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1

Inleiding

Op 1 januari 2015 moeten Gemeenten een Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK) ingericht hebben. Dit is het gevolg van de nieuwe Jeugdwet en Wmo die vanaf die datum
gelden. Daarmee dragen gemeenten verantwoordelijkheid voor de meest kwetsbare groepen in onze
samenleving. Volwassenen en kinderen die te maken krijgen met agressie, geweld of verwaarlozing in
huiselijke kring. Op dit moment is de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling georganiseerd
in respectievelijk Steunpunten Huiselijk Geweld en Advies- en Meldpunten Kindermishandeling. Er zijn
voor de wetgever twee belangrijke redenen om een AMHK te organiseren.
• Eén meldpunt voor alle vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Meer samenhang in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.
In opdracht van de VNG is het ondersteuningsprogramma AMHK in de zomer van 2013 gestart om gemeenten te ondersteunen bij de ontwikkeling van AMHK’s. Een van de producten van het ondersteuningsprogramma AMHK is deze notitie ‘Scenario’s voor de positionering van het AMHK ten opzichte
van het sociaal domein.’ De scenario’s zijn bedoeld om gemeenten een handvat te bieden bij het
maken van keuzes bij het vormge¬ven van hun AMHK in samenhang met hun eigen sociale infrastructuur.1

2

Het AMHK

Het AMHK krijgt in de Wmo een aantal wettelijke taken:
• het verstrekken van advies en zo nodig het bieden van ondersteuning aan degene die een vermoeden heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling met betrekking tot de stappen die in verband
daarmee kunnen worden ondernomen;
• het fungeren als meldpunt voor gevallen of vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling;
• het naar aanleiding van een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling of een vermoeden
daarvan, onderzoeken of daarvan daadwerkelijk sprake is;
• het beoordelen van de vraag of er na een melding stappen gezet moeten worden en zo ja welke;
• het – indien noodzakelijk - inschakelen van passende hulpverlening;
• het zo nodig in kennis stellen van de politie of de Raad voor de Kinderbescherming. Indien een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming wordt ingediend, wordt het college van
burgemeester en wethouders daarvan in kennis gesteld;
• het terug rapporteren aan de melder van datgene wat met de melding is gebeurd.

1
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Zeer binnenkort verschijnt er eenzelfde scenarionotitie die betrekking heeft op de relatie tussen het AMHK en het gedwongen
kader, zowel voor wat betreft de Jeugdbescherming (de gecertificeerde instellingen en de Raad voor de Kinderbescherming) als
Politie en Justitie (en de Veiligheidshuizen)
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Het lokale sociale domein

In het kader van de drie decentralisaties zijn veel gemeenten bezig om hulpverlening, begeleiding en
ondersteuning niet per doelgroep of per sector te organiseren, maar in multidisciplinaire teams. In die
multidisciplinaire teams staat niet het probleem, maar het gezin of het huishouden centraal. Die teams
hebben tot taak verschillende signalen met betrekking tot hetzelfde gezin of huishouden te combineren en op basis daarvan aan deze gezinnen en huishoudens op een samenhangende manier hulpverlening te bieden, op alle terreinen waarvoor de gemeente verantwoordelijk is of wordt. Vaak opereren
die teams gebiedsgebonden, op het niveau van een wijk of een dorp.
Die multidisciplinaire aanpak biedt grote voordelen als het er om gaat adequaat te reageren op incidenten met huiselijk geweld of kindermishandeling. Zaken als inkomen, schulden, huisvesting, maar
ook het duurzaam reduceren van risico’s die voortkomen uit verslaving of psychiatrische problematiek
kunnen veel beter samenhangend, in multidisciplinaire verbanden in de sociale context van de woonomgeving van betrokkenen worden aangepakt.
In deze notitie wordt met het lokale sociale domein bedoeld:
‘de structuur waarin en de wijze waarop in een gemeente hulpverlening in multidisciplinair verband
wordt georganiseerd op alle terreinen waarvoor de gemeente verantwoordelijkheid draagt.’
In sommige gemeenten is dat multidisciplinair verband zo breed dat het alle beleidsterreinen van de
drie decentralisaties bestrijkt. In andere gemeenten worden verschillende verbanden georganiseerd
(voor jeugd, voor volwassenen, voor participatie). In weer andere gemeenten is er alleen een multidisciplinair aanbod voor de OGGZ-problematiek (zorgwekkende zorgmijders). Per gemeente is dat zeer
verschillend.

