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Delft,  6 februari 2015 

Betreft: Advies Veilig Thuis 

 

 

Geacht college, 

 

De WMO- raad heeft kennis genomen van de Regiovisie aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. Over 

deze notitie adviseert de WMO-raad het volgende. 

 

Algemeen 

De uitgewerkte visie laat zien dat een Veilig Thuis de aandacht krijgt die het verdient wat betreft huiselijk geweld 

rondom de groep kinderen en kindermishandeling. De visie op de aanpak van de andere specifieke groepen 

zoals ouderenmishandeling, slachtoffers van mensenhandel is minder uitgewerkt. De WMO-raad adviseert dit 

alsnog te doen. 

 

De regiovisie laat zien dat de onderwerpen die de verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten overstijgen 

gezamenlijk worden opgepakt. Waarbij de centrumgemeenten Den Haag en Delft voor de opvang samenwerking 

zoeken met Gouda en Leiden. Dit basisprincipe onderschrijft de WMO-raad. Het succes hiervan wordt bepaald 

door de dagelijkse praktijk. Afstemming en samenwerking vragen in deze kwesties zeker de nodige aandacht. 

Deze regiovisie geeft onvoldoende zicht hoe deze samenwerking ook daadwerkelijk vorm zal worden gegeven. 

De vraag is daarbij ook op welke wijze dit gemonitord gaat worden. Dat Veilig Thuis per 01/01/2015 uitvoering zal 

geven aan de verankering van de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling voor de Regio Haaglanden in 

het Veiligheidshuis Haaglanden stemt in die zin positief. Zorg en straf worden op deze wijze verbonden en 

kunnen interventies effectiever maken.  

 

Veilig Thuis ondersteunt de lokale zorgstructuur, de casusregie ligt in het lokale veld. De verantwoordelijkheid 

voor de regionale inzet van specialisten huiselijk geweld en kindermishandeling ligt bij de centrumgemeenten. De 

WMO-raad vindt het belangrijk dat duidelijk is wie monitort of complexe zaken de casusregie daadwerkelijk aan 

Veilig Thuis overdraagt. Ook de afspraken die (onder de paraplu van de VNG) nog gemaakt moeten gaan worden 

over voldoende beschikbare opvang zijn nog niet gemaakt. De WMO-raad vraagt zich af in hoeverre de financiële 

middelen van de verschillende gemeenten hierin een beperkende rol gaan spelen. 

 

De gezamenlijke gekozen oplossingsgerichte aanpak met een gemeenschappelijke taal Sign of Safety stemt de 

WMO-raad positief daar dit helderheid brengt voor cliënten. Deze gaat uit van eigen kracht van cliënten. De vraag 

is wie de cliënten zijn? Bij kindermishandeling en huiselijk geweld is een Veilig Thuis nodig omdat juist bijv. de 

kinderen als cliënt geen “eigen kracht” hebben.  
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De doelstellingen die geformuleerd zijn als aanbeveling in het rapport “Gemeentelijke preventie van 

kindermishandeling” komen er o.a. op neer dat het aantal kinderen dat in de gemeenten met kindermishandeling 

te maken krijgt, met minimaal 50% verminderd wordt in een periode van 3 jaar. Deze regiovisie geeft wel de tien 

concrete doelstellingen van het rapport weer, maar niet welke kwantitatieve doelstelling regio Haaglanden en/of 

gemeente zich stelt. De elf uitgangspunten geven een duidelijke visie weer maar gaan niet concreet in op een te 

behalen kwantitatieve doelstelling.  

 

Specifiek Regio Delft 

Huiselijk geweld en kindermishandeling valt onder specialistische hulp en DWO lijkt met het aanbod 

Vrouwenopvang, Gezinsopvang en Ambulant Team Huiselijk Geweld aan de uitgangspunten zoals beschreven te 

kunnen voldoen.  

 

Het Ambulant Team Huiselijk Geweld zou zich wel als specialist een nog duidelijker herkenbare plek willen geven 

naast Veilig Thuis en het Sociaal Team in een zo vroeg mogelijk stadium.  Ook bijv. voor Aware zaken waarvan 

zij nu de begeleiding en de commissievergaderingen bijwonen. 

 

Het wegvallen van Lansingerland in DWO vanwege aansluiting bij de gemeente Rotterdam wordt tot en met 2017 

financieel gecompenseerd met een bedrag van € 200.000, - . De WMO-raad acht het van belang dat ook na 2017  

de financiële middelen voor de Vrouwenopvang, Gezinsopvang en Ambulant Team Huiselijk Geweld geborgd 

zijn. De WMO-raad adviseert u hierover in de nota duidelijkheid te verschaffen.  

 

De visie gaat ervan uit dat er geen wachttijden zijn bij de doorstroom van het Steunpunt Huiselijk Geweld (Veilig 

Thuis) naar Kwadraat en Perspektief. Hiervoor blijken in de praktijk geen garanties te zijn. 

 

De kans om ter verdere versterking te komen van de Keten Aanpak Huiselijk Geweld vraagt verdere  

intensivering van de samenwerking op niveau Haaglanden. Een goede aansluiting met Veilig Thuis en de Veilig 

Verder teams in de Haagse regio zijn voorwaardelijk voor een sluitende keten. Dit geldt ook de verbinding van de 

WMO met de GGZ, de Jeugdzorg en Participatie ter preventie van Huiselijk geweld en om Huiselijk Geweld 

duurzaam te stoppen. 

 

Bij de kwalitatieve evaluatie vindt de WMO-raad het belangrijk de cliënten op enige wijze betrokken. Hier wordt in 

deze visie niet op ingegaan, terwijl dit passend zou zijn bij het uitgangspunt om uit te gaan van de eigen kracht 

van de cliënt. 

 

 

Altijd tot nadere toelichting bereid, namens de WMO-raad, 

 

 

 

A.J. Duymaer van Twist, voorzitter 


