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“Hadden we het maar geweten”
Karel (67) en Marian (65): “Toen onze buren naast ons kwamen wonen, kwamen ze zich netjes 
voorstellen. Het leken hele aardige mensen. Allebei een goed baan en allebei een mooie auto. Het 
was een prettige kennismaking. Al in die eerste week hoorden we kabaal vanuit hun huis. Mis-
schien waren ze nog met de meubels aan het schuiven of viel er een verhuisdoos? Er ging bij ons 
geen lampje branden. Ook de maanden erna hoorden we geregeld op z’n zachtst gezegd vreemde 
geluiden. De buurvrouw zagen we nauwelijks meer buiten. Wat zou daar gebeuren? Toch durfden 
we niet aan te bellen en te vragen wat er aan de hand was. Je bemoeit je niet zomaar met iets. 
Bovendien heb je hele keurige mensen de hand geschud. Die doen dat toch niet? Na twee jaar 
kwam er een ambulance met gillende sirenes de straat ingereden. Bij het huis naast ons stopten 
ze. Na een tijdje werd de buurvrouw op de brancard naar buiten gebracht. Ze was van de trap ge-
vallen en werd zwaargewond afgevoerd. We hebben haar daarna niet meer gezien. Een politieman 
die bij ons aan de deur kwam om te vragen of ons iets was opgevallen, vertelde dat die vrouw al 
jaren werd mishandeld door haar man. Dat geeft ons een rotgevoel: wellicht hadden we haar 
al dat leed kunnen besparen als we wél hadden aangebeld en doorgevraagd. Ook al had ze 
waarschijnlijk in eerste instantie onze hulp afgewezen. Navraag bij het Steunpunt voor Huiselijk 
Geweld heeft ons namelijk geleerd dat dat een eerste reactie is. Slachtoffers van huiselijk 
geweld willen niets liever dan geholpen worden. Hadden we dat maar geweten.”

“Ik wist dat het niet goed was”
Peter (32): “Ik wist dat het niet goed was dat ik mijn 
vriendin controleerde en haar dingen verbood. Maar 
ik was zo bang haar kwijt te raken. Ze is nou eenmaal 
een knappe meid. Die wil elke man wel hebben. Door 
mijn onzekerheid ging ik steeds extremere dingen 
doen. En natuurlijk werd ik keer op keer bevestigd 
in mijn gevoel dat ze me niet meer wilde. Je gelooft 
wat je wilt geloven. Nu besef ik dat haar daardoor juist 
kwijtraakte. Dat ik haar echt veel verdriet heb aan-
gedaan. Dat spijt me enorm. Ik ben geschrokken van 
mezelf, maar door de hulp die ik heb gekregen kan ik 
weer verder. Dit zal ik een ander nooit meer aandoen.”

“Mijn vader sloot me elf maanden op”
Saba (19): “Ik ben opgegroeid in Nederland, maar islamitisch 
opgevoed. Mijn ouders waren streng gelovig. Ik mocht geen 
broeken aan, mijn vormen moesten bedekt blijven. Ik mocht 
niet naar buiten, mannen mochten ons niet zien. Daarom ging 
ik dingen stiekem doen. Zo had ik mijn vriend 
ontmoet via internet. Toen mijn vader daar 
achter kwam, ontvoerde hij me naar 
Afghanistan om me uit te huwelijken aan 
een ander familielid. Mijn vader heeft 
me daar elf maanden opgesloten. Dat 
was mijn straf, zei mijn vader, voor mijn 
zondige gedrag. Na elf maanden ben 
ik gevlucht. In Nederland kwam ik bij 
het Steunpunt terecht. Zij hebben me 
geholpen aan een anonieme verblijf-
plaats. Dat is nodig, want mijn vader  
is nog steeds naar me op zoek.”

“Ik had mezelf niet meer in de hand”
Rob (44): “Ik kan er eigenlijk niet over praten, ik zou niet weten 
hoe ik mijn gevoelens zou moeten verwoorden. Maar het is 
goed dat mijn ex-vrouw de telefoon heeft gepakt en hulp heeft 
ingeschakeld. Ik had mezelf niet meer in de hand thuis. Jaren-
lang heeft het geduurd voordat ze doorhad wat ik mijn dochter 
aandeed. Het was verschrikkelijk om te horen dat mijn dochter 
aangifte tegen me deed en het hele verhaal vertelde aan de 
rechter. Maar doordat die stap is gezet, krijg ik nu hulp en kan  
ik haar geen kwaad meer doen. Maar ik weet nog steeds niet  
hoe ik met mezelf moet leven.”

“Een bezoek aan een arts zorgde voor verandering”
Jan (82): “Veel durfde ik er niet van te zeggen als ze zo tekeerging. Ik hou toch 
van mijn vrouw. Bovendien maak ik het haar lastig. Dat waren mijn gedachten. 
Door een hersenbloeding kan ik de linkerkant van mijn lichaam niet meer goed 
gebruiken. Ik kan niets meer zonder hulp van anderen. En ik ga steeds verder 
achteruit. Mijn vrouw merkte dat ook, want mijn verzorging nam steeds meer 
tijd in beslag. Toen begonnen de scheldpartijen. Ze maakte me voor van alles 
en nog wat uit en snauwde me af als ik iets heel normaals vroeg. Eerst schold 
ik terug. Of ik probeerde het op een andere manier en vroeg rustig: waarom 
doe je nu zo? Dat werkte allebei averechts, ze schold me nog harder uit. Ik zei 
daarom meestal niets. Helaas bleef het daar niet bij. Ze ging me ook negeren. 
Liet me soms een halve dag in bed liggen, ging de deur uit zonder iets te 
zeggen of praatte dagenlang niet tegen me. Ik voelde me steeds slechter. 
Ik trok me helemaal terug in mezelf en had geen zin meer in contact met 
mijn vrouw. Ik wilde mijn kinderen niet eens meer zien. Als het zo moest, 
ging ik liever dood. Een bezoek aan de arts zorgde voor verandering. Ik 
vertelde hem na lang aandringen wat er aan de hand was en hij vroeg om 
een gesprek met mijn vrouw. Vanaf toen konden we weer samen praten.”

“Uiteindelijk wist ik te ontkomen”
Tessa (19): “Sander was mijn alles. Ik ontmoette hem op mijn zestiende 
tijdens het uitgaan. Sander was heel anders dan jongens waar ik verliefd  
op was en verkering mee had. Sander was volwassen, intelligent en had 
een andere kijk op de wereld. Hij zag er bovendien goed uit en had het goed 
voor elkaar: een dure BMW, sieraden, merkkleding en elke twee maanden 
wel een nieuwe telefoon. Sander zei dat hij rijke ouders had, dus ik zocht er 
verder niets achter. In het begin van onze relatie was hij heel lief: hij nam 
altijd een cadeautje mee als hij naar me toe kwam. Toen we een maand iets 
hadden, had hij ervoor gezorgd dat mijn kamer vol met rozen stond. Na drie 
maanden werd hij steeds harder. Hij deed afstandelijk en nam het me kwa-
lijk dat hij mij zoveel cadeautjes had gegeven. Ik moest iets terugdoen van 
hem. Ik was zo overdonderd, dat ik er ook gewoon in meeging: ik moest met 
jongens naar bed. Dat moest steeds vaker. Uiteindelijk wist ik niet meer aan 
hem te ontkomen, want Sander wist me altijd wel te vinden. Als ik niet deed 
wat hij wilde, zweerde hij dat hij mijn familie wat aan zou doen. Na anderhalf 
jaar verzamelde ik alle moed bij elkaar en belde het Steunpunt. Zij namen 
contact op met de politie, zodat ik geholpen kon worden.”

“Nu werken we aan een moeder-zoonrelatie”
Marjet (46): “Ik heb me een jaar lang schuldig gevoeld. Nu zie ik dat het 
een goede stap was geweest om naar het Steunpunt Huiselijk Geweld 
te stappen. Mijn zoon Jacob heeft jarenlang de dienst uitgemaakt in ons 
huis. Toen mijn man me verliet voor een andere vrouw, dacht ik dat het 
beter zou gaan thuis. Ik en Jacob, samen konden we de hele wereld 
aan. Het tegengestelde gebeurde. Vanaf zijn twaalfde begon Jacob 
met blowen en kreeg ik steeds minder grip op hem. Ik liet hem achter-
af ook veel zijn gang gaan, misschien uit angst dat hij net als mijn man 
ook zou vertrekken. Uiteindelijk werd hij onhandelbaar: hij comman-
deerde me, door te eisen wat hij wilde eten en hoeveel zakgeld hij zou 
krijgen. Als ik zijn broeken niet op tijd gestreken had, kreeg ik klappen. 
Ik schaamde me, dacht dat het mijn schuld was dat hij zo ontspoorde. 
Dankzij de hulp van het Steunpunt en de uithuisplaatsing van Jacob,  
verbetert ons contact en werken we aan een moeder-zoonrelatie.”

