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OPLEGGER 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis 

Verspreiden Ja 

Contactpersoon Afke Jong 

Eenheid Sturing 

E-mail a.jong@regiogv.nl 

Kenmerk 18.6665487 

Datum 23 april 2019 

 
Voorstel 

Nummer Omschrijving 

Voorstel 1.  Vaststellen van het projectplan ‘geweld hoort nergens thuis’ 
Voorstel 2.   

 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 

16-04-19 Ambtelijke klankbordgroep Vaststellen Akkoord 

23-04-19 Uitvoeringsoverleg Vaststellen Akkoord: 
- Maak het ‘waarom’ van het 

regionaal actieprogramma 
goed duidelijk en zorg voor 
een goede communicatie. 

- Geef van acties aan wat 
consequenties zijn voor de 
uitvoeringsdiensten en houd 
rekening met verschillen 
tussen gemeenten. 

- Heb aandacht voor de 
samenwerking met Veilig 
Thuis. 

02-05-19 Directieoverleg Vaststellen  

23-05-19 Portefeuillehouders-overleg Vaststellen  

 
Toelichting 

Beknopte toelichting 

Het Rijk heeft een landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gelanceerd. De opdracht 
aan de regio’s is om per regio een aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling vorm te geven. 
Huiselijk geweld en kindermishandeling is in onze regio onderdeel van het beleidsplan Bescherming 
en Opvang 2017-2020 en er is een actieve regionale taskforce huiselijk geweld en 
kindermishandeling.  
 
Het projectplan beschrijft het proces om te komen tot een regionaal actieprogramma 2019- 2021. 

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 

Bijlage 1.  16042019 AJ Projectplan ‘geweld hoort nergens thuis’ 
 

s.chaara
Getypte tekst
Positief
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PROJECTPLAN 

Algemeen 
Omschrijving Onderwerp Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis 
Verspreiden Ja 
Contactpersoon Afke Jong 
Eenheid Sturing 
E-mail a.jong@regiogv.nl 
Kenmerk  
Datum 8 april 2019 

 
 

Projectgroep 
Projectleider Afke Jong 
Projectmedewerkers N.v.t via ambtelijke klankbordgroep en taskforce huiselijk geweld en 

kindermishandeling. 
 

Achtergrond 
Het Rijk heeft een landelijk actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ gelanceerd. Gemeenten 
gaan samen met het Rijk de strijd aan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit programma 
is met name gericht op de fase waarin huiselijk geweld al plaatsvindt. 
 
Onze opgave is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan beperken 
en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. De ambitie is 
geweld eerder en beter in beeld te hebben en duurzaam te stoppen en op te lossen. Dat lukt alleen 
als het Rijk, gemeenten, partners en professionals nauw samenwerken.  
 
Het landelijk actieprogramma is opgebouwd langs drie actielijnen: 

1. Eerder en beter in beeld 

2. Stoppen en duurzaam oplossen 

3. Specifieke groepen 

Deze actielijnen zijn opgedeeld in verschillende bouwstenen (zie bijlage). De opdracht is een regio- 

aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling op te stellen.  
 
Een landelijke stuurgroep ziet toe op de voortgang van het programma en heeft een rol in het 
wegnemen van eventuele knelpunten of het maken van nieuwe afspraken. Een landelijk 
programmateam ondersteunt de regio. 

 
Resultaat 
Een regionaal actie- programma 2019- 2021 waarin we maatregelen en acties beschrijven op de 3 
actielijnen uit het landelijk programma. Dit uitvoeringsprogramma wordt opgesteld op basis van een 
uitgevoerde nulmeting  op de actielijnen.  
 
In het regionaal actie- programma nemen we de uitvoering van de 3 actielijnen binnen de regio ter 
hand. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij bestaand beleid, netwerken en regionale structuren. 
 
Huiselijk geweld en kindermishandeling is in onze regio onderdeel van het beleidsplan Bescherming 
en Opvang 2017-2020  en er is een actieve regionale taskforce huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Er gebeurt al veel in onze regio; hiermee houden we rekening in het opstellen 
van deze aanpak. 

 
Beschrijving project(en) 

- In kaart brengen huidige stand van zaken op basis van een kwantitatieve en kwalitatieve 
analyse op de drie actielijnen. 

