Betreft:

Gevraagd advies inzake de notitie ‘Regiovisie geweld
in huiselijke kring Hollands Midden’, versie mei 2013.
Uitgebracht d.d. 20 juni 2013 door de Adviesraad WMO Leiden
1.
Inleiding
Hierbij adviseert de Adviesraad WMO Leiden over de notitie ‘Regiovisie geweld in huiselijke kring
Hollands Midden’, door de gemeente Leiden ter advisering voorgelegd op 21 mei 2013. De notitie is
een helder en leesbaar stuk. De Adviesraad onderschrijft de brede geïntegreerde visie, het plan van
aanpak en de gestelde prioriteiten.
De Adviesraad verwijst naar zijn eerder uitgebrachte ongevraagde advies van 25 april 2013 inzake
slachtoffers van huiselijk geweld (zie bijlage). Hierin genoemde adviezen zijn aanvullend op de
adviezen inzake deze notitie en verdienen derhalve aandacht in de uitvoering van het plan van aanpak.
2.
2.1

Adviezen
p. 2 met betrekking tot landelijke cijfers huiselijk geweld. De Adviesraad vraagt zich af op
welke cijfers genoemde landelijke percentages zijn gebaseerd. In de voorbereidingen voor het
ongevraagde advies waren, zover de Raad kon nagaan, geen recente (vanaf 2008) landelijke
cijfers beschikbaar. De Adviesraad wil graag een kopie van het cijfermateriaal ontvangen om
zo de getallen voor de regio en de stad te kunnen vergelijken.

2.2

p. 8 met betrekking tot inzet van eigen kracht en gebruik van het sociale netwerk. De Raad
adviseert ook zelforganisaties hierbij te betrekken. De Adviesraad onderschrijft de inzet van
eigen kracht en het sociale netwerk en vraagt zich af op welke manier dit kan worden
vormgegeven. Uitgegaan moet worden van realistische doelen. Mensen in een situatie met
huiselijk geweld zullen veelal moeizaam regie over de eigen situatie kunnen voeren.

2.3

p. 11 met betrekking tot onvoldoende heldere verdeling van taken en verantwoordelijkheden
in de huidige ketensamenwerking. Hier genoemde tekortkomingen in de samenwerking
komen niet overeen met het beeld dat de Adviesraad heeft gekregen bij de voorbereidingen
voor bovengenoemd ongevraagd advies. Vanzelfsprekend onderschrijft de Adviesraad deze
aanpak wanneer verbetering in de regie en de efficiëntie/effectiviteit nodig is en ten gunste
komt aan de kwaliteit van de hulpverlening aan de slachtoffers van huiselijk geweld.

2.4

p. 20, p. 28 en p. 29 met betrekking tot de zorgcoördinator. Evident is dat de
zorgcoördinator een belangrijke spil vormt in de uitvoering. De Adviesraad pleit voor een
zorgcoördinator die strikt vanuit cliëntbelang functioneert om goed vorm te kunnen geven
aan het concept van één gezin één plan één regisseur. Verder adviseert de Raad bij de
uitwerking van het plan van aanpak (wie doet wat) een zorgvuldige omschrijving van taken en
bevoegdheden van een zorgcoördinator te maken.

2.5

p. 34, bijlage 4: Bij de gesprekspartners in de opvang voor huiselijk geweld in de regio wordt
Stichting De Binnenvest gemist. De Adviesraad adviseert deze organisatie eveneens te
betrekken bij de totstandkoming van de regiovisie.
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