Het houdt niet op, niet vanzelf…
Geïntensiveerde aanpak ter preventie van kindermishandeling
Gemeente Zwijndrecht 2017-2018

Thema “Als er iets speelt, laat het de kinderen zijn”
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INLEIDING

"Het houdt niet op, niet vanzelf…"
Sinds 2012 staat deze tekst centraal in de campagnes van Veilig Thuis. Geweld in huiselijke kring
stopt nooit vanzelf , totdat iemand iets doet. Laten we iets doen!
Aanleiding
Het percentage kinderen waarbij kindermishandeling is geconstateerd in Zwijndrecht is de afgelopen
jaren schrikbarend hoog: 3,14% (cijfers 2014, kinderen in Tel1). Een belangrijke reden om
kindermishandeling als specifiek thema te benoemen in het programma Sociaal Domein (Thema "Als
er iets speelt, laat het de kinderen zijn"). Dit plan van aanpak is een uitwerking van het thema om te
komen tot een geïntensiveerde aanpak kindermishandeling.
Wat is kindermishandeling?
"Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische
of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie
van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade
wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of
psychisch letsel".
Zo luidt de definitie van kindermishandeling die in de Jeugdwet is opgenomen.
Kindermishandeling kan verschillende vormen aannemen
 Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld, zoals schoppen en slaan.
 Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassene scheldt het kind vaak uit, doet
afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het opzettelijk bang.
 Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg die het nodig heeft.
 Emotionele of geestelijke verwaarlozing: het kind krijgt te weinig
positieve aandacht. De ouders of verzorgers negeren de
behoefte van het kind aan liefde, warmte en geborgenheid. Dat
is bijvoorbeeld zo wanneer een kind getuige is van geweld
tussen ouders.
 Seksueel misbruik: de volwassene raakt het kind op een seksuele
manier aan.
Inhoud plan
In dit plan van aanpak wordt beschreven hoe we van de huidige situatie
naar de gewenste situatie willen komen. Dit doen we aan de hand van
vier thema's:
 Preventie
 Signaleren en handelen
 Samenwerken
 Informatie delen en privacy
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Het Verwey-Jonker instituut publiceert in samenwerking met diverse belangenorganisaties het databoek Kinderen in Tel. Begin 2017 is
het databoek 2016 gepubliceerd. Hier zijn ook de cijfers voor kindermishandeling in opgenomen. Hier zijn de gevallen meegenomen
waarbij kindermishandeling na melding en onderzoek is bevestigd. Het gaat echter om cijfers over 2014. Het CBS heeft de gegevens van
alle AMK’s verzameld en opgeschoond voor de periode 2011 tot en met 2014. Vanwege de overgang van de AMK’s naar de Veilig Thuis
organisaties per 1-1-2015, zijn er helaas over het jaar 2015 geen gegevens beschikbaar. Dit heeft te maken met de verschillende wijzen
waarop de registratie werd gevoerd bij verschillende Veilig Thuis organisaties. Het CBS heeft beoordeeld dat de gegevens van 2015 over
kindermishandeling nog niet voldoende betrouwbaar zijn.
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GEÏNTENSIVEERDE AANPAK KINDERMISHANDELING 2017-2018
In brief aan de raad van december 2016 "Melding en aanpak van kindermishandeling in Zwijndrecht"
is aangegeven welke activiteiten al worden uitgevoerd op het gebied van kindermishandeling in
Zwijndrecht. Zo is er de afgelopen jaren geïnvesteerd in de implementatie van de meldcode en de
meldingsbereid. Alle kinderen in Zwijndrecht moeten gezond en veilig op kunnen groeien en dat is
niet het geval. In bijgaande aanpak wordt een geïntensiveerde aanpak beschreven. Eerst wordt kort
beschreven hoe deze geïntensiveerde aanpak tot stand is gekomen om daarna te beschrijven welke
doel we nastreven en hoe we dit willen gaan realiseren (vier thema's). Ten slotte wordt aangegeven
welke financiering hiervoor nodig is en hoe we het plan gaan evalueren.
ONTWIKKELING AANPAK
Zoals in de inleiding aangegeven is de geïntensiveerde aanpak kindermishandeling onderdeel van het
uitvoeringsprogramma Sociaal Domein 2017-2018. Op 9 maart 2017 is er een expertmeeting
georganiseerd waarin de verschillende experts op het gebied van kindermishandeling met elkaar in
gesprek zijn gegaan over de acties die er al worden gedaan en wat er gedaan kan worden ter
intensivering, versterking over vernieuwing van onze gezamenlijke aanpak. De input van deze avond
is integraal opgenomen in dit plan van aanpak. Naast de advisering van onze lokale experts is ook het
advies van het Taskforce Kindermishandeling meegenomen en is gebruik gemaakt van good practices
in andere gemeenten.
DOELSTELLING
Elk kind dat mishandelt wordt is er één teveel. Alle kinderen zouden veilig en gezond op moeten
kunnen groeien. In het themablad hebben we de doelstelling als volgt geformuleerd:
Eind 2018 is het percentage kinderen dat wordt mishandeld in Zwijndrecht gedaald tot onder de 3%.
We willen dit realiseren door er voor te zorgen dat er meer gemeld wordt en dat kindermishandeling
voorkomen wordt. De geïntensiveerde aanpak kindermishandeling aanpak kindermishandeling
draagt hier aan bij. In onderstaand figuur is de hierboven genoemde kwantitatieve doelstelling
gevisualiseerd. We willen van Veilig Thuis gerichte periodieke informatie/ rapportages over
kindermishandeling in Zwijndrecht om de voortgang inzichtelijk te kunnen maken.

