
Memo 

Aan: Raadsleden en fractieassistenten 

Cc:  

Van: Bert Kuster 

Datum: 23 augustus 2017 

Kenmerk: 17ini02576 

Onderwerp: Nazorg moeder en kind na verblijf in vrouwenopvang 

 
 

1. Inleiding 

Op 26 mei 2017 bracht het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht Jeugd (TSD/STJ) een 

persbericht uit, naar aanleiding van het verschijnen van het rapport: ‘Moeder en kind verlaten 

vrouwenopvang (wie) is dat een zorg?’.  

 

De belangrijkste conclusies van dit rapport staan in bijlagen 1 en 2 van het persbericht dat destijds is 

verschenen en die bij dit memo zijn gevoegd. Graag willen wij u laten weten hoe in onze gemeente 

deze vorm van zorg en ondersteuning is geregeld. 

 

2. Stand van zaken in Oude IJsselstreek  

De opvang van vrouwen en kinderen wordt voor onze gemeente uitgevoerd door Moviera, via Veilig 

Thuis worden cliënten naar Moviera geleid. 

 

Afstemming vervolghulp 

De afstemming met vervolghulp is onderdeel van het veiligheidsplan dat Moviera met de cliënt opstelt. 

Zij maken daarbij gebruik van de Geïntegreerde Risico Screening (GRS): een instrument om de ernst 

van de situatie te bepalen. Op basis daarvan wordt ambulante hulp thuis of andere hulpverlening 

ingezet. Moviera is daarnaast bekend met onze aanspreekpunten en weet deze waar nodig te vinden. 

 

Veiligheidsplan 

Na uitstroom uit de vrouwenopvang is de veiligheid van moeder en kind met een afgestemd 

veiligheidsplan ondergebracht bij de professional die vervolghulp biedt. Moviera houdt dit, afhankelijk 

van de ernst van de situatie, drie maand of een half jaar in de gaten. Ook de zorgmijdende vrouwen 

blijven op deze manier in beeld. Moviera is daarnaast actief deelnemer aan de Verwijsindex Risico 

Jongeren zodat waar er zich (opnieuw) zorgen voordoen de expertise van Moviera kan worden 

ingevlogen.  

 

Expertise signalering 

Het TSD/STJ adviseert ketenpartners die bij de cliënt betrokken zijn bij het herkennen van de signalen 

van huiselijk geweld. In het komende najaar organiseren wij nog lokaal een bijeenkomst voor 

‘aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling’ van onze ketenpartners.  

 

3. Vragen? 

Mocht u nog beleidsinhoudelijke/technische vragen hebben, kunt u contact opnemen met:  

mw. P. Sikking (beleidsadviseur jeugd), zij is bereikbaar via telefoonnummer: 0315 292 292. 

  



Bijlage 1: Persbericht jeugdinspecties 
 
 

Na verblijf vrouwenopvang: hou moeder en kind in beeld 

Het ontbreken van continuïteit in de zorg en ondersteuning is een groot risico voor terugval in problematiek 

en voor de veiligheid van moeders en kinderen die de vrouwenopvang verlaten. Daarom is het belangrijk dat 

ook na vertrek er zicht op moeder en kind blijft. Regisseurs en de ketenpartners hebben hierbij een 

belangrijke rol. Dit concluderen de vijf inspecties van het Toezicht Sociaal Domein/Samenwerkend Toezicht 

Jeugd in het rapport ‘Moeder en kind verlaten vrouwenopvang: (wie) is dat een zorg?’.  

Jaarlijks verblijven ongeveer vierduizend kinderen met hun moeder in de vrouwenopvang. De inspecties troffen 

bij de onderzochte vrouwenopvangorganisaties en ketenpartners goede voorbeelden in de zorg en 

ondersteuning en het borgen van veiligheid na verblijf in de opvang. Zo verleent de vrouwenopvang bijna altijd 

nazorg aan moeder en kind en is er veel aandacht voor (fysieke) veiligheid als ze de opvang verlaten. 

Hulp tijdens verblijf 

De inspecties vinden het belangrijk dat vrouwenopvang de organisaties die vervolghulp bieden, al betrekt 

voordat moeder en kind de opvang verlaten. Dit vermindert het risico op het ontstaan van stagnaties, 

bijvoorbeeld bij het regelen van een uitkering, de aanpak van schulden, dan wel het inschakelen 

gespecialiseerde zorg, zoals GGZ of jeugdhulp. 

Aanbevelingen 

De inspecties doen de vrouwenopvang, hun ketenpartners (zoals: school, (jeugd)gezondheidszorg, 

woningbouw, huisarts, hulpverleners) en gemeenten de volgende aanbevelingen: 

• Hou zicht op moeder en kind na vertrek uit de opvang en handel bij signalen van onveiligheid; 

• Maak samenwerkingsafspraken en evalueer periodiek; 

• Bevorder en faciliteer continuïteit van hulp en inkomen; 

• Ontwikkel expertise bij ketenpartners op het gebied van huiselijk geweld. 

1 gezin 1 plan 

Door te werken met 1 gezin 1 plan 1 regisseur op de betrokken hulpverlening kan de samenwerking tussen de 

betrokken partijen verbeteren. Juist bij het vertrek uit de vrouwenopvang is het essentieel dat professionals die 

bij het gezin betrokken blijven of vervolghulp bieden, weten wat de stand van zaken is, wat zij moeten doen en 

met wie ze moeten afstemmen. 

De conclusies en aanbevelingen van het rapport zijn samengevat in een infographic (bijlage 2) 

 
  

https://www.jeugdinspecties.nl/wp-content/uploads/2017/05/Rapport-toezichtonderzoek-Na-de-vrouwenopvang.pdf


Bijlage 2: infographic conclusies en aanbevelingen 
 

 


