisseurs (lokaal en regionaal) die bij deze gezinnen
ingezet worden beschikken over specialistische kennis en
vaardigheden en zijn in staat systemisch te werken en aan te
sluiten bij het gezin/de familie en diens context.
De samenwerking in de keten:
o is gebaseerd op gefaseerde (risicogestuurde) zorg, dat wil
zeggen eerst samenwerken voor directe veiligheid, en dan
voor stabiele veiligheid en herstel.
o is vormgegeven aan de hand van gezamenlijke waarden zoals
die in dit visiedocument zijn benoemd en er wordt
samengewerkt met hetzelfde doel voor ogen: het stoppen van
het geweld/ de mishandeling.
o

Resultaat: Elke gemeente heeft een verbeterplan op
basis van het kwaliteitskader en draagt zorg voor
uitvoering van dat plan.

Trekker: de
projectleider GHNT

Meervoudig partijdig betekent dat de professional in staat is te werken met de verschillende perspectieven die er zijn op de problematiek. Dit geldt zowel voor
verschillende perspectieven in het cliëntsysteem als verschillende perspectieven van professionals.
2
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Actielijn 1 Beter en eerder in beeld
Ambities
 Er is in elke gemeente een samenhangend
preventiebeleid op drie niveaus (universele, selectieve
en geïndiceerde) met aandacht voor de verschillende
doelgroepen

Acties
 Afhankelijk van wens van gemeenten zal bezien
worden of een inventarisatie en een voorstel voor
gezamenlijke aanpak meerwaarde kan hebben.

Wanneer
Januari 2021

Resultaat: Er ligt een inventarisatie van het
preventiebeleid en een advies ten aanzien van een
gezamenlijke aanpak.

Trekker: gemeente Groningen

Ambities
 Jongeren zijn minder tolerant ten opzichte van
partnermishandeling dan in 2018.

Acties
 Nog nader te bepalen

Wanneer
Voorjaar 2021

Resultaat: er ligt een voorstel voor inzet op deze ambitie.

Trekker: Kenniscentrum Veilig
Thuis

Ambities
 Er is meer aandacht/zorg voor kinderen die getuige zijn
geweest van huiselijk geweld

Acties
We kiezen bij deze ambitie expliciet voor aandacht voor
kinderen in het onderwijs:
 Uitvoeren van het project ‘Handle with care’:
o onderzoeken of er in de regio een pilot mogelijk is
bij een gemeente.
o Indien er een geïnteresseerde gemeente is: plan
van aanpak maken.

Wanneer

Resultaat: (1) Het is helder of dit project plaatsvind en zo
ja: (2) Er is een plan van aanpak uitgevoerd.

Najaar 2020

Uitvoering in 2021
Trekker: projectleider GHNT in
samenwerking met een
geïnteresseerde gemeente
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Ambities
De meldingsbereidheid bij burgers en professionals
omtrent huiselijk geweld en kindermishandeling is
vergroot.

Ambities
Besturen en vrijwilligers van sportclubs hanteren de
Meldcode voor huiselijk geweld/kindermishandeling.



Acties
Geen op dit
moment. In
principe is het
een
doorlopend
aandachtspunt.





Wanneer klaar
Ten aanzien van vergroten van meldingsbereidheid bij burgers en
professionals kan gesteld worden dat publiekscampagne van gemeente
Groningen reeds geweest is en deze is ook gedeeld met de regio. Gelet op
de stijging bij Veilig Thuis van het aantal adviezen en meldingen kan
voorzichtig worden gesteld dat deze campagne hier een belangrijke
bijdrage aan heeft geleverd.

Acties
De aandachtsfunctionaris HG en KIM van de gemeente
Groningen stimuleert deelname aan, en organiseert, de
cursus Vertrouwenscontactpersoon (van NOC*NSF in
samenwerking met Huis van de Sport) bij vrijwilligers van
sportclubs.
Sportclubs betrekken bij de toepassing van de Meldcode
en verbeteren van de signaleringsvaardigheden van
vrijwilligers.

Resultaat: (1) Een Plan van Aanpak over hoe deelname aan de
cursus vertrouwenspersoon gestimuleerd wordt, is
uitgevoerd. (2) Een Plan van Aanpak over hoe de
signaleringsvaardigheden en toepassing van de Meldcode
door vrijwilligers wordt verbeterd, is uitgevoerd.

Ambities

Acties

Wanneer
2020 en 2021

Trekker: GGD Groningen

Wanneer
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Huisartsen en praktijkondersteuners zijn betrokken bij
de signalering en melding van huiselijk geweld.



Organiseren van een bijeenkomst voor medici (NB: De
meldcode toer voor medici die vanwege corona niet heeft
plaatsgevonden op 15 april 2020 zal verplaatst worden
naar november 2020.)

Resultaat: Door middel van de bijeenkomst voor medici
signaleren en melden huisartsen en praktijkondersteuners
meer.



Ambities
Het aangifteproces voor slachtoffers van huiselijk
geweld is vergemakkelijkt.



Acties
Geen.

2020

Trekker: projectleider GHNT
en kenniscentrum Veilig
Thuis

Wanneer klaar
Aangifte op locatie is mogelijk. Het gebruik van deze mogelijkheid zal
casusafhankelijk worden ingevuld. De politiemedewerkers maken een
inschatting wat de beste aanpak is met oog voor de veiligheid van het
slachtoffer en de omgeving van het slachtoffer.
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Actielijn 2 Stoppen en duurzaam oplossen
Ambities
 Er bestaat een vloeiende, effectieve
samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale
veld door middel van:
o samenwerkingsafspraken,
o een gedeelde visie,
o één snelle werkwijze,
o het oplossen van de
wachtlijstenproblematiek en
o het inzetten van dezelfde
interventiemethode.

