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Geachte heer, mevrouw, 

Op 6 februari j. l. heeft een informatieve raadssessie plaatsgevonden betreft 
veiligheidsvraagstukken die met de transitie in het sociaal domein straks de 
verantwoordelijkheid zijn van gemeenten en een presentatie over de ontwikkelingen binnen 
het passend onderwijs. Zoals beloofd ontvangt u de presentatie die als bijlage is gevoegd. 

Verder geef ik naar aanleiding van de vragen nog een korte toelichting op de twee wegen 
die mogelijk zijn in geval van huiselijk geweld en kindermishandeling: 

1. melden bij een meldpunt als het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) of het Advies en 
Meldpunt Kindermishandeling (AMK); 

2. melden bij de politie. 
In feite maakt het voor het vervolgtraject niet uit welke weg de melder kiest. De politie 
schakelt namelijk altijd het SHG in en wanneer er sprake is van kinderen in het huishouden 
dan wordt er ook een zorgmelding gedaan bij het AMK. Het SHG schakelt waar nodig (bij 
vermoeden van strafbaar feit) de politie in. 

Het huidige AMK en SHG hebben binnen de wet een onderzoeksfunctie. Hiermee mogen zij 
een onderzoek instellen naar vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit 
wordt straks onverkort overgenomen in het nieuw te vormen Advies en Meldpunt Huiselijk 
geweld en Kindermishandeling (AMHK). Wanneer het AMK of SHG een vermoeden van een 
strafbaar feit signaleren dan wordt de politie betrokken en wanneer nodig kan het OM 
besluiten te vervolgen of kan er bijvoorbeeld, met instemming van de burgemeester, gebruik 
worden gemaakt van een tijdelijk huisverbod, waarmee de dader, tijdelijk, uit de 
woonomgeving wordt geweerd. 
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Overigens is er, ook als de melding bij de politie wordt gedaan, niet altijd sprake van een 
aangifte door betrokkenen. Het is van belang dat hulp op gang wordt gebracht, vrijwillig waar 
het kan, met dwang als het moet. Via welke route de melding ook binnenkomt er is altijd 
sprake van afstemming tussen politie en het SHG enlof het AMK, en van de inzet van 
onderzoek, vervolging en hulpverlening waar nodig. 

Tevens maak ik van de gelegenheid gebruik om u te melden, dat wij ons niet herkennen in 
de alarmerende berichtgeving in de media over de derde rapportage van de Transitie 
commissie Stelselwijziging Jeugd (TSJ). Alhoewel het een enorme opgave is waar we voor 
staan liggen wij goed op koers op de punten die door de TSJ als voorwaarde zijn genoemd 
voor een 'zachte landing': 

Wij hebben afspraken gemaakt met Zorg en Zekerheid 
Wij hebben voldoende duidelijkheid over het budget om de stappen te kunnen zetten 
die nodig zijn 

- Wij zijn niet verplicht tot samenwerkingsafspraken met andere gemeenten omdat 
Haarlemmermeer een eigen jeugdregio is. 
De Raad heeft de Koers vastgesteld, gedragen door professionals en inwoners 
We zijn met de jeugdhulpaanbieders bezig waar nodig de afspraken uit het transitie
arrangement te vertalen naar de individuele instellingen en hebben dit proces met 
bureau jeugdzorg afgerond, zodat we tijdig het ministerie van Justitie hierover 
konden informeren (zie bijlage). 

Hopend u voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, 
name/s d^bn, / ^ 

TeSerstigt' 
/ethouder Duurzaamheid, Werk, Jeugd en Onderwijs 











Meer voor elkaar 

Iedereen veilig 



Informatieve sessie 

• Jeugdbescherming/ Jeugdreclassering 

 

• Beschermingstafel 

 

• Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en 

kindermishandeling (AMHK) 

 

• Integrale crisisinterventie 



Ambitie 

 Beweging van dwang naar drang 

 

 1 meldpunt voor alle vormen van geweld, 

mishandeling en misbruik (AMHK) 

 

 snelle interventie bij crisis en voldoende 

crisisplekken (koppeling AMHK) 

 



Wetgeving 

 Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling (1-7-2013) 

 

 Jeugdwet  

 

 Wet herziening 

kinderbeschermingsmaatregelen 

 

 Wet Maatschappelijke Ondersteuning 

 

 

 



Werkagenda Boven Regionale 

samenwerking 

 Taken Wet verplichte meldcode huiselijke 

geweld en kindermishandeling 

 

 In beeld brengen van (gewenste) 

dienstverlening ten behoeve van verwerving 

JB/JR, AMHK en Crisis 

 

Start pilot beschermingstafel 

 

Start pilot AMHK (met voortzetting van de pilots 

“Samenloopzaken” en “Kind in Beeld”) 

 

Protocol RvdK 

 



Meldcode 

Gemeentelijke taak: 

 

1. Toepassen van de meldcode 
1. In kaart brengen van signalen  

2. Overleg met collega en /of   raadplegen AMK, SHG of  

letselduidingdeskundige  

3. Gesprek met cliënt  

4. Wegen van het geweld of  de kindermishandeling, bij twijfel 

altijd AMK of  SHG raadplegen  

5. Beslissen: hulp organiseren of  melden 

 

2. Toezichthouden op uitvoering van de wet 

verplichte meldcode 

 



Jeugdbescherming/ 

Jeugdreclassering 

• Inzet Generiek Gezinsgericht Werken 

 

• Virtueel opdrachtgeverschap 2014  

– Toegangstaken 

– Afschaalzaken 

– Managementsysteem 

 

• Wegwerken “wachtlijsten” 

 



Pilot beschermingstafel 



AMHK 

• Huidige pilots: 

 

– Samenloopzaken 

 

– Kind in Beeld 

 

– MDCK 

 

 



AMHK 

• Pilot in 2014 

 

• Uitgangspunten: 

– 1 centraalpunt met 1 telefoonnummer 

– We verbinden crisisinterventie aan 
het AMHK. 

