nieuwsbrief mei

2016

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

Terugblik VTIJ
op ontwikkeljaar

2015

In vogelvlucht een chronologische
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
TERBORCHSTRAAT 13-15
8011 GD ZWOLLE
INFO@VTIJ.NL
WWW.VTIJ.NL

terugblik op het eerste jaar
Veilig Thuis IJsselland. Er is veel
in gang gezet en er moet nog
veel ontwikkeld worden.

•	1 januari – start van het Advies- en
Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling: Veilig Thuis IJsselland;
7x24 uur bereikbaar. Vanaf het begin
is er sprake van een integrale werkwijze waarbij alle medewerkers zich
richten op deskundig worden in
zowel huiselijk geweld als kinder
mishandeling. Ook een crisisinter
ventieteam is 7x24 uur paraat.
•	8 januari – officiële opening van VTIJ
door wethouder Nelleke Vedelaar van
centrumgemeente Zwolle.

Wethouder
Nelleke Vedelaar
opent Veilig
Thuis IJsselland

•	Februari – de interne werkorganisatie
krijgt vorm: zo wordt onder meer
het landelijk ontwikkelde triageinstrument in gebruik genomen
en een beslismodel vastgesteld.
•	23 juni – bijeenkomst met vertegenwoordigers van de 11 gemeenten in
de regio IJsselland over regionale
structuur, werkwijze VTIJ en samenwerking in casuïstiek.

•	november – bezoek Inspectie
Jeugdzorg en Inspectie voor de
Gezondheidszorg. VTIJ schaart
zich bij de betere organisaties;
VTIJ voldoet aan 18 van de 24
verwachtingen.
•	31 december – 432 adviezen en
consulten zijn gegeven in 2015,
2.278 meldingen ontvangen en
1.691 onderzoeken/trajecten
afgerond. 1

•	3de kwartaal – beschrijving interne
werkproces gerealiseerd met daarop
volgend het moment van aansluiting
op de lokale zorg.

Op 1 januari 2016 werkt VTIJ met één
registratiesysteem voor alle cliënten.

•	september – folders over VTIJ
ontwikkeld en verspreid.

Heel bewust is bij VTIJ gekozen voor
een integrale werkwijze. Dat was een
investering in tijd, maar werpt nu al
vruchten af.

•	november – eerste digitale
nieuwsbrief uitgebracht voor
professionals en ketenpartners.
•	november – lancering van een
eigen website: www.vtij.nl
•	november – voorbereiding van het
nieuwe cliëntregistratiesysteem.
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Integraal
werken
werpt nu al
vruchten af

 mdat VTIJ in 2015 nog werkte met meerdere registratiesystemen
O
is enige onzuiverheid niet uit te sluiten in de gegeven aantallen.

Deskundig
en eigentijds
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft een basistraining
Veilig Thuis ontwikkeld voor medewerkers van Veilig Thuis organisaties.
Veilig Thuis IJsselland maakt gebruik van deze mogelijkheid en in afstemming

Welke risico’s loopt een
volwassene? Wat kunnen achterliggende factoren zijn? Wat is erger en
waarom?
•	Het doen van onderzoek: Hoe richt
je een onderzoek goed in? Welke
hulpmiddelen kun je toepassen en
welke valkuilen zijn er? Wees je
bewust van de verschillende waar
heden die betrokkenen ervaren.

•	Veiligheid en herstel: Waar moet
een goed veiligheidsplan aan
voldoen? Welke werkwijze is er?
De vijf trainingsdagen worden theoretisch onderbouwd via E-learning.
Bijkomend effect van de training is dat
medewerkers naar elkaar toegroeien
en kennis krijgen van andere disciplines.
De training is formeel erkend door de
beroepsvereniging en draagt daardoor
bij aan de aantoonbare kwalificatie van
de betreffende professional.

met Ingrid Lopes Abraão, gedragswetenschapper bij VTIJ, is de training toegespitst op de werkwijze en behoefte in deze regio. Dertig medewerkers
van VTIJ hebben inmiddels deze 5 daagse training gevolgd.

