
Presentatie Huiselijk Geweld 
Spreekuur

Dag Zorg en Veiligheid 17 
juni 2019

➢ Willemijn Kerssemakers (Veilig Thuis)

➢ Annemiek Ursinus (Reclassering)

➢ Marie-Jose Heijligers  (Reclassering)
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Inhoud

✓ Wat doet de Reclassering?

✓ Wat doet Veilig Thuis?

✓ Wat is het Huiselijk Geweld Spreekuur

✓ Casusbespreking

✓ Vragen
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Missie reclassering

• Veiligere samenleving

• Voorkomen van criminaliteit, terugdringen van 
recidive

• Inzetten op gedragsverandering, 
risicomanagement

• Straffen alleen helpt niet

• Aandacht voor problematiek/omgeving van 
verdachte en slachtoffer
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Animatie SVG reclassering
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Wat doet de reclassering?

Drie kerntaken: 

• Advies

• Toezicht (en begeleiding)

• Werkstraf/Leerstraf/gedragsinterventie
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Wat doet de reclassering?

• Meldplicht

• Huisbezoeken

• Betrekken formeel en informeel netwerk 
(school/werkgever, politie, RvdK, Gemeente etc.)

• Rechtszaken bijwonen

• Rapportages/evaluaties opstellen

• Casusoverleggen bijwonen

• Intakegesprekken voor de hulpverlening
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Visie reclassering op aanpak 

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

• De reclassering richt zich op de daders van Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling om gedragsverandering te 
bewerkstelligen en recidive te voorkomen. 

• Wij willen dat Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
stopt. Dit kunnen wij niet alleen en dit vraagt 
samenwerking met netwerkpartners in de justitie- en 
zorgketen.
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Wat doet Veilig Thuis?

• Geeft advies en ondersteuning aan direct betrokkenen

• Geeft advies en ondersteuning aan omstanders en 
professionals

• Neemt meldingen aan die betrekking hebben op huiselijk 
geweld of kindermishandeling

• Veiligheidsbeoordeling (zicht krijgen op de veiligheid en tot 
besluit komen bij welke instelling of professional de 
verantwoordelijkheid wordt belegd) 

• Contact met directbetrokkene(n)

• Voorwaarden en Vervolg 

• Onderzoek, overdracht & Monitoring 



9



10

Spreekuur Huiselijk Geweld: waarom is deze 
opgezet?

Vroegtijdige inzet op mogelijke begeleiding / 
hulpverlening.

Snelle inzet van een justitieel kader om verplichte 
hulpverlening op te zetten om de kans op recidive 
te verkleinen.

Intermediair zijn tussen justitiële ketenpartners en 
reguliere hulpverlening
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Wat is belangrijk?

• Betrokkenheid vanaf aanhouding en vervolgens 
meebepalen/meedenken over het verloop van het 
traject. Onze expertise is hierbij van groot belang

• Samenwerking, overleg met ketenpartners en het 
delen van kennis is essentieel om tot een goede 
afweging of beslissing te komen

• Inzet van je eigen professionaliteit/kennis/ 
expertise etc.
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Wat is de meerwaarde van samenwerking
Veilig Thuis en reclassering?

• Handelen in de crisis

• Het hele systeem komt op deze werkwijze aan bod

• Overlap van informatie die je beiden nodig hebt 

• Inbreng van eigen expertise en het delen daarvan

• Door de samenwerking ontstaat er een advies wat maatwerk is

• Samen kijken naar de mogelijkheden en wat waardevol is voor 
een advies

• We praten met cliënten en niet over cliënten

• Vergroten veiligheid

• Elkaars wegen en contacten gebruiken

• Elkaar kennen helpt, contact wordt snel gemaakt
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Casusbespreking

Casus van dhr en mevr K.

Opdracht in 4 groepen van 5 personen:

- Wat ga je doen qua hulpverlening vanuit VT?

- Wat ga je doen vanuit de reclassering?

Terugkoppeling van de groepen

Beschrijving verloop casus


