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Bijlage II Stand van zaken ambities meerjarig beleid 
In de tabel hieronder wordt kort weergegeven wat per ambitie de stand van zaken is met eventuele 

opmerkingen.  

 

Ambities meerjarig beleid 

 

Stand van zaken Opmerkingen 

1. Uitbreiding professionele bemensing 

van het SGH Kennemerland naar 8 uur 

per werkdag 

Gerealiseerd per 1 

september 2010 

 

2. Realiseren van gegevensuitwisseling 

tussen het SHG Kennemerland en de 

politie 

Gerealiseerd per 1 

september 2009 

 

 

 

3. Invoeren van regie op casusniveau 

van alle signalen van huiselijk geweld 

vanaf 2010 door het SHG 

Kennemerland 

Gerealiseerd per 1 

juli 2011 

De uitvoerder van het SHG nieuwe stijl 

(Kontext/Meerwaarde/SMD) is vanaf 1 juli 2011 

met de gevraagde dienstverlening gestart. 

Onderdeel van de dienstverlening is het uitvoeren 

van de regie op casusniveau van 150 cases. 

4. Samenvoegen van de functie van 

SHG Kennemerland en van 

Crisisinterventie en Casemanagement in 

het kader van de Wet Tijdelijk 

Huisverbod in één organisatie m.i.v. 

2010 

Gerealiseerd per 1 

juli 2011 

 

5: Bekostiging van uitbreiding van het 

gebruik van het huisverbod en van 

uitbreiding van het vergroten van het 

aantal preventief opgelegde 

huisverboden 

Gerealiseerd per 

medio oktober 

2012 

Toename in aantal huisverboden is gerealiseerd 

door wijziging in werkafspraken met 

ketenpartners. In 2013 zal tevens onderzocht 

worden in hoeverre het preventief opleggen van 

huisverboden kan ingezet worden bij 

kindermishandeling. 

6. Vereenvoudiging toegang 

vrouwenopvang 

Gerealiseerd Door afspraken te maken met politie en Steunpunt 

Huiselijk Geweld over de plaatsing in de 

vrouwenopvang (met name de 

noodbedvoorziening). 

7. Knelpunt van een bezettingsgraad van 

meer dan 95% bij de vrouwenopvang 

oplossen in combinatie met de ambitie 

van een heldere financieringsstructuur  

(ambitie 8) 

In uitvoering De bezettingsgraad blijft zeer hoog (> 95 %) en zal 

door (beperkte) uitbreiding van het aantal plaatsen 

niet afnemen. Uitbreiding is een lange-termijn-

oplossing. Om de bezettingsgraad op korte termijn 

niet nog meer te laten stijgen is in 2010 , 2011, 

2012 en 2013 ook extra ingezet op:  

- uitbreiding aantal aansluitingen AWARE 

("noodknop") waardoor mensen thuis kunnen 

blijven wonen (minder instroom); 

- extra aandacht door de Vrouwenopvang aan 

risicotaxatie (alleen residentieel opnemen als er 

echt gevaar is dat niet ambulant opgelost kan 

worden). 

 

8. Komen tot een kostprijsberekening 

voor de vrouwenopvang 

Gerealiseerd  

 

9. Gebaseerd op de nieuwe 

kostprijsberekening maken van nieuwe 

prestatieafspraken met Blijf Groep en 

vergroting van het aantal beschikbare 

plaatsen vrouwenopvang voor de regio 

Kennemerland 

In uitvoering Zie ambitie 7. 
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10. Zicht krijgen op de 

prestatieafspraken tussen gemeenten en 

Slachtofferhulp en eventueel op lokaal 

niveau maken van nieuwe afspraken 

Gerealiseerd  

11. Zicht krijgen op de 

prestatieafspraken tussen gemeenten en 

overige instanties waarmee de gemeente 

een subsidierelatie heeft en eventueel op 

lokaal niveau maken van nieuwe 

afspraken 

Gerealiseerd 

 

 

 

 

 

 

 

12. Uitbreiding van de 

deskundigheidsbevordering ten aanzien 

van signalering van huiselijk geweld. In 

deze deskundigheidsbevordering 

prioriteit geven aan: huisartsen en 

artsen/verpleegkundigen en 

medewerkers op de spoedeisende hulp 

ziekenhuizen, medewerkers 

verslavingszorg en medewerkers 

betrokken bij ouderen 

Gerealiseerd Vanaf eind 2010 en verder doorlopend in 2012 is 

deskundigheidsbevordering huiselijk geweld 

gegeven door middel van voorlichting (aan 

huisartsen, verloskundigen en fysiotherapeuten) en 

door middel van trainingen (overige groepen 

professionals zoals onderwijs, welzijn, 

kinderopvang, verslavingszorg, GGZ etc). 

Inmiddels zijn veel professionals getraind. 

13: Ondersteuning van de landelijke 

campagne ‘nu is het genoeg’ in de 

regiogemeenten (ontwikkeling 

campagnemateriaal en het faciliteren 

van de campagne) 

Gerealiseerd 13 april 2011 is de nieuwe regionale 

bewustwordingscampagne in de regio 

Kennemerland verspreid /onder de aandacht 

gebracht. In 2011 , 2012 en 2013  is deze 

campagne herhaald. 

14. Mogelijk maken van de 

preventieprogramma’s ‘Loving me, 

loving you’ en ‘Van huis 

uit/Tulpenveld’ door een regionale 

projectaanvraag op te stellen 

Gerealiseerd Beide programma’s zijn in 2010 gestart en lopen 

door in 2011. In 2012 is incidenteel een vervolg 

gegeven aan Loving me, loving you. Medio 

halverwege 2013 is dit programma afgerond. 

15. Samenvoeging van bestaande 

convenanten tot één convenant voor alle 

ketenpartners in de hulpverlening over 

zowel de taken, rolverdeling en 

samenwerking als over de registratie en 

monitoring en gegevensuitwisseling per 

1 januari 2010 

Gerealiseerd  

16. Aansluiting houden bij de 

ontwikkeling van de aanpak 

kindermishandeling en de rol voor de 

gecombineerde functie van SHG 

Kennemerland en 

crisisinterventie/casemanagement als 

spin in het web bij huiselijk 

geweldzaken. Het streven is om 

dubbelingen te voorkomen 

In uitvoering Met de aanpak kindermishandeling worden de 

volgende zaken gemeenschappelijk voorbereid: 

- netwerk aandachtsfunctionarissen 

kindermishandeling/huiselijk geweld. 

- invoering van de meldcode km/hg in 2013 (in 

ontwikkeling) 

- anticiperend op de decentralisatie Jeugdzorg 

- anticiperen op samenvoeging AMK-SHG 

- participatie binnen pilot multidisciplinair 

kindercentrum.  

17. Uitvoeren van een 

klanttevredenheidsonderzoek in 2011 

Gerealiseerd Het klanttevredenheidsonderzoek is eind 2011 

uitgevoerd in combinatie met een onderzoek naar 

de effectiviteit van de ketenaanpak huiselijk 

geweld (Bureau Beke) 

 