4

UITVOERINGSPLAN
Kindermishandeling is al enige tijd een onderwerp dat hoog op de agenda staat van gemeente en
professionals in Zwijndrecht. Met dit plan van aanpak willen we dit nog meer versterken om
daadwerkelijk het verschil te maken. Het houdt namelijk niet op, niet vanzelf.
Een belangrijke randvoorwaarde om de geïntensiveerde aanpak gericht uit te kunnen voeren is dat
vanuit Veilig Thuis periodiek rapportages worden aangeleverd. Uit deze kwantitatieve en kwalitatieve
cijfers moet duidelijk worden welke soorten kindermishandeling gemeld worden, waar in
Zwijndrecht dit gemeld wordt en om hoeveel aantallen dit gaat. Op deze manier kunnen we onze
aanpak periodiek bijstellen en preventieve en specifieke acties inzetten.
Om uitvoering te geven aan dit plan van aanpak willen we een (gemeentelijke) aandachtsfunctionaris
aanstellen per 1 september 20172 die aan de hand van de hieronder beschreven vier thema's aan de
slag gaat. De aandachtsfunctionaris heeft een coördinerende, ondersteunende, signalerende en
adviserende rol die bijdraagt aan een hogere veiligheid van kinderen in Zwijndrecht. De belangrijkste
taken van de aandachtsfunctionaris zijn:
 Opzetten intern opschalings- en ondersteuningsmodel ten behoeve van casuïstiek waarbij
kindveiligheid een issue is.
 Uitvoering geven aan de geïntensiveerde aanpak kindermishandeling.
 Verbinden en ondersteunen van de bestaande trajecten, werkprocessen en
verantwoordelijkheden.
 Opzetten van een relevant netwerk rondom kindveiligheid en dit borgen binnen de
organisatie.
 Gevraagd en ongevraagd adviseren over mogelijke verbeteringen, risico’s en kansen.
Voor de aandachtsfunctionaris (0,5 fte) zal een bedrag nodig zijn van € 40.000,Per thema wordt hieronder beschreven waar het over gaat, wat en wanneer we het gaan doen en
wat hiervoor nodig is.
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Nog onderzocht wordt bij welke organisatie de (gemeentelijke) aandachtsfunctionaris het beste in dienst
genomen kan worden.
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THEMA 1: PREVENTIE
WAAR GAAT HET OVER?
De gevolgen van kindermishandeling zijn groot en strekken zich uit
naar de volwassenen leeftijd. De gevolgen treffen niet alleen het
individu, maar ook de directe omgeving en de samenleving als
geheel. Voorkomen is zeker ook in dit geval beter dan genezen.
Om de kindermishandeling in Zwijndrecht te laten afnemen zal nog
meer ingezet moeten worden op preventie.
WAT GAAN WE DOEN?
Bijna alle ouders willen goed voor hun kind zorgen. Maar soms lukt dat niet. Om ouders hierin te
ondersteunen wordt in Zwijndrecht op verschillende manieren opvoedondersteuning aangeboden.
Daarnaast zijn er ook interventies voor specifieke doelgroepen, denk hierbij bijvoorbeeld aan
kinderen van gescheiden ouders of van ouders met een psychische aandoening. In Zwijndrecht wordt
hoog gescoord op de aanwezigheid van verschillende risicogroepen. In de aanpak
kindermishandeling is het dus nuttig om gericht te kijken naar deze risicogroepen. Hierbij moet
echter wel benadrukt worden dat ook in de risicogroepen de grote meerderheid van de ouders hun
kinderen niet verwaarloost, mishandelt of misbruikt. En daarnaast wordt ook in gezinnen die op het
eerste oog weinig tot geen risico lopen kinderen mishandeld. Die willen we ook niet uit het oog
verliezen door te focussen op de risicogroepen. In onderstaand figuur is inzichtelijk gemaakt dat in
verschillende risicogroepen Zwijndrecht een hoger of gelijk percentage heeft ten opzichte van
landelijk. Deze cijfers gaan we nog actualiseren om op deze manier de trend te kunnen volgen.

