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Dit is de nieuwsbrief van Veilig Thuis IJsselland
(VTIJ). Deze nieuwsbrief is voor ketenpartners,
professionals en melders van huiselijk geweld
en kindermishandeling. Veilig Thuis IJsselland is dé
organisatie voor het melden van (vermoedens) van huiselijk
geweld of kindermishandeling. VTIJ geeft advies en informatie

November
themamaand

aan melders en burgers. VTIJ onderzoekt (vermoedens van)
huiselijk geweld of kindermishandeling en begeleidt gezinnen
naar passende hulp.

De maand november is een bijzondere themamaand met de ‘Week
tegen Kindermishandeling’ van 14 t/m 19 november en aansluitend
de ‘Week zonder Geweld’ van 21 t/m 27 november. Voor Veilig
Thuis IJsselland reden om nu, onder andere door deze nieuwsbrief,

Veilig Thuis is te bereiken via het landelijke telefoonnummer
0800 – 2000 (gratis). In crisissituaties is Veilig Thuis 7 dagen
per week 24 uur per dag via dit nummer bereikbaar.
Websites met informatie over Veilig Thuis zijn:
www.vtij.nl | www.vooreenveiligthuis.nl
www.zwolle.nl/veiligthuisijsselland

Veilig Thuis IJsselland wordt vormgegeven door Jeugdbescherming Overijssel en
‘Kadera aanpak huiselijk geweld’ in opdracht van de gemeenten Dalfsen, Deventer,
Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland,
Zwartewaterland en Zwolle.

VEILIG THUIS IJSSELLAND
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uw aandacht op deze belangrijke thema’s te vestigen.

In Nederland worden 119.000 kinderen
per jaar mishandeld. Dat is gemiddeld
één kind per klas. Iedere zes minuten
komt ergens in Nederland een melding
van huiselijk geweld binnen. Dat is na
tuurlijk veel te veel!
Iedereen kan er mee te maken krijgen,
maar de drempel om er melding van te
doen of actief hulp te zoeken is hoog.
Daarom is het belangrijk zoveel mogelijk
mensen ervan bewust te maken dat je in
actie moet komen om huiselijk geweld
te stoppen.
VTIJ geeft in de themaweken voorlich
ting tijdens een bijeenkomst voor het
basisonderwijs in Zwolle en een lezing
bij de Isala klinieken.

Regionale bijeenkomst
aansluiting lokale
hulpverlening
De aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling is van ons allemaal

Donderdag 27 oktober vond de regionale bijeenkomst huiselijk geweld
plaats in het stadhuis van Zwolle. Ruim 20 ambtenaren uit de regio, coör
dinatoren van gemeentelijke ‘toegangsteams’ en het management van
Veilig Thuis IJsselland gingen met elkaar in gesprek over de samenwerking
tussen de lokale teams en VTIJ. Tijdens de middag was er afstemming
over de dagelijkse praktijk en de ontwikkelagenda huiselijk geweld en
kindermishandeling. De contouren blijken steeds beter zichtbaar.

Els Defallah namens VTIJ:

“We zijn met alle gemeenten
in gesprek gegaan.”

Ter introductie werd een filmpje ge
toond waaruit heel treffend bleek dat
in een noodsituatie veel mensen de
neiging hebben om voor een probleem
weg te duiken en dan gebeurt er niets.
Maar als er één persoon tot handelen
overgaat stimuleert dit anderen om
ook in actie te komen. In situaties van
huiselijk geweld moeten we met elkaar
voorkomen dat burgers en professionals
vermoedens van huiselijk geweld heb
ben, zonder hierover daadwerkelijk af te
stemmen.

Door Veilig Thuis zijn de afgelopen
maanden gesprekken gevoerd met alle
individuele gemeenten. De uitkomsten
uit deze gesprekken lieten zien dat de
bereidheid tot verdere samenwerking
en doorontwikkeling van de ketenaan
pak groot is. En op basis van de locale
kleur zijn en worden de stappen in het
werkproces van VTIJ verder ingevuld.

Maurice Hetterscheid, manager van
Veilig Thuis, presenteerde het huidige
werkproces van VTIJ. Super kort sa
mengevat: bij VTIJ komt een signaal
van huiselijk geweld of kindermishan
deling binnen. Mogelijk vervolg is een
advies, ondersteuning, crisisinterventie
jeugd lokaal of een melding. Bij een
advies of bij ondersteuning houdt de
adviesvrager de regie; VTIJ heeft geen
casusverantwoordelijkheid. Vanaf een
geaccepteerde melding tot aan een
gerealiseerde overdracht is VTIJ verant
woordelijk voor het zicht op veiligheid;
het maken van veiligheidsafspraken en
de toezicht op realisering daarvan.

