Jaarverslag 2018 – Consultatieteam Misbruik en Mishandeling
Aantal meldingen
In 2018 is er 62 keer gemeld.
Ter vergelijking:




in 2015 is er 48 keer gemeld
in 2016 is er 53 keer gemeld
in 2017 is er 47 keer gemeld

Wat viel op?
Herhaalde meldingen
Er zijn negen meldingen van cliënten die meerdere keren terugkeren in dit jaar of vorig jaar. Bijvoorbeeld:
het duurt lang voordat advies van CMM voor het voeren van een gesprek wordt uitgevoerd.
Social media
3 meldingen waarin social media een rol speelt.
Meldingen met vermoedens van verwaarlozing, misbruik en mishandeling door ouders
18 keer.
Meldingen van mishandeling door partner
4 meldingen (waarvan voor 1 cliënt 2 meldingen).
Procedure medewerker
7 meldingen.
Meldingen naar buitenwereld
3 meldingen waarbij een cliënt van Gemiva seksueel grensoverschrijdend gedrag vertoont naar mensen
buiten de organisatie.
Verslag
Themapagina Relatievorming en seksualiteit
In dit herziende beleid wordt een proactieve en positieve houding ten aanzien van seksualiteit van de
medewerker verwacht. Het herziende beleid is in het voorjaar op de themapagina gepubliceerd.
SOS training
In 2018 is één van de leden van het CMM geschoold in de methodiek Snelle opvang bij seksueel misbruik
van mensen met een verstandelijke beperking. Daarmee zijn twee gedragsdeskundigen geschoold op dit
gebied. Vanuit deze methodiek zal bekeken worden welke handvatten voor het begeleiden van ouders,
cliënten en teams geformuleerd kunnen worden.

LVAK
Voor sommige samenwerkingsverbanden met andere organisaties is het nodig dat er een
aandachtsfunctionaris kindermishandeling in de organisatie werkzaam is. CMM-lid Jantine de Wit is
hiervoor in het afgelopen jaar geschoold en geregistreerd als aandachtsfunctionaris.
Daderdiagnostiek
Dit jaar zijn twee gedragsdeskundigen geschoold in het doen van diagnostiek bij (vermoedelijke) daders.
Hiermee zijn er drie gedragsdeskundigen die hiervoor ingezet kunnen worden.
Taxatiegesprekken
Om voldoende taxateurs te hebben wanneer het CMM besluit dat het nodig is om een taxatiegesprek te
voeren, zijn er twee gedragsdeskundigen geschoold in 2018.
Centrum voor Seksueel Geweld
Het CMM heeft in 2018 een oriënterend bezoek gebracht aan het Centrum voor Seksueel Geweld.
Besproken is onder andere op welke gebieden wij gebruik kunnen maken van de diensten van het centrum,
met name op het gebied van slachtofferhulp.
Procedure
De procedure is aangepast naar aanleiding van de veranderde Meldcode. De omgang met ouders werd
hierin ook meegenomen.
Samenstelling CMM
De samenstelling van het CMM veranderde in 2018: Jantine de Wit werd als lid toegevoegd. Samenstelling
van het CMM in 2018: Josefien Mellegers, Rolinde Tieland, Jantine de Wit en Dick Jonker (coördinator).

Namens het CMM,
Dick Jonker
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