Op het gebied van preventie willen we extra gaan investeren op de volgende onderdelen:
 Het inzetten van effectieve jeugdinterventies. Op dit moment wordt in Zwijndrecht de
interventie VoorZorg al ingezet. VoorZorg bestaat uit een intensief schema van
huisbezoeken aan vrouwen tot 25 met weinig of geen opleiding die gaan bevallen van hun
eerste kind. De vrouwen worden begeleid tot hun kind 2 jaar is. Het doel van VoorZorg is
een optimale ontwikkeling van de kinderen en hun moeders te bevorderen én het
voorkomen van kindermishandeling. Prézorg is een ‘lichte versie’ van VoorZorg, die veel
minder intensief is, minder geprotocolleerd en beter inzetbaar voor een grotere groep
moeders. Prézorg wordt veelal ingezet als aanvulling op VoorZorg, om een grotere groep te
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bereiken. Prézorg bestaat uit 5 tot 8 huisbezoeken, en duurt tot het kind maximaal 18
maand is. Het voorstel is om VoorZorg en Prézorg aan te bieden voor alle jonge moeders in
deze door de professionals aangegeven risicogroep (laag IQ, kwetsbare zwangeren). Het is
bij uitstek dit soort preventieve vormen van zorg dat een verschil kan maken in het leven van
mensen, én in de transformatie van het sociaal domein.
Het gericht aanbieden van begeleiding bij anticonceptie aan kwetsbare vrouwen. In
verschillende gemeenten worden projecten gestart voor het gericht aanbieden van
begeleiding van anticonceptie aan kwetsbare vrouwen. Bijvoorbeeld vrouwen die met
verslaving of met een verstandelijke beperking te maken hebben. Ook in Zwijndrecht is deze
doelgroep groot. Vrouwen die niet in staat zijn om kinderen een veilige plek te bieden
worden intensief begeleid. Samen met de begeleidster zoeken de vrouwen naar de meest
passende vorm van anticonceptie, met als doel om ongeplande en ongewenste
zwangerschap te voorkomen. In Zwijndrecht zal gekeken worden op welke manier dit vorm
kan krijgen binnen de bestaande organisaties. De professionals zullen hier nog wel op
getraind moeten worden.
Het verbeteren van de situatie bij risicogroepen. In de verschillende thema's in het
programma Sociaal Domein wordt gewerkt aan het verbeteren van de situatie van de
risicogroepen. De hiervoor genoemde onderdelen richten zich al op de risicogroepen
kwetsbare zwangeren en ouders met een verslaving en/of psychiatrische problematiek.
Daarnaast is (v)echtscheiding een thema dat door de professionals in Zwijndrecht veel
aandacht krijgt. We gaan de samenwerking zoeken met advocaten, mediators en andere
partners die veel zicht hebben op vechtscheidingen die in veel gevallen worden gezien als
kindermishandeling omdat het belang van kinderen bij de ouders vaak uit beeld raakt. Op 1
juni 2017 zal een mini-symposium georganiseerd worden over dit thema. Binnen de
bestaande organisaties en activiteiten zal blijvend aandacht moeten komen voor deze
risicogroepen. Dit zullen we dan ook meenemen in de convenanten met de verschillende
organisaties (zie thema 3: samenwerking) en in de trainingen van de professionals (zie
thema 2: signaleren en handelen).

