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Nieuwsbrief nr. 5 – oktober 2020 
Regionaal Programma West-Brabant  
Geweld hoort nergens thuis 
 
 
 

De bestrijding van huiselijk geweld en kindermishandeling kan en moet veel beter, ook in 
West-Brabant. Dat is de aanleiding voor een regionaal programma huiselijk geweld en 
kindermishandeling in West-Brabant. Het doel van deze nieuwsbrief is om u als betrokken 
ketenpartner te informeren over de start en de ontwikkelingen van het regionaal 
programma. Heeft u zelf een activiteit waarover u informatie wilt delen? Wij nemen 
daarover graag een bericht op in een volgende nieuwsbrief. 
 

Huiselijk geweld en kindermishandeling 
terugdringen met regionaal programma  
De opgave van het nationaal meerjarenprogramma ‘Geweld 
hoort  nergens thuis’ is om huiselijk geweld en 
kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te 
beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van 
generatie op generatie te doorbreken. Deze opgave gaat ook in 
Coronatijd onverminderd door. Dat is de inzet van de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de 
ministeries van VWS en JenV.  De bestuurders van de 
gemeenten in West-Brabant onderschrijven de noodzaak om 
gezamenlijk met ketenpartners een regionaal programma voor 
West-Brabant op te stellen ter  bestrijding van huiselijk geweld 
en kindermishandeling.  
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Algemene informatie regionaal programma GHNT 
 
Toekenning regionale projecten door landelijk programma GHNT 
De regio West-Brabant heeft bericht ontvangen dat de vier ingediende projecten zijn toegekend. Het 
gaat om de volgende projecten: 

1. Actielijn 1: ‘Versterken werken aan veiligheid’: zelfscan lokale (wijk-)teams ‘kwaliteit werken 
aan veiligheid’, opstellen en uitvoeren verbeterplan en evaluatie en actualisatie 
samenwerkingsafspraken tussen gemeenten en Veilig Thuis. 

2. Actielijn 2: Uitbreiding team De Cirkel is rond (uitbreiding met voormalig plegers en uitbreiding 
samenwerking in de regio.  

3. Actielijn 3: Gezamenlijke aanpak regio preventie en aanpak complexe scheidingen. 
4. Actielijn 3: Beschikbaarheid eerstelijns aanbod slachtoffers seksueel geweld. 

De totale bijdrage vanuit het ministerie van VWS is € 191.940,00. De regio draagt zelf € 155.000,00 bij 
in de vorm van cofinanciering. De volgende stappen voor de uitvoering van de projecten vindt plaats in 
afstemming met de leden van de regionale gemeentelijke werkgroep en andere relevante partijen. 
 

Berichten uit de regionale stuurgroep voor Veilig Thuis/GHNT/Crisiszorg 
De 16 gemeenten in West-Brabant werken samen aan de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling en zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansturing van Veilig Thuis. Voor deze 
samenwerking is een stuurgroep actief waar bestuurders (wethouders en burgemeesters) vanuit acht 
gemeenten aan deelnemen, namens de 16 gemeenten.  
 
Op 18 september 2020 spraken de leden van de stuurgroep voor Veilig Thuis/GHNT/Crisiszorg onder 
meer over de lokale en regionale activiteiten die zijn uitgevoerd, nog lopen of gaan plaatsvinden in het 
kader van het regionale programma GHNT. Een overzicht van alle activiteiten is ter informatie 
bijgevoegd als bijlage bij deze nieuwsbrief. De stuurgroepleden blikten ook vooruit. Een belangrijk punt 
is de wijze waarop verschillende projecten die ingang zijn gezet na 2021 inhoudelijk en financieel 
geborgd kunnen worden. Het landelijk programmateam GHNT heeft dit punt van borging goed op het 
netvlies staan. Een nieuw aan te treden Kabinet zal over borging en wijze waarop in het voorjaar van 
2021 een besluit nemen. 
 