– Er is een goede aansluiting tussen 
AMHK en sociaal team/ MDCK/ 
Veiligheidshuis/ beschermingstafel. 

– hulp in eigen omgeving en eigen 
kracht centraal 

– één gezin/huishouden, één plan, één 
regisseur  

 
 

 



AMHK 

 

– duurzame veiligheid met borging in het 

systeem 

– continuïteit van zorg 

– snel hulp  

– Lokaal wat lokaal kan, specialistisch als het 

moet  

– onderzoek parallel ingezet  

– met alle betrokkenen wordt gesproken 





Integrale crisisinterventie 

• Veronderstelling: 

 Veel verschillende vormen 

 Overlap 

 Eenvoudiger te organiseren 

 

• Nodig: 

– Kennis 

– Partners 

– Afspraken beschikbaarheid en 

bereikbaarheid 

– Schaalgrootte? 

 



Vervolg: 

 

 

Uitwerking werkagenda 

Verwerving 

Start pilots 

Vastleggen in beleidskader 

 

Vragen? Opmerkingen? 

Aanvullingen? 

 

 



Meer voor elkaar 

Werkprogramma Kinderopvang, 

Passend onderwijs en jeugdhulp 



Waarom een werkprogramma 

  Transitie Jeugdhulp naar gemeenten 

  Passend Onderwijs 

  Koers Meer voor elkaar implementeren 

  Gezamenlijke uitgangspunten voor 0-18/23 jaar 

 

Werkprogramma  

  Consultatiebureau en kinderopvnag 

  PO Passend Onderwijs 

  VO Passend Onderwijs 

  MBO 



Gezamenlijke ambitie 

 Alle kinderen ontwikkelen hun talenten, 

volgen onderwijs en halen een diploma 

 Waar nodig krijgen ze (en hun ouders) 

hierbij ondersteuning op maat zodat ze 

zoveel binnen het reguliere onderwijs 

kunnen blijven en gezond en veilig 

opgroeien 

 

 



Gezamenlijke uitgangspunten 

 Vroeg signaleren: problemen klein 

houden 

 Eén maatwerkarrangement: één gezin 

één plan, één regisseur 

 Eigen kracht van ouders en jeugdigen 

versterken 

 Jeugdhulp en school sluiten op elkaar 

aan 

 Uitgaan van wat wel kan ipv problemen 

 

 

 



Nieuwe relaties tussen  

 
Onderwijs 

 
Jeugdhulp 

KO-instellingen/VVE  Sociaal team  
 

 Leerplicht 
 

 Jeugdgezondheidszorg 
 

 Schoolmaatschappelijk werk 
 

 Jeugdhulpinstellingen 
 

 Gecertificeerde instelling voor 
jeugdbescherming/-
reclassering 

PO-scholen 

Samenwerkingsverband PO 

VO-scholen 

Samenwerkingsverband VO 

ROC’s 

 
Zorg-advies-teams 

 
Verwijsindex 

 
Meldcode Kindermishandeling 

 
Overleg Veiligheidshuis 



Inhoud Werkprogramma 

Signaleren 

 

• Meldcode kindermishandeling is vastgesteld en 

wordt toegepast 

 

• Afspraken over verzuim met JGZ en leerplicht zijn 

gemaakt en worden nagekomen 

 

•  Verbeteren werkwijze  verwijsindex 



Toegang: Sociaal team met 

consulenten 

 

Sociaal 

Team 

School 

CJG/ 

GGD 

(Para-) 
medisch 

Welzijn 

Vrije tijd 

Politie 

Justitie 

Wonen 
werk 

inkomen 

POH 

wijk 

SMW 

leerplicht 

JGZ 

wettelijk 

medisch 



Inhoud Werkprogramma 

Toegang tot jeugdhulp en JB  

 

• Elke school heeft vaste contactpersoon voor 

SMW, JGZ en leerplicht. 

• Zij kunnen er meteen hulp bijhalen en vormen 

de verbinding met de sociale teams 

• Zij zijn ook de schakel bij veiligheidszaken 

• Jeugdhulp informeert school en stemt af. 

• Er worden nieuwe werkwijzen uitgeprobeerd 

om jeugdhulp meer bij school aan te laten 

sluiten. 

• Werkwijze ZAT wordt mogelijk flexibeler 

• Gezamenlijke thema’s kiezen 



Vervolg 

•  6 maart OOGO VO in SM-verband 

•  maart: OOGO PO Haarlemmermeer 

•  maart afspraken MBO uitwerken 

•  maart afspraken 0-4 jaar uitwerken 

•  Bestuurlijke vaststelling werkprogramma 

mogelijk in week 24 maart (week van passend 

onderwijs) 

•  Daarna leren en ontwikkelen in de praktijk en 

monitoren 

•  Aansluiting bij proeftuinen sociale teams 
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