4

AMHK en Sociaal Domein

Een van de taken van het AMHK is de doorgeleiding naar passende hulpverlening. Dat gaat in eerste
instantie om de hulpverlening die nodig is voor het beëindigen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. Die hulpverlening heeft veel meer effect als die kan worden aangeboden in de eigen
gemeentelijke context en in samenhang met andere zorg- of hulpverlening die in het gezin of het
huishouden noodzakelijk is.
En daarmee is precies het grote belang geschetst van de relatie tussen het AMHK en het lokale sociale
domein.
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Scenario’s voor een regionaal AMHK in
relatie tot het lokale sociale domein

In deze notitie wordt verderop een drietal scenario’s geschetst voor de samenwerking tussen het
AMHK en het lokale sociale domein.
Dat is een complexe samenwerking, niet alleen vanwege de inhoud, maar ook en vooral vanwege de
diversiteit van gemeenten. De samenwerking van het AMHK met het lokale sociale domein wordt per
definitie bepaald door de lokale omstandigheden. Die zijn, zoals hierboven gezegd, per gemeente verschillend. En de conclusie is dus ook dat het AMHK in een bepaalde regio – als het gaat om de samenwerking met het lokale sociale domein – met de ene gemeente andere afspraken zal gaan (of moeten)
maken, dan met de andere gemeente.
Het is dus ook niet zo dat een regio voor de relatie met het AMHK één van de hier geschetste scenario’s zal moeten kiezen. Het is zelfs zeer waarschijnlijk dat in een regio twee of misschien wel alle drie
scenario’s van toepassing zijn. Niet per AMHK, maar per gemeente zal moeten worden bekeken wat
het meest adequate scenario is.
De conclusie is dan ook dat het AMHK flexibel zal moeten zijn in de samenwerking met gemeenten en
hun lokale sociale infrastructuur.
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De vijf processtappen bij de aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling

Om te kunnen bepalen wat in een bepaalde regio de optimale verdeling is van taken die regionaal en
taken die lokaal zouden moeten worden uitgevoerd, is het verstandig om wat meer specifiek te kijken
naar het proces in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Dat proces bestaat grofweg uit vijf processtappen.
1 Het melden van een (vermoeden van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij het centrale
(meld)punt van het AMHK.
Bij het AMHK kunnen professionals en burgers overigens ook advies krijgen over hoe om te gaan
met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Goed beschouwd is dat een aparte processtap. Maar we voegen ze hier bewust samen omdat adviesvragen soms resulteren in een melding
en omgekeerd.
Een eerste stap na een melding is het organiseren van triage.
De triage is een belangrijke stap in het hele proces. In de triage wordt zo vroeg mogelijk in het proces
een inschatting gemaakt van wat nodig is om het geweld of de mishandeling blijvend te laten stoppen.
Die eerste inschatting bepaalt de verdere route van de casus.
2 Bij triage zijn normaal gesproken de volgende twee processtappen aan de orde:
Het inschatten van het veiligheidsrisico. Als dat risico groot en acuut is, dan moeten er onmiddellijk
maatregelen getroffen kunnen worden om kinderen dan wel volwassenen in veiligheid te brengen.
In verband hiermee moer er altijd een 24-uurs bereikbaarheid zijn en er moet altijd de mogelijkheid
6
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zijn in geval van een crisis onmiddellijk actie te ondernemen.
3 Het inschatten van de ernst van de problematiek. Hoe ernstiger de problematiek, des te meer expertise en gespecialiseerde ervaring zal er nodig zijn om succes te boeken in een aanpak gericht op het
blijvend laten stoppen van geweld of mishandeling.
Grofweg zijn er op basis van de triage drie mogelijke uitkomsten:
a Er is een direct veiligheidsrisico. Dat betekent dat er door het AMHK direct wordt opgeschaald voor
het in gang zetten van een kinderbeschermingsmaatregel, een tijdelijk huisverbod of van strafrechtelijke vervolging of ingrijpen.
b Het is onduidelijk of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. In
dat geval verricht het AMHK eerst nader onderzoek.
c Er is geen direct veiligheidsrisico, maar er is wel aantoonbaar sprake van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling. In dat geval moet er zo snel mogelijk een Plan van Aanpak worden gemaakt en
worden uitgevoerd. Daarin wordt allereerst ingezet op het blijvend laten stoppen van het geweld
of de mishandeling. Ook moet, vervolgens, een herstelplan geschreven worden wat er op gericht
is om het gezin of het huishouden te laten toegroeien naar een ‘zo normaal mogelijke situatie’ en
verwerking van de geweldssituatie.
Daarmee zijn de laatste twee processtappen ook benoemd:
4 Het opstellen en uitvoeren van een plan, gericht op het blijvend laten stoppen van geweld of
mishandeling. Als daar niet vrijwillig aan wordt meegewerkt, dan wel als daartoe het vermogen
ontbreekt, dan moeten drang en dwang kunnen worden uitgeoefend. Bij huiselijk geweld is dat
beperkt tot (strafrechtelijk) het opleggen van voorwaardelijke straf, waarbij als voorwaarde kan
worden opgenomen dat wordt meegewerkt aan hulpverlening en (bestuursrechtelijk) het opleggen
van een Tijdelijk Huisverbod. Bij kindermishandeling kan via de Raad voor de Kinderbescherming en
de kinderrechter een Jeugdbeschermingsmaatregel worden opgelegd en ook daar is overigens de
mogelijkheid van een strafrechtelijke procedure en een Tijdelijk Huisverbod.
5 Het uitvoeren van een herstelplan, waarin een zo stabiel mogelijke (sociale) omgeving wordt gecreëerd en waarin op alle leefgebieden waarop problemen bestaan, wordt gewerkt aan oplossingen,
al dan niet met stut- en steunstructuren. Ook wordt gewerkt aan het herstellen van de eventueel
opgelopen schade bij de gezinsleden of leden van het huishouden.
Dat bij het herstelplan een onderscheid wordt gemaakt in deze twee stappen, heeft de volgende achtergrond:
In gezinnen waar zich geweld of mishandeling heeft voorgedaan, heerst angst en meestal ook een
permanent gevoel van onveiligheid. Voordat in den brede aan herstel gewerkt kan worden, moet dat
gevoel van angst en onveiligheid eerst worden weggenomen. Niet met woorden en goede voornemens, maar feitelijk en effectief. Dat moet gebeuren in en met het gezinssysteem (of het huishouden)
als totaal. Telkens weer blijkt uit de praktijk dat er geen goede voedingsbodem is voor herstel, zolang
in een gezin of huishouden angst en ernstige gevoelens van onveiligheid nog aan de orde van de dag
zijn. Het laten stoppen daarvan is vaak specialistenwerk, vooral als het geweld of de mishandeling al
lange tijd aan de orde waren. En meestal is het in die gevallen ook niet zonder risico’s. Als aan de heersende machtsbalans in een gezin wordt getornd, vergroot dat de kans op escalatie van het geweld.
Als eenmaal het gevoel van veiligheid is teruggekeerd en er vertrouwen is gegroeid in het blijvende
karakter daarvan, kan worden gewerkt aan het herstel op alle leefgebieden waar zich problemen
voordoen.
Aan de andere kant moet ook de verwevenheid van beide onderdelen van het plan worden benadrukt.
Als we geweld en mishandeling blijvend willen laten stoppen, moet er vaak eerst stabiliteit en perspecVereniging van Nederlandse Gemeenten
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tief gecreëerd worden op de diverse leefgebieden waar zich problemen voordoen. Problemen op het
terrein van schulden, huisvesting en/of werk zijn vaak de veroorzakers van stress. En stress ontlaadt
zich vervolgens vaak in geweld of mishandeling. Als de stress blijvend kan worden weggenomen (of tot
normale proporties kan worden teruggebracht) is daarmee een belangrijke voorwaarde gerealiseerd
om het geweld of de mishandeling blijvend te laten stoppen.
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Hoe komen we tot een rolverdeling
tussen AMHK en Sociaal Domein