7.3. Samenwerking landelijk
De SHG’s komen 4 maal per jaar bijeen in het Platform 
SHG alwaar nieuwe ontwikkelingen en visievorming 
centraal staan.
Daarnaast heeft het SHG West-Brabant landelijk deel-
genomen aan overlegvormen ter advisering van beleid:
•  Deelname aan werkgroep Handelingsprotocol SHG
•  Deelname aan werkgroep Samenwerkingsconvenant 

SHG en AMK
•  Lid van Expertgroep Landelijke Pilot Code Rood

Onze ambitie komt voort uit vraagstukken waar wij 
dagelijks mee te maken hebben; uit onze gesprekken 
met netwerkpartners en cliënten die een beroep op ons 
doen en uit onze behoefte om tot een optimale integrale 
ketenaanpak te komen.
Het beleid Huiselijk Geweld is zowel landelijk als regio-
naal in beweging. In 2013 zullen we een aantal belang-
rijke ambities waar gaan maken...
We blijven aandacht houden voor bestaande activiteiten 
en deze daar waar nodig bijstellen.
Het Interventieteam Huiselijk Geweld zal van start gaan.
De aanpak van Seksueel Geweld zal uitgerold worden in 
West-Brabant.
Een verkenning en eerste stappen in integratie van AMK 
en SHG zal een feit zijn.
In Juni zal de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermis-
handeling van kracht zijn waardoor het SHG een formele 
bevoegdheid tot onderzoek zal krijgen. 

Het SHG investeert op deskundigheidsbevor-
dering t.b.v. een kwalitatieve inzet in al haar 
kerntaken. en investeert tevens op deskundig-
heidsbevordering in de keten omtrent HG

4.1. Interne deskundigheids-
bevordering
Er is fors geïnvesteerd in deskundigheids-
bevordering om onze Expertfunctie naar 
burgers en professionals te optimaliseren. 

Soort opleiding/cursus Aantal personen

Intervisie Signs of Safety Alle uitvoerend 
medewerkers

Interne Intervisie Alle uitvoerend 
medewerkers

Eergerelateerd geweld 3 personen

Timemanagement 1 persoon

Landelijk congres HG en KM in Ede 1 persoon

Intensieve training Signs of Safety 1 persoon

Congres Online Hulpverlening 2 personen

Bijeenkomst Psychopathologie Alle uitvoerend 
medewerkers

Loopbaan potentieel programma 1 persoon

Taal voor gevorderden 1 persoon

Training Crucial Conversations 1 persoon

Landelijk bijeenkomst Zeden 
en LVG

1 persoon

Studiedag antisociaal gedrag 1 persoon

Workshop Huiselijk Geweld 
Interactie-academie

1 persoon

Persoonlijke effectiviteit 1 persoon

Training Social Media 1 persoon

4.2. Externe deskundigheids-
bevordering
Het SHG hecht samen met Gemeenten groot 
belang aan het verbreden van de aanpak 
van huiselijk geweld. Deze problematiek is 
dusdanig groot dat we met elkaar aan de slag 
moeten om resultaten te boeken.

Soort opleiding/cursus Aantal 
pers.

Trainingen vroegsignalering door SHG 4

Trainingen huiselijk geweld en kindermis-
handeling door Veldkamp Consultancy 
en K2 voor basisscholen en voortgezet 
onderwijs in West-Brabant

22

Training huiselijk geweld en kindermis-
handeling voor MEE West-Brabant door 
Veldkamp Consultancy

4

Intensieve Training Signs of Safety door 
Eric Sulkers

2

Intervisiebijeenkomsten door Eric Sulkers 
voor alle netwerkpartners 

8

Terugkomdag door Eric Sulkers voor reeds 
getrainde netwerkparners

1

Bijeenkomst Privacy i.s.m. Juriste Jolanda 
van Boven voor alle organisaties binnen de 
Jeugdgezondheidszorg in West-Brabant

1

Train de Trainer concept voor vroegsignalering 
professionals: i.s.m. de centrumgemeente 
Breda zijn medewerkers van verschillende 
organisaties waaronder 2 SHG-medewerkers 
opgeleid om trainingen te geven aan profes-
sionals ten behoeve van signalering van  
huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit 
om de professional tools te geven om het 
geweld bespreekbaar te maken conform de 
richtlijn van de Meldcode Huiselijk Geweld. 
Samen met het Advies en Meldpunt Kinder-

Om de aanpak van huiselijk geweld optimaal in te zetten, zet het SHG 
zich in voor optimale samenwerking binnen en buiten onze regio.

7.1. Samenwerking lokaal
Het SHG is actief in stuurgroepen en adviesgroepen in de regio ten-
einde de aanpak van huiselijk geweld ‘op de kaart’ te brengen en te 
houden.
Binnen het beleidsprogramma waren twee adviesgroepen actief  
in 2012 zijnde de adviesgroep Organisaties en de adviesgroep  
Gemeenten. In beide adviesgroepen wordt (nieuw) beleid voorgelegd 
ter toetsing en eventuele hiaten besproken ter verbetering.
In het kader van de komst van de Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling, is de samenwerking met het Advies en Meldpunt 
Kindermishandeling verstevigd. We verwachten in 2013 een verre-
gaande integratie van werkzaamheden. 

7.2. Samenwerking provinciaal

Brabants Overleg SHG
De 5 Brabantse Steunpunten kennen een provinciaal overleg Steun-
punten Huiselijk Geweld, waarin onderlinge afstemming van visies en 
werkwijzen en gezamenlijke publiciteit centraal staan. De provincie 
Noord-Brabant faciliteert dit provinciale overleg door de inzet van een 
ondersteunende adviseur van ZET. De provinciale website huiselijk 
geweld www.huiselijkgeweldbrabant.nl wordt gevuld met provinciale 
informatie en up-to-date gehouden door ZET.

Expertgroep Huiselijk Geweld 
Voor Midden en West-Brabant is samen met het Openbaar Ministerie, 
Politie, SHG’s, Reclasseringspartners en Slachtofferhulp Nederland 
een Expertgroep Huiselijk Geweld opgericht welke zich vooral richt op 
samen werking binnen de Justitiële keten. 

Eergerelateerd geweld en Dreiging Familiedrama
Voor Midden- en West-Brabant en Zeeland hebben we met onze  
partners vanuit OM, Politie en SHG afspraken gemaakt over routing  
en verantwoordelijkheid bij deze thema’s.

3.2. De expertfunctie
Het SHG wil gezinnen en professionals in de keten met 
raad en daad bijstaan. Dit doen we door het opbouwen 
en actueel houden van specialistische kennis op het ter-
rein van huiselijk geweld en deze beschikbaar te stellen 
aan inwoners van West-Brabant en alle professionals en 
hun organisaties o.a. door het initiëren van themabijeen-
komsten voor de deelnemers van de overleggen huiselijk 
geweld. Signs of Safety, maar ook ouderenmishandeling, 
zijn belangrijke thema’s geweest in 2012. Ook kan er een 
beroep gedaan worden op het SHG om mee te denken in 
ernstige casuïstiek. Het SHG stelt zich daarin adviserend en 
indien gewenst coördinerend op. 

3.3.Bewaken van ketenafspraken
De coördinator van het SHG heeft met diverse organisaties 
gesprekken gevoerd ten behoeve van optimalisering van 
de samenwerking. Dit verloopt erg goed. Ook de verbin-
ding met de Veiligheidshuizen en de Veiligheidsunit zijn 
verstevigd.

3.4.Huisverboden
De casemanagers worden ingeschakeld bij oplegging van 
huisverboden en schakelen zo snel mogelijk de geëigende 
netwerkpartners in teneinde het geweld in het gezin te 
stoppen. De casemanagers volgen de casussen voor een 
periode van een jaar. 

Aantal huisverboden in 2012: 75

Het SHG heeft de procesregie. Dit houdt in dat het SHG de 
functie heeft om ervoor te zorgen dat, indien nodig, een 
melding van huiselijk geweld wordt ingebracht bij de uitvoe-
rende netwerkpartners, zodat de zorg- of hulpverlening kan 
worden gestart. Het SHG is ervoor verantwoordelijk dat het 
hulpverleningsproces, van bij het Steunpunt gemelde inci-
denten met huiselijk geweld, wordt gestart en in onderlinge 
samenhang tussen netwerkpartners uitgevoerd wordt. 

