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Aanleiding 

Door de decentralisaties in het sociale domein zijn er 
grote veranderingen in de samenwerking tussen het 
voorliggend veld en de hulpverlening als er zorgen 
zijn over kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Voor een sluitende aanpak is het belangrijk dat 
professionals elkaar op deze inhoud weten te vinden 
en duidelijke afspraken over taken en 
verantwoordelijkheden maken. Vanuit de wet 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
hebben organisaties de taak om te handelen volgens 
de meldcode, maar door alle veranderingen in het 
sociaal domein is hier bij veel jeugd/wijkteams nog 
onvoldoende focus op. Er komt veel op organisaties 
en professionals af en in veel gemeenten is er nog 
onduidelijkheid over de werkwijze en taken bij 
signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.  
 
 

Voor het voorliggend veld, zoals onderwijs en 
kinderopvang is het onduidelijk met welke zorgen zij 
bij het Sociaal Team, het Jeugd Team of juist bij Veilig 
Thuis terecht kunnen. Het is belangrijk dat deze 
verbinding op korte termijn versterkt wordt. 
Allereerst in het belang van een snelle en accurate 
handelswijze naar inwoners van Dordrecht en ten 
tweede om te voorkomen dat professionals in het 
voorliggend veld teleurgesteld raken in de nieuwe 
vorm van hulpverlening. Herhaalde teleurstelling in 
snel handelen en onduidelijkheid in welke 
verwachtingen waargemaakt kunnen worden, 
kunnen tot gevolg hebben dat professionals hun 
vertrouwen in de nieuwe werkwijze van de 
hulpverlening verliezen en niet meer doorverwijzen.  

 

Aanleiding 
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Doelstelling 

De gemeente Dordrecht vraagt JSO een Routekaart 
Aanpak Geweld te ontwikkelen. Op basis van 
bestaande stukken (bijvoorbeeld het 
Transitiearrangement en informatie van Veilig Thuis) 
ontwikkelen we in samenspraak met het voorliggend 
veld voor geheel Dordrecht een routekaart. Voor 
verschillende domeinen wordt uitgewerkt welke 
stappen professionals en burgers kunnen nemen als 
het gaat om vage vermoedens of bijvoorbeeld 
kwetsbare relaties. De verschillende 
verantwoordelijkheden worden benoemd.  
Triagevragen zijn beschreven. 

 

Om deze doelstelling te kunnen realiseren, zijn 
gesprekken gevoerd met actoren in het voorliggend 
veld, Jeugdteams, Sociaal Teams, Veilig Thuis en de 
gemeente Dordrecht. In het voorliggend veld is 
contact geweest met de volgende sectoren: 
onderwijs (PO en VO), sport, vrijwilligersorganisaties, 
JGZ, huisartsen en woningbouwcorporaties. De titel 
van deze rapportage is ontleend aan een van deze 
gesprekken. Voorliggend rapport betreft een 
inventarisatie; wetenschappelijke volledigheid wordt 
niet gepretendeerd. 

Doelstelling en werkwijze 
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Conclusie 

Het Dordtse sociale domein is volop in beweging. 
Eenduidige routes voor het signaleren en bestrijden 
van geweld (kindermishandeling en huiselijk geweld) 
zijn nog niet ontwikkeld. Een ruwe routeschets: 

 

1. Individuele burgers en vrijwilligers kunnen 
terecht bij de Sociaal Teams. Zij kunnen 
mensen om wie zij zorgen hebben hiernaar 
verwijzen en zelf om advies vragen. 
Doelstelling van de Sociaal Teams is om 
mensen in een vroeg stadium te helpen, om 
zo escalatie van problemen (waaronder 
geweld) te voorkomen. 

2. Professionals  in het onderwijs, kinderopvang en 
de medische sector kunnen terecht bij het 
Jeugdteam als zij zich zorgen maken om een gezin en 
van mening zijn dat hulp nodig is. Ouders moeten 
toestemming geven. 

 

3. Bij sterke vermoedens van geweld en voor advies 
kan iedereen contact opnemen met Veilig Thuis. 

 

4. Bij acute geweldsdreiging: bel de politie en/of 112. 

 

Conclusies 
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Conclusie 

- Beleid en visie bewegen naar voren: preventie 
vanuit een vroegtijdige integrale aanpak is de 
wens van de gemeente Dordrecht. Hierbij hoort 
een centrale positionering van de Sociaal Teams.  
Binnen de jeugdsector  hebben de Sociaal 
Teams nog geen positie die overeenkomt met de 
beleidsvisie.  De gemeente en de betrokken 
professionals zijn aan zet om de positionering 
van de Sociaal Teams te optimaliseren. 
Betrekken, verbinden en informeren lijken 
belangrijke sleutels om dit te realiseren. 

