8 tips
voor gemeentelijk
preventiebeleid
huiselijk
geweld

Als gemeente wilt u geweld in afhankelijkheidsrelaties liever voorkomen dan achteraf aanpakken. Toch is het vaak zoeken naar concrete preventieve maatregelen in de
Wmo-uitvoeringsplannen. Movisie zet 8 manieren op een rijtje om als gemeente het
preventiebeleid in te richten.

45%

van alle bewoners komt ooit
in aanraking met een vorm
van huiselijk geweld

Gebruik de kracht van voorlichting…
… aan aanstaande ouders
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Partnergeweld begint of verergert vaak tijdens de zwangerschap. Heb daarom oog voor aanstaande
ouders in het beleid. Organiseer preventie- en hulpverleningsaanbod en biedt dit aan in reguliere
zwangerschapsvoorlichting en -begeleiding.
Mogelijke partners: Centrum voor Jeugd & Gezin, verloskundigen, huisartsen, sociale wijkteams,
kraamverzorgenden en consultatiebureaus.

… over geweldloze relaties
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Het behandelen van de gevolgen van geweld kost veel tijd en geld. Voorkomen is beter. Organiseer
voorlichting over geweldloze relaties aan stellen waarbij (nog) geen sprake is van geweld of van
licht grensoverschrijdend gedrag. Bied waar nodig relatieondersteuning op maat.
Mogelijke partners: vrijwilligersorganisaties, kerken, welzijnswerk, maatschappelijk werk en scholen.

… over de impact op kinderen die getuige zijn van geweld in de
thuissituatie
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Veel ouders beseffen niet dat hun gedrag impact heeft op de kinderen, ook als kinderen niet op de
hoogte lijken te zijn van het geweld. De onderlinge strijd krijgt de aandacht. Stimuleer ouders bij
partnergeweld of scheiding met elkaar te praten over de gevolgen van geweld voor kinderen. Wijs
hen op de folder Geweld in huis raakt kinderen.
Mogelijke partners: Veilig Thuis, Centrum voor Jeugd & Gezin, jeugdzorg, particuliere mediators en
sociale wijkteams.

… via lokale invulling en verspreiding van landelijke campagnes
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Het helpt slachtoffers, plegers en omstanders van geweld in afhankelijkheidsrelaties als campagnes
van de Rijksoverheid lokaal worden ondersteund. Mits de gemeente een preventief en hulpverleningsaanbod op orde heeft. Wijs op de lokale toegang tot hulpverlening en ‘live’ voorlichtingsbijeenkomsten.
Mogelijke partners: Veilig Thuis.

Ondersteun professionalisering...
… door relatieproblematiek gespreksonderdeel te maken van intake
en hulpverlening
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Wanneer een hulpverlener vraagt naar de eventuele aanwezigheid van problemen die gevolgen
hebben voor de thuissituatie en de relatie, verlaagt dit de drempel voor cliënten om hierover het
gesprek aan te gaan. In een instrument zoals de zelfredzaamheidsmatrix is dit reeds een vast
onderdeel. Zorg dat sociale professionals dit onderwerp standaard ter sprake brengen bij cliënten.
Mogelijke partners: sociale wijkteams, Wmo-consulenten.

… door professionals verplicht te trainen op vroeg signalering en de
stappen van de wet meldcode
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Als het geweld reeds plaatsvindt is het zaak dat professionals dit zo snel mogelijk signaleren en
hierop handelen volgens de stappen van de meldcode . Bied als gemeente deskundigheidsbevordering aan. Of neem de training op als voorwaarde in het bestek voor de inkoop van hulp- en dienstverlening. Houd toezicht op de Wet meldcode.
Mogelijke partners: Veilig Thuis, sociale wijkteams, Centrum voor Jeugd & Gezin.

Doe uw voordeel met effectieve interventies…
… en neem psycho-educatie op in maatwerkaanbod ter preventie van
herhaling van geweld
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60% van de meldingen bij Veilig Thuis zijn zogenaamde ‘hermeldingen’. Psycho-educatie helpt.
60%

Neem dus deze persoonlijke voorlichting en ondersteuning aan slachtoffers en plegers van geweld
op in het maatwerkaanbod van de Wmo.
Mogelijke partners: maatschappelijk werk, Veilig Thuis, huisartsen, sociale wijkteams en Centra
voor Jeugd & Gezin.
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… en vraag dienstverleners interventies in te zetten die bewezen
effectief zijn
Maak gebruik van interventies waarvoor bewijskracht bestaat. In de databank effectieve jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut vindt u interventies ter preventie en aanpak van kindermishandeling. Interventies specifiek ter preventie en aanpak van andere vormen van geweld in
afhankelijkheidsrelaties staan in de databank effectieve interventies bij huiselijk geweld.

Meer kennis opdoen over het ontwikkelen van preventiebeleid? Kijk op: www.movisie.nl