Bestuurlijke samenwerking tussen gemeenten, zorg, veiligheid- en onderwijspartners is noodzakelijk bij 
de uitvoering van alle activiteiten uit het programma GHNT. Medewerkers van verschillende betrokken 
partijen moeten kunnen blijven rekenen op steun van bestuurders om hun werk goed te kunnen doen. 
De stuurgroep voor Veilig Thuis/GHNT organiseert op 20 november as een bestuurlijke bijeenkomst. 
Deze bijeenkomst staat in het teken van het maken van aanvullende en verbeterde afspraken.   
 
De stuurgroep is sinds juni ’20 weer op volle sterkte en bestaat uit de volgende leden: 
Mw. M.W.M. (Miranda) de Vries, burgemeester Etten-Leur, voorzitter 
Mw. G.C. (Greetje) Bos, wethouder Breda 
Dhr. J.G.M. (Jürgen) Vissers, wethouder Drimmelen 
Dhr. R.P. (Ruud) van den Belt, burgemeester Steenbergen 
Mw. P.T.C. (Petra) Koenders, wethouder Bergen op Zoom 
Mw. K. (Klaar) Koenraad, wethouder Roosendaal 
Dhr. R.P. (Robin) van der Helm, wethouder Oosterhout 
Mw. P. (Paula) Jorritsma, wethouder Altena 
 
  
Rondetafelgesprek voortgang regionaal programma GHNT 
Het landelijk programmateam rapporteert periodiek aan de Tweede Kamer over de voortgang van het 
programma GHNT in de regio’s en gemeenten. Ter voorbereiding op de vijfde voortgangsrapportage 
vond op 14 september een rondetafelgesprek plaats in Breda over de voortgang van het regionaal 
programma in West-Brabant. De gesprekken vonden plaats in vier rondes in hybridevorm gerelateerd 
aan de actielijnen van het programma. Vanuit het landelijk programmateam namen Wietske Dijkstra en 
Ton Stek deel. De regio werd vertegenwoordigd door beleidsadviseurs van (centrum)gemeenten, Veilig 
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Thuis, de Cirkel is rond, de projectleider MDA++, projectondersteuner GHNT en programmaleider 
GHNT. 
 

 

Nieuws actielijn 1: Eerder en beter in beeld  
Chatfunctie ingevoerd bij Veilig Thuis… bellen kan lastig zijn 

 

 
 

 

 

 

 

Enthousiasme over online trainingen van Wilde Kastanje Training & Opleiding  
De trainingen en workshops die het regionaal programma organiseert zijn in volle gang en worden 
positief ontvangen. De trainers en begeleiders zoeken naar de best passende vorm in deze Coronatijd. 
Dat betekent dat trainingen ook online plaatsvinden. De aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en 
kindermishandeling van de gemeenten volgen een specifieke training gericht op hun taken. Daarnaast 
volgen consulenten Wmo en klantmanagers Werk & Inkomen de training stappen meldcode. We delen 
hier enkele reacties van de deelnemers: 

• De training is noodgedwongen vanwege corona digitaal aangeboden. Erg prettig was dat het in twee 
dagdelen is gedaan. Het was ook zeer goed voorbereid, tot en met het in groepjes uiteengaan toe. 
Complimenten! Zeer prettige trainster met positieve benadering. Ook de actrice was erg goed.’ 

• ‘Dit hoge cijfer heeft te maken met het feit dat trainen met een acteur veel duidelijk maakt. Je kunt 
direct oefenen of anderen zien oefenen. Er wordt je een spiegel voorgehouden.’ 

• ‘Tijdens de training ervaarde ik ruimte en energie om actief deel te nemen en er uit te halen wat voor 
mij belangrijk was. Ik heb voldoende handvaten verkregen om er nu in de praktijk mee aan de slag te 
gaan.’ 

• ‘Het was een 10 geweest als het niet digitaal had gemoeten. De trainster neemt je op prettige manier 
mee in de training, geeft helder uitleg en goede feedback.’ 

• ‘We hebben veel oefeningen gedaan met jezelf en de klant in het licht zetten en om zo tot "wij" te 
komen. Dat was heel leerzaam.’ 

• ‘Actieve training, positieve houding van de trainer, heel uitnodigend om mee te doen. Zeer interessant 
onderwerp.’ 

