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VNG komt met opleiding Zorg en Veiligheid

Samenwerken in het complexe veld van Zorg en Veiligheid is geen gemakkelijke taak.
Tegelijkertijd is het wel essentieel om ingewikkelde problemen aan te kunnen pakken. Dus hoe
doe je dat? De VNG lanceert hiervoor een unieke opleiding!

Webinar op- en afschalen: AVE als kapstok

Op 2 november organiseert VLOT in samenwerking met bureau HHM een webinar over op- en
afschalen met de Aanpak Voorkomen van Escalaties (AVE) als kapstok. In dit webinar maakt u
kennis met AVE en leert u hoe gemeenten hiermee werken en wat uitdagingen zijn. We tonen
het perspectief van ketenpartners en u krijgt praktische tips.

Online congres: Landelijke digitale ochtend Nazorg jeugd

Tijdens een door u gekozen deelsessie verdiept u zich bijvoorbeeld in goede voorbeelden
rondom de aanpak van Nazorg en verblijf in Kleinschalige Voorzieningen, Herstelgericht werken
bij een JJI, Inkoopdilemma’s forensische zorg, Nazorg en ASR of Persoonsgerichte Aanpak.
Maar ook: Hoe verloopt Nazorg jeugd in een grote of middelgrote stad of juist in een regio met
veel kleine gemeenten?
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Het programma start  met o.a. een bijdrage van minister Sander Dekker. Na de deelsessies is er
een lezing door Arne Popma, hoogleraar Kinder- en Jeugdpsychiatrie aan het Vumc, als kinder-
en als jeugdpsychiater verbonden aan de Bascule, en hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

Nieuwe handreiking: maatwerkmogelijkheden voor
dakloze jongeren

De Divosa-handreiking ‘Maatwerk Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren’ biedt een
overzicht van de wettelijke mogelijkheden tot maatwerk binnen de Participatiewet om dak- en
thuisloze jongeren te ondersteunen.

Subsidie gemeentelijke proeftuinen

Wilt u beter zicht op de groep mensen met een (psychische) kwetsbaarheid? U kunt nu subsidie
aanvragen om op gemeentelijk niveau een proeftuin hiervoor op te zetten. Op dinsdag 20
oktober houdt ZonMw van 15.00-16.00 uur een online informatiebijeenkomst.

Besluitvorming beschermd wonen

De besluitvorming rond beschermd wonen nadert zijn eindpunt. Per 1 januari 2022 verandert het
landschap in de wereld van beschermd wonen – zoals het er nu uitziet – aanzienlijk, met o.a. een
Norm voor Opdrachtgeverschap, een woonplaatsbeginsel en een nieuw verdeelmodel. Uitdaging
is om door de bomen van alle systeemveranderingen ook het bos van de inhoudelijke doelen te
blijven zien. En om àlle gemeenten goed mee te nemen en voor te bereiden op wat er gaat
veranderen. Tenslotte moeten er in de regio’s belangrijke keuzes gemaakt worden. Daarom
organiseren we in samenwerking met VNG Connect komend najaar twee leercirkels met een
boeiend inhoudelijk programma.

Kijk voor meer in informatie op:

https://vng.nl/agenda/leercirkel-beschermd-wonen-leercirkel-1-zuid
https://vng.nl/agenda/leercirkel-beschermd-wonen-leercirkel-2-noord

Podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT):
ouderenmishandeling
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In deze tweede podcast komt Gerda Nuiten, aandachtfunctionaris ouderenmishandeling Veilig
Thuis West Brabant, aan het woord. Ouderenmishandeling is voor deze regio een van de
speerpunten in de regionale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gerda gaat
altijd op zoek naar het verhaal achter meldingen en komt op deze manier tot een passend advies
en een beter behandelplan. Daarnaast geeft ze voorlichting aan professionals en ze coacht hen,
omdat ze er van overtuigd is dat iedere melding ouderenmishandeling dit verdient, niets doen is
voor haar geen optie.

Column Mattias Gijsbertsen: Het is nooit af en er is altijd
wat’

'Het werk is nog lang niet af. Onverminderd is het van belang om de urgentie en het belang van
ons werk te blijven benoemen en vooral niet los te laten wat we zijn begonnen.' Mattias
Gijsbertsen, directeur programma GHNT, doet een reality check.