- Een vroegtijdige integrale aanpak vereist een 
actief breed voorliggend veld. 
Signaleringsvaardigheden in het voorliggend 
veld zijn echter nog niet altijd op orde. Er zijn 
grote verschillen tussen organisaties. De sport 
als domein lijkt achter te blijven. 

- Zorg voor Jeugd (Verwijsindex Risicojeugd) kan 
een krachtig instrument zijn bij het signaleren. 
Momenteel wordt dit instrument nauwelijks 
benut. Actieve sturing hierop is gewenst. De 
gemeente is aan zet om sturing te beleggen. 

- De Sociaal Teams hebben een preventieve en 
laagdrempelige doelstelling. Professionals geven 
aan dat inwoners zich echter veelal pas tot de 
Sociaal Teams wenden als problemen zijn 
geëscaleerd (bijvoorbeeld als huisuitzetting 
dreigt). Inwoners ervaren een drempel om met 
een ondersteuningsvraag naar het Sociaal Team 
te stappen. 

- Samenwerkingspartners van zowel Sociaal 
Team, Jeugdteam als Veilig Thuis hechten zeer 
aan terugkoppeling in aangeleverde casuïstiek. 
Zij krijgen echter meestal na verwijzing of 
melding geen informatie over het vervolg. 

 

 

 

Conclusies 
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Conclusie 

- Het Sociaal Team krijgt nauwelijks 
opvoedvragen. Voorheen werden opvoedvragen 
via de JGZ naar de pedagoog geleid. Nu krijgen 
ouders met opvoedvragen pas na een brede 
algemene intake bij het Sociaal Team een 
indicatie voor gesprekken met een pedagoog. 
Dit werkt drempelverhogend. 

- Onderwijs (PO en VO) is een belangrijke 
vindplaats voor opvoed- en 
opgroeiproblematiek in het algemeen en 
kindermishandeling in het bijzonder. Niet alle 
scholen hebben echter de visie dat opvoed- en 
opgroeiproblematiek tot het aandachtsgebied 
van het onderwijs behoort. Op beleidsniveau is 
deze visie in Dordrecht wel omarmd. In dialoog 
met het onderwijs zal een bijpassende 
ondersteuningsstructuur worden ingericht. 

 

- De huidige routes zijn niet altijd de gewenste 
routes. Het Sociaal Team wordt nog 
onvoldoende gevonden bij opvoedingsvragen en 
is nauwelijks in beeld bij verwijzers. De huidige 
positionering van het  Jeugdteam  is nog niet in 
overeenstemming met beleidsdoelen en de 
behoefte van bepaalde verwijzers. Het 
optekenen van huidige routes lijkt daarom 
maatschappelijk niet de meest relevante keuze. 
De volgende aanbevelingen kunnen leiden tot 
eenduidige routes bij geweldssignalering die 
zowel in overeenstemming zijn met actuele 
beleidsvoornemens, als draagvlak hebben bij 
betrokken partijen (vrijwilligers, verenigingen, 
professionals en beleidsmakers). 

 

Conclusies 
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Aanbevelingen 
 

- Om transitiedoelen te kunnen realiseren, zullen de inwoners van Dordrecht 
veel meer dan nu het geval is, actief moeten worden in het sociale domein. 
Inwoners met vragen en problemen moeten zich eerder wenden tot de Sociaal 
Teams. Inwoners met een niet-pluis gevoel zullen zich eveneens pro-actiever 
moeten opstellen. Ook professionals moeten versterkt worden in hun taak om 
meer signalerend en preventief te handelen. Met andere woorden: de 
beweging naar voren moet versterkt worden. De gemeente is de aangewezen 
partij om hierin de regie te nemen en organisaties in het voorliggend veld actief 
te betrekken. Een publiekscampagne waarin de Sociaal Teams (nogmaals) 
gepresenteerd worden als teams van toegankelijke professionals waar inwoners 
buurtgerichte, praktische en effectieve ondersteuning krijgen, kan deel 
uitmaken van de te kiezen strategie. De strategie gericht op professionals in het 
voorliggend veld zal zich moeten concentreren op kennismaking en 
informatievoorziening. 

