Ieder mens telt

Aan de leden van de Tweede Kamer
t.a.v. de Vaste Kamercommissie voor
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

De branche voor maatschappelijke opvang, beschermd & begeleid wonen en vrouwenopvang

Per e-mail: cie.vws@tweedekamer.nl

Datum

Bijlage(n)

6 december 2017

3

Contactpersoon

Doorkiesnummer

Johan Gortworst

(06) 23 09 13 12

Onderwerp

Ons kenmerk

Bespreking begroting ministerie VWS /
Aanpak Huiselijk Geweld

FO17-078-5.1.b

Geachte leden,
Naar aanleiding van de bespreking van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport wil de Federatie Opvang u ten aanzien van de aanpak van huiselijk geweld enkele punten
onder uw aandacht brengen met het verzoek deze in te brengen in het overleg met de Minister. De
Federatie Opvang heeft met instemming kennisgenomen van de toezegging van de Minister om de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling tot één van de prioriteiten van zijn regeerperiode
te maken. De vrouwenopvang werkt vanzelfsprekend graag mee aan het landelijk programma dat in
voorbereiding is. We zijn daarom hoopvol dat de Minister de onderstaande aandachtspunten
onderkent en met maatregelen komt zodat de slachtoffers de hulp kunnen krijgen die ze nodig
hebben.
Na het melden volgt helpen!
In Nederland worden jaarlijks honderdduizenden mensen slachtoffer van huiselijk geweld. Jaarlijks
overlijden meer dan 50 vrouwen, mannen en kinderen aan de gevolgen van huiselijk geweld en
kindermishandeling. De vrouwenopvang merkt dagelijks dat de vraag naar veilige opvang en hulp
omvangrijk is. De crisisopvang zit vol. Soms wachten vrouwen maanden in een opvang voor ze door
kunnen stromen naar een vervolgopvang of een zelfstandige woning. We signaleren dat de
hulpvragen toenemend complex zijn. Het kost meer tijd en veel expertise om te zorgen voor herstel
en waarborgen voor structurele veiligheid van de cliënten. De uitstroom stagneert door een tekort
aan woningen en door een opeenstapeling van bureaucratische regels. De Nationale Ombudsman
heeft deze problemen indringend in beeld gebracht in zijn rapport ‘Vrouwen in de knel’. Ook het
Toezicht Sociaal Domein constateert in het rapport ‘Moeder en kind verlaten de opvang. (Wie) is dat
een zorg?‘ een waslijst aan problemen in de nazorg.

Piet Mondriaanplein 25 • 3812 GZ Amersfoort • Postbus 830 • 3800 AV Amersfoort • Tel. 033 460 89 00
www.opvang.nl • secretariaatfo@opvang.nl • Kamer van Koophandel 41183207 • IBAN: NL69INGB0687196345 • BIC: INGBNL2A

Er wordt momenteel geïnvesteerd in versterking van Veilig Thuis. En er liggen plannen klaar voor nog
meer investeringen in Veilig Thuis. De vrouwenopvang juicht een kwalitatieve sterke meld- en
adviesstructuur toe. En het is ook bijzonder belangrijk dat er laagdrempelige toegang is tot hulp en
advies, zonder wachtlijsten. Na het melden begint de hulpverlening. Aangezien het jaren kan duren
voordat mensen hulp zoeken bij huiselijk geweld, moet er rekening mee gehouden worden dat veel
meldingen omgezet zullen worden in een hulpverleningstraject. Op veel plekken is de afgelopen
jaren echter bezuinigd op de capaciteit van de opvang en hulpverlening. Dit vindt de Federatie
Opvang een ongewenste en onlogische ontwikkeling. De sterke ontwikkeling van Veilig Thuis maakt
de omvang van het probleem van huiselijk geweld en kindermishandeling zichtbaar. De Federatie
Opvang pleit er daarom voor te bewaken dat de versterking van Veilig Thuis in de gemeenten niet
ten koste mag gaan van de opvang en hulpverlening. Het pleit juist voor een versterking van de
samenwerking in de keten. Het is essentieel dat de keten in de volle breedte wordt benut. De
budgetten van de decentralisatie uitkering vrouwenopvang zijn daartoe niet toereikend.
Normenkader kwaliteit
Kenmerkend voor de vrouwenopvang is de samenwerking in een landelijk stelsel van opvang dat zijn
waarde elke dag opnieuw bewijst. Onder de vml. staatssecretaris Van Rijn is ingezet op het
vaststellen van een basiskwaliteit voor de opvang van de slachtoffers van huiselijk geweld die voor
alle aanbieders geldt.1 Het was zijn doel om in 2018 een uniforme basiskwaliteit vast te stellen.2
Binnen het VNG – Federatie Opvang programma RegioAanpak Veilig Thuis (2014 – 2016) zijn hiertoe
belangrijke stappen gezet. De vrouwenopvang heeft nu het initiatief genomen om, voortbouwend op
de resultaten van dit programma, zelf een normenkader te ontwikkelen dat tot doel heeft tot die
uniforme basiskwaliteit te komen. De vrouwenopvang rekent hierbij graag op de steun van de
Minister.
Actie nodig voor oplossing bureaucratische problemen
De rapporten van de Nationale Ombudsman en Toezicht Sociaal Domein vragen om een doelgericht
landelijk actieplan. Federatie Opvang handhaaft haar voorstel zoals geuit in de brief van 24 oktober
2017 (bijlage) voor een landelijk gecoördineerde aanpak. Sinds het uitkomen van deze rapporten
heeft de Federatie Opvang geïnvesteerd in het bespreken van de rapporten met de leden en met de
deskundigen in de sector. De roep van de professionals is luid en duidelijk: ‘Wij willen graag, maar de
instanties moeten ook willen en hun beleid onderling afstemmen!’ Federatie Opvang signaleert,
vooral als het om het maken van afspraken gaat tussen de gemeenten, een grote
handelingsverlegenheid. Federatie Opvang stelt daarom voor om aan de hand van de knelpunten en
aandachtspunten die geïnventariseerd zijn (zie bijlagen), een landelijk actieplan op te stellen met
meetbare resultaten. Federatie Opvang doet als voorstel om de vrouwenopvang landelijk als pilot
aan te merken waarin de leefwereld van de cliënten als uitgangspunt wordt genomen in plaats van
de systeemwereld. We zijn ervan overtuigd dat de oplossingen die hier gevonden worden, ook
bruikbaar zijn binnen de daklozenopvang en andere sectoren waar cliënten in de problemen komen
door een stapeling van regelgeving.
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Wilt u de Minister vragen naar zijn reactie op onze aandachtspunten en voorstellen?
Voor meer informatie kunt u terecht bij de heer J.A. Gortworst, senior beleidsadviseur,
telefoonnummer (06) 23 09 13 12.

Met vriendelijke groet,
Vereniging Federatie Opvang

Jan Laurier
voorzitter
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