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Nieuws
Geslaagde discussiedag over handelingsprotocol AMHK
Op 1 januari 2015 moeten gemeenten een AMHK hebben.
Belangrijke vraag daarbij is: hoe komt er consensus over het
handelingsprotocol? Ruim 130 mensen kwamen op 22 januari
in Amersfoort om hierover samen te discussiëren. Lees verder

AMHK én regiovisie in samenhang bekijken is belangrijk
Hoe verhoudt de regiovisie op de aanpak van huiselijk geweld
en kindermishandeling zich tot de vorming van een regionaal
AMHK? Veel gemeenten worstelen met deze kwestie.
Hierover beantwoordt deskundige Rinske Masselman drie
essentiële vragen. Lees verder

Nieuwe producten
Waarom moeten er AMHK’s komen?
Gemeenten moeten op regionaal niveau samenwerken in een
AMHK. In de ‘Meerwaarde notitie’ gaat het VNG
Ondersteuningsteam in op de redenen waarom de wetgever
vindt dat er meer samenhang moet komen in de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees verder

Hoe maak je een AMHK laagdrempelig?
Hoe zorg je ervoor dat een AMHK laagdrempelig is voor
meldingen van misbruik en geweld? Het VNG
Ondersteuningsprogramma AMHK maakte hierover een notitie
met concrete voorwaarden en aanbevelingen. Lees verder

Handreiking: Samenwerking Raad Kinderbescherming en gemeenten
Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdhulp,
inclusief jeugdbescherming en jeugdreclassering. De
Handreiking ‘Terughoudend waar het kan, doorpakken waar
nodig’ behandelt de afspraken die nodig zijn tussen gemeente
en Raad voor de Kinderbescherming. Lees verder

Factsheet: AMHK in de concept Jeugdwet
Gemeenten moeten vanaf 2015 een AMHK hebben. Dit vloeit
voort uit de nieuwe Jeugdwet. Aan welke wettelijke eisen vanuit
de Jeugdwet moet het AMHK voldoen? Het antwoord leest u in
deze factsheet. Lees verder

Nieuws uit de regio
Succesfactoren van AMHK-vorming in regio Utrecht
Regelmatig zoomen we in op de AMHK-vorming in een regio.
Deze keer aandacht voor provincie Utrecht, waar de
voorbereiding van het AMHK opmerkelijk soepel gaat. Wilt u
weten hoe dat komt? Lees het interview met twee Utrechtse
hoofdrolspelers. Lees verder

Naar één AMHK voor Drenthe
In Drenthe waren het Steunpunt Huiselijk Geweld en het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling al langere tijd op zoek naar een betere aanpak van huiselijk geweld
en kindermishandeling. Zij hebben stappen gezet om te komen tot een concrete
samenvoeging. Lees verder
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