Welkom bij het webinar

Geweld in gezinnen
Persoonlijke waarden en professionele
kracht: jouw kijk op daders en slachtoffers

Verhalenbundel ‘Durf te weten’
bestellen? Dat kan via:
https://www.uitgeverijdegraaff.nl/
boeken-van-uitgeverij-de
graaff/mens-maatschappij/durf-teweten
De bundel is ook in de boekhandel
te koop!

De Meldcode, effecten van
wetswijziging per 1-1-2019 en effecten
van corona.

13 oktober 2020

Doel van deze presentatie
• Cijfers 2019 versus cijfers 2020.
• Inhoudelijke duiding van deze cijfers.
• Impact van Corona op de volume meldingen van
huiselijk geweld en kindermishandeling.
• “Corona meldingen” (welke casuïstiek zien we tot
nu toe gedurende Corona tijd?)
• Eerste ervaringen VT chat
• Normen en waarden professionals van Veilig
Thuis gezien het werk dat we doen.

2019 versus 2020 in cijfers
Adviezen:

• In 2020 is het aantal adviesvragen circa 39%
hoger dan in 2019.
• Tijdens Corona periode zijn er 2,5% meer
adviesvragen gesteld aan VT dan de periode
voorheen (2020).

Inhoudelijke duiding
In 2019 hebben meerdere factoren geleid
tot vernieuwde awareness bij burgers en
professionals voor situaties die gekenmerkt
worden door huiselijk geweld en
kindermishandeling waarbij burgers en
professionals beter de weg weten te vinden
naar Veilig Thuis. Dat zien we dus in de
toename van het aantal adviezen. Denk
aan:

Inhoudelijke duiding:
 Per 1 januari 2019 ging de Verbeterde Meldcode Huiselijk
geweld en Kindermishandeling van kracht.
 In februari 2019 is de landelijke campagne van start
gegaan die die mensen oproept in actie te komen bij
vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
(‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’).
 In 2019 en 2020 (vóór de Coronacrisis) is er in de media
veel aandacht gegenereerd voor huiselijk geweld en
kindermishandeling (denk bijvoorbeeld aan het programma
van Olcay Gulsen).
 Met intrede van Coronacrisis is de hoeveelheid aandacht in
de media voor huiselijk geweld en kindermishandeling
alleen toegenomen.
 25 april 2020: start nieuwe landelijke campagne tegen
huiselijk geweld in coronacrisis

2019 versus 2020 in cijfers
Meldingen:
• De instroom van meldingen is in het 1e
halfjaar 2020 4% hoger dan in 2019 en laat
een stijgende trend zien.
• Het gemiddeld aantal meldingen in de Corona
periode is nagenoeg gelijk aan het gemiddelde
in het 1e deel van 2020.

Inhoudelijke duiding
We zien een daling in het aantal meldingen van Psychologen, Pedagogen,
Psychiaters en sociaal werk. Tegelijkertijd zien we en stijging vanuit Justitie en
Veiligheid (bijna altijd politie). Deze ontwikkeling is het gevolg van de Corona
maatregelen. Hoewel er geen sprake is van de toename van instroom van
meldingen gedurende Coronacrisis afgezet tegen de periode daarvoor in
2020, zien we wel een wijziging in de zwaarte van casuïstiek en, vooral
gedurende Coronacrisis, de wijziging in soort casuïstiek. In het laatste
kwartaal van 2019 werd zichtbaar dat Veilig Thuis qua inhoud, mate van
onveiligheid, steeds ernstigere meldingen binnen kreeg dan de periode
daarvoor. Ik vind het lastig aan te geven waar dit aan ligt. Een mogelijke
hypothese is dat onze collega’s van lokaal veld inmiddels beter uitgerust zijn
om een deel van casussen op te pakken die voorheen wel naar Veilig Thuis
zijn gegaan. Mocht die hypothese kloppen dan is dat een goede ontwikkeling
als we spreken over de transformatie van (jeugd)zorg.

Corona meldingen
Met intrede van Coronacrisis kregen we
meer ‘corona meldingen’ binnen. Enerzijds
zijn het meldingen waarvan ik de indruk heb
dat de problemen ontstaan door de
gevolgen van de sociale isolatie en
anderzijds meldingen van situaties die nu
zichtbaar/ opgemerkt worden door de
directe omgeving.