3.1. Het Huiselijk Geweld Overleg (HGO) 
Het SHG neemt een proactieve rol in het initiëren van 
voorstellen over uniformering en verbetering van de kwa-
litatieve aanpak HG in de regio in samenwerking met het 
Programma Afhankelijk & Veilig, 2 Veiligheidshuizen en de 
Veiligheidsunit van de Politie in Oosterhout. 
In 2012 heeft het casusoverleg binnen de Veiligheids huizen 
een eenduidig karakter gekregen waarbij een veiligheids-
analyse de basis vormt voor een plan van aanpak en 
monitoring. Het is geen praatclub! Er wordt pragmatisch en 
snel gewogen om ervoor te zorgen dat er iemand contact 
opneemt met ieder systeem wat betrokken is bij huiselijk 
geweld en een veiligheidsplan wordt opgesteld om het 
geweld te doen stoppen. Op maat wordt er gekeken welke 
hulp nodig is. De benaderingswijze Signs of Safety is hierin 
leidend. In 2013 willen we de monitoring op gemaakte af-
spraken verstevigen en de benaderingswijze Signs of Safety 
verder verdiepen. 

2.3. PR activiteiten
In onderstaand overzicht van PR activiteiten wordt inzichtelijk dat we behoorlijk 
investeren in bekendheid geven aan ons bestaan.

Datum PR-activiteit

Februari www.huiselijkgeweld.nl: aandacht voor onderzoek SHG, AMK en Politie naar 
aanpak seksueel geweld.

Februari BN DeStem: artikel over intentie gezamenlijke aanpak Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling.

Februari Radio Moerdijk: uitleg Loverboyproblematiek

Maart BN DeStem: artikel Ouderenmishandeling taboedoorbreking

Maart BN De Stem: aandacht voor regionale bijeenkomsten.

April BN DeStem: artikel over conferentie Social Media en Huiselijk Geweld.

Mei Radio Rucphen: thema huiselijk geweld en ouderenmishandeling toegelicht.

Mei Omroep Brabant tv: i.s.m. Safegroup, gemeente en SHG aandacht voor 
vrouwen opvang maar ook Huisverboden: hoe gaat dat in de praktijk.

Mei De Bode huis aan huis blad: artikel over Loverboyproblematiek en informatie SHG

Augustus BN De Stem: aandacht voor landelijk beleid Huiselijk Geweld en Meldcode

September De Bode Sprundel: artikel ouderenmishandeling en lokale bijeenkomst ouderen.

September www.breda.nl: aandacht voor aanpak Huiselijk Geweld in de regio.

Oktober Radio Rucphen: thema ouderenmishandeling toegelicht

November Omroep Brabant tv: Uitzending gewijd aan ouderenmishandeling met als  
spreker de coördinator SHG.

December Nieuwsbrieven Ouderenmishandeling 

2.4. Website 
Onze moderne website www.huiselijkgeweldwb.nl is af! Op deze website vind 
je niet alleen informatie over huiselijk geweld en het SHG. We hebben onze 
netwerkpartners bevraagd op hun aanbod. Dit is allemaal terug te vinden op 
de site met directe links zodat lezers meteen hun vragen aan het juiste adres 
kunnen stellen. Ook kan op de website een vraag gesteld worden aan het SHG 
of kan men via een druk op de knop doorverbonden worden naar ons telefoon-
nummer.

Datum Aan Aantal 
pers.

Omschrijving

29-11-2012 Tante Louise Vivensis 2 Uitleg scholing OM

3-12-2012 Thebe 30 Ouderenmishandeling en meldcode

4-12-2012 Thebe 15 Ouderenmishandeling en meldcode

10-12-2012 Thebe 14 Ouderenmishandeling en meldcode

12-12-2012 Thebe 7 Ouderenmishandeling en meldcode

13-12-2012 Buro Maks 50 Hg en werkwijze SHG

17-12-2012 Thebe 16 Ouderenmishandeling en Meldcode

17-12-2012 Princentuincollege 7 ZATteam MBO

Totaal 1.489 62x voorlichting

Trainingen 4x

Datum Aan Aantal pers. Omschrijving

7-1-2012 Gastouderbureau 8 Training HG en KM

14-1-2012 Medewerkers PSZ/KD 15 Training HG en KM

11-1-2012 Kinderopvang 15 Training HG en KM

18-1-2012 Kinderopvang 15 Training HG en KM

Totaal 53 4x training

Advies Implementatie meldcode 4x

Datum Aan Aantal pers. Omschrijving

20-3-2012 KOBER groep 1 Advies Implementatie Meldcode

26-3-2012 Stg. De Waarden 1 Advies Implementatie Meldcode

16-4-2012 HOOM 1 Advies Implementatie Meldcode

21-11-2012 Directie Lucia verpleeghuis 1 Advies Implementatie Meldcode

Totaal 4 4x advies

Datum Aan Aantal 
pers.

Omschrijving

29-5-2012 MEE Roosendaal 40 Voorlichting HG & KM

13-6-2012 Avoord Rijsbergen 40 Voorl. HG en Ouderenmishandeling

19-6-2012 MEE Breda 40 Voorl. HG en KM

12-9-2012 BS De Borghoek 25 Kindermishandeling en meldcode

10-9-2012 Thuiszorg West Brabant 1 Voorlichting HG en Meldcode

4-9-2012 Thebe 7 Voorlichting OM en Meldcode

21-8-2012 Amphia BMW 2 Voorlichting HG en Meldcode

16-8-2012 Huisartsenpost Etten-Leur 2 Voorlichting OM en Meldcode

6-11-2012 Kinderopvang Surplus 60 Kindermishandeling en meldcode

24-10-2012 Kinderopvang Surplus 60 Kindermishandeling en meldcode

25-10-2012 KBO 80 Ouderenmishandeling

8-11-2012 Psy Q 12 Partnergeweld en meldcode

20-11-2012 BS De Toermalijn 25 HG en KM signaleren en meldcode

1-10-2012 KBO 80 Ouderenmishandeling en SHG

5-11-2012 RCN 12 SHG wie zijn we/wat doen we?

17-12-2012 RCN Breda 15 SHG: wie zijn we/wat doen we?

28-11-2012 JUZT Karam, Avicenna 25 Loverboys en Lovergirls in de  
allochtonen context

28-9-2012 Thebe 6 Ouderenmishandeling en Meldcode

10-10-2012 Politie Oosterhout 14 HG en huisverbod

15-10-2012 KDV Fleks Breda 30 HG, KM en Meldcode

24-10-2012 Politie Oosterhout 14 HG en Huisverbod

30-10-2012 Kinderopvang 40 HG, KM en Meldcode

31-10-2012 Politie Oosterhout 14 HG en Huisverbod

1-11-2012 Thebe 30 Ouderenmishandeling en Meldcode

5-11-2012 Thebe 14 Ouderenmishandeling en Meldcode

6-11-2012 KDV De Parkrakkers 30 KM en Meldcode

7-10-2012 Politie Oosterhout 13 HG en Huisverbod

8-11-2012 Thebe 30 Ouderenmishandeling en Meldcode

8-11-2012 Kinderopvang 40 KM en Meldcode

12-11-2012 Thebe 13 Ouderenmishandeling en Meldcode

14-11-2012 Politie Oosterhout 14 HG en Huisverbod

21-11-2012 Thebe 15 Ouderenmishandeling en meldcode

27-11-2012 Thebe 8 Ouderenmishandeling en meldcode

28-11-2012 Politie Oosterhout 14 HG en Huisverbod

Het SHG fungeert als een frontoffice: een laag-
drempelig punt waar burgers en professionals 
terecht kunnen voor vragen over huiselijk geweld 
of voor het doen van een melding. De frontoffice 
geeft voorlichting, advies en is een meldpunt.  
Vervolgens kan het Steunpunt – indien nodig – 
toeleiden naar hulp of ondersteuning bij netwerk-
partners.