• ‘De cursus heb ik als erg waardevol ervaren. Leuk dat je naast zaken over huiselijk geweld ook weer 
nieuwe gesprekstechnieken leert.’ 

• ‘Dat had ik niet verwacht. Ik vond het een prettige en leerzame cursus. De training was ook echt prima 
online te doen. Zelfs het trainen met een acteur was echt heel goed te doen online. Deed niet onder tot 
een training waarbij je elkaar “in het echt” ziet.’ 

De chat van Veilig Thuis is bedoeld voor mensen die zelf te maken hebben met 
huiselijk geweld of kindermishandeling en voor omstanders. Het chatten met 
Veilig Thuis kan 100 procent anoniem. Veilig Thuis is sinds de start in 2015 
telefonisch altijd bereikbaar. Bellen lastig zijn als je te maken hebt met huiselijk 
geweld of kindermishandeling. "Zeker in deze periode dat we meer met elkaar 
thuis zijn, willen wij een extra mogelijkheid bieden om contact op te nemen 
met Veilig Thuis. Vandaar dat wij het initiatief hebben genomen om ook via de 
chat bereikbaar te zijn,” aldus Debbie Maas, voorzitter landelijk netwerk Veilig 
Thuis organisaties. De medewerkers achter de chat zijn de afgelopen weken 
getraind in het voeren van een chatgesprek bij Veilig Thuis. 
Via de chat kan overigens geen officiële melding worden gedaan. Daarvoor zijn 
meer gegevens nodig dan we via de chat uitwisselen. Tijdens het chatten zal 
Veilig Thuis - als dat gewenst is - helpen bij het formuleren van een melding 
waarbij acties om het geweld te stoppen altijd in afstemming worden gedaan. 
De landelijke chatfunctie bij Veilig Thuis is een pilot. De chat is op alle 
werkdagen van 9 tot 17 uur bereikbaar via alle websites van de diverse Veilig 
Thuis organisaties en via www.veiligthuis.nl. Het landelijke telefoonnummer 
0800-2000 voor advies en meldingen is 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
operationeel. Zie ook: https://www.veiligthuiswb.nl/ 
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Voor belangstellenden werkzaam bij gemeenten nog een keer het overzicht van de regionale trainingen 
en workshop in de periode mei ’20 t/m voorjaar ’21: 

Training/workshop (aantal trainingen) Doelgroep Door 
Training aandachtsfunctionaris huiselijk 
geweld en kindermishandeling  

Aandachtsfunctionarissen 
gemeenten 

Wilde Kastanje training & 
opleiding 

Workshop opstellen lokaal plan 
ouderenmishandeling  

Beleidsmedewerkers 
Wmo, -kwaliteit en 
uitvoering 

Regioplan 

Training stappen meldcode voor consulenten 
Wmo en klantmanagers Werk & Inkomen  

Consulenten Wmo, 
klantmanagers Werk en 
klantmanagers Inkomen 

Wilde Kastanje training & 
opleiding 

Training veiligheidsplanning en 
gespreksvoering kinderen en ouders  

Jeugdprofessionals lokale 
teams 

Wilde Kastanje training & 
opleiding 

Interactieve informatiebijeenkomst signalering 
huiselijk geweld en kindermischandeling voor 
Boa’s, handhavers en baliemedewerkers  

Boa’s, handhavers en 
baliemedewerkers 
gemeenten 

Wilde Kastanje training & 
opleiding 

Heeft u vragen over de inhoud of organisatie van de trainingen of workshop? Dan kunt u contact 
opnemen met Richella Stolzenbach, projectondersteuner regionaal programma GHNT 
r.stolzenbach@breda.nl of 06 57 10 27 64. 
 