Bij een advies of
bij ondersteuning
houdt de advies
vrager de regie
Zoals geschreven; dit is super kort
samengevat. Het werkproces VTIJ be
schrijft alle varianten en verschillende
stappen van melding, onderzoek, inter
ventie, melding bij de RvdK, monitoring
en verschillende vormen van overdracht.
Het werkproces wordt de komende we
ken ook binnen VTIJ geïmplementeerd.
Naar aanleiding van vragen gaf Maurice
een extra toelichting op het wachtlijst
beheer van VTIJ; “Ook bij een wachtlijst
is VTIJ verantwoordelijk voor het zicht
op veiligheid. Intern geven we hier zo
goed mogelijk vorm aan.“

Na de pauze lag de focus op het con
cretiseren, vastleggen en borgen van
afspraken. VTIJ moet uitvoeringsafspra
ken maken met de lokale teams. Deze
zijn afhankelijk van in hoeverre de teams
zijn toegerust om bij een overgedragen
melding in alle fases een passend traject
in gang te zetten. De afspraken worden
vervolgens vastgelegd in een samen
werkingsdocument.
De aanwezigen gingen daarna in twee
werksessies uiteen. Het format voor
de samenwerkingsafspraken is bespro
ken met de vertegenwoordigers uit
de lokale teams en met de aanwezige
ambtenaren is er gekeken naar de on
derwerpen voor de ontwikkelagenda.
Deze wordt besproken in het eerst
komende ambtelijke overleg. VTIJ zet
vervolgstappen in de samenwerkings
afspraken en de verder uitwerking
daarvan met iedere individuele
gemeente.
Met de input van deze middag zijn
we weer een hele stap verder in de
aansluiting van de hulpverlening.

En zo proberen wij
de wachtlijst weg te werken
Op de wachtlijst van VTIJ staat een
melding van een vermoeden van finan
cieel misbruik en verwaarlozing van
een oudere. De melding is gedaan door
een maatschappelijk werker en vraagt
om een verder onderzoek door VTIJ.
Er staat ook een anonieme melding op;
de buurvrouw van een gezin maakt zich
zorgen over de kinderen die een on
verzorgde indruk maken, ze lopen vaak
nog s avonds laat alleen buiten, veroor
zaken daar overlast. De moeder wekt
de indruk niet de verantwoordelijkheid
te dragen voor de opvoeding van de
kinderen, een vader lijkt niet in beeld
te zijn. Een inkijkje in zaken die op de
wachtlijst staan bij VTIJ.
Plaatsing op de wachtlijst betekent
dat Veilig Thuis nog steeds verantwoor
delijk is voor het zicht op de veiligheid
van de betrokken gezinnen en daarover
passende afspraken maakt. Om die
reden zullen we ook altijd beoordelen
of de binnen gekomen melding vraagt
om een acute (crisis)interventie die dan
direct dezelfde dag door ons ingezet
zal worden. De recente afspraak die we
gemaakt hebben met gemeentes voor
het opvragen van de betrokkenheid
van de lokale zorg, zorgt ervoor dat
we snel in beeld hebben of lokale
zorgpartijen al betrokken zijn en is
helpend om het zicht op de veiligheid
te organiseren.

Veilig Thuis wil geen wachtlijst, al lange
tijd zijn we hard aan het werk om deze
weg te werken: intern door ons werk
proces te verduidelijken, aan te scher
pen en kritisch te zijn op onszelf (doen
we de juiste dingen op een efficiënte
manier). Extern door in gesprek te gaan
met onze partners in de lokale zorg om
te komen tot een soepele en optimale
samenwerking. Maar ook door met de
politie (een belangrijke meldingspartner
voor VTIJ) in gesprek te gaan over de
vraag welke informatie we nodig heb
ben en hoe we deze informatie het
beste aangeleverd kunnen krijgen om
een zo goed mogelijke beoordeling te
kunnen maken over de vraag wat een
passende volgende stap is. Naast al
deze inzet hebben we de centrumge
meente een uitbreiding van middelen
gevraagd, om de wachtlijst met de
inzet van extra personeel weg te kun
nen werken. Gelukkig hebben we deze
toezegging ook gekregen en heeft VTIJ
inmiddels de sollicitatie procedure voor
deze vacatures (bijna) afgerond. Half
december kan dit extra personeel inge
zet gaan worden en rekenen we op een
effectieve afname van de wachtlijst.