2. 1 Advies en melding
Burgers en professionals kunnen bij het Steunpunt  
terecht met alle vragen betreffende huiselijk en 
seksueel geweld, of geweld in afhankelijkheids-
relaties. De functie meldpunt wordt ingevuld 
nadat de definitieve tekst van de Wet verplichte 
meldcode bekend is (medio juni 2013). In 2012 
zijn we 422 keer benaderd voor advies en/of 
consultvragen. We zijn daarnaast 27 keer per mail 
benaderd met een hulpvraag.
Om onze bereikbaarheid te waarborgen, hebben 
we bureaudiensten ingesteld voor de mede-
werkers. Daarnaast zijn extra telefoonlijnen 
aangeschaft. Nu is het SHG West-Brabant zowel 
voor het 0900-nummer als voor het 076-nummer 
op werkdagen bereikbaar van 9.00 u tot 17.00 u. 
Buiten kantooruren zijn er afspraken gemaakt met 
Sensoor. Voor huis verboden en ernstige crises HG 
is voor de politie de Crisisdienst Maatschappelijk 
Werk bereikbaar. 
In de Huiselijk Geweld overleggen zijn in totaal 
2.499 zaken besproken.

2.2. Voorlichting en preventie
Het Steunpunt geeft - in samenwerking met landelijke en provinciale kennis-
centra - voorlichting aan beroepsgroepen in de eerste lijn en professionals in 
de backoffice. Daarmee versterkt het Steunpunt de deskundigheid van de net-
werkpartners en de samenwerking en cohesie in de zorgketen. Voorlichting over 
huiselijk geweld aan het publiek, gericht op bewustwording, is veelal gekoppeld 
aan bekendheid geven aan het bestaan van het Steunpunt Huiselijk Geweld. 

In onderstaand overzicht is zichtbaar dat de investering in voorlichting en trai-
ning intensief is teneinde diverse doelgroepen te bereiken. In 2012 hebben we 
70 voorlichting- en trainingsactiviteiten uitgevoerd.

Voorlichting 62x

Datum Aan Aantal 
pers.

Omschrijving

9-1-2012 KDV Hupsakee Breda 15 Voorlichting HG en KM

19-1-2012 Kindertelefoon 20 Voorlichting HG en KM

13-3-2012 MBO Florijncollege 15 HG algemeen/SHG/meldcode

12-1-2012 GGD en 3x Thuiszorg 40 Implementatie JGZ richtlijn

26-1-2012 GGD en 3x Thuiszorg 40 Implementatie JGZ richtlijn

17-4-2012 JanTinbergenCollege 20 Eergerelateerd Geweld

24-4-2012 Politie 30 Voorlichting huisverbod

13-4-2012 Avans Hoge school 30 Workshop

13-2-2012 Ambassadeurs HG/Valkenhorst 5 Algemene voorlichting HG

16-2-2012 Ambassadeurs HG/Valkenhorst 5 Algemene voorlichting HG

23-2-2012 Kath.vrouwenbond Bavel 55 Algemene voorlichting HG

29-2-2012 Vrijwilligers Stg Leergeld 12 Algemene voorlichting HG en  
verwijsmogelijkheden

8-3-2012 Docenten De Nassau B 90 Voorl. HG en KM, plus Meldcode

20-3-2012 Luisteraars Radio Rucphen Algemene voorlichting HG en 
verwijs mogelijkheden

3-4-2012 Maatsch.organisaties 20 Voorl. HG en KM, Meldcode en 
verwijzingen

20-3-2012 Skala 15 Voorl. HG en verwijsmogelijkheden

20-4-2012 Humanitas 15 Voorl. HG en KM

24-5-2012 MEE 30 Voorlichting

5-6-2012 IB-ers De Waarden 18 Voorlichting meldcode

14-6-2012 CJG medewerkers 8 AMK & SHG voorlichting

De organisatie...
Het SHG West-Brabant is een zelfstandige werkeenheid gelieerd  
aan Safegroup (waaronder Valkenhorst). De Stuurgroep Afhankelijk en Vei-
lig en Safegroup hebben eind 2009 gezamenlijk afspraken gemaakt om de 
onafhankelijke positionering van het SHG te garanderen. Doel daarvan is 
dat de 18 belanghebbende gemeenten en 21 betrokken maatschappelijke 
organisaties gezamenlijk én afzonderlijk het Steunpunt blijven beschou-
wen als hún Steunpunt, werkend voor alle inwoners van West-Brabant. 
Een netwerkorganisatie die gezamenlijk wordt uitgebouwd en waarover de 
Stuurgroep namens de deelnemende organisaties in het netwerk de auspi-
ciën voert, inclusief het bewaken van haar onafhankelijkheid.

Het SHG West-Brabant wordt gefinancierd met middelen van het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken en van de 18 gemeenten in West-Brabant. 
Zij leveren hun financiële bijdrage op basis van de inwoneraantallen. De 
gemeente Breda vervult als centrum gemeente een belangrijke rol, mede 
door de beleidsondersteuning die geboden wordt aan het Programma 
Afhankelijk en Veilig.
Op 10 juni 2009 is door 22 partijen, allen betrokken bij het doel om een 
sluitende aanpak tegen huiselijk geweld in West-Brabant tot stand te bren-
gen, een samenwerkingsconvenant huiselijk geweld en kindermishandeling 
ondertekend, inclusief een bijbehorend visiedocument. Daarmee zijn de 
gemeenschappelijke uitgangspunten voor het Steunpunt Huiselijk Geweld 
in de periode 2009-2012 vastgelegd. 

In het schema hiernaast zijn de landelijk vastgestelde taken van het SHG 
inzichtelijk gemaakt.

1.1.Certificatievernieuwing HKZ
Door Lloyd’s Register Quality Assurance is geëvalueerd en goedgekeurd 
volgens de volgende normen: HKZ welzijn en maatschappelijke dienst-
verlening (onderdeel maatschappelijke hulp- en dienstverlening). Het 
managementsysteem is van toepassing op: Serviceorganisatie in de keten 
van straf en zorg ten behoeve van een systematische aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling in West-Brabant met als kernfuncties: 
regisseren van de meldingen huiselijk geweld, de uitvoering van opgelegde 
huisverboden door middel van casemanagement en voorlichting aan de 
diverse professionals en doelgroepen uit de bevolking van West-Brabant. 

1.2. Personele bezetting Steunpunt Huiselijk Geweld
In 2012 zijn in het Steunpunt Huiselijk Geweld twee consulenten, vier casemanagers,  
een beleidsmedewerker, twee administratief medewerkers, een inhuurkracht casemanager, 
een stagiair en een manager werkzaam.  

Ketensamenwerking
2012 stond wederom in het teken van vereniging van krachten. Samen 
met gemeenten en netwerkpartners is het afgelopen jaar geïnvesteerd 
in het intensiveren van samenwerken. De dagelijkse casusoverleggen 
binnen de veiligheidshuizen hebben een solide karakter gekregen met 
veel draagvlak voor de werkwijze waarbij ACTIE, BORGING en MONITO-
RING centraal staan. 

Interventieteam
In samenwerking met onze regionale partners is in het afgelopen jaar 
het nut en de noodzaak van een Interventieteam Huiselijk Geweld 
besproken en uitgewerkt. Gezamenlijk zijn zij de uitdaging aangegaan 
en hebben zij zich hard gemaakt voor het mogelijk maken van een 
Interventieteam Huiselijk Geweld.
Uniek aan het Interventieteam Huiselijk Geweld is de Signs of Safety 
benadering, gericht op oplossingsgericht werken, een proactieve 
benadering, het betrekken van de leefomgeving en het netwerk en het 
in kaart brengen van de krachten van het gezin/systeem. Het Interven-
tieteam Huiselijk Geweld gaat direct aan de slag met het gezin/systeem 
en maakt (gezamenlijk) een veiligheidsplan, inventariseert welke hulp-
verlening/ondersteuning nodig is en organiseert een familie-/netwerk-
beraad. Door middel van langdurige investering en monitoring worden 
er afspraken gemaakt die nagekomen moeten worden of, indien 
nodig, moeten extra (drang-/dwang-) maatregelen getroffen worden in 
samenwerking met andere netwerkpartners om ervoor te zorgen dat 
de veiligheid in gezinnen (en in de buurt) weer toeneemt, regie in hun 
leven terugkomt en geweld duurzaam doorbroken wordt. Eric Sulkers, 
trainer in Signs of Safety, zal als coach en intervisor de ontwikkelingen 
van dit team volgen en mee denken over verdere doorontwikkeling.