Acties
 In kaart brengen op welke manier gemeenten hun lokale teams
willen laten aansluiten op Veilig Thuis.
 Er wordt, samen met gemeenten, een plan van aanpak
geformuleerd waarin beschreven staat hoe een inhoudelijke en
procesmatig effectieve samenwerking tussen Veilig Thuis
(waaronder ICM) en het lokale veld er uit ziet, wat er voor nodig
is dit te organiseren en op welke manier dit georganiseerd zal
worden. Multifocus wordt daarbij als basisinterventiemethode
voor casusregisseurs huiselijk geweld/ kindermishandeling
geïmplementeerd.
 Gemeenten pakken hierin hun regierol en zorgen dat hun lokale
team is ingericht conform de uitgangspunten van de visie zoals
uitgewerkt in hoofdstuk 2. Daarnaast lossen zij gezamenlijk de
wachtlijstproblematiek op die bij Veilig Thuis en soms ook bij
een lokaal team speelt.
 Veilig Thuis en gemeenten maken opnieuw
samenwerkingsafspraken, waarbij naast de bovenstaande
thema’s ook de overdracht, de rolverdeling, de wijze van
monitoring en de eventuele terugmelding naar Veilig Thuis
meegenomen worden.
 Huidige informatie en uitwisselingsrondes tussen Veilig Thuis en
het lokale veld worden geïntensiveerd.
 Samen met alle betrokken partijen een plan van aanpak
(bijvoorbeeld in een pilot) maken om bij een deel van de
meldingen van huiselijk geweld eerder hulp in het gezin te
brengen dan nu in de reguliere werkwijze het geval is.
Resultaat: Nieuwe samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en
Veilig Thuis zijn geformuleerd en getekend en aan benodigde
randvoorwaarden daarbij is voldaan.

Wanneer
2020 en 2021 (e.v.)

Trekkers: Projectleider GHNT,
Veilig Thuis en gemeente
Groningen en gemeente
Veendam/Pekela.
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Ambities

Acties

Wanneer





2020 en 2021 (e.v.)

Alle betrokken ketenpartners werken samen in
de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling volgens het principe van 1
gezin, 1 plan, 1 regisseur. Er is inhoudelijk
eveneens een doorgaande lijn in de keten van
huiselijk geweld en kindermishandeling en in de
casusregie door middel van een gedeelde visie
en gedeelde uitgangspunten en dezelfde
interventiemethode door casusregisseurs.

Ambities
 Er is sprake van goede afstemming, en er zijn
samenwerkingsverbanden, in de
ketensamenwerking bij straf en zorg. Daarbij
wordt aangesloten bij de ambities van het
netwerk Zorg en Straf i.h.k.v. Veiligheid Voorop.



Uitvoeren van een pilot in Veendam/Pekela waarbij gewerkt
wordt aan een lokale multidisciplinaire samenwerking met
gespecialiseerde casemanagers die ingezet kunnen worden bij
complexe casuïstiek. De ontwikkelingen hiervan worden gevolgd
en de resultaten worden gecommuniceerd met de andere
Groninger gemeenten (2019-2021).
Wanneer sprake is van een kinderbeschermingsmaatregel wordt
onderzocht op welke manier vorm gegeven wordt aan het
uitgangspunt 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Resultaat: (1) Tussentijds en aan het eind van het project zijn
gemeenten geïnformeerd over voortgang en resultaten.
(2) Er is een visie beschreven op jeugdbescherming in combinatie
met 1gezin, 1 plan, 1 regisseur.

Trekkers: (1) gemeenten
Veendam/Pekela
(2) JB Noord i.s.m. het RIGG?

Acties
 Inventariseren van de mogelijke rol en taken van het
actiecentrum Veiligheid en Zorg in de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling.
 Organiseren van een grotere betrokkenheid van het
actiecentrum Veiligheid en Zorg in de aanpak van huiselijk
geweld en kindermishandeling.

Wanneer klaar
2020 en 2021 (e.v.)

Resultaat: De rol van het Actiecentrum Veiligheid en Zorg binnen de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is beschreven.

Trekker: Projectleider GHNT,
Veilig Thuis en het
Actiecentrum Veiligheid en
Zorg
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Ambities
 Er is een MDA++ aanpak ontwikkeld voor
structureel en acuut onveilige casuistiek.

Acties
Wanneer klaar
 Uitvoeren van de pilot MDA++ 2.0 (april 2020-februari 2021) Op 2020 en 2021 (e.v.)
basis van de resultaten zullen de Groninger gemeenten
besluiten op welke manier de MDA++ werkwijze verder
ingevoerd zal worden.
 Ontwikkelen integrale aanpak van seksueel geweld.
Trekker: gemeente Groningen
Resultaat: Er is helderheid over een MDA++ aanpak.
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Actielijn 3: Aandacht voor specifieke groepen.
Ambities
 Het aanbod van de Vrouwenopvang past bij wat
er nodig is in de regio Groningen en we
bevorderen doorstroom en uitstroom.
 Cliënten van de vrouwenopvang worden indien
mogelijk ambulant begeleid in plaats van
intramuraal opgevangen.

