Bestuurlijk Platform

Een overdracht van
grote waarde(n)
Veel partijen en professionals in regio Hart van
Brabant zetten zich in tegen huiselijk geweld en
kindermishandeling. Toch krijgen nog altijd te
veel volwassenen en kinderen hiermee te maken.
Met alle gevolgen van dien. De impact op mens
en maatschappij is groot.
Deze complexe problematiek schreeuwt om
integrale samenwerking tussen partners op alle
niveaus én alle domeinen; straf, zorg en welzijn.
Daarom richtten we eind 2019 een Bestuurlijk
Platform op. De afgelopen jaren hebben we
stevig geïnvesteerd in deze samenwerking.
We leerden elkaars taal steeds beter kennen.
Vanuit een gedeelde ambitie omarmden we de
gezamenlijke visie ‘gefaseerd samenwerken
aan veiligheid’ en formuleerden we leidende
principes van waaruit we willen werken in onze
regio. Principes die we in de praktijk brachten
in projecten vanuit het Regionaal Programma
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
“Veiligheid Voorop”, de Taskforce
Kindermishandeling en de pilot Centrum Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling. Kortom: we zijn
volop aan het bouwen. En we zijn daarmee nog
lang niet klaar.

De gemeenten hebben in deze samenwerking
een cruciale rol. Met het oog op een mogelijke
bestuurswissel na de verkiezingen, hechten we
eraan onze waarden warm over te dragen. Om zo
samen met een eventuele nieuwe bestuurders
vaart te kunnen blijven maken. Alleen samen
maken we namelijk écht het verschil.

Onze stip op de horizon
In deze regio accepteren we huiselijk
geweld nooit, we bundelen krachten om
huiselijk geweld en kindermishandeling
te stoppen en duurzaam op te lossen. We
komen altijd tot een oplossing. De visie
‘gefaseerd samenwerken aan veiligheid’ is
daarbij leidend in al ons handelen.
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Onze leidende principes
Niemand lost huiselijk geweld en kindermishandeling alleen op. Verbindend samenwerken in onze
netwerksamenwerking is daarom onze norm (in plaats van een ketenaanpak).
We werken volgens one-stop-shop: netwerkpartners doen geen dubbel werk.
Alle leden maken gebruik van ervaringsdeskundigen.
We versterken deskundigheid van onze professionals via het regionaal expertisecentrum huiselijk geweld
en kindermishandeling.
In ons werk zijn de gezinsprofielen van Verwey Jonker uitgangspunt.
We werken datagericht.
Het toekomstscenario voor jeugd- en gezinsbescherming vormt het uitgangspunt voor de inzet op
toekomstige ontwikkelingen.

Onze uitgangspunten voor samenwerking
Alle leden van de samenwerking zijn ambassadeur en maken huiselijk geweld en kindermishandeling altijd
en overal bespreekbaar.
Deelname aan het bestuurlijk platform is vrijwillig en niet vrijblijvend

Visie gefaseerde ketensamenwerking
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Regio wethouders

Vier bestuurlijke werkgroepen
1 Werkgroep coördinatie/maatwerk
2 Werkgroep datagericht werken
3 Werkgroep deskundigheidsbevordering
4 Werkgroep effectieve ondersteuning

Regionaal programma Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Veiligheid voorop!

Vanuit visie: Gefaseerd samenwerken aan veiligheid

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een complex probleem dat vraagt om:
Samenwerking door brede groep partners uit straf, zorg en welzijn
Van preventie tot aanpak structureelt
Voortdurende ontwikkeling expertise
Actief aanjagen en agenderen

Pilot
Acuut Letsel
(Elisabeth-TweeSteden
Ziekenhuis)

Aanpak Complexe
Casuïstiek
(Veiligheidsteam)

Regionaal
Expertisecentrum

Sterke wijkteams
in sterke ketens
met onderwijs
en huisartsen

Aanpak
ouderenmishandeling
en seksueel geweld

Netwerksamenwerking van partners
in zorg, veiligheid en straf
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Werkagenda 2022
Vanuit het landelijke en regionaal vastgestelde programma Geweld Hoort Nergens
Thuis zijn de belangrijkste opgaven voor 2022:
Het versterken van de (kennis van) wijkteams en de lokale keten in samenhang
met het regionaal expertisecentrum huiselijk geweld en kindermishandeling.
Aanpak complexe casuïstiek/MDA++ en verbinding met landelijke
ontwikkelagenda Veiligheid Voorop.
Ontwikkelopgaven: Ouderenmishandeling, Seksueel geweld, Handle with care
en Pilot Acuut letsel.
Toekomstscenario jeugd- en gezinsbescherming – versimpelen
van de ketenaanpak en inhoudelijk versterken door het structurele gebruik van
de verklarende analyse.

