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Beste wijkteamleiders, Huiselijk Geweld-experts,
gebiedsaccounthouders, gebiedsadviseurs,
gebiedsnetwerkers, CJG-regisseurs en andere
betrokkenen in de gebieden,
Het afgelopen jaar is er veel gebeurd als het gaat om het
neerzetten van de stedelijke aanpak verborgen vrouwen.
Er is hard gewerkt en allereerst willen we een ieder
bedanken voor de getoonde inzet en betrokkenheid. Met
deze nieuwsbrief willen we jullie informeren over de stand
van zaken van de aanpak.

1. Stand van zaken uitrol aanpak en werving
sleutelpersonen
De implementatie van de stedelijke infrastructuur voor de
aanpak verborgen vrouwen dient medio 2017 afgerond
te zijn en verloopt tot op heden conform planning. We
zijn langs geweest bij vele wijkteams om over de aanpak
te vertellen. Voor het werk van sleutelpersonen en de
huiselijk geweld experts (HG-experts) van de wijkteams is
een training op maat ontwikkeld, met daaraan gekoppeld
intervisie en coaching voor de sleutelpersonen. Ruim
20 sleutelpersonen zijn begonnen aan de training en
een derde en vierde groep beginnen met de training in
2017. Dit gaat om de gebieden: Centrum, Feijenoord,
Delfshaven, Kralingen-Crooswijk en Noord. De werving
in de andere gebieden voor meer sleutelpersonen in de
gebieden willen we op gang brengen in 2017. Afspraken
over de inzet van de HG-experts zijn gemaakt met alle
rayonmanagers en de wijkteamleiders. Wijknetwerken
zijn in kaart gebracht om zo de juiste partijen te kunnen
informeren, voorlichten en betrekken bij de aanpak. Verder
zijn en worden (start)bijeenkomsten in de gebieden
ingepland om met de juiste partijen aan de slag te gaan en
het onderwerp blijvend op de agenda te houden.

2. (Tijdelijke) Werkgroepen per gebied in 2017
Het is de bedoeling om in 2017 in de verschillende
gebieden (tijdelijke) werkgroepen verborgen
vrouwen te vormen, waarbij we gezamenlijk de
samenwerkingsafspraken en de kaders met elkaar
doornemen, maar ook de werkwijze en casuïstiek
bespreken. Daarna is het ook aan de werkgroep om
de aanpak goed te borgen en levend te houden. Alle
genodigden in de aanhef ontvangen op korte termijn een
uitnodiging om verder te praten over deze werkgroepen
per gebied. Uiteraard zullen alle werkgroepen een eigen
dynamiek kennen, waaruit weer logische trekkers uit naar
vormen komen.
Verder komen we binnenkort langs bij de overleggen van
HG-experts om met jullie in gesprek te gaan.
3. Route
In de factsheet Route stedelijke aanpak verborgen
vrouwen die jullie op korte termijn wordt toegestuurd
vinden jullie de werkwijze voor HG-experts. Een signaal
of vermoeden kan bij de HG-experts van het wijkteam
binnenkomen via een sleutelpersoon, maar ook via
wijknetwerkpartners. Op dit moment werken we ook aan
de ontwikkeling van een website (zie punt 6) waarbij
ook burgers een melding kunnen doen. Daarna is het
belangrijk om het signaal verder te onderzoeken en aan
probleeminventarisatie te doen. Hoe de route daarna loopt,
verschilt per geval. Overleggen kan altijd met VTRR. Bel
daarvoor naar het Meldpunt 0800-2000 en vraag naar
iemand met expertise op het thema verborgen vrouwen. In
het geval van spoed bel de politie of naar 112. Belangrijk
is om goed het aanbod in het gebied te kennen als het
gaat om laagdrempelige activiteiten (zie punt 4).

4. Doorverwijzing naar aanbod
We willen nog beter inventariseren hoe we goed aanbod
kunnen ontwikkelen voor die groep vrouwen die (lang)
sociaal geïsoleerd heeft geleefd en nu weer de stap naar
‘buiten’ maken. In de factsheet Route stedelijke aanpak
verborgen vrouwen, die jullie nog toegestuurd krijgen
vinden jullie de omschrijving van de volgende projecten:
• Buddyproject - uitgevoerd door Femmes For Freedom
• Taal achter de voordeur & empowerment voor vrouwen uitgevoerd door LOV
• Mannenemancipatie volgt binnenkort!
5. Registratie aanpak verborgen vrouwen
Voor de stedelijke aanpak verborgen vrouwen is het
belangrijk om goed zicht te hebben op het aantal
vermoedens en signalen in de verschillende gebieden.
Daarnaast is het belangrijk om te weten hoeveel tijd
de HG-experts hiermee bezig zijn. Om dit op een
gestructureerde manier bij te houden heeft wijkteam
Centrum een apart tabblad ‘verborgen vrouwen’ ontwikkeld
als onderdeel van de casuslijst HG. Deze Excel-pagina
kent verschillende categorieën waarin kan worden
geregistreerd:
• Consultatie
• Vervolggesprek
• Wel traject
• Niet in traject
Bij het tabje ‘opmerkingen’ kan uitleg gegeven worden
over waarom een van de bovenstaande termen is
gekozen en wat hierin is gedaan. Deze manier van
registreren kan in alle wijkteams worden gehanteerd (zoals
gecommuniceerd).

6. Website aanpak verborgen vrouwen in 2017
Naast signalen van sleutelpersonen en professionals
werkzaam bij wijknetwerkpartners, willen we het ook voor
de burgers zo eenvoudig mogelijk maken om een melding
te doen. Hiervoor ontwikkelen we de volgende website:
Meld verborgen problematiek – website in het verlengde
van meldisolement.nl
In 2017 lanceren we een website waarbij het voor
iedereen, ook burgers, eenvoudig mogelijk moet zijn om
een melding te doen bij een vermoeden of signaal van
een verborgen vrouw. Deze website zal opgezet worden
naar het voorbeeld van meldisolement.nl. Op deze website
kunnen burgers, professionals, etc. informatie vinden
over de problematiek, de signalen en risicogroepen. Een
melding via de website komt via de postcode rechtstreeks
bij de betreffende HG-expert van de wijkteams terecht,
zodat passende vervolgacties snel kunnen plaatsvinden.

