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Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Deze nieuwsbrief is voor medewerkers van gemeenten, ketenpartners, relaties en
geïnteresseerden in Veilig Thuis Twente.
In dit nummer:
• Complexe echtscheiding (casuïstiek)
• Netwerklunches in de Week tegen Kindermishandeling en Week zonder Geweld
• Speeddate met wethouders
• Wethouder Tijhof stiller dan anders

Veilig Thuis Twente organiseert
subregionale netwerklunches
in Almelo, Enschede en
Hengelo tijdens de landelijke
campagneweken.
Onderwerp is Veilig Thuis
Twente in afstemming met de
keten, met extra inhoudelijke
informatie over de thema’s
kindermishandeling en huiselijk
geweld.
Professionals ontvangen
binnenkort een uitnodiging.

Casuïstiek: Complexe echtscheiding
Bij Veilig Thuis Twente wordt melding
gemaakt over een gezin met twee
dochters van 8 en 10 jaar oud. De ouders zijn twee jaar geleden gescheiden
en zijn het tot op de dag van vandaag
oneens over een omgangsregeling.
Deze onenigheid heeft in de afgelopen
twee jaar geleid tot steeds meer strijd
tussen ouders. Moeder beschuldigt
vader ervan dat hij de kinderen niet
goed verzorgd en dat hij altijd te laat is
voor de omgangsregelingen; ze vindt
dat hij hierdoor laat zien dat hij de
kinderen niet belangrijk genoeg vindt.
Vader beschuldigt moeder ervan dat zij
de kinderen expres bij hem weghoudt
door bijvoorbeeld afspraken te plannen
met de kinderen in ‘zijn’ weekenden. De
kinderen zeggen volgens moeder dat
ze niet naar vader toe willen en moeder
houdt hen dan soms thuis.
Vader gelooft niet dat de
kinderen dit echt zeggen.
Beide ouders zeggen dat
er door de andere ouder negatief wordt gesproken over
hen richting de kinderen.
Met de twee dochters gaat
het niet goed. Vooral de
oudste dochter is volgens
haar leerkracht teruggetrokken en oogt verdrietig.
Zij heeft de leerkracht in
vertrouwen genomen dat
ze opziet tegen de weekenden met vader omdat dit altijd voor veel
onrust en vragen bij moeder zorgt. De

kinderen weten volgens school veel van
de strijd tussen hun ouders. De oudste
dochter doet op school uitspraken als
‘mama gaat zorgen dat ik niet meer
naar papa toe hoef’ en ‘als ik 12 ben
mag ik zelf kiezen bij wie ik ga wonen,
maar ik weet niet wat ik dan wil’.
VTT concludeert dat de kinderen veel
last ondervinden van de scheiding
tussen ouders en dat het ouders nog
steeds niet gelukt is om een ouderschapsplan op te stellen. VTT beweegt
ouders ertoe om door middel van
een mediationtraject toch het ouderschapsplan op papier te gaan zetten en
schakelt een wijkcoach in om het gezin
tijdens en na afloop van het mediationtraject te volgen en te begeleiden in
het nakomen van het ouderschapsplan.
De kinderen worden aangemeld voor
een groep voor kinderen van gescheiden ouders. De communicatie van de
ouders zal niet direct verbeteren en het
wantrouwen tussen ouders is groot,
maar de inzet van professionele hulpverlening voor het gezin zorgt hopelijk
voor een paar stappen in de goede
richting. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor de ouders om ‘ouders’ te zijn en
voor de dochters om te genieten van
het contact met beide ouders, ook al is
dit in twee verschillende huizen. VTT
zal over enkele maanden ‘monitoren’ of
de afspraken nagekomen worden door
ouders en of er verbetering merkbaar is.
foto Bert Tijhof

Netwerklunches tijdens
de Week tegen
kindermishandeling
(14-19 november) en
de Week zonder geweld
(21-26 november)

Speeddate met wethouders sociaal domein
Op 7 juli bezochten de wethouders sociaal domein verschillende organisaties in Twente met als doel met en van
elkaar te leren. Ook Veilig Thuis Twente werd bezocht en in
zes speeddates kregen wethouders een beeld van de vele
facetten van het werk van Veilig Thuis. Er werd gesproken met medewerkers van de frontoffice (samen met de
politie), het crisisteam, de vertrouwensarts, een gedragswetenschapper en een aandachtfunctionaris ouderenmishandeling. En zoals dat gaat met een speeddate kon er in

vijf minuten slechts een klein tipje van de sluier opgelicht
worden. Reden voor enkele wethouders om een vervolgafspraak te willen. Dat gebeurt op 3 november.
Wethouder Tijhof van de gemeente RijssenHolten was erg benieuwd naar de inhoud van
het crisiswerk en ging op stap met de medewerkers van het crisisteam. Hieronder een
korte toelichting op de casus en zijn persoonlijke verhaal over dit avontuur.