Seksueel geweld
In afstemming met de Gemeente Breda, het Advies en Meldpunt 
Kindermishandeling (AMK) en de Politie MWB Unit Zeden, is in de 
afgelopen periode een Plan van Aanpak Seksueel Geweld voor de 
regio West-Brabant ontwikkeld. Hierin wordt een eerste aanzet voor 
implementatie van de aanpak van Seksueel Geweld beschreven welke 
uitgerold gaat worden in 2013. In december 2012 is een procesregis-
seur seksueel geweld aangesteld, die verantwoordelijk wordt voor  

de aansturing en stroomlijning van casuïstiek op het gebied van seksu-
eel geweld. Wordt vervolgd in 2013!

Ouderenmishandeling
In overleg met de ambtenaren van de 18 West-Brabantse gemeenten 
zijn drie subregionale startbijeenkomsten Aanpak ouderenmishandeling 
georganiseerd voor alle betrokkenen uit het werkveld. Deze bijeenkom-
sten vonden respectievelijk plaats op 19 september in Breda, op 25 
oktober in Bergen op Zoom en op 22 november in Werkendam. Per 
bijeenkomst waren ca. 70 mensen uit de praktijk aanwezig, variërend 
van thuiszorg, hulpverlening, ouderenbonden, vrijwilligersorganisaties, 
kerkelijke gemeenten e.d.
Door deze actie zijn een maximum aan betrokkenen op het thema ou-
derenmishandeling bereikt en is een potentieel netwerk gevormd met 
behulp waarvan vervolgacties ondernomen gaan worden.
Begin oktober vond een driedaagse workshop plaats vanuit de Signs of 
Safety-benadering en dan specifiek gericht op ouderenmishandeling. 
De volgende organisaties faciliteerden een of meerdere eigen profes-
sionals hieraan deel te nemen: Amphia Ziekenhuis (Breda),  
St. Franciscus Ziekenhuis (Roosendaal), Traverse (Bergen op Zoom), 
Surplus (Zevenbergen), Careyn (Breda), IMW (Breda), GGZ WNB (Bergen 
op Zoom), GGZ BreBurg (Breda), Trema (Nieuwen dijk), SHG (Breda),  
WIJ (Breda), Welzijn Ouderen (Bergen op Zoom). Deze professionals 
zullen verder met dit thema aan de slag gaan en participeren in een 
beginnend netwerk voor de aanpak van ouderenmishandeling
Een digitale nieuwsbrief ouderenmishandeling is gelanceerd.

Professionaliseren
In 2012 is er net als in 2011 fors geïnvesteerd in het implementeren 
van de benaderingswijze ‘Signs of Safety’ in de regio. Deze benade-
ringswijze is systeemgericht met een focus op veiligheid en mobiliseert 
zoveel mogelijk de eigen krachten en mogelijkheden van het gezin. 
Door workshops en trainingen zijn medewerkers van verschillende  
organisaties opgeleid om Signs of Safety in de praktijk in te zetten in 
de aanpak van huiselijk geweld. Doordat dezelfde taal wordt gesproken, 
vinden netwerkpartners elkaar snel en is overdracht gemakkelijker.

Signaleren en handelen
Het is van groot belang dat burgers en professionals eerder de pro-
blematiek signaleren en beter in staat zijn om daarna te handelen. 
In 2012 hebben we diverse publiciteits- en voorlichtingsactiviteiten 
gehouden om hierop te investeren. 
In samenwerking met de centrumgemeente Breda is geïnvesteerd in 
vroeg signalering huiselijk geweld door het organiseren van trainingen 
voor het onderwijsveld, MEE en Jeugdgezondheidszorg. Het SHG heeft 
(al dan niet samen met het AMK) wederom een grote doelgroep bereikt 
met voorlichting en trainingsactiviteiten.

Verstevigen expertfunctie Steunpunt Huiselijk 
Geweld
In 2012 heeft het SHG interne ontwikkelingen doorgevoerd om de 
aanpak van huiselijk geweld optimaal te faciliteren. 
•  De inbedding van het nieuwe registratiesysteem genereert meer 

informatie.
•  Het voorzitterschap in de overleggen heeft body gekregen.
•  De bereikbaarheid van het SHG is gewaarborgd.
•  Aandachtsfunctionarissen aangaande eergerelateerd geweld zijn 

geschoold.
•  Protocollen aangaande dreiging van familiedrama of suïcide zijn in 

afstemming met belangrijke netwerkpartners geïmplementeerd.
•  Iedereen heeft een interne scholing ouderenmishandeling gevolgd.

Social Media
In 2012 hebben we geïnvesteerd in een optimale website waar profes-
sionals en burgers terecht kunnen voor informatie maar ook vragen 
gesteld kunnen worden. Landelijk en lokaal nieuws wordt wekelijks 
ververst en periodiek verschijnen er nieuwsbrieven.

Wat gebeurt er allemaal in West-Brabant? Wat voor problemen zijn er? Wat hebben 
slachtoffers, plegers, kinderen en andere betrokkenen van huiselijk geweld nodig? 
West-Brabant heeft onze focus, deze benadering vraagt van ons Steunpunt een actieve 
en dynamische houding. We zijn daarom kritisch naar onszelf: doen we de juiste dingen 
en doen we ze goed genoeg? 
Onze missie is dan ook ambitieus!

Missie van het Steunpunt Huiselijk Geweld: 
Het SHG is een regionale netwerkorganisatie gericht op het vergroten van veiligheid bin-
nen (gezins)systemen en zet zich in om huiselijk geweld te stoppen, terug te dringen en/of 
te voorkomen. Professionaliteit en betrokkenheid vormen hierbij een krachtige eenheid.

De aanpak van huiselijk geweld vereist een gezamenlijke drive van professionals, vrijwil-
ligers en van alle betrokkenen... Hier maken we ons hard voor.

Visie van het Steunpunt Huiselijk Geweld:
Huiselijk geweld is ingrijpend en gecompliceerd. Betreffende (gezins) systemen hebben te 
maken met problemen op verschillende levensterreinen. Het Steunpunt Huiselijk Geweld 
zoekt de oplossing in samenhang. Daarbij is ketensamenwerking cruciaal. Door haar regio-
overstijgende en onafhankelijke rol kan het Steunpunt samenwerking tussen partners 
rondom huiselijk geweld optimaal faciliteren. Het Steunpunt stelt zich coördinerend en 
dienstverlenend op om mee te werken aan een duurzame aanpak.

We geven u door middel van het lezen van dit jaarverslag een doorkijkje in onze aanpak 
om het thuis meer veilig te maken. 

U zult zien dat we het afgelopen jaar een enorme toename van gemelde huiselijk geweld-
situaties constateren. In 2011 werd het SHG 320 keer rechtstreeks benaderd door 
burgers en professionals. In 2012 is dit aantal gestegen naar 449. Het aantal politie-
meldingen huiselijk geweld in 2011 bedroeg 1.956. In 2012 hebben we binnen de Veilig-
heidshuizen 2.499 meldingen opgepakt. In 2011 werden er 71 huisverboden opgelegd.  
In 2012 is dit aantal gestegen naar 75 huisverboden. We denken dat de stijging van  
cijfers te maken heeft met het feit dat het SHG meer bekendheid geniet en de drempel 
om ons in te schakelen kleiner wordt.

Debbie Maas, manager Steunpunt Huiselijk Geweld
en
Jan de Werd, directeur/bestuurder Safegroup

Het SHG registreert alle inzet op casusniveau op een eenduidige wijze 
waarbij effecten en recidive op termijn zichtbaar worden.

Het nieuwe registratiesysteem IJZA heeft nogal wat kinderziektes 
gekend in 2012. We verwachten dat het systeem medio 2013 naar 
wens zal lopen. Aandachtspunt hierbij is wel de komst van de Meld-
code Huiselijk Geweld waarbij er mogelijk veranderingen nodig zijn in 
de wijze van registreren. Zodra de kaders helder zijn zullen we hierop 
anticiperen.

Het SHG verzamelt regionaal gegevens ten dienste van de samen-
werkende gemeenten en netwerkpartners. De problematiek van huise-
lijk geweld kan hierdoor meer inzichtelijk en duidelijk worden, en een  
basis bieden voor evaluatie van beleid en praktijk. Ten behoeve van  
monitoring en prevalentieonderzoek levert het Steunpunt een bijdrage 
door gegevens aan te leveren. Het SHG verzamelt ook gegevens over  
de werkwijze van het SHG en de betrokken netwerkpartners.

Door ons registratiesysteem te optimaliseren, genereren we een 
kwaliteits slag in het inzichtelijk maken van de problematiek. 

Frontoffice

Onderwerp Doel Prestatie-
indicator

Resultaten 2012

Het Steunpunt verzorgt tijdens alle 
kantooruren de landelijke 0900-tele-
fonische informatie- en adviesfunctie. 
Wanneer burgers zich zelf op het 
Steunpunt melden wordt hen eerste 
hulp geboden.

