
 
 

 

 
 
 
 

Fractie: PvdA 

Naam: Rien van der Velde 

Onderwerp: Huiselijk Geweld 

Datum indiening vragen: 25 maart 2020 

 
 
 
Vragen: 
 
Het gaat om huiselijk geweld in diverse variëteiten: psychisch, seksueel en fysiek. 
Daarom de volgende vragen met daarin impliciet een oplossing welke gezien recente 

maatregelen bij de BM ligt. Nu de Corona  maatregel tot 1 juni loopt is aandacht hiervoor 
extra nodig.  

 

1. Heeft het sociaal team huiselijk geweld als 1 van haar speerpunten in tijden van 
Corona crisis, met beperkte mogelijkheden van het sociaal team? 

 
Veiligheid is altijd al één van de speerpunten van de professionals van Sociaal 

Team NOP en USD. Dat is niet veranderd in de huidige situatie 
 

 
2. Bij sprake  huiselijk geweld heeft een soc minder mogelijkere en vraagt bij beoordelen 

veel ervaring. Hoe wordt het ingeregeld? 

 
In het geval van (vermoedens van) huiselijk geweld maken de professionals 

van Sociaal Team NOP en USD gebruik van bestaande structuren. Hieronder 
vallen onder andere Veilig Thuis, steunpunt huiselijk geweld en de 

dienstverlening van Samen Veilig Midden Nederland. In normale 
omstandigheden is een huisbezoek een onderdeel van de te ondernemen 

stappen. Over het algemeen worden er door professionals van Sociaal Team 
NOP of USD geen huisbezoeken uitgevoerd, maar wordt bijvoorbeeld met 

digitale middelen contact gezocht. In situaties die hier nadrukkelijk om vragen 

wordt wel een huisbezoek gedaan. Ook Veilig Thuis doet waar nodig een 
huisbezoek om een goede inschatting te kunnen maken van de situatie en 

passende hulp in te zetten.  
 

3. Ervaren van huiselijk geweld onder de huidige regelingen is ongelofelijk zwaar voor 
degene die geweld ondergaan; uitzichtloos, geen uitvlucht en continu druk. Is het 

mogelijk om binnen de gemeente of met veilig thuis een ruimte = faciliteit waar mensen 
naar toe kunnen> al was het maar om de situatie te ontvluchten ( en om gewoon hun 

thuiswerk te doen). Zo ook voor kinderen om op school te kunne zijn. 

 
Met het onderwijs zijn afspraken gemaakt over de opvang van kinderen die in 

een onveilige thuissituatie zitten. Daarmee is deze opvangmogelijkheid niet 
alleen beschikbaar voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, maar ook 

voor kinderen die thuis in een minder veilige situatie zitten. Net als in de 
situatie voor de uitbraak van het coronavirus is er, in uitzonderlijke gevallen 

ook 24-uurs opvang beschikbaar. 



Aanbieders van dagopvang voor volwassenen bieden alternatieven voor hun 
reguliere dienstverlening en staan veelvuldig in contact met hun cliënten en hun 

omgeving. Wanneer de situatie er nadrukkelijk om vraagt wordt er een 

passende oplossing gezocht. 
 

4. Kortom is er nu nieuw aanpassend beleid gemaakt? 
 

Ja, zie antwoord op vraag 3 
 

5. Heeft het soc. team een soort prioriteiten lijstje van wat echt niet verwaarloosd kan 
worden? Huiselijk geweld is er 1 van.  

 
Professionals van Sociaal Team NOP en USD werken niet met een 

prioriteitenlijstje, maar met een uitgebreide set aan levensgebieden waardoor 

er ook zicht is op risico’s als inkomen, huisvesting, etc. Zie daarnaast ook het 
antwoord op vraag 1. Daarnaast voeren de professionals van Sociaal Team NOP 

en USD  perspectiefregie op situaties waar maatwerkvoorzieningen ingezet zijn 
en hebben zij over het algemeen de gezinnen met een verhoogd risico goed in 

beeld. 
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