- Betrek partijen in het voorliggend veld bij het maken van afspraken over een 
optimale route bij geweldssignalen. Alle geraadpleegde partijen in het 
voorliggend veld (huisartsenzorg, onderwijs, sport en vrijwilligersorganisaties) 
geven aan graag mee te willen denken. Betrokkenen zijn wars van 
tekentafelplannen waar zij geen invloed hebben kunnen uitoefenen. 
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Aanbevelingen 
- Tegelijkertijd heeft de gemeente de regie. Om geweldssignalering op de agenda 

te krijgen en te houden is het de taak van de gemeente om draagvlak te 
creëren voor afspraken, arrangementen en protocollen waarmee zij haar eigen 
doelstellingen op dit gebied kan realiseren. 

- Ingang en draagvlak krijgen bij organisaties waarvoor signalering van 
onveiligheid niet het primaire doel is (bijvoorbeeld het verenigingsleven), kan 
soms het beste via een omweg gerealiseerd worden. Problematiek rond 
mishandeling schrikt en stoot mensen af, terwijl zij wel maatschappelijk 
betrokken zijn.  Binnenkomen op geleide van deze brede maatschappelijke 
betrokkenheid en in tweede instantie onveiligheidsproblematiek aankaarten, 
kan een werkzame strategie zijn.  

- Werken met een meldcode of een protocol helpt professionals en vrijwilligers 
daadwerkelijk actie te ondernemen bij niet-pluisgevoelens. Evenals 
professionele organisaties zouden ook alle vrijwilligersorganisaties die werken 
met kinderen een meldcode moeten ontwikkelen. De gemeente kan 
organisaties hierin ondersteunen en sluit aan bij de specifieke behoefte van 
afzonderlijke organisaties. Humanitas Home-Start is een vrijwilligersorganisatie 
met een goed doordacht en consequent protocol bij signalen van geweld of 
kindermishandeling. De werkwijze van Home-Start kan als voorbeeld dienen 
voor andere vrijwilligersorganisaties. 
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Aanbevelingen 
- Bij (kinder)mishandeling wordt in het voorliggend veld vooral gedacht aan 

fysiek geweld. Verbreding van het concept is noodzakelijk. Agendasetting en 
training zijn geëigende middelen, naast informatieverstrekking en brede 
campagnes. 

- Privacy en veiligheid staan soms op gespannen voet. De gemeente zal in 
samenwerking met de Sociaal Teams, Jeugdteams en het voorliggend veld 
eenduidige afspraken over dit spanningsveld moeten ontwikkelen. Privacy-
overwegingen mogen nooit ten koste gaan van de veiligheid van kinderen en 
andere geweldsslachtoffers.  

- JGZ bouwt vanaf de geboorte van een kind een dossier op. JGZ-dossiers 
bevatten veel informatie over kinderen en het gezin waarin zij opgroeien 
(broertjes en zusjes). JGZ-dossiers worden weinig benut bij het verkennen van 
gezinsproblematiek. Betere benutting van JGZ-dossiers kan dubbel werk en 
frustratie voorkomen. 
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Aanbevelingen 
- Voorkom doormodderen in het vrijwillige kader. Spreek eenduidige termijnen af 

waarbinnen (stapsgewijze) verbetering van de situatie aantoonbaar  moet zijn.  
Als het ouders niet lukt om binnen de afgesproken termijnen verbetering te 
laten zien, wordt alsnog opgeschaald naar het gedwongen kader. Op 
gemeentelijk niveau wordt vastgelegd dat in vrijwillige begeleidingstrajecten 
termijnen worden afgesproken. Termijnen worden bepaald op basis van de 
mogelijkheden van het gezin en de ernst van de situatie (maatwerk). 

- Training en intervisie zijn blijvend noodzakelijk om signalering van onveiligheid 
op de agenda te houden; ook als professionals al getraind zijn. 

- Transformatiedoelen kunnen alleen gerealiseerd worden als het voor 
professionals en inwoners ‘gewoon’ wordt om zorgen en signalen van 
onveiligheid te bespreken. Zorgen delen moet een nieuwe norm worden. Dit 
aspect van de transformatie vereist een lange adem, visie en sturing. 
Agendasetting, campagnes en training kunnen hierbij helpen. 
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Achtergrondinformatie 

In dit deel van de rapportage wordt puntsgewijs de informatie uit de verschillende 
geraadpleegde sectoren samengevat. 
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Sport 
- Buurtsportcoaches melden signalen aan de 

school. Vervolgens treedt de meldcode van de 
school in werking. 

