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Nieuw handelingsprotocol Steunpunt Huiselijk Geweld
De Federatie Opvang, MOgroep en GGD Nederland hebben een nieuw handelingsprotocol Steunpunten
Huiselijk Geweld (SHG’s) ontwikkeld. De Steunpunten Huiselijk Geweld krijgen per 1 juli 2013 de
bevoegdheid om meldingen van huiselijk geweld te ontvangen.
De nieuwe bevoegdheden zijn onderdeel van de Wet Verplichte Meldcode, die op 1 juli 2013 van kracht
wordt. Door de nieuwe wet wordt het SHG een advies- en meldpunt voor alle vormen van huiselijk
geweld.
Het SHG heeft in eerste instantie een steunende en adviserende functie voor iedereen die op de een of
andere wijze met huiselijk geweld in aanraking komt. De Wet Verplichte Meldcode regelt dat het SHG de
bevoegdheid krijgt meldingen van huiselijk geweld te registreren, de noodzaak van toeleiding naar
passende hulp te onderzoeken en zo nodig de toeleiding naar deze hulp te organiseren. Nederland telt 35
Steunpunten Huiselijk Geweld. De Steunpunten ontvangen op jaarbasis ongeveer 50.000 adviesvragen,
consultaanvragen en meldingen.
Het doel van het handelingsprotocol is het ontwikkelen van een eenduidige werkwijze zodat voor burgers
en professionals duidelijk is hoe de SHG’s omgaan met meldingen. Het handelingsprotocol waarborgt ook
een goede kwaliteit in de uitvoering van de nieuwe bevoegdheden van de SHG’s. De SHG’s zijn blij dat
met deze bevoegdheden hun rol in de aanpak van huiselijk geweld wordt versterkt.
De wettelijke taken en de daaraan gekoppelde bevoegdheden van het SHG om meldingen over huiselijk
geweld vast te leggen en gegevens over deze meldingen zo nodig aan een hulpverlenende instantie, aan
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en/of aan de politie te verstrekken, vraagt om een
zorgvuldige en uniforme werkwijze. Daarom is een handelingsprotocol ontwikkeld.
Het is het eerste landelijke handelingsprotocol SHG dat is gemaakt. Hierdoor beschikken de SHG’s direct
na de invoering van de wet over een kader waarbinnen zij hun taken kunnen uitoefenen. Daarnaast
mogen zij ook informatie bij derden inwinnen om zo een plan van aanpak te kunnen maken. Bij dit plan
van aanpak worden de mensen om wie het gaat zo veel mogelijk betrokken.
Doel van het contact met de advies– of consultvrager of met de melder is zicht te krijgen
op wat de melder van het SHG verwacht én om hem duidelijk te maken welke mogelijkheden het
SHG heeft in de aanpak van huiselijk geweld. Het verschil tussen een advies en een melding is dat in
geval van advies het SHG zich beperkt tot het geven van advies aan de adviesvrager. In geval van een
melding, legt het SHG gegevens van de leden van het cliëntsysteem vast, beoordeelt het SHG de melding
en spant het zich zo nodig in om alle betrokkenen toe te leiden naar passende hulp.
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