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1.

Ondergetekenden

1.1
Gemeenten
Gemeente
Gemeente Bernheze

Gemeente Boekel

Ondertekenaar
Dhr. J. Boelhouwer
Burgemeester
Dhr. A.J.G. Bex MLD
Secretaris
Dhr. H.A.J. Willems
Wethouder

Gemeente Boxmeer

Dhr. K.W.T. van Soest
Burgemeester

Gemeente Boxtel

Dhr. A.G.T. van Aert
Wethouder

Gemeente Cuijk

Dhr. W.A.G. Hillenaar
Burgemeester

Gemeente Grave

Mevr. S. Haasjes - van den Berg
Burgemeester

Gemeente Haaren

Dhr. F.H.G.M. Ronnes
Burgemeester

Handtekening

Gemeente Heusden

Gemeente Landerd

Mevr. W.C. Doorn - van der Houwen
Burgemeester

Gemeente Maasdonk

Dhr. R.H. Augusteijn
Burgemeester

Gemeente Mill en Sint Hubert

Dhr. E.C.W. van Schipstal
Wethouder

Gemeente Oss

Drs. W.P.H.J. Peters
Wethouder

Gemeente Schijndel

Mevr. J. Eugster - van Bergeijk
Burgemeester
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Gemeente
Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Ondertekenaar
Dhr. G.J. Snijders
Wethouder

Gemeente Sint Anthonis

Dhr. G.W. Bollen
Wethouder

Gemeente Sint-Michielsgestel

Dhr. B.A.G. Leenen
Wethouder

Gemeente Sint-Oedenrode

Mevr. J.C.M. Hendriks - van
Kemenade
Wethouder
Mevr. S. Günal
Wethouder

Gemeente Uden

Gemeente Veghel

Handtekening

Dhr. H.A.A.J. van Rinsum
Wethouder

Gemeente Vught

1.2
Instellingen
Instelling
Steunpunt Huiselijk Geweld
Steunpunt Huiselijk Geweld
Brabant-Noord

Ondertekenaar

Handtekening

Mevr. R. Knaapen
Manager Steunpunt Huiselijk Geweld
Brabant-Noord

Politie
Politieregio Brabant-Noord

Dhr. A.D. Heil
Wnd. Korpschef Politieregio BrabantNoord
Algemeen Maatschappelijk Werk
Juvans Maatschappelijk Werk Dhr. J.J.A.S.M. Verhoeven
en Dienstverlening
Directeur-Bestuurder
Stichting Aanzet

Mevr. M.T. Greidanus
Bestuurder-directeur

Stichting Regionaal
Maatschappelijk Werk Land
van Cuijk

Mevr. T.H.F.M. Holla
Directeur
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Instelling
Ondertekenaar
Algemeen Maatschappelijk Werk
Stichting de Twern – team
Dhr. G. Mevis
Delta - de Twern
Directeur/bestuurder de Twern

Handtekening

DommelRegio

Geestelijke Gezondheidszorg
GGZ Oost Brabant
Dhr. J.L.M.G. van Mulken
Directeur Kortdurende GGZ / Kinder &
Jeugd / Autisme
Reinier van Arkel groep
Dhr. F.G.J. van Mierlo
Centrum Forensische
Directeur divisie Behandeling
Psychiatrie
Volwassenen
Jeugdzorg
Bureau Jeugdzorg NoordMevr. E. Roskes
Brabant
Vestigingsdirecteur 's-Hertogenbosch
en Oss
Stichting Maashorst,
multifunctionele organisatie
voor jeugdzorg en onderwijs
Stichting Oosterpoort

Verslavingszorg
Novadic-Kentron

Maatschappelijke Opvang
Stichting Maatschappelijke
Opvang ’s-Hertogenbosch
e.o.
Stichting Maatschappelijke
Opvang Verdihuis

Dhr. H. Reimert
Directeur
Dhr. J.J.J.M. van der Eerden
Bestuurder

Dhr. B.T.M. van Hoof
Vestigingsmanager

Mevr. M.M.A. Sleiffer – Hoek
Directeur/bestuurder
Dhr. J.T.E.M. Kremers
Directeur
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Instelling
Jeugdgezondheidszorg
GGD Hart voor Brabant

Ouderenzorg
Thebe

Ondertekenaar
Mevr. A.G. Hermans
Manager Jeugdgezondheidszorg

Mevr. M. Megens
Directeur V&V Midden Brabant

Stichting Vivent

Mevr. I.M. Fleischeuer
Voorzitter Raad van Bestuur

Stichting Pantein

Mevr. J.J. Joppe
Lid Raad van Bestuur

Stichting BrabantZorg

Dhr. M. Coolen
Manager Locatiegroep ’sHertogenbosch

Gehandicaptenzorg
MEE Regio
’s-Hertogenbosch, MEE
Noordoost Brabant

Handtekening

Dhr. J.H.A. Jacobs
Regiodirecteur MEE Noordoost
Brabant
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2.