‘Wees alert op de thuissituatie in coronatijd’ – een bericht van het Team Meldcodetour 
Alweer bijna een jaar geleden troffen ruim 100 deelnemers vanuit het onderwijs, kinderopvang, 
jeugdgezondheidszorg, Veilig Thuis en gemeenten elkaar tijdens de regionale Meldcodetour in het 
Turfschip in Etten-Leur. De opening werd verzorgd door Miranda de Vries, burgemeester Etten-Leur en 
voorzitter van de regionale stuurgroep voor Veilig Thuis/GHNT. Uit de evaluatie blijkt dat deelnemers 
het programma hebben gewaardeerd. Bij de deelnemers is veel behoefte om meer te weten en te 
oefenen met de stappen van de meldcode, te oefenen met gespreksvoering met ouders, de wens om 
de samenwerking met Veilig Thuis te versterken en meer in te zetten op een gedeelde visie op 
veiligheid. Ook is er meer aandacht nodig voor de functie en facilitering van de aandachtsfunctionaris 
op scholen. Het team van de Meldcodetour vraagt extra aandacht voor kinderen in de thuissituatie in 
Coronatijd. Hun oproep geven we hier integraal weer: 
 

Beste (oud-)deelnemer van de Meldcodetour, 
 
Door de coronamaatregelen is iedereen nu meer thuis dan voorheen. Dit kan de problemen in huishoudens, 
tussen partners en bij mantelzorgers waar al langer spanningen waren, verergeren. Het kan ook een heel 
nieuwe dynamiek veroorzaken in relaties waar vóór de crisis niets aan de hand leek. 
U kunt als professional een belangrijke de-escalerende rol spelen wanneer er sprake is van spanning in een 
huishouden. Tijdig steun, hoop en hulp aanbieden voorkomt dat spanningen oplopen en problemen verergeren. 
De Rijksoverheid heeft een factsheet voor u als professional ontwikkeld om in contacten met kinderen en 
volwassenen aandacht te hebben voor de situatie en hoe hiermee om te gaan. 
In de factsheet 'Wees alert op de thuissituatie' vindt u: 

• (gesprek)tips over hoe te handelen bij een gespannen thuissituatie 
• het afwegingskader voor fysieke ontmoetingen/face-to-face contact 
• waar op te letten bij vermoedens van onveiligheid 
• overzicht van de te nemen stappen van de meldcode. 

De publicatie vindt u in de bijlage en is uitgebracht in het kader van de coronacrisis, maar zeker ook bruikbaar 
als de piek van COVID-19 maatregelen voorbij is. 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Team Meldcodetour 
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   Reizende binnen- en buitenexpositie binnenkort te zien in Breda, Geertruidenberg en  
   Oosterhout  

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar maken en de taboes daaromheen 
doorbreken, is één van de lastigste opgaven die het programma Geweld hoort nergens thuis 
(GHNT) heeft. Het is iets waar je liever niet mee in de openbaarheid treedt, het gebeurt achter de 
voordeur, kloppen mijn vermoedens wel en wie ben ik om daarover in gesprek te gaan? Toch is het 
vaak een gesprek, een opmerking, een gebaar of een vraag die impact kan hebben en ervoor zorgt 
dat de cirkel van geweld wordt doorbroken. Huiselijk geweld en kindermishandeling is van ons 
allemaal en het komt voor in alle lagen van de maatschappij en binnen alle culturen. Wij 
doorbreken de cirkel van geweld is een reizende binnen- en buitenexpositie met krachtige 
portretten en indringende verhalen van mensen die de cirkel van geweld hebben doorbroken om zo 
huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen. De 
gemeenten Breda, Geertruidenberg en Oosterhout treffen op dit moment voorbereidingen om de 
exposities te laten zien aan een groot publiek voorzien van een inhoudelijk programma. De 
gemeente Breda zal begin december de regionale aftrap doen. We houden u op de hoogte!  

Meer informatie is verkrijgbaar bij Richella Stolzenbach, projectondersteuning GHNT. 
Mail: r.stolzenbach@breda.nl 
Telefoon: 06 57102764 
 

       Informatiebijeenkomst ‘Handle with Care’ 16 november ‘20 
Handle with Care is een samenwerking tussen politie, scholen en leerplicht. Door deze 
samenwerking is er ─ binnen 24 uur na ernstig huiselijk geweld ─ steun op school voor het 
kind. Simpel, snel, in een vertrouwde omgeving, en van grote waarde voor het kind. Het 
introduceren van Handle with Care is een van de acties uit het regionaal programma GHNT. In 
de week tegen kindermishandeling, van 16 tot 22 november, vindt op 16 november een 
informatiebijeenkomst plaats voor belangstellende gemeenten, politie, scholen en leerplicht 
met medewerking van Augeo. Meer informatie volgt. Als u alvast meer informatie wilt over 
Handle with Care dan geeft dit filmpje van Augeo meer informatie: 
https://youtu.be/7lg4zoKWY_A 

