COLLEGEVOORSTEL
Onderwerp
Lokaal Team Huiselijk Geweld 2018 (LTHG 2018)
Te besluiten om
1. In te stemmen met de offerte van het Centrum voor Dienstverlening (CVD).
2. In te stemmen met de offerte van Arosa.
Inleiding
Het LTHG is een samenwerkingsverband van hulp- en dienstverlenende organisaties,
gespecialiseerd in de aanpak van huiselijk geweld. In het LTHG wordt op lokaal niveau
casuïstiek behandeld.
Beoogd effect
Het LTHG beoogt het geweld in relaties te stoppen. Het LTHG wil de betrokkenen leren
omgaan met ruzies en conflicten om herhaling te voorkomen en de leefsituatie van alle leden
van het gezin veilig te maken. Dit betekent dat de hulpverlening gericht is op vrouwen,
mannen en kinderen in het gezin.
Argumenten
1.1. Vrijwillige pleger hulp
Het CVD heeft specialistische kennis van en veel ervaring in hulp aan en opvang van plegers
van huiselijk geweld en biedt daarbij hulp aan het hele gezin.
1.2. CVD is vanaf de start van het LTHG betrokken
Het CVD neemt al vanaf 2010 deel aan het LTHG in Krimpen aan den IJssel en is daarom
bekend met het lokale veld.
2.1. Arosa biedt hulp aan slachtoffers
Arosa levert een bijdrage aan optimale (h)erkenning en aanpak van huiselijk geweld. Na
gesprekken wordt bekeken of de relatie hersteld kan worden. Het persoonlijke functioneren
is hierbij belangrijk, omdat het bespreken van gevoelens en de problematiek van huiselijk
geweld in relatie tot het sociaal netwerk niet eenvoudig is.
2.2. Kinderen krijgen specifiek aandacht
Partners worden geholpen inzicht te krijgen in de gevolgen van geweld voor hun kind(eren)
en zijn in staat om hun kind(eren) te ondersteunen in de verwerking. Indien nodig verwijst
Arosa naar speciale (zorg)programma ’s voor kinderen.
2.3. Arosa is vanaf de start van het LTHG betrokken
Net als het CVD neem ook Arosa al vanaf 2010 deel aan het LTHG in Krimpen aan den
IJssel en is daarom bekend met het lokale veld.
2.4. Trajecten worden flexibel ingezet
Arosa biedt verschillende hulpverleningstrajecten. Voorbeelden hiervan zijn: “Herstel van de
relatie en/of hulp bij terugkeer in de relatie”; “Hulpverlening na een periode in de
(vrouwen)opvang”; “Hulpverlening na een huisverbod”; “Empowerment-traject voor
slachtoffers” en “Aware (bij belaging of stalking)”. Omdat op voorhand niet duidelijk is aan
welke programma’s behoefte is, worden zogenaamde “trajecturen” afgenomen. Dit geeft de
procesregisseur ruimte om maatwerk te leveren.

2.5. Stagiair ervaringsdeskundige
Dit jaar maakt het KST voor het eerst gebruik van een ervaringsdeskundige. Deze expertise
werd tot op heden nog gemist. Een ervaringsdeskundige brengt andere kwaliteiten in, dan
een professional.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
Het totaal van beide offertes bedraagt € 22.770,-. Een bedrag van € 18.290,- is beschikbaar
op de post 6620101 (Maatschappelijk Werk). De kosten voor de stagevergoeding en
reiskosten van € 1.500,- is beschikbaar op de post 6622102/434399 (WMO). Het resterende
bedrag van € 2.980,- is post 6622102/434384 (WMO).
Communicatie
Door middel van kwartaalrapportages zal de voortgang worden gemonitord.
Uitvoering
De geoffreerde diensten worden gedurende 2018 geleverd.
Bijlagen
1. Offerte Centrum voor Dienstverlening d.d. 7 maart 2018.
2. Offerte Arosa d.d. 17 april 2018.
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