Doel en aanleiding

Met dit nieuwe convenant willen we de samenwerking tussen de verschillende partners met
betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 1 in de gehele regio Brabant
Noord borgen voor de toekomst.
2.1
Doel
Het doel van dit convenant is het vastleggen van de samenwerking tussen de verschillende partijen
met betrekking tot de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio Brabant Noord.
Deze samenwerking tussen de partijen moet tot uiting komen in een overlegstructuur die op efficiënte
en slagvaardige wijze aansturing kan geven aan het Steunpunt Huiselijk Geweld als de coördinator
van de aanpak huiselijk geweld, waaronder ook de aanpak van kindermishandeling.
Met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling willen wij het geweld in een vroeg stadium
signaleren, de escalatie van geweld voorkomen, het geweld stoppen en de gevolgen van het geweld
minimaliseren. Wij willen dat mensen in een relatie waarin geweld een rol speelt, kunnen rekenen op
adequate preventieve en curatieve hulp. In een meersporen-aanpak bieden wij ondersteuning aan
plegers, slachtoffers en kinderen als getuigen van geweld. Wij willen ook dat de achterliggende
problematiek(en) van het geweld worden aangepakt.
2.2
Aanleiding
In 2003 is in een convenant de samenwerking tussen verschillende partijen met betrekking tot de
aanpak van huiselijk geweld in de gemeente ’s-Hertogenbosch vastgelegd. In 2005 is de
samenwerking tussen verschillende partijen in het district Maasland vastgelegd in een convenant.
Sindsdien zijn er veel ontwikkelingen geweest op het terrein van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Deze convenanten voldoen niet meer aan de huidige eisen en beslaan ook niet
de volledige regio Brabant Noord.
Deze oude convenanten komen te vervallen met het tekenen van dit convenant.
Met dit convenant willen we bestaande samenwerkingsverbanden en –afspraken met betrekking tot
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling niet doorkruisen, maar er juist bij aansluiten.
Het gaat daarbij om:
• Veiligheidshuis ’s-Hertogenbosch;
• Veiligheidshuis Maas en Leijgraaf;
• Wet Tijdelijk Huisverbod;
• Zorg voor Jeugd;
• Centra voor Jeugd en Gezin;
• Protocol voor effectieve samenwerking aanpak kindermishandeling;
• Convenant: ‘Met het oog op de kinderen’.

1

Wanneer wij in dit document spreken over huiselijk geweld en kindermishandeling, bedoelen wij alle vormen van huiselijk

geweld, zoals beschreven in de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat dan om huiselijk geweld,
kindermishandeling, ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Een uitgebreide definitie
is te vinden in bijlage 1.
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3.

Overwegingen

De betrokken partijen overwegen dat:
• iedere organisatie vanuit haar eigen deskundigheid deelneemt aan het convenant.
• iedere organisatie ernaar streeft haar werkzaamheden bij de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling op efficiënte en effectieve wijze aan te laten sluiten op de
werkzaamheden van andere organisaties;
• het hiervoor noodzakelijk en wenselijk is, onderling gegevens uit te wisselen;
• zij zich ervan bewust zijn dat zij bij het uitwisselen van gegevens gehouden zijn aan de op
hen van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
3.1
•
•

3.2
•
3.3
•
•
•

Overheid
huiselijk geweld en kindermishandeling grote maatschappelijke problemen zijn, die de
grenzen van de privésfeer overschrijden;
Huiselijk geweld en kindermishandeling de meest voorkomende geweldsvormen in onze
samenleving zijn, de meeste slachtoffers veroorzaken en daarmee een Veiligheidsprobleem
is, dat behoort tot het terrein van openbare orde en veiligheid.
Strafrecht
geweld tegen personen een strafbaar feit is;
Hulpverlening
het ondergaan van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling en/ of het getuige zijn van
huiselijk geweld bij kinderen schadelijk is;
de aanpak van huiselijk geweldproblematiek en kindermishandeling baat heeft bij een
hulpaanbod in een zo vroeg mogelijk stadium aan slachtoffers, daders en getuigen;
een systeem- en intergenerationele benadering belangrijk is bij huiselijk geweldproblematiek
en kindermishandeling;
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4.

