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Steunpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
GGD HM
Realisatie Werkplan 2010
I Frontoffice
Steunpunt Huiselijk Geweld voor burgers en professionals
− = niet gestart
√ = gereed
i.u. = in uitvoering
Beschikbaar

Bereikbaar

Advies en consultatie ten behoeve
van professionals
Outreachende hulp / Bemoeizorg
Registratie meldingen en vragen
Procesverantwoordelijkheid
gemelde casuistiek
Uitvoering Wet Tijdelijk
Huisverbod

Resultaat
Meldpunt Zorg en Overlast GGD HM; luisterend
oor, informatie, advies, verwijzing.
Zo nodig anoniem
Van maandag tot en met vrijdag
9.00-12.00 uur
T 0900 126 26 26
E huiselijkgeweld@ggdhm.nl
Idem

√

√

√

Op geleide van individuele hulpvragen toeleiding
van complexe gevallen naar regulier zorgcircuit
Monitoring en registratie hulpvragen
Volgsysteem in lokale zorgnetwerken

√

- 89 x Procesregisseur Interventieteams WTH
-Zorgcoördinator WTHV voor gezinnen zonder
kinderen.

√
√

√
√

II Backoffice
1. Organiseren Integrale Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Activiteit
Resultaat
Bestuurlijk Overleg
-Besluitvorming t.a.v. voorgenomen beleid op basis
van landelijke en regionale ontwikkelingen
-Terugkoppeling en afstemming met relevante
beleidsterreinen en gremia
- frequentie 3 a 4 keer

√
√
√
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Regionaal Beleidsoverleg

Ketenpartnersoverleg Hollands
Midden

Voorbereidingen Voorgenomen
Wet Meldcode

-Ambtelijke voorbereiding van het Bestuurlijk Overleg √
in samenwerking met Politie en Justitie
-Terugkoppeling naar en afstemming met relevante
√
(gemeentelijke ) beleidsterreinen en (sub)regionale
gremia op het terrein van jeugd, zorg en veiligheid.
- frequentie 5 a 6 keer
√
-Coördinatie samenwerkingsverband 39 (regionale)
√
partners uit dienstverlenings-, zorg- , en
veiligheidscircuit
√
-borgen van samenwerking en integrale aanpak
-agendasetting en terugkoppeling naar taak en thema
√
werkgroepen
-frequentie 3 a 4 keer
√
- De voorbereidingen met de Regiegroep Regionale
√
Meldcode zijn gestart, implementatieplan is gereed
- Digitale regionale meldcode is in ontwikkeling
√
Vertraagd in verband met uitstel voorgenomen Wet
i.u.
meldcode:
Regionale Meldcode HM is verwoord ‘Signaleren en
samen aanpakken’.
-de sub-ketens kinder , -volwassenen-, –
ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld hebben
in Hollands Midden gezamenlijk stappenplannen
geformuleerd van signalering tot melding conform
opschalingsmodel

2. Coördinatie (van samenwerkingsverbanden) t.b.v. specifieke doelgroepen
Activiteit
Resultaat
-Er is een sluitende aanpak kindermishandeling
Regionale aanpak
gerealiseerd
Kindermishandeling (RAAK)
Zuid Holland Noord en Midden -Opname en continuering in 2011 van regionale
aanpak kindermishandeling ZHN en MH (RAAK
Holland
regio’s) in Hollands Midden
Kindspoor
- 1003 kinderen in de regio HM die getuige zijn van
huiselijk geweld hebben een adequaat hulpaanbod
gekregen
- knelpunten zijn gesignaleerd en opgelost
-aantallen zijn geregistreerd
Eergerelateerd geweld

-Er zijn 2 consultatieteams EGG gevormd (ZHN en
MH)
-Ketenpartners hebben een aandachtsfunctionaris EGG

√
√
√

√
√
√
√
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Ouderenmishandeling

Allochtonen

Vrouwelijke genitale
verminking

-Er is een toename van het aantal meldingen EGG bij
de politie, er werden in 2010 140 zaken ingediend
(versus 133 in 2009).
-er zijn 5 trainingen (50 personen) gegeven (2x basis
training, 3x verdiepingstraining) aan ketenpartners
-De werkgroep Ouderenmishandeling formuleert een
beleidsactieplan.
-De acties met betrekking tot signalering en
interventie worden uitgevoerd, in afstemming met
stappenplan Meldcode
-Start pilot ‘Buurtvertrouwenspersonen’, wijkgerichte
aanpak huiselijk geweld bij allochtonen.
-training 8 personen
-maandelijkse intervisie
-evaluatie traject

√

-Sleutelfiguren in risicogroepen/gemeenschappen zijn
benaderd
-Sleutelfiguren uit risico groepen zijn getraind
-Per gemeenschap worden 3 bijeenkomsten gewijd of
gepland over preventie meisjesbesnijdenis (1x voor
vrouwen,1x voor mannen,1x gezamenlijk)

√

√
√
√

√
i.u.
i.u.
i.u.

