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Geachte Gemeenteraad,

Afgelopen woensdag heeft mevrouw Jorritsma, voorzitter van de VNG Commissie Bestuur en

Veiligheid en burgemeester van de gemeente Almere de handreiking 'Bouwstenen voorde aanpak

huiselijk geweld' op ons Huiselijk Geweldcongres ' de projectfase voorbij' gepresenteerd. Wij zijn

verheugd om u hierbij de handreiking te kunnen toezenden.

De handreiking is ontwikkeld binnen het VNG ondersteuningsprogramma Aanpak Huiselijk Geweld en

is bedoeld om gemeenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van huiselijk geweldbeleid. De

handreiking heeft als titel 'Bouwstenen voor de aanpak huiselijk geweld' gekregen en dat is precies wat

deze handreiking beoogd te zijn. De handreiking reikt bouwstenen aan voor het ontwikkelen van

huiselijk geweldbeleid. De te zetten stappen worden beschreven en geïllustreerd met

praktijkvoorbeelden. De handreiking stelt u in staat om het complexe probleem van huiselijk geweld

(nog) beter aan te pakken.

Graag brengen wij langs deze weg nog eens het referentiemodel en het diagnose-instrument voor de

aanpak van huiselijk geweld onder de aandacht. Beide instrumenten zijn bedoeld om

beleidsmedewerkers, portefeuillehouders en raadsleden inzicht te geven in de mogelijkheden tot

verbetering van de aanpak huiselijk geweld. Met het referentiemodel is soort van ideaalmodel
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gecreëerd om het diagnose-instrument op te ontwikkelen. Met het diagnose-instrument kunt u zichzelf

'diagnosticeren' en ontdekken hoe u ervoor staat bij de aanpak van huiselijk geweld. Het instrument

geeft overigens geen beoordeling over de kwaliteit van uw aanpak.

Verder willen wij u informeren over de effectmeting 2006 van het VNG-ondersteuningsprogramma

'Aanpak huiselijk geweld'. De effectmeting laat zien dat veel gemeenten op de goede weg zijn bij de

aanpak van huiselijk geweld. 84% van de deelnemende gemeenten heeft maatregelen getroffen ter

bestijding van huiselijk geweld. Aan de effectmeting hebben 248 gemeenten meegewerkt. De

effectmeting kunt u downloaden via www.aanpakhuiselijkgeweld.nl.

Wij wensen u veel inspiratie toe bij het lezen van de handreiking en wij hopen dat deze handreiking u

een flinke stap veder helpt bij het ontwikkelen en het uitvoeren van huiselijk geweldbeleid. Ook het

diagnose-instrumenten en het referentiemodel kunnen u daarbij helpen. Alle in deze brief genoemde

producten en aanvullende informatie over het ondersteuningsprogramma treft u aan bij

www.aanpakhuiselijkgweld.nl.

Hoogachtend,

Vereniging van Nederlandse Gemeenten

J.M. Pans,
voorzitter directieraad
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