Overlegstructuur

Hieronder zullen wij de overlegstructuur van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
beschrijven.
4.1
Overlegstructuur
De overlegstructuur tussen de partijen is op de volgende manier georganiseerd:
4.1.1
•

•

•

•
•

•

4.1.2
•

Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Deelnemers:
o Bestuurders van de gemeenten met het onderwerp Huiselijk Geweld in hun
portefeuille;
Toehoorders:
o Hun ambtelijke ondersteuners (op uitnodiging);
o De Coördinator Steunpunt Huiselijk Geweld;
o De ambtelijke secretaris (beleidsmedewerker huiselijk geweld van de
centrumgemeente).
Taken:
o Goedkeuren van beleid ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling;
o Adviseren van de colleges van de gemeenten in de regio over het beleid ten aanzien
van huiselijk geweld en kindermishandeling.
o Adviseren van de colleges van de gemeenten in de regio over de bijbehorende
financiële middelen.
Bijeenkomsten: Ten minste twee maal per jaar, meer indien nodig.
Voorzitter: Wethouder van de centrumgemeente ’s-Hertogenbosch met huiselijk geweld in
zijn/ haar pakket. Indien hij/zij verhinderd is, wordt vanuit de centrumgemeente een
vervangende voorzitter aangewezen uit de andere deelnemende portefeuillehouders.
Verdere afspraken:
o Indien de bestuurder verhinderd is, zal de gemeente zorgen dat een vervang(st)er
aanwezig is;
o De ambtelijke secretaris zendt de stukken van het Bestuurlijk Overleg Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling tijdig toe aan de deelnemers van het Bestuurlijk
Overleg Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
o De ambtelijke secretaris zendt de stukken van het Bestuurlijk Overleg Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling tijdig toe aan de ambtenaren met huiselijk geweld in
hun portefeuille en aan de ambtenaren met jeugd in hun portefeuille van gemeenten
in de regio.
o Het is aan de ambtenaren Jeugd van alle deelnemende gemeenten om de
wethouders Jeugd te informeren over deze stukken.
o Het is aan de wethouders Jeugd om eventueel af te stemmen en/ of een opdracht
mee te geven aan de deelnemers aan het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling.
Regiegroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Deelnemers:
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o

•

•
•
•

4.1.3
•
•
•
•

Bestuurlijke vertegenwoordigers van de branches Algemeen Maatschappelijk Werk,
Geestelijke Gezondheidszorg, Jeugdgezondheidszorg, Jeugdzorg, Maatschappelijke
Opvang, Ouderenzorg, en Verslavingszorg en de Politie.
Vijf ambtelijk vertegenwoordigers van de vijf voormalige politiedistricten in de regio
Coördinator Steunpunt Huiselijk Geweld.

o
o
Taken:
o Bewaken van het functioneren en de kwaliteit van het Steunpunt Huiselijk Geweld;
o Bewaken van de voortgang van de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling;
o Vaststellen van een eenjarig werkplan van het Steunpunt Huiselijk Geweld.
o Voorbereiden van besluiten voor het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling.
o Functioneren als een escalatieorgaan wanneer uitvoerende organisaties bij de
samenwerking in de hulpverlening tegen problemen aanlopen, die zij bilateraal niet
op kunnen lossen.
o Instellen van de werkgroepen en hun taak benoemen;
Bijeenkomsten: Ten minste twee maal per jaar, meer indien nodig.
Voorzitter: Beleidsmedewerker Huiselijk Geweld van de centrumgemeente.
Verdere afspraken:
o Wanneer een deelnemer verhinderd is, zorgt de deelnemer voor een vervanger.
o De gemeenten binnen de vijf voormalige politiedistricten overleggen onderling om
een afgevaardigde voor hun politiedistrict aan te wijzen. Binnen een voormalig
politiedistrict stemmen de afgevaardigde en de andere gemeenten zo vaak als nodig
af over het te voeren overleg binnen de Regiegroep Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling, zodat de inbreng van alle gemeenten geborgd is;
o De voorzitter van de Regiegroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zorgt
ervoor dat alle stukken van het overleg tijdig verzonden worden aan alle betrokken
ambtenaren, niet alleen aan de afgevaardigde ambtenaren.
o Instellingen binnen een branche overleggen onderling om een afgevaardigde voor
hun branche aan te wijzen. Binnen een branche stemmen de afgevaardigde en de
andere leden van dezelfde branche zo vaak als nodig af over het te voeren overleg
binnen de Regiegroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, zodat de inbreng van
alle instellingen geborgd is.
o De voorzitter van de Regiegroep Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zorgt
ervoor dat alle stukken van het overleg tijdig verzonden worden aan alle betrokken
instellingen, niet alleen aan de afgevaardigde instellingen.
Werkgroepen Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
De werkgroepen huiselijk geweld en kindermishandeling bestaan uit afgevaardigden van
relevante partners voor hun taak.
De werkgroepen komen zo vaak bij elkaar als nodig is.
De werkgroepen wijzen zelf een voorzitter aan.
Hoewel deelname aan de werkgroepen vrijwillig is, is deelname niet vrijblijvend. Wij
verwachten serieuze inzet van de deelnemers.
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Figuur 1: De organisatiestructuur
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5.