Acties
 Aanpakken eventuele knelpunten die doorstroom en uitstroom
belemmeren.
 Ontwikkelen van een ambulant aanbod binnen de
Vrouwenopvang i.s.m. Veilig Thuis, lokale teams en andere
betrokken partijen. Momenteel loopt een pilot in de stad
Groningen. De resultaten hiervan zullen gebruikt worden voor
eventuele regionale invulling.

Wanneer
2020 en 2021

Trekker: Het Kopland en
gemeente Groningen

Resultaat: Het ambulante aanbod is ontwikkeld en geborgd.
Ambities
 Eergerelateerd geweld wordt beter gesignaleerd
en de meldingsbereidheid bij burgers en
professionals is vergroot.

Acties
 De politie is zeer actief op gebied van eergerelateerd geweld.
Verdere actie voorlopig niet nodig.

Wanneer
2021

Resultaat: De inzet van de politie is voldoende gebleken.

Trekker: Politie

Ambities
 De signalering en meldingsbereidheid rond
ouderenmishandeling is verbeterd en de aanpak
tegen financiële uitbuiting is ondersteund.

Acties
 We sluiten aan bij de regionale route vanuit het landelijke
actieprogramma inzake ouderenmishandeling.

Wanneer
2021

Resultaat: Een plan van aanpak is opgesteld en uitgevoerd.

Trekker: projectleider GHNT
en gemeenten Veendam en
Pekela
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Ambities
 Er is samenhang binnen, en regie op, de aanpak
van complexe scheidingen
 Aandachtspunten bij de aanpak van complexe
scheidingen zijn ouderverstoting en contact
ouder-kind in geval van narcisme-problematiek
bij de ouder.

Acties
 De eerste oploop inzake complexe echtscheiding vanuit
gemeenten, Raad voor de kinderbescherming en transformatie
agenda jeugd heeft vanwege corona helaas niet plaatsgevonden.
Dit zal op later moment hervat worden. In Veendam-Pekela
loopt reeds een project rondom screeningslijsten.

Wanneer
2021

Resultaat: Een plan van aanpak is opgesteld en uitgevoerd.

Trekker: Projectleider GHNT in
samenwerking met
Transformatieagenda Jeugd

Ambities
 Kinderen in verzwaarde opvoedsituaties
(KOPP/KVO) en ouders en/of kinderen met LVB
problematiek worden extra ondersteund.

Acties
 Nog nader te bepalen

Wanneer
2021

Resultaat: Het is helder welke actie nodig is, een plan van aanpak is
opgesteld en uitgevoerd.

Trekker: Projectleider GHNT
en gemeente Groningen

13

Rol van de gemeenten: aansturing en afstemming

Ambities
 De aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling wordt integraal aangestuurd
vanuit de domeinen jeugd, zorg en veiligheid en
er is een effectieve afstemming met
ketenpartners.

Acties
 Gemeenten organiseren een integrale aansturing op het
actieprogramma GHNT;
 Gemeenten en ketenpartners organiseren een structureel
afstemmingsoverleg.

Wanneer
2020 en 2021

Ten aanzien van de aansturing en afstemming van de aanpak HG en KIM zal structureel afstemmingsoverleg georganiseerd worden tussen gemeenten en de
belangrijkste ketenpartners, VT, JB Noord, politie, OM, Vrouwenopvang, GGZ/AFPN, GGD, AVZ, lokale teams, reclassering, RvdK, Elker, onderwijs, RIGG,
verslavingszorg. Voor de vertegenwoordigers van de lokale teams wordt voorgesteld om WIJ Groningen en een andere lokale welzijnsorganisatie uit te nodigen
zoals Kwartier en Welzijn. Voor de vertegenwoordigers namens het onderwijs zal aansluiting gezocht worden bij de desbetreffende koepelorganisaties.
Om de vertegenwoordiging namens de Groninger gemeenten goed te organiseren, wordt voorgesteld om een wethouder WMO, wethouder jeugd en een
burgemeester uit te nodigen. Het overleg wordt voorgezeten door de centrumgemeente. Mogelijk kan het huidige MDA++ overleg hierin geïntegreerd worden.
Een eerste stuurgroep bijeenkomst was gepland voor 23 april jl.. Door vertrek van de wethouder van de centrumgemeente en de huidige coronacrisis zal
gewacht worden tot de nieuwe wethouder gestart is. Dit is inmiddels gebeurd. De eerste bijeenkomst is nu gepland op 25 juni aanstaande.
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Bijlage 1
Voorstel voor de implementatie van het zelfscan instrument en het kwaliteitskader
Hieronder zijn voorbeelden van twee bijeenkomsten voor gemeenten en professionals. De eerste bijeenkomst is gericht op het kennis laten nemen van het
kwaliteitskader en het uittesten van de zelfscan.
Een idee voor het vervolg kan zijn een bijeenkomst organiseren waarbij we met de resultaten van de zelfscan aan de slag gaan met het maken van een
regionaal en lokaal plan van aanpak. Voor deze bijeenkomst zijn ambtenaren maar ook vertegenwoordigers van het lokale team en ketenpartners
uitgenodigd. De bijeenkomst duurt een dag en met het resultaat kunnen gemeenten zelf aan de slag. .
De uitwerking van de bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1
Uitnodiging eerste bijeenkomst m.b.t. Kwaliteitskader en Zelfscan ‘Veiligheid voor de lokale infrastructuur’
Beste allemaal,
Jullie zijn allemaal uitgenodigd voor de bijeenkomst op m.b.t. het Kwaliteitskader en de Zelfscan ‘Veiligheid voor de lokale infrastructuur’. Hierbij sturen wij
jullie het programma toe en de bijbehorende stukken.
Tijdens de bijeenkomst licht Gido de Vos van het landelijk programmateam van Geweld hoort nergens thuis het Kwaliteitskader en de Zelfscan toe. Beiden
zijn in nauwe samenwerking met de VNG tot stand gekomen. Daarna gaan we actief aan de slag met het invullen van de Zelfscan, waarbij
beleidsambtenaren en vertegenwoordigers van lokale teams per gemeente in kleine groepjes worden verdeeld.
Ter voorbereiding willen we jullie vragen om alvast het Kwaliteitskader en de Zelfscan te lezen en na te denken over de antwoorden waar naar gevraagd
wordt in de Zelfscan. Misschien kun je de Zelfscan zelfs al gedeeltelijk invullen, om de discussie te vergemakkelijken. De input van deze ochtend wordt
gebruikt tijdens de bijeenkomst waar we aan de slag gaan met het regionale plan van aanpak ‘Samenwerken voor veiligheid’.
Vriendelijke groet,
Hera Dekker en het programma team GHNT
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Programma bijeenkomst 1:

