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Nieuws
Informatie voor AMHK-contactpersonen over Bureaus Jeugdzorg
Gemeenten en Bureaus Jeugdzorg moeten snel afspraken
maken over personeelsformatie die overgaat van de bureaus
naar de AMHK's. Dit is belangrijk voor de vorming van sterke
AMHK’s, aldus het VNG-Ondersteuningsteam. Daarom schreef
het team een notitie met achtergrondinfo en adviezen voor te
maken afspraken.
Lees verder

Nieuwe producten
Is er een optimale regionale schaalgrootte voor een AMHK?
Op welke schaal moet u in uw regio het AMHK organiseren? De verschillende
mogelijkheden met hun voor- en nadelen worden geschetst in de publicatie ‘Regioindeling bij de vorming van AMHK’.
Lees verder
Hoe kunt u het AMHK inpassen in de lokale sociale structuur?
Op 1 januari 2015 moeten inwoners van gemeenten voor alle
vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling

terechtkunnen bij één meldpunt: een AMHK. Daarin moeten de
huidige steunpunten huiselijk geweld en kindermishandeling zijn
samengevoegd. Het VNG-Ondersteuningsprogramma AMHK
heeft scenario’s gemaakt voor de inrichting van een AMHK
passend bij de eigen gemeentelijke sociale structuur.
Lees verder
Stappenplan ten behoeve van het ontwikkelen van een AMHK geactualiseerd
Het VNG-ondersteuningsprogramma AMHK heeft het 'Stappenplan ten behoeve van het
ontwikkelen van een AMHK' aangevuld en gewijzigd.
Lees verder

Nieuws uit de regio
Jessica van Teeffelen: ‘In 2015 staat er in Haarlemmermeer een goed AMHK’
Het Ondersteuningsprogramma heeft Jessica van Teeffelen (beleidsadviseur Jeugd)
geïnterviewd over de ontwikkelingen rondom het AMHK in Haarlemmermeer. Zij vertelt in
het interview dat er in Haarlemmermeer door alle betrokkenen keihard gewerkt wordt
aan een goed AMHK in 2015.
Lees verder

Terugblik congres Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van
18 november 2013
1. Workshop AMHK: optimisme én realisme
Op het Landelijk congres ging een van de workshops over het opzetten van de AMHK's.
De rode draad van de workshop was het stappenplan dat gemeenten helpt om een
AMHK te vormen. De workshopdeelnemers waren positief over de nieuwe advies- en
meldpunten, maar signaleerden ook aandachtspunten.
Lees verder
2. Workshop AMHK: uniforme aanpak versus gemeentelijke beleidsvrijheid
Ongeveer 25 deelnemers van centrumgemeenten, regiogemeenten, AMK’s, SHG’s en
andere jeugdzorgaanbieders waren afgekomen op de workshop waar gedebatteerd werd
over de uniforme aanpak versus gemeentelijke beleidsvrijheid in de vorming van een
Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling.
Lees verder

Diversen
Registratieprogramma in de maak
Het ondersteuningsprogramma gaat een belangrijk deelproject inrichten: het
Registratieprogramma. Daarin werken we nauw samen met het ICT-initiatief dat
Jeugdzorg Nederland al eerder heeft genomen.
Lees verder
Klankbordgroep van start
Onlangs is een klankbordgroep van creatieve, kritische
meedenkers gestart. Zij bespreken alle producten die de leden
van het Programmateam voorbereiden. De klankbordgroep is
van grote waarde omdat ze vanuit de praktijk scherp
meedenken en adviseren.
Lees verder
Cao-vergelijking voor medewerkers AMHK
Het VNG-Ondersteuningsprogramma AMHK heeft GGD-Nederland en Jeugdzorg
Nederland gevraagd om een vergelijking te maken tussen de cao’s Welzijn, Jeugdzorg
en de CAR-UWO, in relatie tot de vorming van AMHK’s.
Lees verder
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