Om te bepalen welke van de processtappen regionaal of lokaal moeten worden georganiseerd zijn vier
vragen van belang:
A. Gaat het om functies die wettelijk regionaal (bovenlokaal) moeten worden georganiseerd?
Als het antwoord op deze vraag ‘ja’ is, dan is het AMHK primair aan zet.
Voor processtap 1 (de melding) geldt die wettelijke bepaling. Melding is dus iets dat regionaal bij
het AMHK georganiseerd moet worden. Dat geldt ook voor de functie Advies. Ook dat is een wettelijke functie die er op het regionale niveau tenminste moet zijn. Maar informatie en advies moet
natuurlijk, zeker als het niet al te specialistisch is, ook op een aantal plekken binnen een gemeente
te krijgen zijn. De laatste wettelijk taak is het doen van onderzoek als de situatie na de triage nog
onduidelijk is.
B. Gaat het om zaken die vragen om de inzet van de wettelijke bevoegdheden van het AMHK?
In veel situaties blijkt dat de direct berokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling hun problemen ontkennen of bagatelliseren. Op die manier vermijden zij het contact met de hulpverlening.
In die gevallen is het nodig gebruik te maken van de wettelijke bevoegdheid van het AMHK om zich
ongevraagd te bemoeien met deze gezinnen. Het AMHK kan zo nodig zonder toestemming en in
uitzonderingssituaties zelfs zonder medeweten van de betrokkenen, overleggen met en informatie
opvragen bij professionals die contact hebben met een gezin. Het AMHK beschikt daarmee over de
mogelijkheid om drang uit te oefenen. Als ook dat niet leidt tot verbetering, kan het AMHK opschalen naar dwangvarianten.
C. Gaat het om zaken waarvoor specifieke specialistische kennis noodzakelijk is?
Bij de processtappen 2 en 3 (de triage) is dat, als het gaat om specialistische kennis op het gebied
van huiselijk geweld en kindermishandeling, per definitie het geval. Bij de triage gaat het er immers
om meteen in te schatten hoe het zit met de risico’s en de complexiteit. Om dat snel en met de minste kans op fouten te doen is alle kennis nodig die voor handen is. Om die reden wordt in alle scenario’s de triage regionaal belegd bij het AMHK. Voor processtap 4 (de aanpak gericht op het blijvend
laten stoppen van het geweld of de mishandeling) is de afweging minder eenduidig. Inhoudelijk
heeft het grote voordelen om dit onderdeel zo dicht mogelijk bij het Sociale Domein uit te voeren.
Maar of dat ook verantwoord is, hangt af van twee vervolgvragen:
• welke specifieke kennis van de aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is - gezien
de aard van de problematiek – nodig om het plan met succes te kunnen uitvoeren?2

2
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Een van de onderdelen van het Ondersteuningsprogramma is de deskundigheidsbevordering. In het kader daarvan komt er een
overzicht van de kennis en expertise die op de verschillende niveaus nodig wordt geacht om op verantwoorde manier te kunnen
interveniëren.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

• welke specifieke kennis van de aanpak van huiselijk geweld en/of kindermishandeling is in het
sociale domein in de gemeente aanwezig?.
Hier bepaalt dus de balans tussen ‘wat nodig is’ en ‘wat beschikbaar is’ in het sociale domein of
het AMHK primair aan zet is, of dat de casus in processtap 4 al overgedragen kan worden naar het
lokale sociale domein.
D. Is er in de processtap sprake van een grote verwevenheid met andere leefgebieden?
Als het antwoord op deze vraag ‘ja’ is, betekent dat bijna automatisch dat de processtap moet
worden uitgevoerd op het niveau waarop ook die andere leefgebieden zullen worden aangepakt.
Doorgaans is dat het lokale niveau.
Voor processtap 5, het tweede deel van het herstel plan, geldt dat het vaak zoveel dwarsverbanden
met andere zaken die lokaal zijn verankerd (huisvesting, onderwijs, kinderopvang, uitkering, begeleiding naar werk, versterken van de sociale omgeving) dat deze processtap eigenlijk alleen maar
lokaal kan worden belegd.
In sommige gevallen (bijvoorbeeld bij levensbedreigende eer-kwesties, maar ook bij loverboys en
mensenhandel) zal deze processtap juist helemaal niet lokaal tot uitvoering moeten komen, omdat
de lokale context onveilig is. In die gevallen zal in deze processtap aansluiting worden gezocht met
landelijk georganiseerde vormen van opvang, al dan niet gecombineerd met behandeling.
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Drie scenario’s

Hierboven hebben we uiteengezet dat de processtappen 1 t/m 3 eigenlijk alleen maar door en vanuit
het AMHK kunnen worden uitgevoerd.
De drie scenario’s die we hieronder beschrijven, hebben dan ook betrekking op de processtappen 4 en
5. Dat zijn overigens de processtappen waarin het overgrote deel van de interactie tussen professionals
en het gezin of het huishouden plaatsvindt.
In de drie scenario’s zijn de verschillende onderdelen van de processtappen 4 en 5 op verschillende
wijze belegd. De scenario’s verschillen van elkaar op drie onderdelen:
• de hoeveelheid kennis en expertise die in het lokale sociale domein aanwezig is op het gebied van
het blijvend laten stoppen van het geweld of de mishandeling;
• het voeren van regie op de herstelplannen.
• de mate waarin het mogelijk is (en wenselijk wordt geacht) dat het AMHK met gebiedsgerichte
teams aansluit op de werkwijze in het lokale sociale domein.
In de drie scenario’s schuiven we – voor wat betreft de processtappen 4 en 5 – op van ‘bijna alle activiteiten worden door of vanuit het AMHK uitgevoerd’ naar ‘bijna alle activiteiten worden door of samen
met het lokale sociale domein uitgevoerd’.
Met de scenario’s proberen we niet de werkelijkheid te beschrijven, maar we proberen regio’s en
gemeenten een handvat te geven om de voor hen beste rolverdeling te vinden tussen het regionale
AMHK en de eigen sociale infrastructuur van een individuele gemeente.
Tussen de scenario’s zijn natuurlijk ook nog allerlei mengvormen mogelijk. Maar voor de overzichtelijkheid houden we het bij de volgende drie.
8.1