Film ‘Buiten is het Feest’

Buiten is het Feest is een film naar het boek 'Maar buiten is het feest van Arthur Japin. Georgina
Verbaan, Abbey Hoes en Eelco Smits spelen de hoofdrollen in deze film die vanaf 22 oktober in
de bioscoop is te zien en die een aanleiding kan zijn om huiselijk geweld en kindermishandeling
bespreekbaar te maken.

Nieuwe serie VLOG’s

Op de programmawebsite van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is een
nieuwe serie van 18 VLOG's te vinden van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) voor mensen
met een (licht) verstandelijke beperking, hun ouders/naasten en hun professionals. Een aantal
van de de VLOG's zijn voorzien van een gebarentolk.

Best practice landelijke chatfunctie Veilig Thuis (Regio
Midden-Brabant)

Een partner die non-stop in de buurt is. In huis geen kant op kunnen, terwijl de spanning tussen
gezinsleden oploopt. Doordat veel mensen vanwege de coronacrisis vaker thuis zijn, neemt de
kans op huiselijk geweld toe. Een chatfunctie moet het makkelijker maken om contact op te
nemen met Veilig Thuis (VT). De organisatie hoopt zo meer slachtoffers van huiselijk geweld in
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het vizier te krijgen.

Week tegen Kindermishandeling: Leren van elkaar

Van 16 tot en met en 22 november is de landelijke Week tegen Kindermishandeling: een moment
waarop de strijd tegen kindermishandeling nog eens in de spotlight wordt gezet. Het thema is
'Leren van elkaar': de verbinding wordt gevormd door 30 verhalen van ervaringsdeskundigen.

Extra middelen voor huiselijk geweld en
kindermishandeling

Een deel van de in de voorjaarsnota aangekondigde extra middelen voor de aanpak van huiselijk
geweld & kindermishandeling zijn verwerkt in de septembercirculaire 2020. Zo zijn de volgende
middelen toegevoegd aan het objectieve verdeelmodel van de decentralisatie-uitkering
vrouwenopvang:

structureel 38,6 miljoen euro voor de versterking van Veilig Thuis
structureel 14 miljoen euro voor het creëren van benodigde extra opvangplekken voor
acute crisissituaties in de vrouwenopvang en voor het oplossen van door- en
uitstroomproblematiek

Kinderen en seksueel geweld

Ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan van De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en
Seksueel Geweld tegen Kinderen is samen met Augeo een magazine gemaakt over seksueel
geweld en seksuele uitbuiting van kinderen. Het online themanummer biedt ouders en
professionals achtergrondinformatie en praktische tips om seksueel geweld te voorkomen, te
signaleren en te stoppen.

Onveiligheid van kinderen goed in te schatten met de
nieuwe versie ARIJ

Er is een nieuwe, verbeterde versie van het Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor
Jeugdbescherming (ARIJ) ontwikkeld. Het instrument helpt op een valide en betrouwbare wijze
de directe en toekomstige onveiligheid van kinderen in te schatten. Het ARIJ bestaat uit een
veiligheidstaxatie, een risicotaxatie en een dynamisch risicoprofiel waarmee vooruitgang kan
worden gemonitord en aanknopingspunten worden verkregen voor interventies.
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Project Effectieve Jeugd- en Gezinsbescherming: laatste
stand van zaken

In opdracht van de VNG en de ministeries van JenV en VWS is kwartiermaker Willemijn Helmich
in augustus 2020 gestart om samen met uitvoeringspartijen, departementen, gemeenten,
cliënten, burgers, toezichthouders, wetenschap en andere kennisdragers te komen tot een
toekomstscenario van een nieuwe inrichting voor de Nederlandse jeugd- en gezinsbescherming.

Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE)

Het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) is gespecialiseerd in de omgang met personen die
geradicaliseerd zijn en hun omgeving. Zo draagt het LSE bij aan de leefbaarheid en veiligheid in
Nederland. Op de vernieuwde website van het LSE wordt in een animatie in 1 minuut uitgelegd
waarvoor u bij het LSE terecht kunt: www.hetlse.nl

Heeft u ragen, zorgen of wilt u advies? Neem gerust contact op met het LSE via 088-20 80 080.

Waarom we het juist nu over radicalisering en extremisme
moeten hebben

Nederland is druk bezig met het bestrijden en bedwingen van het coronavirus (COVID-19). In
deze dynamiek dreigt de aandacht voor radicalisering en extremisme te verslappen. Terwijl het
coronavirus wel degelijk impact heeft op de ontwikkeling ervan.