 
Meer informatie is verkrijgbaar bij Richella Stolzenbach, projectondersteuning GHNT. 
Mail: r.stolzenbach@breda.nl 
Telefoon: 06 57102764 
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Nieuws actielijn 2: Stoppen en duurzaam oplossen 
 

Start pilot effectiever inzet van huisverboden politiedistrict de Baronie in kader van 
doorontwikkeling MDA++ West-Brabant 
Aanleiding project ‘Effectiever inzet huisverboden’  
Het Landelijk Actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) heeft het Interventieteam 
Huiselijk Geweld in West-Brabant betrokken als één van de referentiewerkwijzen voor MDA++ 
(lange termijn, systeemgericht, multidisciplinair, + specialistisch + intersectoraal). Regio West-
Brabant heeft eind 2018 een projectvoorstel ‘doorontwikkeling MDA++’ ingediend en dat betreft 
inzet en doorontwikkeling van zes bouwstenen, waaronder het versterken van de inzet van 
Tijdelijk Huisverbod. De verwachting is dat inzet van een huisverbod ondersteunend kan zijn 
aan de uitvoeringspraktijk van MDA++.  
 
Verkenningsonderzoek: benut mogelijkheden voor effectiever inzet huisverbod  
Alvorens te kunnen starten met een pilot voor een effectiever inzet van huisverboden is een 
verkennend onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop een huisverbod wordt toegepast. 
Conclusie van het verkenningsonderzoek is dat het tijdelijk huisverbod bijna uitsluitend wordt 
ingezet als er sprake is van een acuut incident van huiselijk geweld, waarbij in 99% van de 
gevallen sprake is van een aanhouding. De belangrijkste aanbevelingen om te komen tot meer 
effectief inzet van huisverboden zijn:  
- Benut de mogelijkheden die er al zijn door beter gebruik te maken van situaties waarbij 

sprake is van een acuut incident.  
- Start een klein experiment waarbij geen sprake is van een acuut incident.  
 
Pilot politiedistrict de Baronie tot eind 2020: effectiever inzet huisverboden – 3 routes  
Vanaf eind mei 2020 is het project gestart om met de betrokken partners (politie, Veilig Thuis, 
Crisis Maatschappelijk Werk (CMW)) te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om effectiever 
huisverbod in te zetten, met als doel huiselijk geweld te doorbreken. Er zijn drie routes 
ontwikkeld, twee routes bij een acuut incident en één route wanneer sprake is van structureel 
geweld en een huisverbod helpend kan zijn voor het doorbreken van het structurele geweld. 
Deze laatste route is nog in ontwikkeling en wordt middels concrete casuïstiek in gemeente 
Breda in de praktijk toegepast (meer informatie volgt). De rol en inzet van 
ervaringsdeskundigen (project ‘Cirkel is Rond’) worden ook bij deze routes betrokken. Ten 
aanzien van de eerste twee routes zijn procesroutes uitgewerkt en afspraken gemaakt met de 
betrokken partners. Belangrijkste afspraken zijn onder meer:  
- registraties die bekend zijn bij Veilig Thuis over betrokkenen worden meegenomen in de 

beoordeling door HOvJ (dus niet alleen politieregistraties);  
- Veilig Thuis neemt contact op met HOvJ indien Veilig Thuis n.a.v. inhoud en verrijking van 

de melding (melding van bijvoorbeeld de school of het ziekenhuis) beoordeelt dat een casus 
huisverbodwaardig is;  

- HOvJ neemt contact op met Veilig Thuis indien men twijfelt over inzet van huisverbod en 
neemt informatie die bekend is bij Veilig Thuis over de betrokkenen mee in de beoordeling.  

