Spoorboekje voor het maken van een regiovisie
Regiovisie: het spoorboekje
In deze factsheet vindt u een overzicht van
essentiële vragen die u moet beantwoorden om
samen met gemeenten in uw regio te kunnen
komen tot een regiovisie ‘aanpak huiselijk geweld
en kindermishandeling’. Bij iedere vraag vindt u
een verwijzing naar het bijbehorende hoofdstuk
in het format regiovisie.
Deze factsheet is bedoeld voor ambtenaren en
bestuurders, die zich bezighouden met de aanpak
van geweld in huiselijke kring en aan de slag gaan
om een regiovisie op te stellen.
Wat verstaan we onder een regiovisie?
Een regiovisie is een beleidsplan waarin een
centrumgemeente samen met de omliggende
gemeenten uit de regio hun samenhangende
beleid op het gebied van geweld in huiselijke
kring en kindermishandeling beschrijven.

Waarom maken we een regiovisie?
De aanpak van geweld in huiselijke kring
en kindermishandeling is een zaak van alle
gemeenten. Vanuit het Rijk gaan weliswaar
middelen naar 35 centrumgemeenten voor dit
doel, maar ook de overige gemeenten spelen
een belangrijke rol. Doel van de regiovisie is hun
betrokkenheid te vergroten en onderling inzicht
te geven in wat er op dit beleidsterrein gebeurt en
hoe die middelen worden besteed.
Wanneer moet de regiovisie af zijn?
De regiovisie moet in werking zijn op 1 januari
2015. Op die datum gaan een aantal maatregelen
in die voor gemeenten van belang zijn. Zo zullen
er op die datum geen landelijk door het Rijk
gefinancierde instellingen zijn, maar komen
die allemaal voor verantwoordelijkheid van
gemeenten. Verder benadrukt het samengaan
van het Advies en Meldpunt Kindermishandeling
en het Steunpunt Huiselijk geweld de samenhang
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tussen de beleidsterreinen die in de regiovisie aan
bod komen.
Meer weten?
www.regioaanpakveiligthuis.nl
Essentiele vragen om te komen tot een
regiovisie:
1. Voorwerk
•	Maak
regio-analyse:
Welke
gemeenten
vormen de samen de regio? Centrumregio of
aangepast ivm decentralisaties jeugd/awbz/
w&i? Geef omschrijving van kenmerken van
deze regio. Noem cijfers over het voorkomen
van huiselijk geweld en kindermishandeling
(aan de hand van meldingen, extrapolatie van
landelijke cijfers), specifieke problematiek.
Beschrijf huidige aanbieders van zorg- en
hulpverlening.
•	Maak spelers- en krachtenveldanalyse: Wie
zijn direct en indirect betrokkenen? Denk

ook aan ketenpartners. Wie moet in welke
fase betrokken worden en hoe? (meedenken,
meebeslissen, meeweten,...).
•	Maak taken- en budgetoverzicht: wat is het
huidige beschikbare budget, hoe wordt dit nu
besteed, welke taken hebben centrum- en
afzonderlijke regiogemeenten nu?
2. Procesafspraken
•	Formuleer procesdoelen: denk aan afspraken
over inhoudelijke doelen, verdeling van
financiële middelen en verantwoordelijkheden.
•	Beschrijf proces om tot regiovisie te komen:
breng ambtelijke en bestuurlijke agenda in
kaart, maak tijdsplanning, organiseer proces
van
startnotitie
(schrijvers,
bestuurlijke
trekkers, planning tot en met besluitvorming),
geef doorkijkje naar schrijven van uitvoeringsprogramma. Reken terug van 2015 naar nu,
wanneer moet een en ander gereed zijn en op
welke tafel liggen?
	NB: interne afstemming kost tijd, omdat de
regiovisie over meerdere portefeuilles gaat
	
Stem ook al af op welk niveau de regiovisie
moet worden vastgesteld; bestuurlijk overleg
van portefeuillehouders, afzonderlijke colle-

ges, gemeenteraden? Hoe meer financiële
afspraken, hoe eerder college en raad erin
betrokken willen worden.
•	Benoem reikwijdte: welke afspraken leg je
vast in de regiovisie? alleen gezamenlijke
afspraken, of ook lokale afspraken die
consequenties hebben voor gezamenlijke
verantwoordelijkheden? Welke afspraken maak
je over over monitoring, evaluatie en bijsturing?

nieuwe ontwikkelingen in de regiovisie terug
laat komen.
•	Formuleer doelen en ambities: hoe laat je
de nieuwe ontwikkelingen terugkomen in de
regiovisie? Welke gezamenlijke doelen horen
daarbij? Hoeveel accent leg je op preventie
en vroegsignalering (de verschuiving naar de
voorkant)? en hoe laat je de integraliteit met
veiligheid en jeugd naar voren komen?