De casus betreft vier kinderen tussen 4 en 14 jaar. Twee van
hen konden het huis ontvluchten. Zij gaven bij de politie aan
dat de nieuwe vriend van moeder vuurwapens in huis had,
hen sloeg, bedreigde, opsloot in hun slaapkamer en dat ze
enkele dagen nagenoeg niets hadden gegeten. De wethouder sprak samen met de crisisdienstmedewerkers van VTT
met de kinderen. Na onderzoek meldde de politie dat de man
zich in het criminele circuit bevond en dat er reden tot grote
Wethouder Tijhof over deze crisis:
’s Middags om 17.30 uur meld ik mij
aan de voordeur van een politiebureau, best wel benieuwd wat ik
mee ga maken en hoe het zal gaan.
Ik word snel binnen gelaten en kort
voorgesteld aan de aanwezige
mensen van VTT en de politie.
Ik merk direct dat ik binnen kom vallen midden in een lopende operatie;
iedereen is druk bezig met regelen
en organiseren. Iedereen weet wat
hem of haar te doen staat. Ik word
kort bijgepraat over de casus. Voordat
ik het weet zijn we op weg. Daar valt
me weer op hoe goed iedereen weet
wat er te doen is en om wie het gaat.
Een voor mij argeloos voorbijlopend
jongetje wordt direct herkend door
de VTT-ers als kind uit het betrokken
gezin. Direct de juiste actie, het kind

zorg was. VTT is samen met voldoende
politieagenten en enkele politiehonden (op de
achtergrond paraat i.v.m. mogelijk vuurwapenbezit) naar de woning gegaan. De man heeft
een Tijdelijk Huisverbod gekregen en de
kinderen zijn door de medewerkers van
VTT tijdelijk bij hun opa en oma ondergebracht.

wordt direct goed opgevangen. Daarna naar binnen en in gesprek met de
moeder van de kinderen. Triest om te
zien dat bij moeder onmacht en frustratie elkaar afwisselen. Ze is de grip
op haar gezin totaal kwijt, ondanks de
jarenlange zorgen en bemoeienis van
allerlei instanties. Er is gelukkig nog
wel het besef dat het zo niet door kan
gaan. Ze geeft dan ook toestemming
dat de vier kinderen tijdelijk uit huis
gaan. Intussen is het huisverbod voor
de partner door de officier van justitie
geregeld. Na 1½ uur zijn we weer terug bij de uitvalsbasis en hebben we
de kinderen met elkaar herenigd en
overgedragen aan de goede zorgen
van betrokken familie.
Na afloop wordt er met de betrokken
mensen duidelijk afgesproken wie
welke acties onderneemt en wie
wat vastlegt. Voor mij een leerzame

avond. Waar je als bestuurder vaak
bezig bent met de organisatorische
kant van de zaak en kijkt of zaken
financieel strakker kunnen, zie je
hier de praktijk van alle dag in onze
samenleving. Kinderen op zoek naar
veiligheid, volwassenen die het vertrouwen wat hun kinderen in hen stellen niet waar kunnen of willen maken.
Professionals van politie en VTT die
zich met hart en ziel inzetten voor de
samenleving.
Ik stap in de auto en overdenk onderweg wat ik meegemaakt heb. Voordat
ik het weet, ben ik weer in Rijssen,
thuis, waar ik aan de kamertafel aanschuif bij mijn gezin. Ze zijn, zoals
heel vaak op zondagen, bezig met
een gezelschapsspel. De autorit was
nog geen 35 kilometer; toch ben ik
in een andere wereld. Ik ben de rest
van die avond wat stiller dan anders.
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De kinderen zijn met inzet van intensieve hulpverlening (gemiddeld vier keer per
week voor een periode van 28 dagen) teruggekeerd naar hun moeder. Met moeder en de kinderen is de situatie goed doorgesproken en er is gewerkt aan enkele
te behalen doelen om te voorkomen dat de kinderen zich ooit weer onveilig hoeven te voelen in de thuissituatie. Om de kinderen niet uit huis te hoeven plaatsen
is aan moeder de bodemeis gesteld dat zij deze man nooit weer in huis zal halen
en de kinderen hem nooit meer hoeven te ontmoeten. De hulpverlening zal erop
gericht zijn dat de kinderen een stabiele thuissituatie mogen genieten.
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Wethouder Tijhof

Wethouder Tijhof is wat stiller dan anders na een avond mee met de crisisdienst