 
Het in praktijk toepassen van bovenstaande routes wordt per 1 oktober 2020 toegepast in regio 
Baronie. Alle medewerkers van de betrokken partijken zijn op de hoogte gebracht van de 
(vernieuwde) routes. Tussentijds voert Veilig Thuis monitoring uit (volgt hoe de routes 
verlopen) en begin 2021 volgt een eindrapportage met aanbevelingen over het vervolg en de 
werkzame elementen voor het effectiever inzetten van huisverboden om geweld te doorbreken.  

 
Meer informatie 
Voor meer informatie over dit project, neem contact op met Marieke Kleinjan, projectleider 
doorontwikkeling MDA++ regio West-Brabant.  
Mail: info@mariekekleinjan.nl  
Telefoon: 06 18191995  
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Routekaart ‘Samenwerken bij vermoedens van strafbare kindermishandeling’ 
beschikbaar voor arrondissement Zeeland-West-Brabant 
Deze Routekaart gaat over samenwerking tussen Veilig Thuis, Politie, Openbaar Ministerie, 
Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering in gevallen van meldingen aan Veilig Thuis 
waarbij sprake is van een vermoeden van strafbare kindermishandeling. De Routekaart is 
gebaseerd op de Handreiking Samenwerken bij Strafbare Kindermishandeling (zie document 
Handreiking Samenwerken bij strafbare kindermishandeling, Landelijk Netwerk Straf-zorg, 
maart 2017). Het gaat hier om strafrechtelijk vervolgbare kindermishandeling, de 
bevoegdheden van Politie en Openbaar Ministerie zijn beperkt tot die situaties waarbij sprake is 
van een (vermoeden van een) strafbaar feit. Opsteller van de routekaart is Marieke Kleinjan, 
projectleider MDA++ in West-Brabant. De routekaart is ook beschikbaar voor andere regio’s in 
het land. De leden van het Netwerk Zorg & Straf arrondissement Zeeland-West-Brabant hebben 
de routekaart in bezit.  
 
Wilt u meer weten over de routekaart of wilt u een exemplaar ontvangen dan kunt u dit 
opvragen bij Marieke Kleinjan. 
Mail: info@mariekekleinjan.nl  
Telefoon: 06 18191995  

 
 

Regionale inspiratiesessies visie ‘gefaseerd samenwerken voor veiligheid’  

 
Met financiële steun vanuit het landelijk team Geweld hoort nergens thuis van het Ministerie 
van VWS organiseert de regio West-Brabant vijf regionale inspiratiesessies ‘gefaseerd 
samenwerken voor veiligheid’ voor uitvoerend professionals en management van gemeenten, 
zorg- en veiligheidspartners. Per inspiratiesessie kunnen ongeveer 20 deelnemers deelnemen. 
Doel van de inspiratiesessies is om bij sleutelpersonen van meerdere organisaties draagvlak te 
creëren voor het gaan werken volgens de visie. De data voor deze inspiratiesessies zijn: 8 
december, 12 januari, 19 januari, 2 februari en 9 maart (ochtend van 09.00-12.30 uur). De 
inspiratiesessies worden begeleid door Linda Vogtländer en Sander van Arum van Stichting Civil 
Care. Locatie: De Teruggave Breda, Gasthuisvelden 11 in Breda. Gemeenten, zorg- en 
veiligheidspartners ontvangen in oktober een uitnodiging voor deze inspiratiesessies.  
 
Meer weten over de inspiratiesessies? Neem contact op met Richella Stolzenbach, 
projectondersteuner GHNT. 
Mail: r.stolzenbach@breda.nl 
Telefoon: 06 57102764 

 
Deelname aan De Drakentemmers. Een online expertiseplatform Trauma  en 
Gehechtheid na Huiselijk Geweld 
De regio West-Brabant is een van de regio’s die deel gaat nemen aan het online 
expertiseplatform Trauma en Gehechtheid na Huiselijk Geweld. Het platform is nadrukkelijk 
bedoeld voor (aankomende) gehechtheids- en traumabehandelaars om expertise met elkaar te 
delen. Er wordt daarbij ingezet op twee sporen:  
• Enerzijds worden bestaande gehechtheids- en traumabehandelaars via het platform 

getraind op het specialisme van werken met slachtoffers van huiselijk geweld in een multi-
stress context, waarbij zij worden gemotiveerd om zich ook daadwerkelijk voor deze groep 
in te zetten. Deelnemende GHNT regio’s zijn zelf verantwoordelijk om hiervoor de contacten 
te leggen met behandelaars in hun regio. Het online platform voorziet in de 
gespecialiseerde training, intervisie en supervisie voor deze behandelaars.  