3. Inhoudelijke doelen en ambities
•	Beschrijf huidige situatie: wat is de huidige
werkwijze en verantwoordelijkheidsverdeling;
wat daarvan moet absoluut behouden blijven?
waar is een verbeterslag nodig? en waar moet
die verbeterslag toe leiden? Verwijs hierbij ook
naar de financiële middelen die nu regionaal èn
lokaal worden ingezet (zie onder 1).
•	Benoem nieuwe ontwikkelingen; wat maakt
aanpassing
van
de
huidige
werkwijze
noodzakelijk? Noem ontwikkeling van een
gebiedsgerichte aanpak in het sociaal domein,
Wet Meldcode, vorming AMHK op grond van
nieuwe Jeugdwet, geïntegreerde aanpak HG
en KiMi, relaties met RvdK en gecertificeerde
organisatie voor JB en JR. Geef aan waar je die

Uitwerking
•	Maak onderlinge afspraken: Wat is nodig om
de gezamenlijke doelen te bereiken? Welke
verantwoordelijkheden beleg je regionaal
en welke lokaal? Hoe wil je als gemeenten
inhoud geven aan je regierol; hoe beleg
je de beleidsregie, de procesregie en de
casusregie. Wat betekent dit voor het delen
van informatie in de keten?
•	En, wat wil je meteen goed regelen en wat
kan desgewenst in een later stadium?
•	Benoem
gezamenlijk
te
financieren
activiteiten
en
voorzieningen;
Welke
instrumenten zet je gezamenlijk in?
(bv Aware, BIJ-aanpak, …) En welke functie
geef je aan AMHK, veiligheidshuis, (crisis)
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opvang, zorgverlenende en maatschappelijke
organisatie(s).
•	Maak afspraken over aansturing, beschikbaar
budget, verantwoording.
•	Lokale en regionale preventieve aanpak:
hoe sluiten lokale activiteiten naadloos aan
op gezamenlijke activiteiten in de regio.
Hoe wordt regie hierop gevoerd en welke
afspraken / procedures zijn hiervoor nodig?
•	Evaluatie van beleid: waar en op welk moment
komt informatie over de regionale aanpak op
tafel? Welke cijfers zijn daar voor nodig?
Financiële paragraaf
•	Hoe worden de activiteiten gefinancierd?
Welke activiteiten worden betaald uit het
regionale budget en welke taken nemen
gemeenten afzonderlijk voor hun rekening?
Hoe wordt omgegaan met een regionaal
overschot? Hoe worden risico’s gedeeld?
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In schema:
Stappen
				

Relatie met format

Voorwerk:				
• Regio-analyse
•	Spellers- en
krachtenveldanalyse
• Taken- en budgetoverzicht

Beschreven in §6.1 van
het Format

Procesafspraken:				
• Formuleer procesdoelen
•	Beschrijf proces om tot
regiovisie te komen
• Benoem reikwijdte

Beschreven in §6.1 van het
Format

Inhoudelijke doelen en ambities:		
• Wat is de huidige situatie?
•	Benoem nieuwe
ontwikkelingen
•	Formuleer doelen en
ambities

Beschreven in §6.1 van het
Format.
Doelen en te behalen resultaten
komen aan de
orde in hoofdstuk 8.
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Stappen (vervolg schema)

Relatie met format

Uitwerking:				
• Maak onderlinge afspraken
•	Benoem activiteiten en
voorzieningen
•	Maak afspraken over
aansturing, budget en
verantwoording
•	Preventie: wat gebeurt
lokaal en wat regionaal?
• Evaluatie van beleid

Beschreven in Hoofdstuk 7
van het Format

Procesafspraken:
• Hoe worden activiteiten
gefinancierd?

Aandacht hiervoor o.a. in
hoofdstuk 8 van het Format