Expertise vooral geconcentreerd bij het AMHK

In dit scenario wordt uitgegaan van de situatie waarin de ‘specifieke expertise’ voor de aanpak van
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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huiselijk geweld en kindermishandeling slechts voor een beperkt deel aanwezig is bij de professionals
op het lokale niveau. De expertise is vooral geconcentreerd bij het AMHK. Om die reden wordt in dit
scenario ingezet op een zo groot mogelijke betrokkenheid van het AMHK na meldingen van huiselijk
geweld of kindermishandeling en de acties die daar op moeten volgen.
Wanneer komt dit scenario aan de orde?
Voor dit scenario zal in de praktijk worden gekozen als men in de regio van mening is dat de deskundigheid en de structuur die nodig zijn om adequaat te handelen bij huiselijk geweld of kindermishandeling, niet of onvoldoende op wijkniveau beschikbaar is, of kan komen.
In dit scenario worden – als het gaat om het duurzaam elimineren van de onveiligheid – alleen de casussen met een laag veiligheidsrisico en een gematigde ernst van de problematiek belegd bij de lokale
sociale infrastructuur. Casuïstiek met een hoog veiligheidsrisico wordt door het AMHK zelf ter hand
genomen, of door regionaal georganiseerde gespecialiseerde teams.
In dit scenario wordt daarnaast in de lokale sociale infrastructuur het opstellen en uitvoeren van het
herstelplan belegd (uiteraard in nauw overleg met de AMHK-medewerker(s) die in de casus actief was
of waren).
In verband met de continuïteit in de casus en het verkleinen van het aantal aanspreekpunten voor het
betrokken gezin, is het verstandig om de casusregie te beleggen bij de professional die de regie vanaf
het begin van de casus had. Als dat een professional van het AMHK was, zou die in dit scenario ook de
regie over het herstelplan moeten voeren.
Waar tijdens het proces blijkt dat hulpverlening wordt geweigerd, of dat de betrokkenen niet het
vermogen hebben om de aanwijzingen van de hulpverleners op te volgen, gaat de casus terug naar het
AMHK. In dit scenario ligt daar de beoordeling of drang en dwang moet worden ingezet. Als daarvoor
wordt gekozen ligt ook bij het AMHK de mogelijkheid om dat te doen.
Dat leidt tot het volgende schematische overzicht:

10
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Scenario 1
Lokale Sociale Infrastructuur

AMHK
Centraal Meldpunt
Informatie & Advies
Onderzoek
Triage
Inschatten Veiligheidsrisico
Bij hoog veiligheidsrisico:
Het in veiligheid brengen van
kinderen en volwassenen
Inschatten van de ernst van de
problematiek
Bij ernstige problematiek:
zelf opstellen en (laten) uitvoeren van
een plan gericht op het blijvend laten
stoppen van geweld of mishandeling.

AMHK ondersteunt --->

Bij weigeren van hulpverlening of bij
onvermogen eigen gedrag te veranderen:
Inzetten van Drang & Dwang

AMHK ondersteunt en heeft,
indien nodig, de casusregie --->

<--- Professionals in lokale sociale domein
leveren het AMHK de noodzakelijke
achtergrondinformatie voor de triage

<--- Professionals in lokale sociale domein
faciliteren waar mogelijk interventies
van het AMHK.

Bij gematigde problematiek:
opstellen en uitvoeren van een plan
gericht op het blijvend laten stoppen van
geweld of mishandeling.
Bij weigeren van hulpverlening of bij
onvermogen eigen gedrag te veranderen:
Terug naar AMHK voor inzetten Drang &
Dwang

Herstelplan opstellen en uitvoeren

8.2 Het gebiedsgerichte AMHK
Dit tweede scenario beschrijft hoe een zo groot mogelijk deel van de taken van het AMHK op of dichtbij het lokale niveau kan worden uitgevoerd. De taken worden dan niet naar de lokale infrastructuur
gebracht (bijvoorbeeld naar wijkteams) maar het AMHK gaat zelf werken in gebiedsgerichte teams.
Alleen het meldpunt blijft op regionaal niveau functioneren. Schematisch ziet dat er als volgt uit:

AMHK -REGIONAAL

AMHK -lokaal gebiedsteam

Wijk
team

Wijk
team
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AMHK -lokaal gebiedsteam

Wijk
team

Wijk
team

Wijk
team
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Het regionale deel van het AMHK omvat het meldpunt en het geven van informatie en advies aan
(professionele) melders en burgers die regionaal aankloppen en informatie- en adviesvragen hebben.
Verder zijn er op regionaal niveau specialisten werkzaam. Te denken valt aan de vertrouwensarts,
de gedragsdeskundigen, de specialisten op het gebied van eer-gerelateerd geweld, de specialist met
forensisch-(kinder)geneeskundige kennis.
Aan de andere taken van het AMHK wordt invulling gegeven door middel van gebiedsteams, die heel
dicht op de wijken opereren.
Door een gebiedsgericht opererend AMHK-team te koppelen aan een overzichtelijk aantal wijkteams,
kan worden bereikt dat er een constructieve en vruchtbare werkrelatie ontstaat tussen het AMHK en
professionals in de wijk. Dat maakt het hele expertisevraagstuk een stuk eenvoudiger. Het AMHK is
letterlijk altijd in de buurt.
In dit scenario verdwijnt in de praktijk het onderscheid tussen het ‘wijkteam’ en het AMHK. Zodra het
nodig is, is er immers altijd een vaste deskundige van het AMHK binnen handbereik. Die vaste deskundige professional leert al gauw inschatten welke leden van het wijkteam beschikken over antennes
voor het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling en wie over welke expertise beschikt
voor de aanpak daarvan.
Randvoorwaarde
Dit tweede scenario past in de beweging om steeds meer aan te sluiten op wijkgerichte aanpak van
de meeste gemeenten. Het scenario kent echter twee randvoorwaarden die maken dat het lang niet
overal toepasbaar is.
• Allereerst vereist het scenario dat er in het werkgebied van het gebiedsgerichte team zoveel huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomt dat het bedrijfseconomisch gezien lonend is om zo’n
team van gespecialiseerde professionals volledig aan het werk te houden. Dat betekent dat er een
eis wordt gesteld aan een minimum aantal inwoners.
• Daarnaast is de tweede randvoorwaarde dat het ook moet gaan om een compact werkgebied. Als
de bevolkingsdichtheid te laag wordt, dan worden de reistijden te lang. Dan is het AMHK-team
voor een wijk- of dorpsteam nooit dichtbij genoeg om snel expertise in te kunnen schakelen. En het
AMHK-team moet dan in de praktijk waarschijnlijk ook met teveel verschillende (kleine) wijk- of
dorpsteams samenwerken. De nadelen van het op de been houden van een gebiedsgericht team,
worden dan groter dan de voordelen.
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Schematisch ziet dit scenario er als volgt uit:
AMHK-regionaal

Scenario 2

Centraal Meldpunt
Informatie & Advies

AMHK-lokale gebiedsteam

Informatie & Advies
Onderzoek
Triage
Inschatten Veiligheidsrisico
Bij hoog veiligheidsrisico:
Het in veiligheid brengen van
kinderen en volwassenen
Inschatten van de ernst van de
problematiek.
Bij ernstige problematiek:
zelf opstellen en (laten) uitvoeren
van een plan gericht op het
blijvend laten stoppen van geweld
of mishandeling.

AMHK ondersteunt --->

Bij weigeren van hulpverlening of bij
onvermogen eigen gedrag te
veranderen:
Inzetten van Drang & Dwang

AMHK ondersteunt en heeft,
indien nodig, de casusregie --->

Lokale Sociale Infrastructuur

<--- Professionals in lokale sociale
domein leveren het AMHK de
noodzakelijke achtergrond
informatie voor de triage

<--- Professionals in lokale sociale
domein faciliteren waar mogelijk
interventies van het AMHK.

Bij gematigde problematiek:
Desgewenst in overleg met het
lokale gebiedsteam van het AMHK,
het opstellen en uitvoeren van een
plan gericht op het blijvend laten
stoppen van geweld of
mishandeling.