WANNEER GAAN WE HET DOEN?
De acties die hierboven genoemd staan, hebben de volgende planning.
Activiteit
Het aanvullend inzetten van Prézorg
Begeleiding bij het actief aanbieden
anticonceptie
Verbeteren situatie risicogroepen
Samenwerken op het gebied van
(v)echtscheidingen en de effecten op kinderen

Planning
Vanaf 2018
Vanaf 2018
Doorlopend
Doorlopend

WAT IS HIER VOOR NODIG?
Op dit moment wordt al € 25.000,- ingezet voor de interventie VoorZorg. Voor het aanvullend
inzetten van Prézorg is een extra budget nodig van € 28.000,-.
Om de begeleiding te kunnen bieden bij het actief aanbieden van anticonceptie zal een training aan
de professionals gegeven worden. Dit zal ongeveer € 7.000,- kosten. Qua uren zal gekeken worden of
dit passend te maken is binnen de bestaande werkzaamheden.
Voor de overige activiteiten is geen aanvullend budget nodig aangezien dit de werkzaamheden zijn
die voortkomen uit de overige themabladen dan wel passen binnen de bestaande budgetten.

THEMA 2: SIGNALEREN EN HANDELEN
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WAAR GAAT HET OVER?
Er is slechts één iemand nodig om het verschil te
maken. Signaleren van kindermishandeling is daarom
van essentieel belang. Bij het signaleren van
kindermishandeling hebben zowel inwoners als
professionals een rol. Inwoners moeten weten waar ze
met hun zorgen terecht kunnen en professionals
moeten de vaardigheden hebben om te signaleren en
daar dan ook op te handelen.
WAT GAAN WE DOEN?
Bij een vermoeden van kindermishandeling moet er actie ondernomen worden. In Zwijndrecht is al
een hoge meldingsbereidheid, maar dit kan nog beter. Vaststaat dat vroegsignalering een belangrijke
bijdrage levert aan het voorkomen van kindermishandeling. Op het gebied van signaleren en
handelen willen we naast de reeds bestaande activiteiten inzetten op de volgende onderdelen:








Het ondersteunen in het gebruik van de meldcode door professionals. De professionele
organisaties maken verplicht gebruik van de meldcode kindermishandeling. De afgelopen
jaren is geïnvesteerd in de implementatie en goede uitvoering ervan in Zwijndrecht. Het
beschikken over een meldcode, kindcheck en/of verwijsindex is een goed begin, maar niet
meer dan dat. Het is zaak dat deze instrumenten ook echt gebruikt worden. Het aanjagen en
faciliteren van het gebruik willen we gaan doen door het inzetten van de gemeentelijk
aandachtsfunctionaris kindermishandeling als servicepunt waarbij hij/zij organisaties
ondersteuning en advies biedt bij de implementatie van de meldcode, optreedt als makelaar
voor trainingen en deskundigheidsbevordering en netwerk- en themabijeenkomsten
organiseert (zie ook thema 3: samenwerking). Deze adviesfunctie kan ook in samenwerking
met Veilig Thuis worden opgezet. Voor de trainingen kan gebruik gemaakt worden van elearning. Dit blijkt een effectieve, aanvullende manier om kennis, vaardigheden en
bewustwording ten aanzien van kindermishandeling te verspreiden onder grote groepen
professionals.
Het stimuleren van het krijgen van het Keurmerk Meldcode door professionele organisaties.
Vanaf 1 september 2014 kan het Keurmerk Meldcode worden aangevraagd voor organisaties
waarvan tenminste één aandachtsfunctionaris een lidmaatschap bij de Landelijke Vakgroep
Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK) heeft. Het Keurmerk Meldcode wordt
uitgereikt aan organisaties die hun protocol (succesvol) hebben laten toetsen. Doordat de
aandachtsfunctionaris lid is van de LVAK, blijft deze aandachtsfunctionaris bijgeschoold. We
willen alle professionele organisaties stimuleren dit keurmerk te krijgen. Om het goede
voorbeeld te geven zal ook onderzocht worden of de gemeente voor dit keurmerk in
aanmerking kan komen. Groningen heeft recentelijk als eerste gemeente dit keurmerk
ontvangen.
Het beter bespreekbaar maken van het onderwerp kindermishandeling. In de gesprekken
met ouders maken CJG en jeugdteam gebruik van een methode sinds 2015 die waar ruimte is
om in te schatten of er risico's zijn bij opvoeden. Dit kan dan direct bespreekbaar worden
gemaakt met opvoeders en gekeken worden of en waar ondersteuning nodig is. Dit willen we
graag voortzetten. Daarnaast wordt jaarlijks in verschillende landelijke en lokale publicaties
aandacht gevraagd voor kindermishandeling en het voorkomen ervan. We zullen hier in
2017-2018 nog meer over communiceren om het onderwerp bespreekbaar te maken. Hierbij
valt ook te denken aan organisaties zoals bijvoorbeeld Team-KIM, die door middel van
ervaringsdeskundigen het onderwerp kindermishandeling bespreekbaar maken op scholen.
Het stimuleren van signaleren door (vrijwilligers)organisaties die niet aan de meldcode
hoeven te voldoen. De meldcode is voor een aantal organisaties verplicht, maar er zijn nog
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veel meer organisaties en personen die kindermishandeling zouden kunnen signaleren. De
gemeentelijk aandachtsfunctionaris zal een belangrijke rol gaan vervullen om deze
organisaties en personen te stimuleren meer en sneller te melden. Hierbij wordt gedacht aan
sportverenigingen, tandartsen, woningbouwcorporaties, verloskundigen/kraamzorg enz.
Het zoeken naar mogelijkheden voor 'anoniem' melden. Soms durven inwoners of
professionals geen melding te doen uit angst voor het effect dat dit heeft op de verhouding
die iemand heeft met de ouder of het kind. Anoniem melden zou hier een oplossing voor
kunnen zijn, maar dit is niet wenselijk vanuit Veilig Thuis. We willen daarom kijken op welke
manier hier invulling aan gegeven kan worden. Hierbij valt te denken aan het neerleggen van
deze taak bij één iemand van de organisatie en deze daar dan ook goed voor trainen. Ook de
gemeentelijk aandachtsfunctionaris zou hier een rol in kunnen spelen.

