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Gemeente Delft  

t.a.v. het College van Burgemeester en Wethouders  

Postbus 78  

2600 ME Delft  

 

 

Betreft:  Advies ASD Delft op de Regiovisie aanpak huiselijk geweld Regio Haaglanden  

2019-2022 

 

  

Datum: 22 mei 2019  

 

 

Geacht College,  

 

Hartelijk dank voor uw adviesaanvraag op de ‘Regiovisie aanpak huiselijk geweld Regio 

Haaglanden 2019-2022’ Concept 2019.  

 

Wij hebben grote waardering voor de totstandkoming van deze Regiovisie. Dit vooral ook omdat 

tijdens de drie bijeenkomsten alle betrokken hulpverleners en sectoren aanwezig waren. 

Zichtbaar was dat zij hun inbreng hebben kunnen geven, de onderlinge samenwerking werd 

bevorderd en er gelegenheid was om kennis te delen. Ook enkele ervaringsdeskundigen waren 

bij deze bijeenkomsten aanwezig.  

 

De afgelopen tijd hebben wij contact gehad met enkele slachtoffers die terug kunnen kijken op 

wat zij hebben meegemaakt. Daarin hebben we aandacht besteed aan wat zij als positief 

hebben ervaren en ook wat zij hebben gemist in hun traject van hulpverlening. Zij gaven ons 

enkele adviezen waaraan volgens hen goede zorg en ondersteuning bij huiselijk geweld moet 

voldoen.  

 

In beginsel zijn wij positief over de Regiovisie, maar wij missen een aantal punten die we naar 

aanleiding van onze gesprekken onvoldoende terug zien in de Regiovisie Huiselijk Geweld 2019-

2022. Wij adviseren u de volgende punten op te nemen in de visie: 

1. Terecht wordt in de Regiovisie aandacht besteed aan ketensamenwerking bij de aanpak van 

huiselijk geweld. Daarbij willen wij het belang van een vaste contactpersoon voor het de 

mensen benadrukken. In de Regiovisie wordt gesproken over ‘casusregie’ en ‘de regisseur’; 

wij zouden graag zien dat dit een professional is die dichtbij de betrokkenen (slachtoffers en 

plegers) staat en als eerste aanspreekpunt voor hen fungeert. In teveel gevallen hebben 

mensen vanuit deze kwetsbare groep met te veel verschillende hulpverleners te 

maken. De slachtoffers waarmee wij in contact waren hadden behoefte aan een vaste 

contactpersoon/professional waarmee zij een vertrouwensband kunnen 

opbouwen. Een professional die de kwaliteit van de zorg en begeleiding bewaakt en kan 

ingrijpen als het nodig is. Hij of zij is de vaste contactpersoon voor slachtoffers en 

coördineert de interventies van betrokken organisaties. 

Wij adviseren de gemeente prioriteit te geven aan het positioneren van een vaste 

professionele contactpersoon voor het gezin die vanaf het begin de aanpak coördineert. De 

persoonsgebonden benadering zal extra aandacht moeten hebben.  
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2. In de aanpak van huiselijk geweld wordt ook in de visie uitgegaan van de mogelijkheden van 

eigen regie. Wij zijn er groot voorstander van dat mensen hun eigen regie houden, maar 

onze ervaringsdeskundigen geven aan dat dit in de crisissituatie van het eerste stadium 

waarin mensen hulp ontvangen vaak nog niet mogelijk is. 

Wij vragen in de uitwerking van de eigen regie dan ook expliciet jullie aandacht voor het 

maken van een goede inschatting van de mogelijkheden die mensen zelf hebben en de 

ondersteuning die zij nodig hebben om de regie over hun eigen leven te houden c.q. terug te 

nemen.  

3. De directe omgeving (familie, vrienden, buren) kan een waardevolle bijdrage leveren aan de 

ondersteuning van slachtoffers van huiselijk geweld. Er mag van hen echter niet verwacht 

worden dat zij de rol van professionals (gedeeltelijk) overnemen.  

Ons advies is om het netwerk in te zetten ter ondersteuning en niet in plaats van het 

professionele netwerk  

4. Op basis van cijfers, de maatschappelijke effecten en de huidige praktijk trekken 

ketenpartners de conclusie dat de huidige aanpak van huiselijk geweld in de regio 

Haaglanden simpelweg niet voldoende is. De geweldsspiraal wordt niet duurzaam 

doorbroken en het aantal meldingen blijft stijgen. Dat komt onder andere doordat er vaak 

sprake is van complexe problemen op het gebied van meerdere leefdomeinen.  

Wij adviseren u om de effectiviteit van de aanpak die beschreven wordt in de Regiovisie 

regelmatig te evalueren in het licht van de doelstelling om de geweldsspiraal duurzaam te 

doorbreken en huiselijk geweld te voorkomen. 

5. We zijn het er mee eens dat huiselijk geweld In de regio Haaglanden zoveel mogelijk 

voorkomen moet worden, zo snel mogelijk herkend, erkend, behandeld en waardoor de 

veiligheid duurzaam wordt geborgd. De focus moet liggen op preventie, het aanpakken van 

de oorzaken van geweld en de risicofactoren om zo het geweld duurzaam te stoppen. 

Partnerschap in samenwerking is een belangrijke voorwaarde voor een effectieve aanpak. In 

de voorliggende Regiovisie wordt voor de preventieve aanpak veel geleund op vrijwilligers en 

andere dan de gespecialiseerde professionals op het gebied van huiselijk geweld.  

Wij adviseren om de rol van de expert duidelijker te positioneren in de preventie omdat we 

juist met preventie erger leed willen voorkomen. 

6. Wij zouden u willen vragen meer onderzoek te doen naar de binnenkomende zaken (wie zijn 

deze plegers en slachtoffers) om specifieke doelgroepen beter in beeld te krijgen en wat de 

oorzaken zijn waardoor mensen te maken krijgen met huiselijk geweld. Zo kan de gemeente 

Delft deze informatie gebruiken om haar preventiebeleid beter vorm te geven, zoals haar 

beleid t.a.v. armoede, gezondheid, wonen etc..  

Ons advies is om meer onderzoek te doen naar de doelgroepen en oorzaken van huiselijk 

geweld zodat dit kan worden gebruikt bij de overige beleidsterreinen van het sociaal domein.  

 

Als laatste willen we u de volgende twee punten in algemeenheid meegeven. Naar wat wij 

hebben begrepen hebben instanties die hulpverlening bieden aan mensen die te maken hebben 

met huiselijk geweld momenteel te kampen met zware bezuinigingen. Als gevolg hiervan 

worden de wachtlijsten langer, wij maken ons dan ook zorgen over de kwaliteit en continuïteit 

van de dienstverlening.  

 

De regiovisie moet bestuurlijk worden gedragen. We willen u adviseren om zoveel mogelijk 

kennis te delen met andere grote gemeenten en aansluiten bij landelijke programma’s van VWS. 

Mogelijk kunnen centrumgemeenten het voortouw nemen in het opzetten van een (landelijk) 

lerend netwerk 

 

Natuurlijk willen wij onze adviezen graag mondeling toelichten en zijn wij benieuwd naar de 

bespreking hiervan in het College en de gemeenteraad. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Harry ter Braak 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Delft 


