
 

Pagina 1 van 1 

20.0007319 

Uitkomsten Samenkracht! bijeenkomst evaluatie beleidsplan Bescherming en 

Opvang met klankbordgroep Geweld hoort nergens huis 

 
Datum:  16 september 2020   
Onderwerp: evaluatie beleidsplan Bescherming en Opvang    
 
Wie hebben we geraadpleegd? 
 
Ervaringsdeskundigen van de klankbordgroep Huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Wat waren de belangrijkste opmerkingen/verbeterpunten/succesfactoren die genoemd zijn door de 
deelnemers? 
 

1. Uitbreiden van Handle with Care naar het voortgezet onderwijs en het ROC. 
2. Faciliteren van netwerkgroepen: klankbordgroep GHNT, Expertgroep Trauma, het netwerk van 

aandachtfunctionarissen huiselijk geweld en Lokale Alliantie Financieel veilig ouder worden. 
3. Inzet van ervaringsdeskundigheid borgen binnen het herstelnetwerk Gooi en Vechtstreek en bij 

Veilig Thuis. 
4. Aandacht voor pleger- aanpak. 
5. Traumasensitiviteit; professionals begrijpen impact meegemaakte geweld. 
6. Preventie. 
7. Deelname aan onderzoek. 
8. Hoogwaardige zorg voor slachtoffers seksueel geweld. 
9. Behoud chatfunctie Veilig Thuis. 
10. MDA++ voor meest complexe HG- zaken. 

 
Meer aandacht kan hierbij worden besteed aan: 

o Doorbreken van het taboe. Zowel bij de mensen die ermee te maken hebben als bij 
omstanders en professionals. 

o Er moet betere informatie komen: Wat kun je doen? Wat zijn je rechten? Waar kun je waarvoor 
terecht? 

o Goede informatie die op 1 plek is staat over wat er gebeurt na melding of aangifte. 
Bijvoorbeeld via de hulpapp.nl. 

o Meer aandacht voor de kinderen waaronder opvang. Bijvoorbeeld via de scholen zodat 
kinderen beter opgevangen kunnen worden. 

o Preventie op scholen: met kinderen praten over thuis en normaliseren van wat wel of niet kan. 

o Meer aandacht voor tijdelijk huisverbod. 
o Betere voorlichting over huiselijk geweld en wat het doet met het slachtoffers. 
o Kennisoverdracht verbeteren en zo handelingsverlegenheid wegnemen bij politie of 

hulpverleners.  

Wat gaat er met de input gebeuren en op welke termijn? 
De uitkomsten worden meegenomen bij de ontwikkeling van het nieuwe regionaal beleidsplan 
Bescherming en Opvang.  

Komt er een vervolg(bijeenkomst)? 
In de verdere uitwerking wordt de klankbordgroep huiselijk geweld en kindermishandeling indien nodig 
weer geraadpleegd. 
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