- Georganiseerde sport: prioriteit ligt bij het 
functioneren van de vereniging. Ingrijpen bij 
opvallend gedrag is er vooral op gericht om 
gedrag binnen de club hanteerbaar te houden. 

- Geen dringende behoefte aan verbinding met 
Sociaal Team. 

JGZ 
- Jeugdverpleegkundige  zit in het Sociaal Team. 

Desondanks wordt de informatie in JGZ-dossier 
niet betrokken bij beeldvorming over gezinnen. 
JGZ-dossier bevat veel informatie over het hele 
gezin. Beter ontsluiten van deze informatie kan 
leiden tot preventiever en effectiever handelen 
door m.n. het Jeugdteam. 

- JGZ beschikt over protocollen bij 
geweldssignalering. 

- Verbinding tussen JGZ en het Jeugdteam is 
marginaal. 

- Bij duidelijke signalen van mishandeling schakelt 
de JGZ direct met Veilig Thuis. 
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Onderwijs 
 

Geïdentificeerde stappen binnen 
onderwijsinstellingen: 
Stap 0: Normaliseer betrokkenheid van het onderwijs 
bij het welbevinden van kinderen in de thuissituatie. 
Stap 1: Niet-pluis gevoel? Breng signalen in kaart. 
Stap 2: Praat met collega’s. Leerkracht die signaleert 
betrekt IB-er / Zorgcoördinator en  SMW/ST. 
Stap 3a: Praat met het kind. 
Stap 3b: Praat met de ouders (leerkracht, IB-er, Zorg-
coördinator en/of SMW). Stuur op vrijwillige hulp. 
Stap 4: Is het niet-pluis-gevoel niet weggenomen, 
neem dan contact op met JT, Voogd of VT. 
Stap 5: Organisatie van hulp en maak een 
veiligheidsplan.  
 
Het S(B)O neemt een bijzondere positie in. Kinderen 
op het S(B)O worden in veel gevallen al behandeld, 
begeleid en/of hebben een voogd. Bij signalen wordt 
na overleg met ouders, bekeken met de overige 
betrokkenen hoe verdere begeleiding wordt 
opgepakt. 
 

 

 

Beleid, visie en praktijk zijn momenteel niet geheel in 
overeenstemming. Scholen schakelen het liefst met 
het Jeugdteam, terwijl het beleid de verbinding met 
Sociaal Teams wil versterken.  
Scholen (PO en VO) geven aan dat het SMW een rol 
heeft in het effectief oppakken en bespreekbaar 
maken van geweldssignalen. Op stedelijk niveau 
staat de positie van het SMW echter ter discussie. 
Contacten tussen scholen en zowel Jeugdteam als 
Sociaal Team staan nog in de kinderschoenen. 
Scholen hebben behoefte aan: 
- Korte lijnen met de verschillende teams; 
- Eenduidige informatie over bij welk Team men 

met welke vraag terechtkan; 
- Eenduidige definitie van taken en 

verantwoordelijkheden tussen (speciaal) 
onderwijs en Jeugdteam om te voorkomen dat 
een Jeugdteam een onderbouwd advies van een 
ondersteuningsteam opnieuw gaat 
onderzoeken; 

- Nadere kennismaking; 
- Uitbreiding van de mogelijkheden om advies te 

vragen; 
- Terugkoppeling van en raadpleging door 

betrokken Teams;  
- Sparringpartner m.b.t. beschikbare zorg. 
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Vrijwilligersorganisaties, 
Humanitas Home-Start 
als voorbeeld: 
 
Stap 1: vrijwilliger signaleert onveilige of niet prettige 
situatie voor een kind. 
Stap 2: vrijwilliger informeert hierover altijd de 
coördinator. 
Stap 3: Vrijwilliger en coördinator bepalen hoe 
verder te handelen: monitoring; gesprek met ouders; 
advies of melding bij Veilig Thuis.  
 
Als men het intern niet op kan pakken, schakelt 
Humanitas Home-Start altijd direct met Veilig Thuis. 
Sociaal Team of Jeugdteam zijn geen 
vanzelfsprekende samenwerkingspartners. 

  Huisartsenzorg 
 
 

 

- POH GGZ is de beoogde intermediair tussen 
huisartsen en het Jeugdteam.  

- De wijkverpleegkundige is de verbinden schakel 
tussen de huisartsen en het Sociaal Team. 