Partijen komen overeen:

5.1
Structureel beleid te voeren
De organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling
nemen de verantwoordelijkheid om structureel beleid te voeren ten aanzien van huiselijk geweld en/
of kindermishandeling, binnen de taak- en doelstelling van de organisatie.
5.1.1 Gemeenten
Gemeenten zullen:
• huiselijk geweld en kindermishandeling onderwerp van beleid maken:
o Wet maatschappelijke ondersteuning (jeugdbeleid, huiselijk geweld);
o Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
o Wet tijdelijk huisverbod.
• door middel van subsidievoorwaarden instellingen stimuleren om beleid te voeren ten aanzien
van huiselijk geweld en kindermishandeling.
• Kwaliteitscriteria voor de Centra voor Jeugd en Gezin formuleren, met betrekking tot de
deskundigheid van het personeel op het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling.
5.1.2 Instellingen
Instellingen zullen:
• een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opstellen en implementeren, conform
de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling;
• hun personeel scholen op het signaleren van, bespreekbaar maken van, doorverwijzen bij,
hulpverlenen bij en stoppen van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling;
• aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling aanwijzen;
• hun cliënten en/ of patiënten wijzen op hun beleid ten aanzien van huiselijk geweld en/ of
kindermishandeling.
• Gebruik maken van het netwerk van instellingen en vormen van ondersteuning, zoals
beschreven in het document ‘Meldcode en regionaal handelingsprotocol’ zoals vastgesteld
door het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van maart 2011.
• binnen hun mogelijkheden gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling registreren.
Ook zullen zij binnen hun mogelijkheden registreren welke acties zij hebben ondernomen om
het geweld te stoppen.
5.2
Hulpaanbod en processen af te stemmen
De organisaties die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling nemen
binnen hun mogelijkheden en taken, de verantwoordelijkheid om te zorgen voor voldoende, passend
hulpaanbod om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, te stoppen en de gevolgen
ervan te beperken.
5.2.1 Gemeenten
Gemeenten zullen:
• voldoende, passend hulpaanbod inkopen bij hulpverlenende instellingen;
• samenwerking tussen instellingen vergemakkelijken door het Veiligheidshuis, Zorg voor
Jeugd, het Centrum voor Jeugd en Gezin en Zorg(- en Advies)teams op te richten, te
ondersteunen en het gebruik ervan te stimuleren.
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5.2.2 Instellingen
Instellingen zullen:
• binnen hun mogelijkheden gevallen van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling
registreren, zodat duidelijk wordt welke hulpvraag er is;
• ernaar streven om hun hulpaanbod zoveel mogelijk evidence based te maken;
• zich op de hoogte stellen van elkaars hulpaanbod.
5.3
Verwijzingen goed te laten verlopen
De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is een ketenaanpak met verschillende
partners, die verschillende rollen vervullen. Wanneer het nodig is, verwijst men cliënten door naar
collega-organisaties in de keten.
5.3.1 Instellingen
Instellingen zullen:
• cliënten en/of patiënten tijdig doorverwijzen naar andere instellingen;
• cliënten en/ of patiënten ‘warm’ overdragen, zodat er geen hiaat in de hulpverlening ontstaat.
5.4
Privacy in acht te nemen
Om huiselijk geweld en kindermishandeling aan te kunnen pakken, is het soms nodig om het
beroepsgeheim van professionals te doorbreken. Om geschikte hulpverlening in complexe situaties
op gang te krijgen, moet een hulpverlener soms zonder toestemming van een cliënt informatie delen
met andere hulpverleners.
De leden van het gezin, over wie informatie wordt uitgewisseld hebben ook recht op privacy, vandaar
dat de beslissing om gegevens uit te wisselen zorgvuldig genomen moet worden.
Daarbij nemen de partijen de volgende regels in acht:
• Partijen wisselen gegevens uit volgens voor hun organisatie geldende wetgeving en
richtlijnen.
• Partijen wisselen gegevens uit met als doel:
o preventie van huiselijk geweld en/ of kindermishandeling;
o het op elkaar aan laten sluiten van de activiteiten van de verschillende organisaties;
o de bescherming van minderjarigen, die in aanraking komen met huiselijk geweld;
o het verzamelen van informatie voor procesbewaking, management- en
beleidsdoeleinden.
• Partijen wisselen alleen die gegevens uit, die noodzakelijk zijn voor het bereiken van het doel.
• Partijen wisselen alleen dan gegevens uit, wanneer dat noodzakelijk is voor het bereiken van
het doel.
• Partijen nemen de verantwoordelijkheid om de betrokken gezinsleden bij een casus
(schriftelijk) te informeren over:
o De gegevensuitwisseling;
o Het doel van de gegevensuitwisseling;
o De identiteit van de organisatie, die verantwoordelijk is voor de verwerking van de
gegevens.
• Partijen nemen de verantwoordelijkheid om de gegevens te beschermen tegen verlies en
onrechtmatige verwerking.
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•

