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Onderwerp 2de voortgangsrapportage 

Geweld hoort nergens thuis 

 

Geachte raadsleden, 

 

In het actieprogramma Geweld hoort nergens thuis hebben de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek 

maatregelen genomen om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te brengen en 

vervolgens te stoppen en duurzaam op te lossen. Daarbij is er aandacht voor specifieke groepen zoals 

ouderen. In deze tweede voortgangsrapportage presenteren we u de resultaten van 2020. Het jaar 2021 is 

het laatste jaar van het programma. Begin volgend jaar ontvangt u de eindrapportage van het programma. 

 

Samen met professionals en ervaringsdeskundigen zijn de afgelopen jaren goede stappen gezet in de 

aanpak van huiselijk geweld en zijn mooie resultaten behaald. We lichten er hier een paar uit. Zo zijn de 

samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en de gemeenten verbeterd waardoor het voor de 

betrokken gezinnen duidelijker is wie welke rol heeft en waar ze op kunnen rekenen. We doorbreken het 

taboe op huiselijk geweld en kindermishandeling met (lotgenoten-) groepen en cursussen voor en door 

slachtoffers. Een belangrijk nieuw initiatief is de start van een supportgroep voor plegers.   De Lokale 

Alliantie Financieel veilig ouder worden geeft voorlichting aan professionals om financieel misbruik onder 

ouderen te voorkomen en als het zich toch voordoet aan te pakken.  We hebben de aanpak van de 

gevolgen van meegemaakt geweld verbeterd. Om de gevolgen van huiselijk geweld beter te begrijpen 

hebben we voor inwoners en professionals een website gemaakt met handige informatie. Voor 

professionals zijn workshops traumasensitief handelen beschikbaar. Behandelaren weten elkaar steeds 

beter te vinden en leren met elkaar wat werkt bij traumaklachten in de Expertgroep Trauma. Kinderen die 

thuis geweld meemaken bieden we in Huizen steun via het project Handle with Care, dat dit jaar wordt 

uitgebreid naar andere regiogemeenten. Via GooiTV hebben we dit voorjaar aandacht gevraagd voor 

huiselijk geweld en kindermishandeling in een interview.  

 

Tegelijk realiseren we ons dat huiselijk geweld en kindermishandeling een hardnekkig maatschappelijk 

probleem is dat we niet in een paar jaar tijd oplossen. Met dit actieprogramma leggen we een goede 

basis voor de aanpak ervan. In dit laatste projectjaar werken we een voorstel uit om de behaalde 

resultaten te borgen. Dit doen we onder andere in het nieuwe beleidsplan bescherming en opvang. Want 

inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling hebben onze aandacht 

blijvend nodig. 

 

Met vriendelijke groet, 
 
<naam wethouder> 
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