Geweld hoort nergens thuis
Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Groningen

Kwaliteitskader en Zelfscan

Veiligheid voor de lokale infrastructuur
Locatie: Harm Buiterplein Groningen
10.00 – 10.10

Welkom en korte toelichting op programma
door Hera Dekker, regionaal projectleider Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

10.10 – 10.30

Introductie van het Kwaliteitskader en de zelfscan Veiligheid voor de lokale infrastructuur
door Gido de Vos, senior adviseur landelijk programmateam Geweld hoort nergens thuis

10.30 – 10.45

Ruimte voor het stellen van vragen en discussie, gevolgd door korte toelichting op het werken met de zelfscan in kleine groepen

10.45 – 11.45

Aan de slag met het invullen van de zelfscan
Werken in kleine groepen per gemeente (beleidsambtenaren en maatschappelijke organisaties)

11.45 – 12.00

Plenaire terugblik, vervolgafspraken en afsluiting
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Bijeenkomst 2

Programma tweede bijeenkomst:

Geweld hoort nergens thuis
Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Groningen
Regionale bijeenkomst m.b.t. ontwikkelen regionaal plan van aanpak

‘Samenwerken voor veiligheid’
Versterken regionale en lokale infrastructuur in de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling
Locatie: Harm Buiterplein Groningen

09.00 – 09.30

Inloop, ontvangst met koffie en thee

09.30 – 09.35

Welkom en korte toelichting op het programma
door dagvoorzitter

09.35 – 10.00

Uitkomsten Zelfscan in de Groninger gemeenten, gekoppeld onze regiovisie HG en KIM, aan Kwaliteitskader Veiligheid voor de lokale infrastructuur
en visie van gefaseerde ketenzorg: ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’ (Vogtländer en Van Arum)
door Hera Dekker, projectleider GHNT Groningen

10.00 – 10.30

Uitkomsten Verweij Jonker onderzoek
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10.30 – 11.00

Stand van zaken VT, aantal meldingen/wachtlijst
door manager VT

11.00 – 11.15

Pauze

11.15 – 12.45

Zaaien: Werken aan de belangrijkste thema’s:
1.

Samenwerken in de meldcode

2.

Zicht op veiligheid

3.

Samenwerken in de keten

4.

Overdracht naar lokaal veld vanuit Veilig Thuis

5.

Preventie

Korte introductie door Hera Dekker, projectleider GHNT Groningen, daarna werken in kleine groepen per thema (deelnemers bepalen zelf hun keuze
voor één van de themagroepen; zie ook toelichting in bijlage programma)
12.45 – 13.15

Lunch

13.15 – 13.45

Plenaire terugkoppeling en discussie onder leiding van de dagvoorzitter
door dagvoorzitter

13.45 – 15.00

Zaaien: Hoe vertalen we de thema’s in de lokale aanpak?
Werken in kleine groepen per gemeente. Maatschappelijke organisaties die regionaal werken of in meerdere gemeenten actief zijn maken een keuze
bij welke gemeente zij aansluiten

15.00 – 15.15

Pauze

15.15– 16.30

Oogsten: Wat komt er in het Plan van aanpak ‘Samenwerken voor veiligheid m.b.t. versterken van regionale en lokale infrastructuur in de aanpak
van huiselijk geweld en kindermishandeling’? Wat hebben we vandaag bereikt en hoe gaan we verder, zowel regionaal als lokaal?
Plenaire terugkoppeling, discussie en vervolgafspraken onder leiding van dagvoorzitter

16.30

Afsluiting, gevolgd door netwerkborrel
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Uitwerking programma tweede bijeenkomst ochtendprogramma:

Geweld hoort nergens thuis
Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Groningen

Regionale bijeenkomst m.b.t. ontwikkelen regionaal plan van aanpak
‘Samenwerken voor veiligheid’
Versterken regionale en lokale infrastructuur in de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling
Locatie: Harm Buiterplein, Groningen