Voorbeelden

 Meldingen waarbij de politie gebeld is dat er geschreeuw gehoord
wordt uit een woning; en blijkt dat er sprake is van oplopende
spanningen tussen de bewoners.
 Meldingen waarbij de politie gebeld is omdat er gezien is dat
iemand geslagen is in diens eigen woning of gehoord wordt dat er
mogelijk geslagen wordt.
 Meldingen waarbij de buren kinderen hoorden schreeuwen dat ze
opgesloten waren en dat moeder haar drie kinderen in een kamer
had opgesloten en zij in de andere slaapkamer was met een man.
De kinderen verklaren dat moeder hen vaker opsluit als hun
moeder bezoek krijgt van mannen. Het is de vraag of een situatie
als deze opgemerkt zou zijn als buren niet ook thuis waren
geweest door corona.
 Buurtbewoners bellen, er wordt een jong kind op een balkon
opgesloten, soms wel voor een langere periode (uur). Kind roept:
‘Mama, laat me weer naar binnen!’ Buren, die nu frequenter
huiselijk geweld/ kindermishandeling bij buren signaleren, omdat
ze nu meer thuis zijn.

‘Het waarom’ van VT chat en eerste ervaringen
In de Corona periode zagen we meer meldingen binnenkomen die het
gevolg lijken te zijn van sociale isolatie. Anderzijds kwamen er meer
meldingen over situaties die door de directe omgeving waren opgemerkt.
Voor bewoners die in deze omstandigheden om advies vragen is het
belangrijk dat we goed bereikbaar zijn. Dat was ook het doel van de
introductie van de landelijke chatfunctie. Voor de personen die graag
anoniem willen blijven en/of telefonisch contact opnemen bijvoorbeeld te
spannend vinden, kan een laagdrempelig contactmiddel zoals de chat uitweg
bieden.

Ervaringen tot nu toe:
We hebben sterk de indruk dat we via de chat een jonger publiek
aanspreken. Daarnaast merken we dat het aantal mannen dat advies vraagt
ook gestegen is sinds de introductie van de chat. Wat daar precies de reden
voor is en of dat beeld ook landelijk gedeeld wordt, wordt op dit moment
uitgezocht.

Normen en waarden (professionals) Veilig Thuis
In het kader van het centrale thema van vandaag (Welke normen en
waarden beïnvloeden ons als professionals en hoe gaan we daarmee
om?) wil ik even stilstaan bij wat dit voor mij betekent, en als ik me in
mijn collega’s op de werkvloer kan verplaatsen, wat dit betekent voor
alle professionals die dagelijks de meldingen aannemen, onderzoeken
doen, crisisinterventies plegen en daarbij in aanraking komen met
onze cliënten.
We kiezen elke dag voor dit werk vanwege de betekenis en de rol die
we in de samenleving willen spelen. Onze dienstverlening heeft een
maatschappelijke meerwaarde. Als ik naar mijn collega’s kijk dan zie ik
professionals met de intrinsieke motivatie, de kennis en de
competenties om de veiligheid weer terug te brengen in onveilige
situaties.

Normen en waarden (professionals) Veilig Thuis
Als manager van Veilig Thuis span ik me dagelijks in voor een werkelijkheid
waarin we richting onze cliënten en de maatschappij uitdragen:
• Dat we doordrongen zijn van de impact die we hebben op de levens van mensen door het werk
wat we doen.
• Dat we in alle contacten met onze cliënten voorleven dat we zowel als organisatie maar ook als
individuele professionals voortdurend bezig zijn met leren en verbeteren. Dit omdat we door ons
werk in aanraking komen met het meest dierbare en kostbare dat mensen hebben. Namelijk
eigen gezinnen, relaties en kinderen.
• Dat we beseffen hoeveel goeds we kunnen doen maar ook niet mogen vergeten hoeveel schade
we kunnen aanrichten als we onze rol in de samenleving onderschatten en onvoldoende in staat
blijken om de feedback van de cliënten te horen en hiervan te leren.
Dat zijn de waarden die ervoor zorgen dat ik elke dag uit mijn bed kom en met veel plezier naar mijn
werk ga.

Dank voor jullie aandacht
Dank voor deze uitnodiging en de gelegenheid om namens Veilig
Thuis Utrecht te komen praten over ons werk.

Vragen?

Mirjam Bakker

Vragen?

Hartelijk dank voor je
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webinar
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