Bij weigeren van hulpverlening of bij
onvermogen eigen gedrag te
veranderen:
Terug naar decentrale AMHK-team
voor inzetten Drang & Dwang

Herstelplan opstellen en uitvoeren

8.3 Voldoende expertise aanwezig in het lokale sociale domein
Dit derde scenario lijkt het meest op het model dat geschetst wordt in de visie van de G4 op de geïntegreerde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.3
In dit scenario zijn alleen de wettelijke taken van het AMHK (meldpunt, onderzoek, informatie en
advies) regionaal belegd. Verder is de triage en reageren op acute veiligheidsrisico’s ook regionaal
ondergebracht.
Voor dit scenario geldt dat de expertise met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling bij de professionals in het lokale sociale domein hoog is. En wel van zo hoog niveau dat
de processtappen 4 en 5, ongeacht de ernst van de problematiek, door (maar in ieder geval samen met)
deze professionals kunnen worden uitgevoerd. Doordat voldaan is aan het criterium ‘voldoende expertise in de wijk’ kan ook voldaan worden aan de criteria ‘aanpak dichtbij’ en ‘aanpak huiselijk geweld
en/of kindermishandeling in samenhang met andere problemen in het gezin’.
Om er voor te zorgen dat er ook voor de aanpak van ernstige vormen van geweld of mishandeling in
de lokale infrastructuur voldoende expertise aanwezig is, kan deskundigheid vanuit het AMHK in de
lokale infrastructuur worden ingezet. Die inzet kan duren zolang als dat nodig wordt geacht. In de
G4-visie wordt die deskundigheid gekoppeld aan de inzet van een casemanager vanuit de regionale
organisatie, in dit geval het AMHK.

3

zie voor de visie : http://www.amsterdam.nl/publish/pages/540486/g4_gemeentelijke_visie_huiselijk_geweld_en_kindermishandeling.pdf
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De consequentie hiervan is dat de casemanager zijn werk zal doen te midden van en samen met de
professionals uit de lokaal opererende organisaties in het sociaal domein.
In situaties waarin dwang en drang wordt overwogen, zijn in dit scenario de verantwoordelijkheden
gelijk verdeeld over AMHK en het lokale niveau. Het AMHK kan – op basis van de informatie waarover
zij beschikt vanwege haar betrokkenheid bij de casus – voorstellen om dwang in te zetten of daarmee
te gaan dreigen. Maar ook op het lokale niveau kan daartoe het initiatief worden genomen. Procedures over opschalen en afschalen liggen in dit scenario vast in de samenwerkingsafspraken tussen het
lokale niveau en het AMHK.
Dit leidt tot het volgende schematische overzicht:
Scenario 3
AMHK
Centraal Meldpunt
Informatie & Advies
Onderzoek
Triage
Inschatten Veiligheidsrisico
Bij hoog veiligheidsrisico:
Het in veiligheid brengen van
kinderen en volwassenen
Inschatten van de ernst van de
problematiek.

AMHK ondersteunt en heeft bij
ernstige problematiek de casusregie --->

AMHK adviseert over en faciliteert zo nodig
de inzet van drang en initieert desgewenst
de inzet van dwang --->

AMHK ondersteunt en kan in verband met de
continuïteit de casusregie hebben --->
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Lokale Sociale Infrastructuur

<--- Professionals in lokale sociale domein
leveren het AMHK de noodzakelijke
achtergrondinformatie voor de triage

Het plan gericht op het blijvend laten
stoppen van geweld of mishandeling wordt
altijd in samenspraak met de professionals
op het lokale niveau opgesteld en
uitgevoerd. Bij ernstige problematiek heeft
een casemanager van het AMHK daarbij het
voortouw en de coördinatie.
Bij weigeren van hulpverlening of bij
onvermogen eigen gedrag te veranderen:
Het al dan niet inzetten van drang en
dwang wordt op het lokale niveau
ingeschat, eventueel na advisering door
het AMHK en vandaaruit geëffectueerd.

Herstelplan opstellen en uitvoeren
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Meldingen altijd op één plek binnen
laten komen