Niet langs elkaar werken, maar met elkaar

Stroef: zo verliep de samenwerking tussen de gemeente Apeldoorn en het voortgezet onderwijs
rondom preventie van radicalisering. Maar het kwam goed. Mede dankzij de inzet van het
Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben partijen elkaar gevonden.
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Jongerenwerkers in actie tegen wapenbezit

Jongerenwerkers uit tientallen gemeenten sluiten zich aan bij de socialemediacampagne
#NoShank. Dimitri van den Berg begon de campagne om collega's op te roepen met jongeren te
praten over wapenbezit, naar aanleiding van recente steekincidenten.

Ketensamenwerking Noord-Nederland: ‘Goede zorg en re-
integratie voor de burger die tijdelijk in detentie verblijft’

Om de verbinding te optimaliseren tussen de lokale penitentiaire inrichtingen (PI's), gemeenten
en andere netwerkpartners, zoals de Veiligheidshuizen, werkgevers en de 3
reclasseringsorganisaties (3RO), heeft DJI de functie staffunctionaris ketensamenwerking
gecreëerd. De staffunctionarissen werken vanuit een regionaal samenwerkingsverband van PI's.
In Nederland zijn er negen verschillende samenwerkingsverbanden.

Terugblik werkconferentie 'Implementatie Bestuurlijk
akkoord', Utrecht

Op donderdag 10 september 2020 organiseerden de PI Nieuwegein (Huis van herstel en re-
integratie) de gemeente Utrecht, ondersteund door het regionale VLOT team en Ront consultants
een werkconferentie 'Implementatie bestuurlijk akkoord'.

Samenwerkingsovereenkomst Steenwijkerland, PI Zwolle
en reclasseringsorganisaties

De gemeente Steenwijkerland, de penitentiaire inrichting Zwolle en de reclasseringsorganisaties
ondertekende op 10 september 2020 de samenwerkingsovereenkomst Samen Starten getekend.
Doel van de samenwerking is ervoor te zorgen dat inwoners van de gemeente Steenwijkerland
na het uitzitten van een gevangenisstraf op een goede manier kunnen terugkeren in de
gemeente.
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Online LVB-Tour voor en door de strafrechtketen

Na het afzeggen van de fysieke LVB-tour, staat nu de nieuwe uitnodiging voor de on line LVB-
Tour live op de website van het CCV.

Nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag: 0800-1205

Staatssecretaris Blokhuis heeft 9 oktober tijdens een digitale bijeenkomst bij het regionale
meldpunt openbare GGZ van de GGD Flevoland het nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend
gedrag gelanceerd, gratis bereikbaar op 0800-1205.
Via het meldpunt kunnen mensen die zich zorgen maken over een naaste in contact komen met
zorgverleners in de buurt. Daarmee kan een melding bij het meldnummer het begin zijn van hulp
waar behoefte aan is. Het gaat over niet-acute zaken: bij acute crisis of gevaar is zoals
gebruikelijk het nummer 112 beschikbaar, of de lokale crisisdienst van de ggz.

Handreiking gegevensverwerking door meldpunten niet
acute zorg

GGD GHOR Nederland publiceerde recent een handreiking over gegevensverwerking door
meldpunten niet acute zorg. Hiermee krijgt u inzicht in de juridische basis, tips voor de inrichting
van de gegevensverwerking én praktische handvatten voor medewerkers van  het meldpunt.
Ontwikkeld met financiering van ZonMw en bijdrage vanuit het programma Uitwisseling
Persoonsgegevens en Privacy sociaal domein.

Factsheet over samenhang meldpunten Wvggz en niet-
acuut

De Wvggz biedt iedereen de mogelijkheid een melding te doen bij de gemeente over iemand in
zijn omgeving die mogelijk in aanmerking komt voor verplichte ggz. Daarnaast zijn in veel
gemeenten al meldpunten 'niet-acuut' ingericht, waar je ook van minder zware zorgen een
melding kunt maken.
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Om de samenhang tussen die meldpunten duidelijk te maken, stelde de VNG een factsheet op.

Handreiking gegevensdeling Ketenveldnorm

In deze handreiking worden verschillende juridische routes geschetst waarlangs de toeleiding
naar de levensloopfunctie kan lopen. Er zijn routes beschreven voor cliënten die wel
medewerking willen verlenen en cliënten die (nog) geen medewerking willen verlenen aan de
levensloopfunctie.

Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Waadhoeke aan de
slag met de Hulpkaart

Even de weg kwijt zijn, letterlijk of figuurlijk. Bijvoorbeeld door dementie, verslaving, een
verstandelijke beperking of een psychische kwetsbaarheid. Of gewoon omdat je even geen
woorden meer hebt. Om in dit soort gevallen snel hulp of zorg te kunnen bieden, is er de
Hulpkaart. Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Waadhoeke zijn de eerste Friese gemeenten waar
de Hulpkaart binnen hun gebiedsteams aangevraagd kan worden.

Leestip: ‘Elke tijd zijn eigen gekte’

Eeuwenlang staan stads- en gemeentebesturen al voor de opgave om de samenleving te
beschermen maar ook om passende ondersteuning te bieden aan kwetsbare inwoners. Vroeger
sprak men van ‘bezetenen’ tegenwoordig is een gebruikelijke term ‘verwarde personen’. Onlangs
verscheen ‘Elke tijd zijn eigen gekte: portretten van geestelijke verwarring door de eeuwen heen,
1500-2020’.  

Het boek biedt niet alleen een historisch perspectief op de opgaven waar we vandaag voor staan
maar ook een inkijkje in de leefwereld en het perspectief van mensen die nu kampen met
ernstige psychische aandoeningen, verslaving en/of (licht) verstandelijke beperkingen.
Ervaringsdeskundigen, familie en naasten die actief zijn in het Herstelnetwerk van Gooi en
Vechtstreek vertellen wat persoonlijk en maatschappelijk herstel voor hen inhoudt en wat daarbij
voor hén van belang is.
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Levensloopaanpak personen met een hoog
veiligheidsrisico (Drenthe, Friesland en Groningen)

Projectleider Gabriëlla Jansen geeft uitleg over de levensloopaanpak in Drenthe, Friesland en
Groningen. De drie Zorg- en Veiligheidshuizen hebben hierin een centrale positie.

Webinar: Aanpak arbeidsuitbuiting

In mei 2020 hielden we een algemeen webinar over mensenhandel. Dit webinar richt zich echter
op de verschijningsvorm arbeidsuitbuiting en biedt verdiepende informatie. Ook is ruimte voor
meer specialistische vragen.

Hulp om scholieren tegen mensenhandel te beschermen

Seksuele en criminele uitbuiting zijn reële risico’s voor middelbare scholieren. Docenten en
onderwijsondersteunend personeel hebben een mogelijkheid om mensenhandel onder
scholieren te herkennen en te helpen voorkomen.

Aanpak en zorg voor slachtoffers van loverboys

Wat is de huidige stand van zaken rondom onderzoek naar de zorg en aanpak voor slachtoffers
van mensenhandel/loverboys? En hoe kunnen we de samenwerking verbeteren? Onlangs
kwamen professionals en ervaringsdeskundigen digitaal bijeen om hierover te spreken. 'Ieder
slachtoffer wil behandeld worden als uniek persoon. Niet als een groep die hetzelfde is.'

Jeugdhulp verbeterd door gebruik feedbacksysteem voor
resultaten

Een feedbacksysteem helpt teams in jeugdhulpinstellingen om de hulp die zij bieden te
verbeteren aan de hand van de gegevens over hun resultaten. Ook krijgen deze teams door het
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feedbacksysteem meer respons op vragenlijsten bij hun cliënten, waardoor ze beschikken over
meer informatie over de resultaten van de hulp. Dat blijkt uit onderzoek van het
Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdhulp Nederland (SEJN).

Gemeenten gezocht voor internationaal onderzoek naar
uitbuiting in de thuiszorg

De University of Nottingham gaat in zes landen vergelijkend onderzoek doen naar uitbuiting in de
thuiszorg. Het gaat om Australië, Canada, Frankrijk, Italië, Zweden en Nederland. De
onderzoeker, dr. Caroline Emberson, is verbonden aan de universiteit en tevens lid van het
European Social Network. Zij komt graag in contact met gemeenten die willen meewerken aan
het onderzoek, met name mensen die betrokken zijn bij inkoop, beleid en uitvoering van zowel
van gecontracteerde zorg als zorg met inzet van een pgb.

Gemeenten die willen deelnemen, kunnen zich rechtstreeks aanmelden bij de onderzoeker. Zij is
graag bereid meer informatie te verschaffen. Kijk voor meer informatie over de onderzoeker en
het onderzoek op:

nottingham.ac.uk/research/beacons-of-excellence/..
nottingham.ac.uk/research/documents/beacons/righ..

Dit bericht is verzonden door:
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
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