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Geacht College,
Landelijk is de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling “Geweld hoort nergens thuis” gestart. Alle
regio’s, waaronder Almere en Flevoland, maken hiervan een regionale vertaling. In dit ongevraagde advies
geeft de ASD enkele aandachtspunten.
Het landelijke programma is een ambitieus plan met drie concrete actielijnen (Eerder en beter in beeld,
Stoppen en duurzaam oplossen en Specifieke groepen), die verder uitgewerkt zijn in het programma. De
nadruk op actie en concreetheid spreekt de ASD aan: niet blijven denken en wachten, maar direct ingrijpen
bij signalen van kindermishandeling of huiselijk geweld – liefst preventief. Daarvoor hebben de
professionals meer ruimte en creativiteit nodig, en minder protocollen en regels. Ook hoopt de ASD dat zij
zich in de eerste plaats richten op het stoppen van geweld en het belang van de kinderen en/ of
slachtoffers, en daarnaast op de achterliggende problematiek, zoals financiële problemen, psychische
stoornissen, verslaving of (woon)situaties die voor veel stress zorgen. Ook nazorg is belangrijk. Daarom
vindt de ASD goede scholing voor de wijkteams cruciaal, en is het bovendien van belang dat ook
hulpverleners, leerkrachten en huisartsen alert zijn op tekenen van huiselijk of eergerelateerd geweld, of
ouder- en kindermishandeling. Hierbij zijn ook informele netwerken mogelijk van nut. Het gaat de ASD
uiteindelijk om een sluitende aanpak rond een gezin, waarbij formele en informele hulpverlening een plaats
krijgen. Om terugval te voorkomen, wil de ASD ook graag een onderzoek naar de effectiviteit van
interventies.
De ASD waardeert de toenemende aandacht van de gemeente voor dit thema in de afgelopen jaren. Er is
aandacht voor de nieuwe meldcode en er is een onderzoek gedaan naar de behoefte aan scholing. Wel
adviseert de ASD nog om inwoners zelf te vragen welke punten uit het landelijk programma de hoogste
prioriteit moeten krijgen. Samen met professionals kunnen zij in een challenge brainstormen over hoe
kindermishandeling en huiselijk geweld voorkomen en gestopt kan worden. De ASD is ervan overtuigd dat
daar creatieve ideeën zullen opborrelen.

Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben, dan is de ASD altijd bereid in een gesprek
verdere toelichting te geven.
Met vriendelijke groet,
Klaas Jongejan, voorzitter
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