
 

 

PROJECT HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING 

Bijgesteld beleidsplan d.d. september 2016 

 

 

KADER 

De opdracht voor het project ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’ is door het Platform 

Jeugdhulpverlening gegeven aan st. Schuilplaats, st. De Vluchtheuvel en het ds. Kerstencentrum.  

Het beleidsplan is opgesteld conform het vastgestelde plan van aanpak (maart 2015) en is leidend in 

de werkwijze van de aandachtsfunctionarissen van het project Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling. Het beleidsplan bevat de doelstellingen van het project. Deze doelstellingen zijn 

nader uitgewerkt in concrete actiepunten. In september 2017 zal een evaluatie op dit beleidsplan 

geschreven worden.  

 

DOELSTELLINGEN 

De drie instellingen binnen het project Huiselijk Geweld en hebben een expliciete binding aan 
verschillende reformatorische kerken en dienen te fungeren als ‘kartrekkers’ van het project.  
 
Door het project willen we het volgende bereiken (overgenomen uit de opdracht van het Platform 
Jeugdhulpverlening):  
1. De kerkelijke achterban (ambtsdragers, jeugdwerkers, gemeenteleden, instellingen) is 

geïnformeerd over de inhoud van huiselijk geweld en kindermishandeling, signalen, risico’s en de 
mogelijkheden van aanpak door de betrokkenen in deze.  

2. De kerkelijke achterban is zich bewust van factoren die de geslotenheid in eigen kring bevorderen 
en heeft kennis over hoe zij deze geslotenheid kunnen verminderen.  

3. Aanwezigheid van aandachtsfunctionarissen binnen de drie instellingen die laagdrempelig en 
toegankelijk zijn voor vragen op het gebied van huiselijk geweld en seksueel misbruik. Zij creëren 
laagdrempelige doorverwijsmogelijkheden naar professionele hulpverlening. De verwijzingen 
zullen plaatsvinden naar de verschillende instellingen die in onze achterban werkzaam zijn.  

4. De aandachtsfunctionarissen zijn het aanspreekpunt voor seculiere organisaties op het terrein van 
huiselijk geweld en seksueel misbruik binnen de reformatorische gezindte en informeren en 
adviseren over de benaderingsmogelijkheden en aanpak deze problematiek.  

 

BETROKKENEN 

De aandachtsfunctionarissen zijn de volgende personen:  
- Vanuit ds. G.H. Kerstencentrum: mw. G.J. van den Belt  

- Vanuit st. De Vluchtheuvel: mw. J.C. Zwerus  

- Vanuit st. Schuilplaats: mw. S. Snoei 



 

 
 

 

ACTIVITEITEN  

Per doelstelling worden concrete acties beschreven met een tijdpad en een inschatting van het aantal 
jaarlijks benodigde uren.  

 

 

Doelstelling 1:  

De kerkelijke achterban (ambtsdragers, jeugdwerkers, gemeenteleden, instellingen) is 
geïnformeerd over de inhoud van huiselijk geweld en kindermishandeling, signalen, risico’s en de 
mogelijkheden van aanpak door de betrokkenen in deze.  

 

Doelstelling 2:  

De kerkelijke achterban is zich bewust van factoren die de geslotenheid in eigen kring bevorderen 
en heeft kennis over hoe zij deze geslotenheid kunnen verminderen.  

 

 Activiteit  Tijdpad  Uren p.j. 

a. Het is van belang dat het project brede bekendheid binnen de 
reformatorische achterban kent. Dit vraagt een stevige 
positionering en structurele terugkeer. De, onder ons bekende, 
krant, tijdschriften en kerkbladen zijn hier bij uitstek geschikt 
voor. Concreet betekent dit het volgende: 

- Publicatie in het Reformatorisch Dagblad bij aanvang van het 
project. 

- Vrij snel na start van het project zal er een artikel opgenomen 
worden in de kerkboden van de betrokken kerken.  

- Begin 2016 zullen de kerkenraden afzonderlijk benaderd 
worden met een verzoek om een bijdrage op te nemen in de 
plaatselijke kerkbode.  

- Het jongerenblad Daniel en onderwijsblad Criterium zullen 
eveneens aandacht besteden aan het thema huiselijk geweld 
en kindermishandeling waarbij het project betrokken is. 