Kwalitatieve aanname en borging van 
meldingen huiselijk geweld.

Meldingen regis-
treren uitgesplitst 
naar aard geweld en 
gemeente (ong. 275).

2.948 meldingen zijn geregistreerd.

Casemanagement bij huisverboden. Toename veiligheid voor gezinnen. Minimaal 50 * hierbij 
zijn we wel afhanke-
lijk van de politie.

75 huisverboden. 

De expertfunctie: Het SHG wil gezinnen 
en professionals in de keten met raad 
en daad bijstaan. Dit doen we door 
het opbouwen en actueel houden van 
specialistische kennis op het terrein van 
huiselijk geweld en deze beschikbaar 
te stellen aan inwoners van West-
Brabant en alle professionals en hun 
organisaties.

Huiselijk geweld stoppen en recidive 
proberen te voorkomen.

Initiëren van Thema-
bijeenkomsten voor 
de deelnemers van de 
overleggen Huiselijk 
Geweld. Ook kan er 
een beroep gedaan 
worden op het SHG 
om mee te denken in 
ernstige casuïstiek.

In de beide Veiligheidshuizen zijn reeds themabijeenkomsten geinitieerd aangaande: 
kinderen in beeld, Signs of Safety, uitleg netwerkpartners over inzet.

Het SHG stelt zich adviserend en indien 
gewenst coördinerend op. 

Dit loopt.

Voorlichting en preventieactiviteiten. Bekendheid problematiek HG en bestaan 
SHG vergroten.

Website lanceren. Website is gelanceerd. 

Handelingsverlegenheid verkleinen. Aantal voorlichtings-
activiteiten uitgezet 
(minimaal 45).

62 voorlichtingsbijeenkomsten zijn georganiseerd.

Bekendheid problematiek HG en bestaan 
SHG vergroten.

Minimaal 4 PR-
activiteiten.

2 radio-uitzendingen, 2 tv-uitzendingen op Omroep Brabant, 9 artikelen geplaatst.

Inzet Social Media. Een congres over Social Media is georganiseerd voor de regio met als doel te bezien hoe 
we Social Media in de aanpak HG kunnen inzetten. Er waren 45 deelnemers. Een LinkedIn 
Pagina is aangemaakt. Andere vormen van Social Media zijn getoond. In september is een 
digitaal handboek Social Media gemaakt en verspreid.

Deelname aan Film 
'kinderen in de 
opvang'.

T.b.v. een film welke een inkijkje geeft bij enkele vrouwenopvangorganisaties in Nederland 
heeft 1 casemanager een bijdrage geleverd d.m.v. een opgenomen interview over de inzet 
van het casusoverleg en casemanagement SHG.

Minimaal 2 groot-
schalige bijeenkom-
sten organiseren.

•  Bijeenkomst CJG en Leerplicht georganiseerd.
•  3 bijeenkomsten ouderenmishandeling met Gemeenten georganiseerd.
•  Een congres over Social Media is georganiseerd.

TOEVOEGING JAARWERKPLAN: AAN-
PAK OUDERENMISHANDELING

In opdracht van de Centrumgemeente is 
een Plan van Aanpak Ouderenmishande-
ling ingediend en goedgekeurd waarin 
beschreven staat hoe deze aanpak in 
West-Brabant een structureel karakter 
krijgt.

Plan van aanpak 
conform uitvoeren.

•  Eric Sulkers is ingeschakeld voor een methodiekbeschrijving ouderenmishandeling.
•  Een Signs of Safetytraining specifiek voor ouderenmishandeling is gehouden.
•  Er zijn 3 bijeenkomsten met gemeenten gehouden om onderwerp op de kaart te zetten. 

Vervolgens zijn er 3 bijeenkomsten georganiseerd t.b.v. uitlijning aanpak en draagvlak 
creëren in de keten.

Procesregie

Onderwerp Doel Prestatie-
indicator

Resultaten 2012

Infrastructuur van het overleg 
samen met het veiligheidshuis verder 
stroomlijnen met betrekking tot de 
administratieve route en inhoud.

Snelle en effectieve inzet richting 
gezinnen.
Prognose is 1500 zaken bespreken 
waarbij een systeemgericht plan wordt 
opgesteld welk gemonitord wordt.

Infrastructuur is vast-
gelegd en loopt.

•  Met de voorzitters van de overleggen organiseert de coördinator maandelijks een voor-
zittersoverleg om uniformiteit te creëren in aanpak in de regio.

•  De overleggen binnen de veiligheidshuizen worden periodiek geëvalueerd. Verbeterpun-
ten hieromtrent worden opgepakt.

Aantal zaken besproken: 2499

Er wordt geanticipeerd op eventuele 
knelpunten en vragen in de keten-
aanpak.

De vindbaarheid van hulp vergroten, 
de doorstroming verbeteren en de 
knelpunten in de samenwerking mee 
helpen oplossen.

Het SHG participeert 
actief in de keten.

•  Op verzoek van de Centrumgemeente Breda heeft het SHG samen met het AMK en de di-
visie Zeden van de Politie gekeken naar de aanpak Zeden in West-Brabant. De conclusies 
en aanbevelingen worden in 2013 vertaald in een aanpak seksueel geweld.

•  Het SHG participeert actief in allerlei gremia zoals stuurgroepen en ketenoverleggen.
•  De coördinator denkt actief mee in ontwikkelingen binnen de veiligheidshuizen en voor 

de CJG's.

Met het AMK worden sluitende 
afspraken gemaakt in het kader van de 
Meldcode Huiselijk Geweld en Kinder-
mishandeling. De uitwerking geschiedt 
i.s.m. het programma A&V.

Gezinnen krijgen een afgestemde aanpak 
op maat.

Samenwerkings-
afspraken zijn 
vastgelegd.

•  2 werkgroepen zijn gestart om samenwerking gestalte te geven aangaande Frontoffice-
activiteiten en deskundigheidsbevordering. In september is er een eerste bijeenkomst 
SHG en AMK gehouden voor de medewerkers. Uitlijning van een Frontoffice SHG en AMK 
volgt in 2013.

•  Landelijk is een samenwerkingsprotocol gemaakt voor de SHG's en AMK's. Daarnaast 
is een handelingsprotocol voor de SHG's in concept klaar. Dit wordt voorgelegd aan de 
besturen van de SHG's. Bij de vormgeving van beide is de coördinator van het SHG betrok-
ken geweest waardoor we regionaal snel kunnen anticiperen op landelijke ontwikkelingen.

Er wordt geïnvesteerd in activiteiten op 
het gebied van privacyknelpunten i.s.m. 
het Programma A&V.

Privacyaspecten zijn belangrijk maar 
mogen niet het veiligheidstraject 
belemmeren.

Knelpunten zijn 
gesignaleerd en acti-
viteiten hieromtrent 
zijn uitgevoerd.

•  Een bijeenkomst Privacy is gehouden in het Veiligheidshuis Breda.
•  in de Adviesgroep Organisaties is vanuit de Jeugdgezondheidszorg het verzoek gedaan 

om een bijeenkomst Privacy voor deze doelgroep te organiseren. Deze heeft plaatsgevon-
den op 5 oktober.

Het SHG wil onderzoeken of de intake 
voor huiselijk geweld in de keten op een 
meer uniforme wijze ingekleed kan wor-
den zodat betrokkenen niet iedere keer 
opnieuw hun verhaal moeten doen.

Betrokkenen van HG hoeven niet diverse 
malen hun verhaal opnieuw te doen 
waardoor zij mogelijk afhaken en het 
geweld in stand blijft.

Het SHG wil onder-
zoek laten doen naar 
intakeformulieren 
die al bestaan en be-
hoeften hieromtrent 
en met een voorstel 
komen voor de keten.

•  Met betrekking tot de politiemeldingen is een eenduidige afspraak omtrent aanname 
casussen door netwerkpartners en acties welke verwacht worden. Een intake is hierdoor 
niet nodig omdat er direct contact gelegd wordt met de betrokkenen a.d.h.v. de politie-
melding.

•  Door de investering in Signs of Safety zullen naar verwachting de veiligheidsplannen kun-
nen dienen als verwijsrapportage. 

TOEVOEGING JAARWERKPLAN: 
EXPLOREREN VAN OPTIE 'INTERVEN-
TIETEAM'

N.a.v. de evaluatie van de casusoverleg-
gen wordt i.s.m. BMC de optie van een 
Interventieteam HG onderzocht teneinde 
de aanpak van HG te verstevingen in die 
gezinnen waar een 'breekijzer' nodig is.