THEMA’s
Ochtendprogramma (11.15 – 12.45): Werken aan de belangrijkste thema’s:
We geven een gezamenlijke aftrap om een gemeenschappelijk gedragen en haalbaar plan van aanpak op hoofdlijnen te realiseren, waarbij de regionale en lokale infrastructuur
wordt versterkt. Dit doen we door in de ochtend gezamenlijk aan een aantal thema’s te werken en in de middag de vertaling te maken naar de lokale aanpak. Een aantal
maatregelen wordt vervolgens verder uitgewerkt en sommige maatregelen worden opgestart. Bij de uitwerking van de maatregelen wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de
speerpunten van Geweld hoort nergens thuis, het actieprogramma Zorg voor de Jeugd en andere ontwikkelingen.
De rode draad tijdens de bijeenkomst is dat we vanuit dezelfde visie werken die ook in het Kwaliteitskader Veiligheid voor de lokale infrastructuur wordt benoemd, nl. ‘Eerst
samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’ van Vogtländer en Van Arum. Dit is kwaliteitsstandaard 1: integrale gemeentelijke visie op basis van
‘gefaseerde ketenzorg’.

Hoe gaan we met de thema’s aan de slag?

19

Het staat iedere deelnemer vrij aan welk thema zij in de ochtend willen deelnemen, maar hen wordt wel gevraagd om te laten weten bij welk thema zij graag willen aanschuiven.
Dit kan door een mail te sturen naar
Het is de bedoeling om zo praktisch en SMART mogelijk met elkaar te werken om zoveel mogelijk concrete input te leveren voor het regionaal plan van aanpak ‘Samenwerken
voor veiligheid’ en de vertaling hiervan naar lokaal niveau. Afgezien van de specifieke vragen per thema (zie hieronder) is het de bedoeling dat we bij alle thema’s de volgende
vragen in ons achterhoofd houden:
Hoe maken we het SMART?
1.
2.
3.
4.
5.

Hoe gaan we dit knelpunt/dit thema aanpakken? Wees daarbij zo concreet en praktisch mogelijk en werk het, waar mogelijk, uit in concrete stappen (‘eerst dit, dan
dat’).
Wie gaat dit doen/welke partners moeten hier (idealiter) bij zijn betrokken?
Wanneer gaan we dit doen? Ook hier geldt: maak het zo concreet en praktisch mogelijk en verdeel het in concrete stappen.
Zijn er nog hobbels om dit voor elkaar te krijgen? Zo ja, hoe kunnen we die aanpakken?
Zijn er mooie kansen die we juist op dit knelpunt/thema kunnen benutten? Zo ja, hoe kunnen we die aanpakken?

Aan elk groepje wordt een voorzitter toegevoegd vanuit de organisatie van de dag. Aan één van de deelnemers wordt gevraagd om de uitkomsten van het groepje op een flap
te noteren. De voorzitter koppelt desgevraagd terug tijdens de plenaire terugkoppeling, tenzij een deelnemer of de notulist aangeeft dit graag te willen doen. Na afloop van de
dag werken de voorzitter van het groepje en de ‘notulist’ samen de flappen uit in een kort verslag dat naar de organisatoren van de bijeenkomst wordt gezonden.

Toelichting op de thema’s
6. Samenwerken in de meldcode
Het werken met de vernieuwde meldcode roept in de praktijk nog vragen op in de samenwerking tussen Veilig Thuis en het lokale veld, met name bij stap 2 (Overleg met een
collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis) en stap 5 (Melden bij Veilig Thuis).
Vragen die bij dit thema aan de orde kunnen komen zijn:





Overkoepelende vraag: hoe kunnen lokale veld en Veilig Thuis hierbij in partnerschap samenwerken en elkaar versterken?
Wat zijn de verwachtingen, behoeften en mogelijke afspraken over en weer, bij consultatie in stap 2? Welke afspraken kunnen worden gemaakt om te voorkomen dat
een melding moet worden gedaan? Wat zijn de mogelijkheden voor vroeginterventie om (verdere) escalatie te voorkomen?
Wat zijn de verwachtingen, behoeften en mogelijke afspraken over en weer, bij het melden in stap 5?
En welke afspraken kunnen worden gemaakt als stap 5 (melden bij VT) is genomen? Wat kan het lokale veld dan doen en wat doet VT?

Dit thema sluit aan bij de volgende kwaliteitsstandaarden in het Kwaliteitskader Veiligheid voor de lokale infrastructuur:

20





3: Professionals in de lokale infrastructuur kunnen werken met de Meldcode, hebben toegang tot aandachtsfunctionarissen en zijn in staat om geweld te bespreken.
Ook beschikken zij over basiskennis inzake specifieke geweldsvormen en familie- en jeugdrecht. Daarnaast hebben zij toegang tot hulp bij GGZ-, verslavings- of LVBproblematiek en kunnen zij systeemgericht werken. Tot slot zijn zij op de hoogte van hoe de samenwerking tussen hen en Veilig Thuis verloopt en wat zij daarin van VT
mogen verwachten.
10: Veilig Thuis en de lokale infrastructuur hebben samenwerkingsafspraken gemaakt over het informeren van betrokkenen, rolverdeling, overdracht, hermeldingen,
gebruik van methoden en de te nemen stappen als de samenwerking en voortgang (dreigen te) stagneren.

