
   

 

   

  Raadsbrief 
 

 

 

 

 

Datum: 1 mei 2019 Verzenddatum: 11 juli 2019 

Behandeld door: 

Zaak: 

Karolien Demydczuk-Postma 

2019-011241 

 

Mailadres: 

Portefeuillehouder: 

 

karolien.demydczuk@midden-groningen.nl 

Peter Verschuren en Jan Jakob Boersma 

 

    

Onderwerp: Informatie evaluatie project Lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Midden-Groningen 2017-2018 

 

 

Geachte leden van de raad, 

 

De colleges van de drie voormalige gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde 

hebben op 7 maart 2017 besloten tot de uitvoering van het project “Lokale aanpak huiselijk geweld 

en kindermishandeling Midden-Groningen 2017-2018”. Met deze brief informeren wij u over de 

resultaten van dit project en de vervolgstappen. 

 

Inhoud van het project 

In november 2016 hebben de burgemeesters van alle Groninger gemeenten de Intentieverklaring 

“10 van Noord” ondertekend. Het project “Lokale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 

Midden-Groningen 2017-2018” was gericht op een concrete lokale uitwerking van een aantal 

speerpunten uit de Intentieverklaring die het meest pasten bij de actualiteit van dat moment in 

onze drie voormalige gemeenten.  

 

Het project bestond uit 4 pijlers: 

1. Preventie 

2. Interventie 

3. Verbinding veiligheid en zorg 

4. Regie en sturing door de gemeente 

 

Doel van het project was om tot een  lokale samenhangende aanpak te komen die zich richt op het 

duurzaam herstel van een veilig thuis voor kinderen en volwassenen, waarin voortdurend aandacht 

is voor: 

 het belang van het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling; 

 het vroegtijdig kunnen interveniëren in (dreigende) onveilig thuissituaties; 
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 het op tijd opschalen door hulpverleners om escalatie en crises te voorkomen.  

Met daarbij  nauwe samenwerking tussen de domeinen van jeugd, WMO en veiligheid. 

Het project heeft zich daarom gericht op: 

 Voorlichten van organisaties over signaleren van onveiligheid, werken met de meldcode en 

het gebruik van de verwijsindex met behulp van het traject Meer kinderen meer veilig in 

Midden-Groningen (Speerpunten 1 en 4);  

 Samenwerking Jeugdgezondheidszorg, kraamzorg en verloskundigen (Speerpunt 7); 

 Samenwerking tussen de JGZ en sociale teams, en de sociale teams en Veilig Thuis over het 

op- en afschalen (Speerpunten 8 en 9);   

 Opstellen en implementeren van de Aanpak Voorkomen Escalatie (AVE) Midden-Groningen 

(Speerpunt 10). 

 

Resultaten in vogelvlucht 

Op hoofdlijnen heeft het project het volgende opgeleverd: 

 Er is een proces “Meer kinderen meer veilig in Midden-Groningen” gestart dat zich onder 

meer richt op gebruik van de Meldcode en waarbij ervaringsdeskundigen nauw betrokken 

zijn. Dit heeft geleid tot verbinding tussen en met belangrijke partijen  en is een voorbeeld 

van ‘Van buiten naar binnen’; 

 Totstandkoming project “Goede start” waarin JGZ, kraamzorg en verloskundigen zijn gaan 

samenwerken rondom kwetsbare zwangere vrouwen en jonge gezinnen. 

 De inzet op de samenwerking tussen sociale teams en VTG heeft geleid tot verbeterde 

samenwerking, waardoor er in toenemende mate meer samenhang is in de geboden 

ondersteuning aan gezinnen. 

 De inzet op samenwerking sociale teams en OOV (verbinding zorg en veiligheid) heeft 

geleid tot verbetering in de samenwerking, mede aan de hand van AVE-model. 

 We hebben beter zicht gekregen op wat gevraagd/nodig is van regie en sturing door de 

gemeente. 

 De inzet van ervaringsdeskundigheid is bij dit onderwerp van onschatbare waarde. 

 

Daarnaast heeft het project inzicht gegeven in waar we als gemeente met partners verder in 

moeten ontwikkelen: 

 Voor een goede en effectieve samenwerking tussen professionals is het elkaar ontmoeten 

en kennen van groot belang: hiervoor is structureel aandacht nodig; 

 Ontmoeting gaat niet vanzelf. De gemeente heeft hierin een belangrijke stimulerende en 

faciliterende rol, bijvoorbeeld door het periodiek organiseren van bijeenkomsten over dit 

thema; 

 Samenwerking is niet geborgd met afspraken en werkwijzen op papier. Deze moeten 

‘geleefd’ worden door alle betrokken partijen. Ook hiervoor is structureel aandacht nodig. 

 Maatschappelijke partners doen een nadrukkelijk beroep op de regierol van de gemeente: 

eisen stellend (bijv. bij contracteren zorgpartijen), voorwaarde scheppend, initiërend en 

stimulerend.  Deze rol wordt door de gemeente nog onvoldoende ingezet. 
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 Inzet van ervaringsdeskundigen vraagt speciale aandacht: hoe ontstaat een gelijkwaardige 

relatie tussen ervaringsdeskundigen en professionals. En wat hebben ervaringsdeskundigen 

in hun eigen (talent)ontwikkeling nodig? 

Financiën 

Voor het tweejarige project hebben de voormalige gemeenten totaal € 80.000,- ter beschikking 

gesteld. Dit budget is licht overschreden met € 7.000,-. Deze meerkosten zijn opgevangen binnen 

het Transformatiebudget 2018. 

 

Vervolg 

Borging van wat is gerealiseerd, continuïteit van het proces dat is gestart en verdere 

doorontwikkeling van de genomen stappen: hiervoor is een vervolg noodzakelijk.  

Financiën zijn echter voor dit vervolg een dilemma. Gezien de financiële situatie van onze 

gemeente, moeten we onze ambities bijstellen naar een minimumscenario waarmee de ingezette 

stappen geborgd kunnen worden binnen het gemeentelijke beleid. Voor dit minimumscenario 

hebben wij besloten om binnen de begroting een structureel budget van € 25.000,- te oormerken.  

Deze oormerking wordt betrokken bij de begroting 2020. 

 

Dit budget willen we inzetten voor trainingen en voorlichting, workshops en netwerkbijeenkomsten 

voor professionals in het werkveld (sociale teams, kinderopvang en peuterspeelzalen, scholen en 

andere partijen). Hiermee kunnen we als gemeente aanjager zijn voor een preventieve aanpak van 

huiselijk geweld en kindermishandeling.  

 

Wij vertrouwen erop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen 

 

 

 

 

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder 

Burgemeester Gemeentesecretaris 

 

 
  

 


