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Nieuws
Wanneer komt het model handelingsprotocol AMHK?
Het VNG Programmateam AMHK is druk bezig met het
opstellen van het model handelingsprotocol AMHK. Dit is een
belangrijk basisdocument voor gemeenten én medewerkers van
het toekomstige AMHK. In dit bericht vertellen we u wat de
voortgang is van het handelingsprotocol. Lees verder

Onderzoek arbeidsrechtelijke consequenties AMHK
In opdracht van de VNG onderzoekt een bureau welke
verschillende organisatievormen mogelijk zijn voor de AMHK’s
en wat dit betekent voor de arbeidsrechten en
arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers. De uitkomsten van
het onderzoek worden gepubliceerd in een compact rapport.
Lees verder

Nieuwe producten
De keuze voor de organisatievorm van het AMHK
Bij het inrichten van een AMHK speelt een belangrijke, actuele
vraag: waar willen we het AMHK onderbrengen, bij welke
organisatie haken we aan, welke organisatievorm kiezen we?
Het VNG Programmateam AMHK heeft deze notitie
gepubliceerd die daarbij kan helpen. Lees verder

De meerwaarde van het AMHK
Tot nu toe zijn er aparte meldpunten voor huiselijk geweld en
voor kindermishandeling. Wat is het grote belang
van een meldpunt? Het AMHK-concept biedt minstens vier
voordelen die in de uitvoeringspraktijk tot dusver werden
gemist. U leest het in deze notitie. Lees verder

Wat is een goede organisatievorm voor een AMHK?
Bij het inrichten van een AMHK komen allerlei vragen aan de
orde. Bijvoorbeeld: wat wordt de schaalgrootte en welke regioindeling kiezen we? Of: bij welke organisatie haken we aan,
welke organisatievorm kiezen we? Het Programmateam heeft
een notitie gepubliceerd die hierbij kan helpen. Lees verder

Nieuws uit de regio
Interview: Samen naar één AMHK in Hollands Midden
Regelmatig zoomen we in op de AMHK-vorming in een regio. Deze keer
is er aandacht voor Hollands Midden. Het VNG
Ondersteuningsprogramma AMHK interviewde Anita van Zeijl,
beleidsadviseur Huiselijk Geweld in Leiden. Lees verder
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