De VNG speelt met de training in op
de veranderingen in de zorg. De medewerkers bij Veilig Thuis komen van
verschillende organisaties en hebben
verschillende disciplines en vaardigheden. Omdat VTIJ de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling
nadrukkelijk aan elkaar heeft verbonden
is een gedeelde aanpak van belang.
Dit vraagt andere, soms nieuwe,
vaardigheden van medewerkers.
Ingrid Lopes Abraão vertelt dat in de
training in IJsselland extra aandacht is
voor deskundigheid op het gebied van
ouderenmishandeling en oplossingsgericht (door)vragen. Ingrid: “Veel van
onze cliënten zitten niet te wachten op
bemoeienis van VTIJ; er is weerstand en
mensen bagatelliseren de situatie en de
noodzaak tot verandering. Je moet daar
als hulpverlener doorheen leren kijken.”

De training van vijf werkdagen heeft
de thema’s:
•	Juridisch kader VTIJ op basis van
(nieuwe) wetgeving: Wat zijn de wettelijke taken en specifieke bevoegd
heden van de medewerker VTIJ?
Wat houdt geheimhoudingsrecht
van melders in? Wie heeft het gezag?
•	Triage, advies en communicatie:
Samen met een actrice praktijk
situaties oefenen, gevaren leren
taxeren en veiligheid leren inschatten
(triage), omgaan met weerstand.
•	Kindermishandeling, Partnergeweld
en Ouderenmishandeling: De signalen,
risico’s en effecten van mishandeling
leren afwegen om effectief te kunnen
ingrijpen. Wat is de schade voor een kind?

Ingrid Lopes
Abraão

Campagne
Trouwen
tegen je wil

Website VTIJ
en landelijke website
Veilig Thuis IJsselland heeft een eigen website: www.vtij.nl. Op de site

Signaleren en doorverwijzen
Een paar honderd jongeren in
Nederland trouwt per jaar tegen
hun wil. Hun ouders, familie of
omgeving dwingen hen tot een
huwelijk. Zij hebben hun partner
niet zelf gekozen. Ook komt het
voor dat jongeren gedwongen
worden achtergelaten terwijl zij
dachten met vakantie te gaan.
Mensen dwingen tot een huwelijk
mag niet in Nederland. Daarom
voert het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid de
campagne Trouwen tegen je wil.
De campagne roept jongeren die
met een gedwongen huwelijk of
achterlating te maken krijgen, op
om erover te praten met iemand
die ze vertrouwen of advies en
hulp te vragen. Voor hulp en
advies kunnen ze terecht bij
Veilig Thuis (0800-2000). Meer
informatie vinden de jongeren
op www.trouwentegenjewil.nl.
Ook Veilig Thuis IJsselland wil
jongeren helpen die met een

gedwongen huwelijk of achter
lating te maken krijgen. Jongeren
kunnen anoniem met Veilig
Thuis bellen. Veilig Thuis kan
hen advies geven over wat ze
kunnen of moeten doen. Soms
zijn jongeren geholpen met een
gesprek en tips over hoe ze met
de ouders het probleem kunnen
bespreken. Veilig Thuis kan
daarbij bemiddelen, maar zal dat
nooit doen zonder toestemming
van de jongere. Belangrijk is
dat jongeren snel advies en
hulp zoeken.
De onlinecampagne richt zich op
jongeren tussen de 16 en 25 jaar,
op zowel mogelijke slachtoffers
als vrienden of vriendinnen van
hen. De mogelijke slachtoffers
worden op het spoor van advies
vragen en hulp zoeken gezet.
De vrienden of vriendinnen weten door de campagne hoe ze
mogelijke slachtoffers kunnen
helpen.

kunt u informatie vinden over onder meer: vormen van huiselijk geweld
en kindermishandeling, wie waarvoor terecht kan bij VTIJ en hoe ú of
een burger met ons in contact kan komen.

De landelijke website www.vooreenveiligthuis.nl biedt uitgebreide informatie over
huiselijk geweld en kindermishandeling. In tekst en video’s wordt uitgelegd wat te
doen als je zelf of een ander (mogelijk) met huiselijk geweld te maken heeft. Ook
kunt u op de site een overzicht vinden van alle Veilig Thuisorganisaties in Nederland,
met contactgegevens.

