Beschrijving beleidskaders/doelstellingen beleidsterreinen
Huiselijk Geweld
Het beleid op dit terrein is erop gericht huiselijk geweld zoveel mogelijk te voorkomen en
de gevolgen ervan te verminderen. Het gaat dan om het stoppen van het geweld, het
bieden van directe hulp, het in kaart brengen van de hulpvragen en het toeleiden naar
achterliggende zorg en hulpverlening. Ook maken signaleren en preventie deel uit van het
beleid.
Op basis van het advies van de commissie de Jong (Opvang 2.0) over de herziening van
het stelsel van vrouwenopvang (huiselijk geweld) heeft de staatssecretaris in een
kamerbrief van 14-12-2011 o.a. gesteld dat haar wens is om alle gemeenten
verantwoordelijk te laten zijn voor de hele ketenaanpak van huiselijk geweld en die
verantwoordelijkheid niet enkel bij de centrumgemeenten neer te leggen. Zij volgt daarom
het advies van de commissie op om alle gemeenten verantwoordelijk te laten zijn voor de
hele ketenaanpak van huiselijk geweld en die verantwoordelijkheid niet enkel bij de
centrumgemeenten neer te leggen. In 2013 en 2014 wordt door de gemeenten van de
regio Peelland een dergelijke gezamenlijke regiovisie uitgewerkt, al dan niet tezamen met
Eindhoven/De Kempen. Per 1-1-2015 dient het beleid van de regiovisie in werking te
treden. De regiovisie vormt vanaf dat tijdstip de basis voor de Peelsamenwerking op het
gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. In de regiovisie worden ook de
verdeling van taken, verantwoordelijkheden en de financiële aspecten vastgelegd. De
regiovisie zal door alle afzonderlijke raden worden vastgesteld.
Preventie GGz en verslavingszorg
Onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de GGz Oost-Brabant levert Indigo in de
Peelregio een aantal preventieve diensten op het gebied van de Oggz. Het gaat hierbij om
a)

consultatiefunctie en interventies voor de doelgroep kinderen en jeugd;
•

vroegtijdig opsporen ernstige problematiek

•

overbrengen GGz-expertise naar ketenpartners en onderwijs

•

toeleiding naar GGz

•

voorkomen schooluitval

Kernbegrippen hierbij zijn: vindplaatsgericht werken, systeemgerichte aanpak,
integrale hulpverlening, sluitende zorgketen vanuit een stepped-care visie.
b)

Consultatie en participatie lokale netwerken (regionaal overleg suïcidepreventie
en steunpunt mantelzorg)

c)

Preventieve aanpak kwetsbare kinderen (diverse evidence based methodieken
zoals BOBP, KOPP, Piep zei de muis, Eerste Stapje en Let op de Kleintjes)

Zelfhulp
Het gaat hierbij om de regionale resultaatafspraken die worden gemaakt met de Stichting
Zelfhulpnetwerk Zuidoost-Brabant. Deze organisatie biedt ondersteuning aan een groot
aantal zelfhulpgroepen (lotgenotencontact) in de regio vanuit verschillende problematieken
waarbij de verwachting is dat door de decentralisatie Awbz en de extramuralisering GGz de
ondersteunings-behoefte zal toenemen. Het Zelfhulpnetwerk werkt voornamelijk met
vrijwilligers en ervarings-deskundigen. Zij zijn in hun werkwijze nadrukkelijk gericht op het

versterken van de eigen kracht en zelfredzaamheid van kwetsbare burgers en met de
vergroting van hun sociale netwerk.
De ondersteuning bestaat uit
-

zorg dragen voor bereikbaarheid en bekendheid van zelfhulp zodat mensen die er
behoefte aan hebben hun weg kunnen vinden; zij doen dat middels
voorlichtingsactiviteiten, foldermateriaal en vanaf 2014 ook middels een centraal
telefoonnummer en een website en werkplekken in de wijken/dorpen.

-

ondersteuning van startende en bestaande zelfhulpgroepen en – organisaties o.a.
middels deskundigheidsbevordering en praktische ondersteuning.

-

operationeel houden van een ‘raad voor zelfhulp’ met als doel het bewaken van
‘de ziel van zelfhulp’.

Zelfhulp heeft naast professionele hulp een positieve meerwaarde binnen het herstelproces
en draagt bij aan participatie voor en door kwetsbare burgers.
St. Zelfhulpnetwerk werkt intensief samen met (cliënt)organisaties in de 0de, 1ste en 2de
lijn. Zij hebben hieromtrent een tweetal convenanten afgesloten, een met GGz OostBrabant en Novadic-Kentron en een met de LEVgroep, en St. Maatschappelijke Opvang.