Een projectvoorstel 
en implementatieplan 
dienen te leiden tot 
de vorming van een 
interventieteam.

Het Interventieteam is samengesteld en start in januari 2013.

Registratie

Onderwerp Doel Prestatie-
indicator

Resultaten 2012

Het SHG registreert alle inzet op casus-
niveau op een eenduidige wijze.

Effecten en recidive worden op termijn 
zichtbaar.

De Stuurgroep wordt 
geïnformeerd over 
behaalde resultaten.

Gedaan. 

Gemeenten 
verkrijgen inzicht in 
huiselijk geweldpro-
blematiek.

Dit wordt in de jaarrapportage vertaald. Daarnaast ontvangt de adviesgroep Gemeenten 
periodiek marapgegevens van het SHG en specifiek over de huisverboden.

Deskundigheidsbevordering

Onderwerp Doel Prestatie-indicator Resultaten 2012
Investering in 
deskundigheid zowel 
intern bij het SHG als 
bij netwerkpartners.

Het SHG investeert 
t.b.v. een kwalitatieve 
inzet in al haar kern-
taken.

Deskundigheid verder ontwikkelen op het gebied van 
eergerelateerd geweld.

In Tilburg heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarbij vertegenwoordiging van politie, 
OM, SHG, vrouwenopvang en gemeenten van 4 Brabantse SHG's en Zeeland vertegenwoor-
digd waren. Bij deze bijeenkomst werd kennis uitgewisseld en mogelijkheden besproken. 
BInnen het Landsdeel overleg vrouwenopvang wordt nadere samenwerking besproken. 
Lokaal worden afspraken over samenwerking verder uitgelijnd en definitief vastgesteld in 
februari 2013.

Enkele medewerkers scholen op eergerelateerd geweld. 2 medewerkers zijn geschoold in de basis en vervolgtraining van materiedeskundige Rob 
Ermes. Zij worden voor het SHG aandachtsfunctionarissen Eer (en zijn zowel intern als 
extern het eerste aanspreekpunt). Een derde medewerker heeft de basistraining gevolgd 
t.b.v. signalering van de problematiek.

Scholing seksueel geweld. Vanwege de ontwikkelingen zedenaanpak is dit opgeschort tot nader order. Zodra bekend 
is hoe de aanpak in de regio gestalte krijgt, wordt passende scholing gezocht.

Een leertraject uitzetten voor onze nieuwe casemanager. Is gerealiseerd en goed afgerond.

Scholing in vaardigheden in vergadertechnieken. •  In sept.heeft een evaluatie plaatsgevonden van het overleg in Oosterhout. Deze was zeer 
positief.

•  Ten behoeve van uniformiteit van de overleggen in onze regio heeft het SHG besloten om 
het taakaccent voorzitterschap te beleggen bij 2 personen. Zij worden eerste aanspreek-
punt. Achterwacht van collega's is ook ingeregeld.

Scholing voor coördinator betreffende innovatiemana-
nagement.

Deze is helaas geannuleerd vanwege te weinig aanmeldingen.

Bijwonen van landelijke symposia/workshops. •  Workshop bij Avans gegeven over Signs of Safety in de aanpak HG.
•  2 medewerkers hebben een workshop ouderenmishandeling bijgewoond in Zeeland.
•  Het SHG heeft Congres Social Media georganiseerd voor 45 deelnemers
•  1 medewerker heeft een workshop CJG in Roosendaal bijgewoond om up-to-date te blijven 

over de ontwikkelingen aldaar.
•  1 medewerker heeft een landelijke bijeenkomst EER bijgewoond.
•  1 medewerker is naar het landelijk congres van de politie geweest.

De Meldcode 
Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling 
komt eraan. Profes-
sionals dienen alert 
te zijn op signalen, 
deze bespreekbaar 
te maken en erop te 
anticiperen.

Investering in vroegsignalering van huiselijk geweld en 
kindermishandeling door trainingen te organiseren voor 
specifieke doelgroepen. Dit om organisaties te helpen in de 
voorbereiding van de Meldcode. De organisatie geschiedt 
in samenwerking met het programma A&V.

Inzet SHG:
•  1 medewerker heeft bij twee bijeenkomsten van de JGZ aangaande de implementatie van 

de Meldcode een voorlichting gegeven.
•  het SHG heeft 4 x advies gegeven aangaande de implementatie Meldcode
•  K2 heeft i.s.m. Veldkamp Consultancy de opdracht om het onderwijs een training vroeg-

signalering en implementatie Meldcode aan te bieden. K2 heeft een grote wervingscam-
pagne gehouden. Er zijn 20 groepen getraind(basistraining en plus-training)

•  SHG heeft 4 trainingen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gegeven.

De problematiek van 
huiselijk geweld kan 
hierdoor meer in-
zichtelijk en duidelijk 
worden, en een basis 
bieden voor evaluatie 
van beleid en praktijk.

TNO en Movisie starten een verkennend onderzoek naar 
kind- oudermishandeling.

SHG heeft haar cijfers aangaande huisverboden en halfjaar MARAP SHG aangeleverd 
aangaande deze doelgroep.

Het SHG heeft een bijdrage geleverd aan het onderzoek 
ouderenmishandeling Noord-Brabant. 

SHG heeft haar cijfers en bevindingen in de aanpak schriftelijk aangeleverd.

Cliënttevredenheid toetsen van deelnemers aan voorlich-
tingsactiviteiten.

Het SHG heeft een evaluatieformulier ontwikkeld welke bij alle activiteiten wordt ingezet. 
Per kwartaal vindt er een evaluatie plaats met de voorlichters en coördinator om 
bevinding en te bespreken en eventuele verbeterpunten te implementeren

Cliënttevredenheidsonderzoek betrokkenen bij huisver-
boden.

Cliënttevredenheidsonderzoek Huisverboden is afgerond. Bevindingen zijn besproken met 
de casemanagers SHG. 

Het Expertisecentrum Veiligheid van Avans Hogeschool 
heeft een evaluatie geschreven aangaande de effectiviteit 
van de casusoverleggen HG in de Veiligheidshuizen in 
Brabant.

Het casusoverleg in het Veiligheidshuis Bergen op Zoom is meegenomen in het onderzoek. 
Met trots kunnen we melden dat het overleg in Bergen op Zoom als zeer goed werd 
bestempeld als het gaat om aanpak en samenwerking.

De output van de casusoverleggen huiselijk geweld zal ge-
monitord worden door een extern ingehuurde organisatie. 
Het SHG zorgt voor facilitering.

BMC heeft een rapport afgeleverd wat besproken is binnen de Stuurgroep A&V en veilig-
heidshuizen. E.e.a. heeft geleid tot het voorstel voor een interventieteam.

mishandeling gaan we het onderdeel trainingen in Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling verder vormgeven.
Signs of Safety: i.s.m. centrumgemeente Breda zijn trainingen SoS 
gegeven door een deskundige voor aandachtsfunctionarissen van het 
Algemeen Maatschappelijk Werk, GGZ, Vrouwenopvang en SHG. Om te 
zorgen voor waarborging van de benaderingswijze zijn intervisiebijeen-
komsten georganiseerd. 
Privacy: voor de Jeugdgezondheidszorg is een bijeenkomst georgani-
seerd waarbij juriste Jolanda van Boven een workshop heeft ge geven 
over de mogelijkheden binnen privacy wetgeving.

8. Vooruitzichten voor 
2013

4. Deskundigheidsbevordering3. Steunpunt Huiselijk Geweld als procesregisseur2. Steunpunt Huiselijk Geweld als Frontoffice1. Werkend aan duurzaamheid2012, een ondernemend jaar!West-Brabant als focus...

5. Registratie

6. Monitoring en prevalentie-
onderzoek

7. Samenwerking lokaal, provinciaal en landelijk Bijlage: Resultaten Jaarwerkplan 2012

Werken aan een veilig thuis!
De persoon op de foto komt niet voor in de tekst.

Huiselijk Geweld

De persoon op de foto komt niet voor in de tekst. De persoon op de foto komt niet voor in de tekst. De persoon op de foto komt niet voor in de tekst. De persoon op de foto komt niet voor in de tekst. De persoon op de foto komt niet voor in de tekst. De persoon op de foto komt niet voor in de tekst.