- Benoemen van speerpunten en richting op de drie actielijnen. In verhouding tot het integrale 
beleidsplan Bescherming en Opvang 2017-2020 en het transformatieplan Jeugd 2019-2020. 

https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/actieprogramma-geweld-hoort-nergens-thuis
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- Consulteren en betrekken van inwoners, gemeenten en belanghebbenden. 
- Oplevering van het regionaal actie- programma  huiselijk geweld en kindermishandeling: 

Het bestaat minimaal uit:  
 Een bestuurlijk en inhoudelijk netwerk waarin randvoorwaarden worden 

gecreëerd voor een multidisciplinaire, systeemgerichte en effectieve (sluitende) 
aanpak. Waaronder evaluatie en doorontwikkeling van de taskforce huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 

 Een projectmatige aanpak die leidt tot een duurzame verbetering van de aanpak 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

 Bijdragen aan het landelijk en gezamenlijk leren en ontwikkelen. Waaronder het 
aandragen van thema’s bij het landelijk leerprogramma waarop de regio een 
voorloperrol of speciale aandacht zodat regio’s van elkaar kunnen leren. 

 
Betrokkenheid inwoners 
Inwoners en ervaringsdeskundigen worden geconsulteerd en betrokken via Samenkracht! .  Zij 
zullen betrokken worden in het richting geven en het adviseren over het project. 
Ervaringsdeskundigen zijn bijvoorbeeld Stichting ZijWeg en de jongeren- taskforce van Augeo. 
 
Maatschappelijke partners zoals scholen en werkgevers zullen betrokken worden via bestaande 
platformen en overleggen. 

 
Betrokkenheid gemeenten 
De klankbordgroep met lokale beleidsmedewerkers en uitvoeringsoverleg en andere gremia worden 
geconsulteerd in het richting geven. Het regionaal actie- programma wordt t.z.t. voorgelegd ter 
besluitvorming.  

 
Betrokkenheid direct belanghebbenden 
De regionale taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling denkt als klankbordgroep mee op de 
vertaling van het landelijk actieprogramma naar de regio. In deze taskforce zitten 
vertegenwoordigers van verschillende organisaties, namelijk: Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, 
onderwijs-samenwerkingsverbanden, wethouder Gooise Meren, GGZ Centraal Fornhese, Sherpa, 
Versa Welzijn, Youké, Leger des Heils, Gho-go huisartsen, GGD, Jeugd en Gezin, Raad voor de 
Kinderbescherming, Amaris Zorggroep, Jellinek, politie, Ter Gooi Ziekenhuis en het MBO College 
Hilversum. De taskforce wordt voorgezeten door de bestuurlijk trekker van het thema huiselijk 
geweld en kindermishandeling in de regio. 

 
Planning en besluitvorming 
Richting geven: 
In kaart brengen huidige situatie: maart/april 2019 

- foto van de regio “Geweld hoort nergens thuis” 
- nulmeting Augeo en Geweld hoort nergens thuis 
- monitor huiselijk geweld en kindermishandeling 
- regionale invulling actielijnen 

 
Benoemen speerpunten voor de regio en richtinggevende discussie: mei/ juni 2019 

- Samenkracht! en Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling: (data nog plannen) 
- 21 mei ambtelijke klankbordgroep 
- 28 mei uitvoeringsoverleg 
- 6 juni directieoverleg 
- 27 juni portefeuillehouders- overleg 

 
Vaststellen: 
Beschrijven regionaal actie- programma: juni/ juli 2019 

- uitwerken speerpunten in actielijnen en tijdspad 
- benoemen concrete projecten 
- randvoorwaarden en taakverdeling 
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Vaststelling regionaal actie- programma: augustus/ september 2019 
- Samenkracht! en Taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling: (data nog plannen) 
- 13 augustus  ambtelijke klankbordgroep 
- 20 augustus uitvoeringsoverleg 
- 29 augustus directieoverleg 
- 26 september portefeuillehouders- overleg 

 
Tijdsinvestering 
Projectleider 21 uur per week 
Projectmedewerkers N.v.t. via reguliere vergaderingen 

 
Financiën 
Er komen middelen vrij vanuit het Rijk.  Voor de uitvoering van het regionaal actieprogramma wordt 
een begroting opgesteld. De landelijke middelen bedragen voor 2018  €25.0001 en in de jaren 2019-
2020-2021 €75.000 per jaar.  Het opstellen van het regionaal actie- programma wordt vergoed 
vanuit de begroting van de regio. Het uitvoeren van het regionaal actie- programma wordt vergoed 
vanuit het landelijk programma.  In het regionaal programma doen we voorstellen over de besteding 
en het beheer van de landelijke middelen.   

 
Aandachtspunten/randvoorwaarden 
 

 

 

  

                                                           
1
 Bedragen onder voorbehoud. 
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PROJECTPLAN 

 

Bijlage: Bouwstenen bij actielijnen 
 
 
 

 
 
 
 