Partijen nemen de verantwoordelijkheid om gegevens niet langer te bewaren dan nodig.

De betrokkenen, van wie de gegevens worden uitgewisseld, hebben de volgende rechten:
• Recht op inzage in hun eigen gegevens;
• Recht om gegevens aan te passen (corrigeren, aanvullen, verwijderen, afschermen);
• Recht op informatie over de gegevensuitwisseling en –verwerking;
• Recht op stopzetten van de gegevensuitwisseling en –verwerking op grond van bijzondere
omstandigheden.
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6.

Evaluatie en bijstelling
•
•

•

Dit convenant wordt opgesteld voor de duur van vier jaar.
Dit convenant wordt twee jaar na ondertekening geëvalueerd in de Regiegroep Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling en in het Bestuurlijk Overleg Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling.
Eventuele aanpassingen kunnen worden gedaan na besluit door het bestuur en/ of directie
van deelnemende organisaties.
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Bijlage 1: Definities
Om onduidelijkheid te voorkomen presenteren wij hieronder de definities van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Onder huiselijk geweld en kindermishandeling scharen wij ook de fenomenen
ouderenmishandeling, eergerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking. Deze vormen van
geweld vinden ook in huiselijke kring plaats. Daarnaast zijn deze vormen van geweld ook onderdeel
van de wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Huiselijk geweld (Ministerie van Justitie 2010)
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd.
Geweld is de aantasting van de persoonlijke integriteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen
geestelijk en lichamelijk geweld. De huiselijke kring bestaat uit (ex-)part-ners, gezinsleden,
familieleden of huisvrienden. Huisvrienden zijn personen die een vriendschappelijke band
onderhouden met het slachtoffer en personen uit de onmiddellijke omgeving die het slachtoffer in de
huiselijke sfeer ontmoet.
Kindermishandeling (Wet op de Jeugdzorg 2005)
Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische
of seksuele aard, die ouders of andere personen tot wie de minderjarige in een relatie van
afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt
berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch
letsel.
Ouderenmishandeling (Comijs e.a. 1996)
Onder mishandeling van een ouder persoon (iemand vanaf 65 jaar) verstaan we ‘al het handelen of
nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de
oudere staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of
materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is
van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid.’
Eergerelateerd geweld (Bureau Beke 2005)
Eergerelateerd geweld omvat elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld in reactie op een
(dreiging van) schending van de eer van een man of een vrouw en daarmee van zijn of haar familie
waarvan de buitenwereld op de hoogte is of dreigt te raken.
Vrouwelijke genitale verminking (KNMG 2010)
Vrouwelijke genitale verminking (VGV) ofwel meisjesbesnijdenis is een gedeeltelijke of volledige
verwijdering of elke andere beschadiging van de vrouwelijke genitaliën zonder medische noodzaak.
De mate en vorm van verminking varieert.
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Bijlage 2: Taken, rollen en verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen
Branche

