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Functie:  Bestuurder Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond 

Nevenfunctie:  Voorzitter Landelijk Netwerk Veilig Thuis 

Onderwerp expert-tafel: Effecten generieke lockdown op kwetsbare groepen 

  

Wat is het perspectief van waaruit u kijkt (bijvoorbeeld, wetenschap, praktijkdeskundige, en welke 
achtergrond)? 
Vanuit mijn rol ben ik dagelijks bezig met de impact van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 
afgelopen maanden is er intensief contact onderhouden door de Veilig Thuis organisaties onderling, 
maar ook met gemeenten en netwerkpartners om de ontwikkelingen nauwgezet te volgen. 
De maatregelen genereerden zorgen dat als mensen meer thuis zouden blijven en er stress ontstaat 
(of al een zorgelijke thuissituatie aan de orde was), zou dit niet gaan verergeren zoals in andere 
landen het geval bleek? Uit onderzoek van Verwey-Jonker bleek dat het geweld bij reeds bekende 
gezinnen gelijk bleek en niet toenam (op zichzelf is het natuurlijk al zorgelijk dat het geweld in stand 
bleef). Met 11.000 meldingen en ongeveer 8.000 adviesvragen per maand bij de Veilig Thuis 
organisaties is het fenomeen geweld in afhankelijkheidsrelaties per definitie ernstig en zorgelijk. 
We zagen dat veel professionals niet meer bij de mensen thuiskwamen en er hierdoor minder zicht 
op hadden (en minder melding deden). In deze tijd is het van belang om extra alert te blijven. Deels 
werd dit ondervangen door beeldbellen, maar dit werd niet door iedereen als toereikend ervaren.  
Ontzettend mooi is het gegeven dat er proactief is ingezet om de inwoners in Nederland extra alert 
te maken op de effecten van geweld onder de noemer ‘doe iets.’ De landelijke campagnes, maar ook 
Minister De Jonge die zelf hier veel aandacht aan heeft geschonken, is zeer positief. Ook is het 
codewoord Masker 19 geïntroduceerd bij apotheken en hebben de Veilig Thuis organisaties (met 
hulp van de ministeries) een chatfunctie gelanceerd waar gemiddeld 425 keer per week gebruik van 
wordt gemaakt.  
 
Wat zou u, met de kennis van nu, het kabinet ten aanzien van de effecten van de generieke lockdown 
op kwetsbare groepen adviseren om precies weer zo te doen dit najaar, om een opleving te 
voorkomen of, mocht hij komen, snel in te dammen? Welke elementen in de aanpak van de lockdown 
zijn wat u betreft waard om vast te houden, te herhalen of uit te bouwen en waarom?  
 
Hou vast: 
- Infrastructuren van overleg om snel te schakelen. 
- Periodiek heldere boodschappen blijven geven. 
- Blijf effecten monitoren (niet alleen cijfermatig maar ook impact op de maatschappij). 
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Herhaal en breidt uit: 
- Aandacht voor impact van Covid19 (en breidt deze uit naar andere vormen van overdracht  
  van de boodschap, zoals via andere social mediakanalen vormgegeven met en voor jongeren,  
  ouderen en specifieke doelgroepen). 

- Informatie in meerdere talen uitbrengen. 
- Aandacht voor mogelijke effecten zoals suïcide of geweld (via campagnes).  
- Faciliteer of steun initiatieven die helpend kunnen zijn (zoals supermarkten tijdelijk hebben gedaan  
 door openstelling voor kwetsbaren in de ochtend en het codewoord Masker19).  
 
Doe anders: 

- Er is in de afgelopen periode (zeker in het begin) verwarring ontstaan over de verwachting van inzet  
  van cruciale beroepen. Wees zeer helder en duidelijk over wat je verwacht van organisaties. Draag    
  uit en stem af hoe contacten met kwetsbare doelgroepen door kunnen gaan (met gepaste afstand  
  in gesprek, ga wandelen, gesprek op kantoor in aangepaste ruimtes et cetera). 
- We hebben de afgelopen maanden gezien wat de impact kan zijn op kwetsbare doelgroepen, zoals 
 ouderen en mensen met een beperking of chronische aandoening. Begrip en  ondersteuning 
(bezoek en begeleiding) vanuit eigen netwerk of professioneel netwerk moet mogelijk blijven. 

- Betrek jongeren, ouderen en specifieke doelgroepen voor beleidsvorming, maar ook hoe de  
  doelgroep goed te bereiken (welke kanalen benutten?). 
- Zorg ervoor dat de benodigde randvoorwaarden ingericht zijn en blijven (zoals beschermings- 
  middelen). 
- Neem een standpunt in rondom mondkapjes (de boodschap is nu erg verwarrend). 
- Indien digitaal onderwijs nodig is, combineren met het contact met zowel leeftijdsgenoten als 
  de mentor/coach et cetera. 
 
Sneller anticiperen: 

- Geef meer ruimte aan regionaal beleid gezien het lokale karakter van uitbraken. 
 
 