7. Zicht op veiligheid
Er zijn samenwerkingsafspraken gemaakt door de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, en de Groninger gemeenten. In deze afspraken worden de
samenwerkingsafspraken beschreven ten behoeve van de ketensamenwerking rond kwetsbare jeugdigen en volwassen die te maken krijgen met huiselijk geweld en
kindermishandeling. Over een aantal punten in de samenwerking is nog nader overleg nodig.
Eén punt gaat over wie er verantwoordelijk is voor het zicht op veiligheid tijdens de wachttijd en het onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming, in het specifieke
geval dat de samenwerking met ouders is vastgelopen. In de huidige afspraken ligt die verantwoordelijkheid bij de partij die het onderzoek aanvraagt.
Maatschappelijk gezien wordt er bij een incident door inwoners en de pers gelijk gevraagd of er hulpverlening betrokken was. Maar wat als er een lange(re) wachttijd is voordat
het onderzoek bij de RvdK wordt gestart en de verzoekende partij aangeeft deze verantwoordelijkheid niet (meer) te kunnen dragen? En kún je deze verantwoordelijkheid wel
dragen als professional of blijft dit de verantwoordelijkheid van ouders?
Vragen die bij dit thema aan de orde kunnen komen zijn:





Wat is zicht op veiligheid? Theoretisch wordt onder zicht op veiligheid verstaan: ‘een actueel beeld hebben van de veiligheid van alle leden van het gezin/huishouden’,
maar wat verstaan we hieronder in de praktijk?
Wat is er minimaal nodig voor zicht op veiligheid wanneer de samenwerking met ouders vastgelopen is?
Wie kunnen hierin een rol spelen?
Welke mogelijkheden zijn er voor een gedeelde verantwoordelijkheid voor het zicht op veiligheid? En hoe zou de taakverdeling er dan uit moeten zien?

Dit thema sluit aan bij de volgende kwaliteitsstandaarden in het Kwaliteitskader Veiligheid voor de lokale infrastructuur:





5: De lokale infrastructuur beschikt over voldoende capaciteit om zicht op veiligheid te houden in die gezinnen/huishoudens die door Veilig Thuis worden overgedragen.
6: De lokale infrastructuur werkt conform het gedachtengoed van 1Gezin1Plan1Regisseur en op basis van een gedeelde visie op veiligheid, nl. ‘gefaseerde ketenzorg’
(‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’, Vogtländer en Van Arum). Daarbij werkt men met een en hetzelfde instrument om
een veiligheidsbeoordeling te maken en is men op de hoogte van welke instrumenten andere professionals gebruiken en hoe zich dat tot het eigen instrument verhoudt.
Ook is de lokale infrastructuur in staat om casusregie te voeren in een gezin totdat stabiele veiligheid is bereikt. Tot slot werkt de lokale infrastructuur traumasensitief.
10: Veilig Thuis en de lokale infrastructuur hebben samenwerkingsafspraken gemaakt over het informeren van betrokkenen, rolverdeling, overdracht, hermeldingen,
gebruik van methoden en de te nemen stappen als de samenwerking en voortgang (dreigen te) stagneren.
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8. Samenwerken in de keten
Op papier is al veel geregeld voor samenwerking in de keten om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te pakken, maar de praktijk is soms weerbarstig. Aan de hand van
een stroomschema over de ketensamenwerking en een concrete casus worden de volgende vragen gesteld:





Hoe loopt de ketensamenwerking in de praktijk en waar liggen verbetermogelijkheden?
Is de keten sluitend of missen we nog relevante partners? Zo ja welke en op welke plek in de keten moeten zij worden toegevoegd?
Zijn er stappen die gewijzigd moeten worden of zelfs helemaal kunnen verdwijnen? Wat is daarvoor nodig?
Zijn er stappen die samengevoegd kunnen worden? Wat is daarvoor nodig?

Dit thema sluit aan bij de volgende kwaliteitsstandaarden in het Kwaliteitskader Veiligheid voor de lokale infrastructuur:





2: Het is expliciet in beeld gebracht hoe de lokale infrastructuur is ingericht en wie welke opdracht (en expertise) heeft m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling en
waarborgen van veiligheid in het desbetreffende gezin/huishouden.
8: Professionals in de lokale infrastructuur kunnen een veiligheidsbeoordeling maken van het gezin/huishouden dat Veilig Thuis aan hen overdraagt. Ook kunnen zij
veiligheidsplannen opstellen en uitvoeren, waarin de veiligheidsvoorwaarden van VT zijn verwerkt. Daarnaast werken zij outreachend en zijn zij in staat om
hulpverlenings- en herstelplannen op te stellen en uit te voeren. Daarbij kunnen zij de sociale steunstructuur van het gezin/huishouden betrekken en steunen bij het
nemen van de regie op acute veiligheid en oorzaken van onveiligheid. Indien nodig kunnen zij ook tijdig systeemgerichte (gespecialiseerde) hulp inzetten, al dan niet via
verwijzing, voor problematiek die vaak samenhangt met huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals GGZ-, verslavings- of LVB-problematiek, maar ook huisvesting en
inkomen. Hetzelfde geldt voor hulp die nodig is voor herstel, zoals bijv. traumabehandeling. Daarbij onderhoudt de lokale infrastructuur contact met alle professionals
die bij het gezin zijn betrokken en ondersteunt zij ook het gezin/huishouden zelf om regie te voeren op de uitvoering van het veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan
(casusregie).
9: Er is voldoende (variatie in) gespecialiseerd hulpaanbod beschikbaar binnen de gemeente en/of (boven)regionaal voor slachtoffers, plegers en kinderen. De hulp is
daarbij gericht op het onmiddellijk stoppen van geweld, op het wegnemen van risicofactoren en op herstel van de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