Toelichting: In verband met benodigde intensieve
benadering en de ‘no-go’ in twee gemeenschappen is
dit project alleen in de Somalische gemeenschap
uitgevoerd. In 2011 vindt vervolg plaats (onderdeel
afronding RAAK in 2011: versterking preventief
beleid meisjesbesnijdenis)

3. Registratie, monitoring en (evaluatie) onderzoek
Activiteit
Resultaat
Beleidsadvisering op basis van jaarlijkse registratie
-Registratie gegevens uit
√
en signalering uit overleggen
Frontoffice activiteiten GGD
HM
-Registratie gegevens uit
Ketenpartners-activiteiten
Evaluatie Wet Tijdelijk
-Verbetervoorstellen uitgevoerd op basis van evaluatie √
Huisverbod
met Ketenpartners, Gemeenten en Politie
-bijdrage aan landelijk onderzoek Regioplan (MinJus)
Toolkit Communicatie en PR
- onderzoek naar en stimuleren van gebruik toolkit
√
Steunpunt Huiselijk Geweld
onder ketenpartners en gemeenten in HM
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4. Deskundigheidsbevordering professionals regio HM
Activiteit
Resultaat
Training op maat
-Coördinatie en inhoud trainingen op maat bij diverse
instellingen
-Coördinatie en kennisvoorziening trainerspool
Ambulance Dienst HM (RAD)
-25 teams (180 personen) ambulancedienst zijn
voorgelicht over huiselijk geweld
-implementatie van signaleringsprotocol is gereed
Loverboy problematiek en
-ontwikkeling, werving en 3 trainingen op maat voor
relationele vorming
socio-therapeuten in residentiële instellingen
-Socio-therapeuten weten hoe te signaleren en
reageren op (ab)normale relationele en seksuele
ontwikkeling van pupillen.
Meldcode conferentie voor
November 2010 conferentie voor uitvoerders wet
signalerend Hollands Midden
meldcode, bestemd voor ketenpartners
5. (Publieks)voorlichting , PR en Communicatie
Activiteit
Resultaat
Nieuwsbrief Huiselijk Geweld
3x digitale nieuwsbrief , informatie voor ketenpartners
en Kindermishandeling
en ambtenaren jeugd, veiligheid en zorg in de regio
Communicatiestrategie 2009-Ontwikkeling en uitvoering publieksvoorlichtings
2011
materialen en producten in samenhang met Wet
Meldcode
-Maatwerkaanpak formuleren en uitvoeren mbt
bewustwordingstrategie doelgroep kinderen/jongeren
(voorjaar) en doelgroep ouderen (najaar)
6. Sociale kaart
Activiteit
Verwijsgids Huiselijk Geweld
HM
Digitalisering Verwijsgids

7. Preventie en vroegsignalering
Activiteit
Relationele en seksuele vorming
in het VMBO: programma
Wensen en grenzen

Resultaat
Verwijsgids is uitgebreid voor heel HM en verspreid
onder ketenpartners
-De verwijsgids is digitaal beschikbaar via
www.huiselijkgeweldhollandsmidden.nl
-Digitale verwijsgids (www.Zorgwelrijnland.nl) heeft
zoekingangen op plaats in de regio en
hulpverleningssoort
-Digitale verwijsgids heeft een link met digitale
aanbod stappenplan Meldcode.
Toelichting: Deels uitgevoerd, deels in ontwikkeling
Resultaat
-Werving 4 a 5 VMBO scholen
-Ontwikkelen themamap gezonde relatievorming met
onder meer modules wensen en grenzen, loverboys,

√

√

√

√

√
√

−

√
√
√

√

√
√
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eergerelateerd geweld, internet-intimidatie.
-Maatwerkaanbod van schoolse/lokale/regionale
zorgplattegrond, ouderavond, docententraining,
voorlichting in de klas
-Ondersteuning formulering schoolbeleid relationele
en seksuele vorming

8. Innovatie en ontwikkeling
Activiteit
Veiligheidshuis
Aware
Nazorg
Digitale hulpverlening
Kind-ouder-mishandeling

Resultaat
Ontwikkelingen volgen, zo nodig oppakken
Ontwikkelingen volgen, zo nodig oppakken
Ontwikkelingen volgen, zo nodig oppakken
Ontwikkelingen volgen, zo nodig oppakken
Ontwikkelingen volgen, zo nodig oppakken

√
√

√
√
√
√
√

Steunpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Annette Martens, clustermanager
januari 2011
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