Crisisinterventie
na een zorgmelding
De melding
De politie meldt een gezin aan bij
Veilig Thuis via een zorgmelding.
In de zorgmelding staat: “Mevrouw
geeft aan vanochtend ruzie te heb
ben gehad met haar vriend omdat
laatstgenoemde het kind niet uit
bed wilde halen toen deze wakker
werd. Omdat haar vriend regelma
tig in de woning is, zou hij ook een
vaderrol moeten vervullen. Ook
geeft zij aan dat haar vriend het
moet zeggen wanneer het gezins
leven hem teveel wordt. Dit doet hij
echter niet. Haar vriend geeft aan
dat de vaderrol hem teveel wordt,
vooral als hij erg moe is. Later op de
ochtend vroeg mevrouw nogmaals
waarom haar vriend niet uit bed
wilde komen. Toen ontstond ruzie.
Daarbij pakte zij haar vriend bij de
armen met als doel dat hij rustig
zou worden en om tot hem door te
dringen. Haar vriend duwde haar
vervolgens en stompte haar met
gebalde vuist op haar linker wang.
Mevrouw raakte hierbij gewond.
Tijdens deze mishandeling had
mevrouw haar zoontje op de arm.”

De interventie
Ik heb crisisdienst en naar aanleiding
van deze melding ga ik met beide
partners in gesprek. Zij vertellen
dat zij sinds een half jaar een relatie
hebben. De relatie is al een paar
keer verbroken. Ze kennen elkaar
echter al een aantal jaren. Mevrouw
heeft een kind van vier jaar. Met de
biologische vader is geen contact.
De relatie met hem is door mevrouw
verbroken na een periode van huise
lijk geweld, dat al begon tijdens de
zwangerschap.
De eerste huiselijk geweldssituatie
in de huidige relatie was volgens
mevrouw ongeveer vier maanden
geleden. Haar vriend zou haar toen
voor het eerst bij de keel hebben
gegrepen. Daarna zijn er nog drie
incidenten geweest. Het zoontje
van mevrouw was daar getuige
van. Bij een van deze incidenten
viel mevrouw na een duw van me
neer dwars door een kast. Mevrouw
erkent dat zij als eerste haar stem
verheft, wanneer zij het gevoel heeft
niet tot meneer door te dringen.

Mijnheer geeft aan dat er vroeger
in zijn thuissituatie ook huiselijk ge
weld heeft plaatsgevonden. Hij heeft
alleen nog contact met zijn vader.
Mevrouw heeft in het verleden zelf
onder toezicht gestaan en is uit huis
geplaatst. Over deze periode wil zij
weinig kwijt. Wel geeft ze aan dat
er thuis veel problemen waren en zij
erg onhandelbaar was. Beiden geven
aan dat ze de opvoeding van het
zoontje van mevrouw erg moeilijk
vinden. Mevrouw heeft niet altijd
geduld, ze schreeuwt op die mo
menten tegen hem en dreigt met

slaan. Mijnheer moest erg wennen
aan de rol van vaderfiguur, hij vindt
het lastig om bij het zoontje aan te
sluiten. Hij heeft niet altijd geduld.
Hij geeft aan dat hij wil dat het
zoontje van mevrouw hem “papa”
noemt.
Beide ouders ontvangen zelf hulp.
Mevrouw woont begeleid zelfstan
dig. Zij huurt een huis van een in
stelling en er komt drie keer per
week een hulpverlener. Mijnheer
heeft hulp van een psychiatrische
instelling.