- Structureel terugkerende opiniërende artikelen in het 
Reformatorisch Dagblad. (jaarlijks) 

Doorlopend 

 

10 

b. Scholen en kerken kunnen gebruik maken van het 
trainingsaanbod die op maat ontwikkelt kan worden door de 
aandachtsfunctionarissen. Er wordt een plan gemaakt voor de 
concrete invulling hiervan wat betreft financiering en benadering 
van de scholen en kerken.  

2017 30 

c. Op de sites van de drie betrokken organisaties zal melding 
gemaakt worden van het project. Eveneens dient het mogelijk te 
zijn dat mensen een formulier in kunnen vullen waarna ze 
teruggebeld worden door de aandachtsfunctionaris.  

2015 - 

d. Het Ds. G.H. Kerstencentrum, Schuilplaats en De Vluchtheuvel 
vormen de ‘kartrekkers’ van het project “Huiselijk geweld en 

Jaarlijks  50 



 

seksueel misbruik”. Daarnaast zijn echter veel andere 
hulpverlenende instellingen actief in reformatorische kring. Denk 
aan Eleos, Psychologenpraktijk Brouwer, enz. De kartrekkers van 
het project organiseren met regelmaat (het streven is: jaarlijks) 
een conferentie over huiselijk geweld en seksueel misbruik, waar 
andere instellingen nadrukkelijk bij worden betrokken. Door 
middel van deze conferentie wordt gewerkt aan versterking van 
de aanpak van huiselijk geweld in reformatorische kring en aan 
een goede ketenaanpak bij huiselijk geweld en seksueel misbruik. 
Bestaande en opgebouwde expertise wordt onderling 
uitgewisseld.  
 

 

Doelstelling 3:  

Aanwezigheid van aandachtsfunctionarissen binnen de drie instellingen die laagdrempelig en 
toegankelijk zijn voor vragen op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij creëren 
laagdrempelige doorverwijsmogelijkheden naar professionele hulpverlening. De verwijzingen 
zullen plaatsvinden naar de verschillende instellingen die in onze achterban werkzaam zijn.  

 

 Activiteit  Tijdpad  Uren p.j.  

e. De aandachtsfunctionarissen zijn beschikbaar voor 
consultvragen. De aandachtsfunctionaris zal conform de 
taakomschrijving handelen. Contact met een adviesvrager vindt 
zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een week plaats. 

Doorlopend  90 

f. De aandachtsfunctionarissen stellen een sociale kaart op die als 
groeidocument wordt gehanteerd. Deze sociale kaart wordt 
gebruikt bij doorverwijzing naar instellingen die in onze 
achterban werkzaam zijn.  

2016 5 

g. Om invulling te geven aan de functie van aandachtsfunctionaris 
en aan de uitvoering van het project voeren de 
aandachtsfunctionarissen geregeld onderling overleg. Dat 
overleg gebeurt per mail of telefonisch, driemaal per jaar is een 
overleg waarbij ook intervisie wordt gehouden.  

Doorlopend  30 

 

Doelstelling 4:  
De aandachtsfunctionarissen zijn het aanspreekpunt voor seculiere organisaties op het terrein van 
huiselijk geweld en kindermishandeling binnen de reformatorische gezindte en informeren en 
adviseren over de benaderingsmogelijkheden en aanpak deze problematiek.  
 

 Activiteit  Tijdpad  Uren p.j. 

g. Vanwege de veelheid van seculiere organisaties is het onmogelijk 
om allen te informeren over het project Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. Daarom is besloten om te richten op Veilig 
Thuis, dé organisatie die verantwoordelijk is voor onderzoek 
rondom Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, de 
jeugdbeschermingsorganisaties en de CJG’s.  
Deze organisaties zullen geïnformeerd worden over het project 
middels een informatiepakket. Bij dit informatiepakket wordt 
nadrukkelijk een aanbod gedaan voor het organiseren van een 

2016, daarna 
doorlopend  

20 



 

informatiebijeenkomst. Vanwege het beperkte budget van het 
project zullen hiervoor kosten in rekening worden gebracht.  
 

Totaal jaarlijks benodigde uren project (inschatting)  235 

 

 

VERANTWOORDING 

Na twee jaar vindt er een evaluatie plaats met de betrokken kerken. In overleg tussen het Platform 

Jeugdhulpverlening en de betrokken instellingen zal de wijze van evaluatie nog worden bepaald.  

 


