Uitkomsten Samenkracht!-bijeenkomst
Datum bijeenkomst: 5 juni 2019
Project/onderwerp: Geweld hoort Nergens Thuis
Wat waren de belangrijkste opmerkingen/verbeterpunten/succesfactoren die genoemd zijn door de
deelnemers?
Met de deelnemers is gesproken over:
 Preventie: Voorkomen van huiselijk geweld start bij het weerbaar maken van kinderen. Zorg
dat volwassenen weten wat zij moeten doen als ze huiselijk geweld signaleren.
 De hulp: Slachtoffers doen ontzettend hun best het gezin bij elkaar te houden en werken hard
aan mogelijkheden en oplossingen om de situatie te veranderen. Ze hebben het gevoel alleen
te staan. Ze voelen zich niet serieus genomen in hun harde werken en eigen oplossingen. Er is
heel veel hulp en cursusaanbod beschikbaar maar dit is niet inzichtelijk voor slachtoffers.
Ervaringsdeskundigen zouden onderdeel moeten zijn van de hulp. Hulpverleners die pleger
begeleiden hebben onvoldoende oog voor de consequenties van de problematiek op de
veiligheid in het gezin.
 Informatie: Slachtoffers weten niet waar ze een beroep op kunnen doen. Zorg ervoor dat bij
het slachtoffer na het doen van aangifte/ een melding (bij de politie/ VT)een
informatiebrochure krijgt met informatie over de rechtsgang, hulpverlening, Slachtofferhulp,
Schadefonds.
 Huisvesting: Slachtoffers die in het eigen huis willen blijven wonen worden geconfronteerd
met dubbele woonlasten (omdat ex niet meer bijdraagt).
Wat heeft de bijeenkomst opgeleverd:
De deelnemers geven aan dat een betere verbinding tussen zorg en veiligheid belangrijk is. Goede
informatie en nazorg zijn prioriteit. Maar ook het serieus nemen van slachtoffers, hun leefwereld en
hun zorgen zijn belangrijk. Hulpverleners moeten oog hebben voor veiligheid en geweld.
Daarbij zou inzet van ervaringsdeskundigen (zowel slachtoffers als plegers) een grote meerwaarde
zijn.
Wat gaat er met de input gebeuren en op welke termijn?
De uitkomsten van deze bijeenkomst worden verwerkt in het regionaal actieprogramma Geweld hoort
nergens thuis.
Komt er een vervolg(bijeenkomst)?
Bij de verdere uitwerking zullen ervaringsdeskundigen opnieuw betrokken worden.
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