Colofon
Fotografie:  Maarten van de Voort in opdracht van Het Inventief
Grafisch ontwerp: Ontwerpstudio 2 MAAL EE, www.2maalee.nl
Disclaimer:  De personen op de foto’s komen niet voor in de tekst.

Het SHG fungeert als een frontoffice: een laagdrempelig 
punt waar burgers en professionals terecht kunnen voor 
vragen over huiselijk geweld of voor het doen van een 
melding. De frontoffice geeft voorlichting, advies en is een 
meldpunt. Vervolgens kan het steunpunt – indien nodig – 
toeleiden naar hulp of ondersteuning bij netwerkpartners.

Het SHG heeft de procesregie. Dit houdt in dat het SHG de 
functie heeft om ervoor te zorgen dat, indien nodig, een 
melding van huiselijk geweld wordt ingebracht bij de uitvoe-
rende netwerkpartners, zodat de zorg- of hulpverlening kan 
worden gestart. Het SHG is ervoor verantwoordelijk dat het 
hulpverleningsproces, van bij het Steunpunt gemelde inci-
denten met huiselijk geweld, wordt gestart en in onderlinge 
samenhang tussen netwerkpartners uitgevoerd wordt. 

Het SHG registreert alle inzet op casusniveau op een 
eenduidige wijze waarbij effecten en recidive op termijn 
zichtbaar worden.

Het SHG investeert op deskundigheidsbevordering t.b.v. een 
kwalitatieve inzet in al haar kerntaken. en investeert tevens 
op deskundigheidsbevordering in de keten omtrent HG.

Het SHG verzamelt regionaal gegevens ten dienste van 
de samenwerkende gemeenten en netwerkpartners. De 
problematiek van huiselijk geweld kan hierdoor meer inzich-
telijk en duidelijk worden, en een basis bieden voor evalu-
atie van beleid en praktijk. Ten behoeve van monitoring en 
prevalentieonderzoek levert het Steunpunt een bijdrage 
door gegevens aan te leveren. Het SHG verzamelt ook 
gegevens over de werkwijze van het SHG en de betrokken 
netwerkpartners.

advies &  
ondersteuning

burger of professional

FRONTOFFICE

PROCESREGIE

voorlichting meldpunt

organiseren  
van hulp

bewaken  
ketenafspraken

Registratie

Deskundigheidsbevordering

Monitoring en prevalentieonderzoek

Meldingen 2012 

Wijze contact  Totaal 
(aantal)

Telefonisch, direct contact 422

E-Mail 27

Melding politie 2.499

Totaal 2.948

Culturele achter-
grond slachtoffer

Totaal 
(aantal)

Afghanistan 6

Anders 82

Fillipijnen 2

Irak 14

Iran 2

Marokko 119

Nederland 2187

Nederlandse Antillen 11

Onbekend 301

Polen 37

Suriname 11

Thailand 5

Turkije 54

Vietnam 5

Onbekend vanwege 
anonieme melding

112

Totaal 2.948

Aard van het dossier Totaal 
(aantal)

Eergerelateerd geweld 40

Wederkerig geweld 11

Kindermishandeling 160

Ouderenmishandeling 38

Kind-ouder mishandeling 278

Verkeringsgeweld 5

Partnergeweld 1.001

Overig familiegeweld 237

Ex-partnergeweld 1.078

Seksueel geweld 11

Anders 79

-niet gevuld- 10

Totaal 2.948

Huisverboden 2012

Uithuisgeplaatste Totaal 
(aantal)

man 70

vrouw 5

Totaal 75

Gemeenten Totaal 
(aantal)

Aalburg 3

Alphen-Chaam  

Baarle-Nassau  

Bergen op Zoom 4

Breda 23

Drimmelen 1

Etten-Leur 5

Geertruidenberg 1

Halderberge 2

Moerdijk 1

Oosterhout 4

Roosendaal 13

Rucphen 3

Steenbergen 2

Werkendam 2

Woensdrecht 3

Woudrichem 5

Zundert 3

Totaal 75

Strafrechterlijk 
traject

 Totaal 
(aantal)

ja 65

nee 10

Totaal 75

Geweld tegen Totaal 
(aantal)

kinderen 1

ouder(s) 17

partner en kinderen 11

partner 45

ex-partner 1

ouderen

Totaal 75

Kinderen  
betrokken

Totaal 
(aantal)

ja 51

nee  24

Totaal 75

Soort Geweld Totaal 
(aantal)

lichamelijk 12

psychisch 3

lichamelijk en 
psychisch

44

lichamelijk, psychisch 
en seksueel

2

bedreiging 14

Totaal 75

Overtreding  
huisverbod

Totaal 
(aantal)

ja 7

nee  68

Totaal 75

Opvang/verblijf  
uithuisgeplaatste

Totaal 
(aantal)

maatschap. opvang 6

familie 26

vrienden 21

mo / vrienden 1

hechtenis 11

camping 1

pension 6

anders 3

Totaal 75

Verslaving pleger Totaal 
(aantal)

alcohol 13

drugs 9

alcohol/drugs 5

Totaal 27

Leeftijd pleger bij 
huisverbod

Totaal 
(aantal)

Tot 20 jaar 7

Van 20 tot 30 jaar 17

Van 30 tot 40 jaar 24

Van 40 tot 50 jaar 14

Van 50 tot 60 jaar 13

Vanaf 60 jaar  

Totaal 75

Culturele achter-
grond pleger

Totaal 
(aantal)

anders 6

Joegoslavië 1

Letland 1

Marokko 7

Nederland 50

Polen 4

Suriname 2

Turkije 4

Totaal 75

Culturele achter-
grond slachtoffer

Totaal 
(aantal)

anders 5

Bulgarije 1

Joegoslavië 2

Litouwen 1

Marokko 7

Nederland 50

Polen 4

Suriname 1

Thailand 1

Turkije 2

Vietnam 1

Totaal 75

Minderjarige kinderen bij  
geweldssituatie

Totaal 
(aantal)

Nee 1.148

Ja, als getuige 733

Ja, als pleger van geweld 59

Ja, rol onbekend 594

Ja, als slachtoffer van geweld 275

Onbekend 129

-niet gevuld- 10

Totaal 2.948

Vorm v/h geweld* Totaal 
(aantal)

Lichamelijk: 
Letsel onbekend 
Zichtbaar letsel 
Geen zichtbaar 
letsel

 
735 
400 
176

1.311

Vernieling  394

Huiselijke Twist 722

Psychisch 420

Bedreiging 641

Stalking 165

Seksueel: 
Verkrachting 
Incest 
Pooierboy-
problematiek 
Aanranding 
Vermoeden grens-
overschr. gedrag 
Anders

 
19 
3 
9 
 

11 
5 
 

6

53

Cijfers 2012 Inwoners Huisverbod Meldingen HG

Gemeenten Aantal 
inwoners

% van 
totaal WB

Aantal % van 
totaal WB

Aantal % van 
totaal WB

Aalburg 12.780 1,85% 3 4,00% 33 1,12%

Alphen-Chaam 9.650 1,40% 0 0,00% 9 0,31%

Baarle-Nassau 6.550 0,95% 0 0,00% 18 0,61%

Bergen op Zoom 66.280 9,62% 4 5,33% 440 14,93%

Breda 178.280 25,86% 23 30,67% 724 24,56%

Drimmelen 26.500 3,84% 1 1,33% 44 1,49%

Etten-Leur 42.030 6,10% 5 6,67% 140 4,75%

Geertruidenberg 20.940 3,04% 1 1,33% 57 1,93%

Halderberge 29.300 4,25% 2 2,67% 129 4,38%

Moerdijk 36.620 5,31% 1 1,33% 168 5,70%

Oosterhout 53.710 7,79% 4 5,33% 215 7,29%

Roosendaal 77.170 11,19% 13 17,33% 485 16,45%

Rucphen 22.300 3,24% 3 4,00% 81 2,75%

Steenbergen 23.440 3,40% 2 2,67% 87 2,95%

Werkendam 26.420 3,83% 2 2,67% 51 1,73%

Woensdrecht 21.650 3,14% 3 4,00% 113 3,83%

Woudrichem 14.450 2,10% 5 6,67% 24 0,81%

Zundert 21.260 3,08% 3 4,00% 29 0,98%

anders/onbekend 101 3,43%

totaal 689.330 100,00% 75 100,00% 2.948 100,00%

totaal aantal 
meldingen 
2012 2.948

meldingen politie 2.499 84,77%

meldingen SHG 449 15,23%

*  Er kunnen meerdere vormen van geweld 
voorkomen binnen een (gezins)systeem.