Hij wordt ambulant begeleid in
verband met agressieproblema
tiek, persoonlijkheidsproblematiek
en onverwerkte zaken uit het ver
leden. Daarnaast is er voor beiden
een bewindvoerder omdat ze
schulden hebben.
Met de partners bespreek ik dat
het geweld per direct moet stop
pen; Geweld is voor henzelf slecht
en bovendien is het zoontje van
mevrouw er getuige van. Het mag
niet zo zijn dat hij in een gezin
opgroeit waarin geweld regelma
tig voorkomt. We plannen een
Multi Disciplinair Overleg, waarin
de hulpverleners samen met de
partners een veiligheidsplan ma
ken en vervolgafspraken worden
gemaakt. Mevrouw en mijnheer
willen hier allebei aan meewerken.
De vervolgacties
Vervolgens is er overleg met de
Hulpofficier van Justitie. Er wordt
een Risico Inschatting Huiselijk
Geweld ingevuld. Het lijkt een
goed moment voor een time-out
voor mijnheer en de Hulpofficier
legt een tijdelijk huisverbod op.
Er is in die periode ook een con
tactverbod. Mijnheer gaat in die
periode bij zijn vader wonen.
Het Multi Disciplinair Overleg
Acht dagen na de melding is er
een Multi Disciplinair Overleg.
Hierbij zijn mijnheer, mevrouw,
de wijkagent en alle betrokken

hulpverleners aanwezig. Mijnheer
en mevrouw willen beiden de
relatie voortzetten. Ze willen ook
geen geweld meer gebruiken maar
ze weten niet goed hoe ze dat in
de praktijk gaan doen. Er wordt
daarom afgesproken dat mijnheer
de eerste maand niet bij mevrouw
thuis komt. Zij zullen elkaar op
neutraal terrein en zonder het
zoontje van mevrouw ontmoeten.
De hulpverlening voor mevrouw
zal worden opgeschroefd: zij
krijgt dagelijks bezoek aan huis.
Daarnaast wordt geconcludeerd
dat de hulpverleners van mijnheer
en mevrouw onderling te weinig
met elkaar hebben gecommuni
ceerd; beiden volgden een eigen
traject. Het lijkt zinvol dat er on
derling regelmatig contact is. In
ieder geval als daar aanleiding
voor is, maar minimaal eens per
maand. De heer en mevrouw
geven ter plekke toestemming
voor het uitwisselen van informatie
en er wordt direct een vervolgaf
spraak gemaakt. Op deze manier
hopen ze eventueel toekomstig
geweld te kunnen voorkomen.
Het huisverbod loopt nog twee da
gen en zal niet worden verlengd.

Centrum Seksueel
Geweld Zwolle
Centrum Seksueel Geweld Zwolle (CSG)
is op 3 november formeel geopend
door wethouder Nelleke Vedelaar.
Slachtoffers van een aanranding of
verkrachting kunnen nu ook in de regio
IJsselland sinds 26 september terecht
bij een centrum voor ondersteuning en
begeleiding. Veilig Thuis IJsselland is
één van de samenwerkingspartners van
het CSG Zwolle. De openingshande
ling was het ‘helen’ van een gebroken
beeldje met goud, volgens de Japanse
‘kintsugi’ techniek.
Bundeling van specialismen
Nederland heeft 12 Centra Seksueel
Geweld. Deze bieden dag en nacht hulp
aan iedereen die kort geleden een aan
randing of verkrachting heeft meege
maakt. Om goede zorg te bieden, wordt
door een team van gespecialiseerde
hulpverleners (maatschappelijk werkers,
politie, forensisch verpleegkundigen,
politie en artsen) samengewerkt.

Kintsugi: prachtige imperfecties
Kintsugi is een eeuwenoude Japanse
techniek van het ‘helen’ van gebroken
aardewerk met lak, zilver of bladgoud.
Deze kunstvorm koestert de schoonheid van imperfectie. Elke breuk wordt
opzettelijk benadrukt in plaats van
gecamoufleerd.
Seksueel geweld in Nederland
Het aantal slachtoffers van seksueel
geweld en de gevolgen van seksueel
geweld zijn schokkend. Een greep uit
de cijfers: 1 op de 8 vrouwen is ooit
verkracht. Dat geldt ook voor 1 op de
25 mannen. Bij 80% van de verkrach
tingen is de dader iemand uit de familieof vriendenkring. ‘De man in de bosjes’
is een zeldzaamheid. Van de slachtoffers
ontwikkelt 45% van de vrouwen en 65%
van de mannen een Post Traumatische
Stress Stoornis.
Convenantpartners
De komst van Centrum Seksueel
Geweld Zwolle is mogelijk gemaakt
door gemeente Zwolle, Dimence,
Dimence Jeugd GGZ, GGD IJsselland,
Isala, Kadera aanpak huiselijk geweld,
Politie Oost-Nederland en Veilig Thuis
IJsselland. Het centrum is een van de
zestien centra die ons land zal gaan
tellen.
Meer informatie over de centra is
te vinden op de website
www.centrumseksueelgeweld.nl