9. Overdracht naar lokaal veld vanuit Veilig Thuis
Bij een overdracht van het gezin/huishouden door Veilig Thuis naar de lokale infrastructuur, wordt de lokale infrastructuur verantwoordelijk voor het zicht op veiligheid in het
gezin/huishouden. Theoretisch wordt onder zicht op veiligheid verstaan: ‘een actueel beeld hebben van de veiligheid van alle leden van het gezin/huishouden’, maar wat verstaan
we hieronder in de praktijk? Het lokale veld wordt geacht om een veiligheidsbeoordeling te kunnen maken en een veiligheidsplan te kunnen uitvoeren, waarin de
veiligheidsvoorwaarden zijn verwerkt die VT bij de overdracht heeft gesteld. Ook wordt de lokale infrastructuur geacht om adequate hulp in te kunnen zetten voor het gezin
vanuit het gedachtengoed van 1Gezin1Plan1Regisseur en een gedeelde visie op veiligheid, de ‘gefaseerde ketenzorg’ (‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken
voor risicogestuurde zorg’). De verantwoordelijkheid van de lokale infrastructuur voor het zicht op de veiligheid eindigt op het moment dat er sprake is van stabiele veiligheid
in het gezin/huishouden of wanneer de verantwoordelijkheid is overgedragen aan een andere partner (en de hulpverlening daadwerkelijk is gestart). Daarbij is het van belang
dat er casusregie beschikbaar is voor het gezin/huishouden tot stabiele veiligheid is gerealiseerd.
Vragen die bij dit thema aan de orde kunnen komen zijn:
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Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor (zicht op) veiligheid, wat is veilig genoeg?
Wat verstaan we onder casusregie en wie kan dit uitvoeren?
Wat moet er in een veiligheidsplan terecht komen en hoe voer je dit uit?
Wat heb je nodig aan (extra) ondersteuning vanuit Veilig Thuis, en/of scholing en training binnen je eigen organisatie om het werk in het lokale veld goed op te kunnen
pakken conform het kwaliteitskader?
Wat heb je als lokale professional nodig aan steun vanuit je eigen organisatie om je werk veilig te kunnen doen en te voorkomen dat je persoonlijk verantwoordelijk
wordt gesteld bij escalatie van de situatie in een gezin?

Dit thema sluit aan bij de volgende kwaliteitsstandaarden in het Kwaliteitskader Veiligheid voor de lokale infrastructuur:









4: Professionals in de lokale infrastructuur hebben een actueel beeld van de veiligheid van alle leden van het gezin/huishouden dat door Veilig Thuis aan hen is
overgedragen. Hiertoe houden zij contact met alle leden van het gezin/huishouden en met andere betrokken professionals.
5: De lokale infrastructuur beschikt over voldoende capaciteit om zicht op veiligheid te houden in die gezinnen/huishoudens die door Veilig Thuis worden overgedragen.
6: De lokale infrastructuur werkt conform het gedachtengoed van 1Gezin1Plan1Regisseur en op basis van een gedeelde visie op veiligheid, nl. ‘gefaseerde ketenzorg’
(‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’, Vogtländer en Van Arum). Daarbij werkt men met een en hetzelfde instrument om
een veiligheidsbeoordeling te maken en is men op de hoogte van welke instrumenten andere professionals gebruiken en hoe zich dat tot het eigen instrument verhoudt.
Ook is de lokale infrastructuur in staat om casusregie te voeren in een gezin totdat stabiele veiligheid is bereikt. Tot slot werkt de lokale infrastructuur traumasensitief.
7: De professionals in de lokale infrastructuur beschikken over basiskennis van geweldsdynamiek en risicofactoren (incl. patroonherkenning). Ook beschikken zij over
basiskennis van problematiek en risicofactoren die vaak samenhangen met huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals LVB-, GGZ- en verslavingsproblematiek.
8: Professionals in de lokale infrastructuur kunnen een veiligheidsbeoordeling maken van het gezin/huishouden dat Veilig Thuis aan hen overdraagt. Ook kunnen zij
veiligheidsplannen opstellen en uitvoeren, waarin de veiligheidsvoorwaarden van VT zijn verwerkt. Daarnaast werken zij outreachend en zijn zij in staat om
hulpverlenings- en herstelplannen op te stellen en uit te voeren. Daarbij kunnen zij de sociale steunstructuur van het gezin/huishouden betrekken en steunen bij het
nemen van de regie op acute veiligheid en oorzaken van onveiligheid. Indien nodig kunnen zij ook tijdig systeemgerichte (gespecialiseerde) hulp inzetten, al dan niet via
verwijzing, voor problematiek die vaak samenhangt met huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals GGZ-, verslavings- of LVB-problematiek, maar ook huisvesting en
inkomen. Hetzelfde geldt voor hulp die nodig is voor herstel, zoals bijv. traumabehandeling. Daarbij onderhoudt de lokale infrastructuur contact met alle professionals
die bij het gezin zijn betrokken en ondersteunt zij ook het gezin/huishouden zelf om regie te voeren op de uitvoering van het veiligheids-, hulpverlenings- en herstelplan
(casusregie).
10: Veilig Thuis en de lokale infrastructuur hebben samenwerkingsafspraken gemaakt over het informeren van betrokkenen, rolverdeling, overdracht, hermeldingen,
gebruik van methoden en de te nemen stappen als de samenwerking en voortgang (dreigen te) stagneren.