• Anderzijds worden –juist met het oog op de schaarste aan behandelaars- orthopedagogen 
en psychologen, die al werken in de opvang maar nog geen behandelaar zijn, via het 
platform gemotiveerd en ondersteund om deze expertise wel te ontwikkelen. Om je 
behandelaar te mogen noemen is een tweejarige post-master vereist. Het is aan de 
aankomende behandelaars en de organisaties waarbinnen zij werken om in deze 
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postmaster opleiding te investeren. Het online platform ondersteunt hen in de weg daar 
naar toe via een uitgebreid scholingsaanbod, intervisie en supervisie.  

 
Meer informatie over dit online expertiseplatform is verkrijgbaar bij Caroline Mobach, 
programmaleider GHNT West-Brabant.  
Mail: ce.mobach@breda.nl 
Telefoon: 06 10650841 
 

 

 
Nieuws actielijn 3: Specifieke doelgroepen 
 

Gerda Nuiten - aandachtsfunctionaris ouderenmishandeling bij Veilig Thuis West-
Brabant - aan het woord in GHNT Podcast Ouderenmishandeling 

 
Kwetsbaarheid aan het begin en het einde van het leven 
In de tweede Podcast Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is Gerda Nuiten aan het woord. 
Gerda is aandachtfunctionaris ouderenmishandeling bij Veilig Thuis West Brabant. 
Ouderenmishandeling is voor West-Brabant één van de speerpunten in de regionale aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Gerda gaat altijd op zoek naar het verhaal achter 
meldingen en komt op deze manier tot een passend advies en een beter behandelplan. 
Daarnaast geeft ze voorlichting aan professionals en ze coacht hen, omdat ze er van overtuigd 
is dat iedere melding ouderenmishandeling dit verdient en niets doen is voor haar geen optie. 
Bij veel cases ouderenmishandeling speelt de afhankelijkheid van het slachtoffer ten opzichte 
van de (potentiële) pleger een belangrijke rol. Dat kan zijn afhankelijk van een zoon of dochter, 
een andere mantelzorger, maar ook de afhankelijkheid van een professional. Dat maakt dat 
ouderenmishandeling een vaak verborgen vorm van huiselijk geweld is en blijft. In haar aanpak 
zoekt ze contact met de instelling die gemeld heeft, maar ook met de potentiële pleger en het 
slachtoffer. Door empathisch en geduldig te zijn legt ze de vinger op de zere plek, waardoor 
slachtoffers de juiste zorg ontvangen. En (potentiële) plegers in een andere daglicht komen te 
staan. 
Luister naar haar aanpak en haar gedachten over ouderenmishandeling in de 16 gemeenten die 
onderdeel zijn van de regio West Brabant. Gerda werkt er met passie aan mee, dat veel meer 
mensen kennis hebben over ouderenmishandeling en dat men begrijpt wat het betekent om 
slachtoffer van ouderenmishandeling te zijn. 
Luister HIER naar de podcast Ouderenmishandeling. 
Meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl 
 

Vragen en initiatieven van ketenpartners 
Heeft u informatie die u wilt delen met collega’s? U kunt als ketenpartner bij Caroline Mobach terecht 
met uw vragen over het programma. Ook kunt u met haar contact opnemen om een lokaal initiatief of 
uw ondersteuningsbehoeften kenbaar te maken.  
Caroline is bereikbaar per e-mail ce.mobach@breda.nl en telefonisch via 06 10 65 08 41.  
 
Deze nieuwsbrief is bedoeld voor alle ketenpartners die betrokken zijn bij de 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in West-Brabant. Het gaat 
onder meer om professionals in het werkveld van zorg, welzijn en veiligheid, 
onderwijs en gezondheidszorg. 

 