In elk van de drie hierboven genoemde scenario’s hebben we gekozen voor het uitgangspunt dat
meldingen van huiselijk geweld of kindermishandeling altijd op één centraal punt binnenkomen. Dat
is het regionale meldpunt van het AMHK. Van daaruit wordt voor iedere melding de route bepaald die
de casus zou moeten volgen.
We hebben er steeds voor gekozen om direct na een melding met inzet van zoveel mogelijk expertise
te kunnen beoordelen hoe de veiligheid kan worden gewaarborgd en wat in de betreffende casus de
beste aanpak is. We hebben er dus in elk van de drie scenario’s voor gekozen om de grootste deskundigheid voorin het proces te organiseren. Dat is geen toeval. Die keuze is gebaseerd op de visie dat de
grootste deskundigheid voorin het proces, de meeste kans biedt op een geslaagd proces. Door meteen
in het begin de goede analyse te maken en de daarbij meest passende interventie in te zetten, wordt
escalatie van de problematiek voorkomen. En tevens biedt het de mogelijkheid om aan het begin
direct de goede inschatting te maken van de complete professionele inzet die in de betreffende casus
nodig is. Niet te veel en niet te weinig inzet.
De triage – het organiseren van de grootste deskundigheid voorin het proces met als doel om de casus
snel van de beste aanpak en de beste route te voorzien – kan alleen maar goed worden geborgd, als
meldingen op één plaats binnenkomen.
De consequentie daarvan is, dat we gemeenten in regio’s – in welk scenario dan ook – sterk afraden
om meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling binnen te laten komen en te laten beoordelen door wijkteams. Dat geldt zowel voor het huiselijk geweld en de kindermishandeling die
wijkteams zelf op het spoor komen, als voor de meldingen van de huisartsen, als voor de meldingen
van de politie. De politie kan z’n werk alleen doen als gemeld kan worden op één centraal adres: het
AMHK. Dat geldt zowel voor de politiemeldingen van huiselijk geweld, als voor de zorgmeldingen van
de politie met betrekking tot kinderen en jongeren.
Hetzelfde geldt voor huisartsen, ziekenhuizen en andere professionals die een meldcode hebben: het
systeem van advies vragen en melden zal alleen goed werken als ze, zonder te hoeven nadenken, weten waar ze moeten zijn: het AMHK. Voor professionals die vallen onder de Wet Verplichte Meldcode
geldt bovendien dat hun recht om te melden gekoppeld is aan het melden bij het AMHK. Zij hebben
wettelijk niet het recht om te melden op andere plaatsen, zoals bij een wijkteam.
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10 Hulpvragen en vermoedens bij het
wijkteam
In het bovenstaande is er steeds van uitgegaan dat er huiselijk geweld en/of kindermishandeling wordt
gesignaleerd en dat er vervolgens een veiligheidsplan wordt gemaakt en hulpverlening wordt ingezet.
Maar in een aantal gevallen zal het proces andersom verlopen: in de lokale sociale structuur is, vanwege geconstateerde problemen al hulpverlening op gang gekomen en na verloop van enige tijd komen
er signalen dat er ook sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Ook is het mogelijk dat iemand met een hulpvraag tot het wijkteam wendt, die zelf slachtoffer is van
huiselijk geweld of kindermishandeling. In die gevallen doorlopen de professionals van het wijkteam
de 5 stappen van de meldcode:
1 In kaart brengen van signalen;
2 Collegiale consultatie en het zo nodig raadplegen van het AMHK;
3 Gesprek met de betrokkenen;
4 Weging van het (vermoeden van) geweld of mishandeling;
5 Beslissen: hulp organiseren of melden bij het AMHK.
Deze vijf stappen van de meldcode richten het handelen van de professionals in de wijkteams. Die stappen zijn voor elk scenario identiek. Het enige verschil zit in het gegeven dat de gespecialiseerde professional (in scenario 3) vaker in staat zal zijn het probleem zelf ter hand te nemen. Hij zal dus minder
vaak advies hoeven vragen aan of melden bij het AMHK.

11 Afspraken in de regiovisie
Gemeenten zullen in hun regiovisie moeten vastleggen hoe het AMHK zich verhoudt tot het sociale
domein. Eerder hebben we al opgemerkt dat die verhouding per gemeente verschillend kan zijn. Dat
komt omdat per gemeente andere keuzes kunnen worden gemaakt met betrekking tot de specifieke
kennis die in wijk- en dorpsteams beschikbaar is op het terrein van de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Ook zullen er afspraken moeten worden gemaakt over de toegangsfunctie: in hoeverre is het AMHK
gemandateerd om de door haar noodzakelijk geachte (meestal medische of psychiatrische) expertise in
te zetten in een bepaalde casus? De rekening daarvan zal in veel gevallen (vooral als het gespecialiseerde jeugdhulp betreft) moeten worden voldaan door de gemeente. Dan is het wel goed dat daarover
duidelijk bestaat.
Er is nog een belangrijke set van afspraken over de verdeling regionaal of lokaal, die in het verband
van de regiovisie gemaakt moeten worden.
Een aantal van de huidige functies van de Steunpunten Huiselijk Geweld (de SHG’s) is niet ondergebracht bij de wettelijke taken van het AMHK (dat geldt bijvoorbeeld voor preventie, monitoring en
deskundigheidsbevordering). In de regiovisie zal duidelijk moeten worden of, en zo ja, hoe (regionaal
of lokaal) die bovenwettelijke taken worden belegd en onder wiens verantwoordelijkheid.
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