10. Preventie
Op het moment dat signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis worden gemeld is er vaak al sprake van middelzware of zware problematiek. Het is dan
ook van groot belang om na te gaan wat er kan worden ingezet aan preventie en vroeginterventie zodra de eerste zorgsignalen rondom een gezin/huishouden binnen komen
bij lokale professionals. Met als uiteindelijk doel om te voorkomen dat de situatie in een gezin/huishouden escaleert en er (opnieuw) gemeld moet worden bij VT.
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Vragen die bij dit thema aan de orde kunnen komen zijn:






Wat kunnen lokale professionals doen als zij de eerste zorgsignalen rondom een gezin/huishouden binnen krijgen?
Wat is er aan preventief aanbod en vroeginterventie beschikbaar in Flevoland?
Hoe kan dit zo goed mogelijk worden ingezet nog voordat een melding bij VT nodig is?
Welke partijen kunnen hierbij worden betrokken?
Zijn er creatieve en innovatieve oplossingen te bedenken, bijvoorbeeld in de samenwerking in de keten, waardoor wachtlijsten verkort kunnen worden of misschien
zelfs verdwijnen?

Dit thema sluit aan bij de volgende kwaliteitsstandaarden in het Kwaliteitskader Veiligheid voor de lokale infrastructuur:





2: Het is expliciet in beeld gebracht hoe de lokale infrastructuur is ingericht en wie welke opdracht (en expertise) heeft m.b.t. huiselijk geweld en kindermishandeling en
waarborgen van veiligheid in het desbetreffende gezin/huishouden.
5: De lokale infrastructuur beschikt over voldoende capaciteit om zicht op veiligheid te houden in die gezinnen/huishoudens die door Veilig Thuis worden overgedragen.
7: De professionals in de lokale infrastructuur beschikken over basiskennis van geweldsdynamiek en risicofactoren (incl. patroonherkenning). Ook beschikken zij over
basiskennis van problematiek en risicofactoren die vaak samenhangen met huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals LVB-, GGZ- en verslavingsproblematiek.
9: Er is voldoende (variatie in) gespecialiseerd hulpaanbod beschikbaar binnen de gemeente en/of (boven)regionaal voor slachtoffers, plegers en kinderen. De hulp is
daarbij gericht op het onmiddellijk stoppen van geweld, op het wegnemen van risicofactoren en op herstel van de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
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Bijlage 2:
Opzet voorlichtingsbijeenkomsten Multifocus voor de regio Groningen
De visie van de regio Groningen wordt, door middel van inspiratie sessies en werk-leer bijeenkomsten, en in samenwerking met VONK, het Lectoraat
Integrale aanpak kindermishandeling van de Hanze Hogeschool en C4Youth, geïmplementeerd.
Multifocus
Multifocus is een op de systeemtheorie gebaseerde, familiegerichte aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het doel van de interventie is om
gezinnen te ondersteunen bij het stoppen van geweld en het doorbreken van de (transgenerationele) geweldspatronen. De inzet is gericht op veiligheid en
herstel van gezinsrelaties tenzij er sprake is van Intiem Terrorisme of betrokkenen dit niet willen.
Onderdeel van de visie van de regio Groningen is dat de professional van relevante ketenpartners uit het onderwijs, de zorg-, justitieel-, ondersteunings-, en
medisch domein en gemeenten een meervoudig partijdige houding naar betrokkenen toe heeft. Ook is het volgens de visie belangrijk dat casusregisseurs
(lokaal en regionaal), die bij deze gezinnen ingezet worden, beschikken over specialistische kennis en vaardigheden en in staat zijn systemisch te werken en
aan te sluiten bij het gezin/de familie en diens context. In geval van huisverboden worden casemanagers ingezet van Veilig Thuis die allen volgens
Multifocus werken. Een deel van de gemeenten (Groningen, Haren, Westerkwartier, Veendam, Pekela) heeft (eerder) besloten om lokale casusregisseurs, of
professionals verantwoordelijk voor de aanpak van gezinnen waar huiselijk geweld en/of kindermishandeling speelt, Multifocus op te leiden. Deze
interventiemethodiek past, omdat hij systemisch van aard is, een narratieve benadering kent maar ook normerend werkt, goed bij de gevraagde attitude,
kennis, vaardigheden en samenwerking van en tussen professionals.
In het kader van de acties rond de implementatie van de visie wordt een voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd over Multifocus.
De bijeenkomst
De opzet van deze bijeenkomst is als volgt:





plenair gedeelte waarbinnen:
- het ontstaan en de kern van Multifocus wordt toegelicht
- ervaringen met Multifocus door professionals die er nu mee werken in de regio
- eventueel: een ervaringsdeskundige
een gedeelte in kleinere deelsessies waarbij men in kleine groepen heel praktijkgericht kennis maakt met de instrumenten die bij Multifocus worden
gebruikt
een plenaire terugkoppeling van de ervaringen uit de deelsessies
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De duur van de bijeenkomst zal ongeveer 3 à 4 uur zijn.
Een bijeenkomst kan bijvoorbeeld sub-regionaal georganiseerd worden: Regio Noord-West (Appingedam, Delfzijl, Loppersum, Het Hogeland,
Westerkwartier), Regio Centraal (Groningen, Midden-Groningen) en Regio Zuid (Veendam, Oldambt, Pekela, Stadskanaal, Westerwolde). In dat geval betreft
het 3 bijeenkomsten.
Het doel van de bijeenkomst is om gemeenten en organisaties, zowel op bestuurlijk, management als uitvoerend niveau, kennis te laten maken met, en te
enthousiasmeren voor, Multifocus.
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