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Aan de leden van de Vaste commissie voor Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport van de Tweede Kamer der Staten-Generaal  

Postbus 20018  

2500 EA DEN Haag 

 

Via : cie.vws@tweedekamer.nl 

 

Datum 

19 juni 2020 
Bijlage(n) 

- 

Contactpersoon 
Esmé Wiegman – van Meppelen Scheppink 

Doorkiesnummer 

06  21 70 35 81 

Onderwerp 
Grevio en Opvangplaatsen acute crisissituaties 

Ons kenmerk 

 

  

Geachte leden,  

Op 23 juni 2020 bespreekt u in het Algemeen Overleg Jeugd over het evaluatierapport van GREVIO 

(agendapunt 17) en over een onderzoek over opvangplaatsen voor acute crisissituaties (agendapunt 

19). Het Landelijk Netwerk Vrouwenopvang, onderdeel van Valente, geeft u ter gelegenheid van dit 

Algemeen Overleg graag onze reactie. 

GREVIO 

Graag breng ik onze brief1 naar aanleiding van het Algemeen Overleg van 19 maart jl., welke niet kon 

plaats vinden, onder de aandacht. In de brief staat onze visie op de aanbevelingen van de 

onafhankelijke Europese commissie GREVIO en doen we voorstellen voor enkele aanbevelingen die 

GREVIO als ‘urgent’ benoemt. Als belangrijkste worden genoemd:  

1. Duidelijke verantwoordelijkheidsverdeling tussen overheden in aanpak huiselijk geweld en 

landelijke regie met doorzettingsmacht; 

2. Voldoende capaciteiten borging van de kwaliteit van de vrouwenopvang, met daarin borging 

van de veiligheid; 

3. Genderspecifiek beleid met aandacht voor het versterken van de positie van vrouwen. 

De vrouwenopvang sluit aan bij de aanbevelingen van GREVIO die pleit voor een landelijk 

gecoördineerd en samenhangend beleid. Gemeenten kunnen hier zelf onderling ook het voortouw in 

 
1  Brief Valente aan de Vaste commissie voor VWS van de Tweede Kamer d.d. 12 maart 2020 VA20-018 
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nemen. De vrouwenopvang werkt hier graag aan mee. De vrouwenopvang is het ermee eens dat de 

registraties beter moeten en dat er standaardisering van definities nodig is.  

Opvangplaatsen acute crisissituaties  

De vrouwenopvang signaleert al enkele jaren dat de druk op de vrouwenopvang te hoog is. Die 

signalen vormden voor het Ministerie van VWS en de VNG de aanleiding om Regioplan onderzoek te 

laten uitvoeren naar de capaciteit van opvangplaatsen voor acute crisissituaties. Ook werd 

onderzocht in hoeverre de gemeenten zich houden aan onderlinge samenwerkingsafspraken uit 

2016. U bespreekt in het Algemeen Overleg het betreffende onderzoeksrapport.  

De vrouwenopvang vindt het positief dat de signalen van de druk op de opvangketen goed zijn 

onderzocht. We herkennen de uitkomsten, ze zijn een bevestiging van wat we signaleerden. We zijn 

geschrokken dat het inderdaad voorkomt dat cliënten uit beeld verdwijnen zonder zekerheid over de 

veiligheidssituatie. Het is goed dat nu inzichtelijk is geworden dat de samenwerking tussen 

gemeenten onderling verbeterd moet worden.  

De vrouwenopvang is blij met de toekenning van de structurele extra middelen (€ 16 milj) en de 

erkenning dat extra opvangplaatsen creëren niet de oplossing is. De extra middelen zijn bedoeld voor 

het bevorderen van de door- en uitstroom. Alleen als clienten niet langer dan nodig in de opvang 

verblijven, ontstaat een waarheidsgetrouw beeld van de capaciteitsbehoefte van de vrouwenopvang.  

En kan over een aantal jaren vastgesteld worden dat de crisisplaatsen beschikbaar zijn voor haar 

doel, namelijk crisisopvang.  

Zoals ook het rapport van Regioplan erkent, liggen veel oorzaken en daarmee oplossingen buiten de 

sector, waaronder het landelijk tekort van beschikbare woningen. Het doeltreffend besteden van de 

extra middelen vraagt van gemeenten extra inspanning, constructieve opstelling, interne en externe 

krachtenbundeling en een gerichte taakstelling. Daarmee realiseren de gemeenten tezamen de 

stelselverantwoordelijkheid die de vrouwenopvang nodig heeft om het landelijke stelsel van veilige 

opvang overeind te houden. Uiteraard dragen de vrouwenopvangen graag bij aan ideevorming over 

de besteding van de extra middelen. Samenhang en samenwerking met Veilig Thuis, waaraan ook 

extra middelen zijn toegekend, is een van deze ideeën.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Vereniging Valente 

 

 

Esmé Wiegman – van Meppelen Scheppink 

 

 

 