WANNEER GAAN WE HET DOEN?
De acties die hierboven genoemd staan, hebben de volgende planning.
Activiteit
Adviesfunctie meldcode instellen
Faciliteren e-learningcursussen
Stimuleren Keurmerk Meldcode
Bespreekbaar maken kindermishandeling
Stimuleren signaleren door "nieuwe" groepen
Mogelijkheden voor 'anoniem' melden
onderzoeken

Planning
Q3 2017
Vanaf 2018
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
Q3 2017

WAT IS HIER VOOR NODIG?
Om bovenstaande acties uit te voeren is tijd nodig van de gemeentelijk aandachtsfunctionaris en
daarnaast is er financiering nodig voor de cursussen, het keurmerk en de communicatie. Hiervoor zal
ongeveer een bedrag van € 15.000,- nodig zijn.
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THEMA 3: SAMENWERKING
WAAR GAAT HET OVER?
Kindermishandeling is een multicausaal probleem. In alle onderdelen
van de aanpak is samenwerking tussen de verschillende partners
noodzakelijk. Het gaat hierbij met name om de samenwerking tussen
gemeente, zorgpartners, veiligheidspartners en onderwijs/opvang.
Belangrijk is dat de verschillende partners elkaar weten te vinden,
elkaar aanvullen op expertise en samen werken aan het
gemeenschappelijke belang: het garanderen van de veiligheid van
kinderen.
WAT GAAN WE DOEN?
De afgelopen jaren is al ingezet op een betere samenwerking tussen organisaties. Zo weten het CJG
en het Jeugdteam elkaar al beter te vinden en zijn er gezamenlijke bijeenkomsten waar onderwijs en
zorg elkaar ontmoeten. Ook wordt er op casusniveau samengewerkt tussen de Vivera wijkteams en
het Jeugdteam. Om de samenwerking nog beter vorm te geven wordt ingezet op een aantal
onderdelen:




Elkaar beter vinden (korte lijnen). Op dit moment is niet altijd duidelijk wie waarvoor
verantwoordelijk is en hoe de verschillende partners elkaar kunnen versterken. Om elkaar
beter weten te vinden zullen er netwerkbijeenkomsten georganiseerd worden en wordt er
een sociale kaart ontwikkelt. Op deze manier ontstaan er ook kortere lijnen tussen de
verschillende partners, waardoor sneller gehandeld kan worden indien dit nodig is.
Duidelijke samenwerkingsafspraken maken. Om helderheid te krijgen over wie op welk punt
verantwoordelijkheid draagt is het belangrijk om hier afspraken over te maken. Dit kan
worden vastgelegd in convenanten. Er zijn verschillende voorbeelden van deze
samenwerkingsafspraken beschikbaar.

WANNEER GAAN WE HET DOEN?
In de expertmeeting in maart 2017 is al een eerste stap gezet in een betere samenwerking. Partners
hebben hier met elkaar afspraken gemaakt over wat ze elkaar kunnen bieden en wat ze nodig
hebben. De acties die hierboven genoemd staan, hebben de volgende planning.
Activiteit
Organiseren van netwerkbijeenkomsten over
thema's m.b.t. kindermishandeling
Ontwikkelen dynamische sociale kaart
Vastleggen van samenwerkingsafspraken

Planning
Vanaf 2018
Eind 2017 gereed
Eind 2017 gereed

WAT IS HIER VOOR NODIG?
Om bovenstaande activiteiten te realiseren is zoals in de inleiding aangegeven een gemeentelijke
aandachtsfunctionaris kindermishandeling nodig die de tijd heeft om deze activiteiten vorm te geven.
Daarnaast is er voor dit thema een budget van € 15.000,- per jaar nodig voor het organiseren van
netwerkbijeenkomsten en het ontwikkelen en up to date houden van een sociale kaart, om op deze
manier te zorgen dat de samenwerking tussen de verschillende partners verbeterd.
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THEMA 4: INFORMATIE DELEN EN PRIVACY
WAAR GAAT HET OVER?
Er zijn veel vragen en onzekerheden bij professionals over wanneer
en hoe zij informatie over (vermoedens van) kindermishandeling
mogen delen met anderen. Uit de wetgeving en verschillende
protocollen blijkt dat er veel ruimte is om informatie te delen,
maar niet iedereen kent of benut deze ruimte. Deze ruimte moet
inzichtelijk worden zodat duidelijk is dat privacy geen belemmering
vormt voor het beschermen van kinderen.
WAT GAAN WE DOEN?
Op 10 mei 2017 vindt een bijeenkomst plaats over privacy voor onderwijs en zorgpartners. Er is een
handreiking opgesteld over het omgaan met privacy in het kader van passend verbinden. Het gaat
hier niet specifiek over kindermishandeling, maar heeft wel degelijk raakvlakken. Uit de
expertmeeting kwam ook duidelijk naar voren dat er in het onderwijs behoefte is aan terugkoppeling
als er een melding gedaan wordt. Uit onderzoek blijkt dat het niet delen van informatie vaak niet te
maken heeft met een juridisch probleem, maar met handelingsverlegenheid bij de professional,
angst voor klacht-of tuchtrecht, onvoldoende ondersteuning uit de organisatie en onduidelijkheid
over de bevoegdheden van de eigen positie en die van andere professionals. Om te zorgen dat
privacy geen belemmering is en informatie indien nodig gedeeld wordt zal worden ingezet op de
volgende onderdelen:




Het verwerken van de mogelijkheden voor informatie-uitwisseling in
samenwerkingsafspraken. In thema 3: samenwerking is aangegeven dat er
samenwerkingsafspraken gemaakt gaan worden. Het onderdeel informatie-uitwisseling
(inclusief terugkoppeling na melding) moet hier integraal in worden opgenomen.
Het organiseren van gezamenlijke bijeenkomsten. Als gemeente zijn we verantwoordelijk
voor de gezamenlijke aanpak van kindermishandeling en het faciliteren van afspraken over
de noodzakelijke uitwisseling van informatie. Het is daarom belangrijk om het gesprek te
faciliteren tussen de beroepsgroepen die te maken hebben met dit onderwerp, waarbij aan
de hand van casuïstiek gesproken wordt over wetgeving, rol en positie van de organisaties
en de knelpunten bij informatie-uitwisseling.

WANNEER GAAN WE HET DOEN?
De acties die hierboven genoemd staan, hebben de volgende planning.
Activiteit
Convenanten met samenwerkingsafspraken
Organiseren van netwerkbijeenkomsten over
thema's m.b.t. kindermishandeling

Planning
Eind 2017 gereed
Vanaf Q3 2017

WAT IS HIER VOOR NODIG?
Om bovenstaande activiteiten te realiseren is tijd nodig van de gemeentelijk aandachtsfunctionaris
kindermishandeling. Het budget voor de samenwerkingsafspraken en netwerkbijeenkomsten is reeds
aangegeven bij thema 3: samenwerking.
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FINANCIEN
In de hiervoor genoemde thema's is per thema aangegeven wat hier voor nodig is. Samenvattend is
er financieel het volgende nodig om het plan van aanpak uit te voeren.
Thema
Alle thema's

Preventie
Preventie
Signaleren en handelen

Samenwerking
TOTAAL

Activiteiten
2017
Gemeentelijk
€ 13.500,aandachtsfunctionaris
kindermishandeling
Prézorg
Training begeleiding
anticonceptie
Cursussen meldcode,
keurmerk meldcode en
communicatie
kindermishandeling
Netwerkbijeenkomsten
en sociale kaart
€ 13.500,-

2018
€ 40.000,-

€ 28.000,€ 7.000,€ 15.000,-

€ 15.000,€ 105.000,-

Bij de kadernota 2018 wordt een bedrag gevraagd van € 100.000,- structureel ter dekking van dit
geïntensiveerde plan van aanpak. De overige kosten (ook de kosten voor 2017) zullen gedekt worden
uit de bestaande budgetten CJG.
EVALUATIE
Dit plan van aanpak is geschreven voor de jaren 2017-2018. Om te kunnen bepalen welke activiteiten
na die periode door moeten gaan zal dit plan van aanpak begin 2019 geëvalueerd worden. In de
evaluatie wordt gekeken naar de uitgevoerde activiteiten en het effect dat dit heeft gehad op de
doelstelling.
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