Organisaties

Lokale overheid

Centrumgemeente ’sHertogenbosch
Regiogemeenten

Steunpunt Huiselijk
Geweld

Steunpunt Huiselijk Geweld
– Brabant Noord

Algemeen
Maatschappelijk Werk

Juvans

Aanzet

Regionaal Maatschappelijk
Centrum – Land van Cuijk
Delta

Dommelregio

Jeugdgezondheidszorg

GGD Hart van Brabant
Vivent

Pantein

Thebe

Taken, rollen en
verantwoordelijkheden
• Regie voeren op de regionale
aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
• Regie voeren op de lokale aanpak
van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
• Met de andere regiogemeenten en
de centrumgemeente afstemmen
over de regionale aanpak van
huiselijk geweld en
kindermishandeling.
• Uitvoering geven aan de aanpak
van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
• Interventieteam Huiselijk Geweld
• Informatie
• Hulp en begeleiding
• Interventieteam Huiselijk Geweld
• Informatie
• Hulp en begeleiding
• Interventieteam Huiselijk Geweld
• Informatie
• Hulp en begeleiding
• Interventieteam Huiselijk Geweld
• Informatie
• Hulp en begeleiding
• Interventieteam Huiselijk Geweld
• Informatie
• Hulp en begeleiding
• Interventieteam Huiselijk Geweld
• Jeugdgezondheidszorg 4-19
• Opvoedingsondersteuning
• Kraamzorg
• Jeugdgezondheidszorg 0-4
• Opvoedingsondersteuning
• Gespecialiseerde thuisbegeleiding
• Kraamzorg
• Jeugdgezondheidszorg 0-4
• Opvoedingsondersteuning
• Gespecialiseerde thuisbegeleiding
• Kraamzorg
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Maatschappelijke
opvang

Stichting Maatschappelijke
Opvang 's-Hertogenbosch

Stichting Maatschappelijke
Opvang Verdihuis
Politie

Politie Brabant Noord

Jeugdzorg

Bureau Jeugdzorg - Brabant
Noord

GGZ

Oosterpoort
Maashorst
GGZ Oostbrabant

Reinier van Arkelgroep

Herlaarhof (Jeugd GGZ)
Verslavingszorg

Novadic Kentron

Thuiszorg

Vivent

• Jeugdgezondheidszorg 0-4
• Opvoedingsondersteuning
• Crisisopvang
• Opvang van vrouwen en kinderen
die slachtoffer zijn van huiselijk
geweld.
• Hulpverlening aan slachtoffers van
huiselijk geweld.
• Crisisopvang
• Crisisopvang voor vrouwen en
kinderen.
• Opsporen van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
• Aanhouden van (vermoedelijke)
daders van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
• Slachtoffer(s) doorverwijzen naar
hulpverlening.
• Indiceren voor (vrijwillige)
hulpverlening.
• Onderzoek van meldingen van
(vermoedelijke)
kindermishandeling.
• Jeugdbeschermingsmaatregelen
uitvoeren.
• Jeugdhulpverlening
• Jeugdhulpverlening
• Psychische en Psychiatrische
hulp
• Crisisdienst
• Psychische en Psychiatrische
hulp
• Crisisdienst
• Psychiatrische en Psycho-sociale
problematiek bij kinderen (0-18)
• Informatie en advies voor
(mogelijk) verslaafden en hun
omgeving)
• Verslavingszorg (ook voor
jongeren)
• Hulp bij het huishouden
• Verzorging en verpleging (thuis)
• Gespecialiseerde verpleging
(thuis)
• Nachtzorg (thuis)
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Pantein

Thebe

BrabantZorg

Gehandicaptenzorg

MEE ’s-Hertogenbosch

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MEE Noord Oost Brabant

•
•
•
•

Hulp bij het huishouden
Verzorging en verpleging (thuis)
Specialistische verpleging
Hulp bij het huishouden
Verzorging en verpleging (thuis)
Specialistische verpleging
Hulp bij het huishouden
Specialistische verzorging en
verpleging (thuis)
Begeleiding van mensen met een
beperking.
Begeleiding van familie van
mensen met een beperking.
Doorverwijzen naar geïndiceerde
gehandicaptenzorg
Kortdurende ondersteuning en
begeleiding van mensen met een
beperking (en hun familie).
Begeleiding van mensen met een
beperking.
Begeleiding van familie van
mensen met een beperking.
Doorverwijzen naar geïndiceerde
gehandicaptenzorg
Kortdurende ondersteuning en
begeleiding van mensen met een
beperking (en hun familie).
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