- Met betrekking tot kindermishandedeling en 
huiselijk geweld hanteren huisartsen de KNMG 
meldcode. 
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Woningbouwcorporaties 
 
Ondanks herhaalde pogingen is het niet gelukt om 
woningbouwcorporaties te betrekken bij deze 
inventarisatie. 
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Vragen en Signalen 

Welke focusvragen helpen om onveilig opgroeien te ontdekken? Welke signalen 
kunnen kinderen die in een onveilige situatie opgroeien afgeven? Hier volgt een 
beknopt overzicht. 
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Focusvragen: 
 
1. Past het letsel bij de verklaring die erbij wordt 
gegeven? 

2. Past het letsel bij de leeftijd en het 
ontwikkelingsniveau van het kind? 

3. Heeft de ouder adequaat gehandeld? Is er sprake 
van uitstel van zorg? 

4. Is er vaker hulp gezocht voor letsels? 

5. Reageert de ouder 'passend' op het letsel/ 
incident? 

6. Waren er anderen bij het incident aanwezig? 

7. Is de verzorging en bescherming van het kind 
adequaat? 

(bron:  Augeo Academy) 

Signalen 
 

Kadera heeft een digitale signalenkaart voor 
kindermishandeling en diverse vormen van geweld 
ontwikkeld. Naast de signalen is informatie over 
dadergedrag en risicofactoren opgenomen. De 
signalenkaart is te vinden op: 
http://www.kadera.nl/menu.php?menu=225. 

 

Belangrijke signalen van kindermishandeling zijn: 

 

• Een kind heeft verwondingen en/of oude 
littekens en geeft hiervoor vage verklaringen; 

• Een kind is verwaarloosd (luiers niet 
verschoond, te kleine schoenen, slecht verzorgd 
gebit, vieze kleding, ongezonde eetgewoonten, 
gebrek aan ouderlijk toezicht); 

• Een kind vertoont angst voor onderzoek en/of 
verschonen (knijpt billen samen bij optillen of 
verschonen); 

• Een kind is vaak ziek; 

• Een kind heeft een groeiachterstand. 
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Stroomschema’s en 
telefoonnummers 

Algemene ondersteuningsvragen van inwoners                Sociaal Team 
 
Professionals met specifieke vragen op het gebied van jeugdproblematiek    
Jeugdteam 
 
Professionals en inwoners met adviesvragen rond geweld                     Veilig Thuis 
 
Professionals en inwoners met ernstige vermoedens van geweld                    Veilig Thuis 
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Samenwerken in verbondenheid 
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Sociaal 
Team 

Jeugdteam 
Veilig 
Thuis 



  

Sociaal Teams 
 

1. Sociaal Team Wielwijk 
Admiraalsplein 413 (WijkInformatiePunt) 
3317 BK  Dordrecht 
Telefoonnummer: (078) 770 50 02 
E-mailadres: wielwijk@sociaalteamdordrecht.nl 
Open: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur. 
 
2. Sociaal Team Crabbehof 
Van Oldebarneveltplein 84-86 (Wijkwinkel) 
3317 ES  Dordrecht 
Telefoonnummer: (078) 617 00 16 
E-mailadres: crabbehof@sociaalteamdordrecht.nl 
Open: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur. 
 
3. Sociaal Team Centrum 
Bankastraat 10 (gebouw Driesprong) 
3312 GD  Dordrecht 
Telefoonnummer: (078) 221 02 00 
E-mailadres: centrum@sociaalteamdordrecht.nl 
Open: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur. 
 
 

4. Sociaal Team Krispijn 
Nassauweg 2 (Wijkwinkel) 
3314 JR  Dordrecht 
Telefoonnummer: (078) 632 33 61 
E-mailadres: krispijn@sociaalteamdordrecht.nl 
Open: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur. 
 
5. Sociaal Team Oost 
Blaauwweg 110 (voormalige politiepost) 
3328 XS  Dordrecht 
Telefoonnummer: (078) 221 02 01 
E-mailadres: oost@sociaalteamdordrecht.nl 
Open: maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 
uur. 
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Jeugdteams 
 
1. Jeugdteam Dordrecht Centrum 

088-892 88 86 

dordrechtcentrum@jeugdteamszhz.nl 

 
2. Jeugdteam Dordrecht Oost 

088-892 88 87 
dordrechtoost@jeugdteamszhz.nl  

 
3. Jeugdteam Dordrecht West 

088-892 88 85 

dordrechtwest@jeugdteamszhz.nl 

Veilig Thuis 
 
Veilig Thuis Zuid-Holland Zuid  

Johan de Wittstraat 40b in Dordrecht. 

0800-2000 (24 uur per dag bereikbaar). 
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