Jaarverslag 2017 Consultatieteam Misbruik en Mishandeling
Aantal meldingen
In 2017 is er 47 keer gemeld.
Ter vergelijking: in 2015 is er 48 keer gemeld, in 2016 53 keer gemeld
Over het verslagjaar zijn geen opmerkelijke trends te zien. De gangbare meldingen op gebied van
vermoeden van misbruik.
Op verzoek van de Inspectie is een casus uitgebreid onderzocht. Een lid van het CMM zat in het
onderzoeksteam. Rapport is naar Inspectie gestuurd en voor akkoord teruggestuurd.
Preventie
In 2016 is het plan om misbruik en mishandeling te voorkomen in twee teams besproken. Er is
verteld waarom preventie belangrijk is, wat er al aan gedaan wordt en wat aandachtspunten zijn.
In 2017 is dit in nog een team gedaan en zijn de gedragsdeskundigen hiervan op de hoogte
gebracht, zodat zij dit op hun eigen locaties kunnen bespreken. In 2018 zal het preventieplan
verder uitgewerkt worden, zodat dit op intranet geplaatst kan worden.
Inzet deskundige op het gebied van seksualiteit
Een CMM-lid is een specialist op het gebied van diagnostiek en behandeling inzake seksualiteit en
seksueel misbruik. Zij heeft collega’s inhoudelijk ondersteund vanuit expertise seksualiteit.
Vraagstellingen liggen op het gebied van diagnostiek bij seksueel grensoverschrijdend gedrag,
inzetten van seksuele vorming, ondersteuning van cliënten die slachtoffer zijn van seksueel
misbruik.
Visie rond seksualiteit
Het beleid relatievorming en seksualiteit is geactualiseerd. Dit beleid gaat uit van een aantal
uitgangspunten:
1.
2.
3.
4.

Seksualiteit heeft een plek in het leven van iedere cliënt.
We scheppen ruimte om iedere cliënt zijn of haar seksualiteit te laten beleven.
We hebben een open klimaat waarin gesproken wordt over seksualiteit.
We geven ondersteuning om iedere cliënt een prettige seksuele gezondheid te kunnen
laten beleven
5. We scheppen voorwaarden om iedere cliënt zich veilig te laten voelen in hun omgeving.
In dit herziende beleid wordt een proactieve en positieve houding t.a.v. seksualiteit van de
medewerker verwacht. Het herziende beleid zal in het voorjaar op de themapagina worden
gepubliceerd.

Positie van ouders binnen de procedure
Rol en positie van ouders binnen de procedure is door een ouderpaar aangekaart. Afgesproken is
om met de Raad van Bestuur te bespreken hoe de positie van ouders in de procedure bepaald kan
worden.
Themapagina
Het CMM heeft de themapagina relatievorming en seksualiteit geactualiseerd:
- Er worden gesprekstips gegeven om te praten over seksualiteit met cliënten en ouders.
- Er is specifiek aandacht voor seksualiteit bij EMB en na NAH.
- Onder hulpmiddelen verwezen naar informatie uit de mediatheek van Centrum Kennis en Leren
voor cliënten, internetsites en app’s. Hierbij is ook aandacht voor relatieve nieuwe onderwerpen
zoals sexting.
Aandachtspunten voor 2018
* S-O-R-C als risico-inventarisatie?
* Rol en positie van ouders binnen de procedure: Gesprek ouders/RvB/ lid CMM. In de zomer
komen we er op terug. Er wordt een gesprek georganiseerd met RvB en CMM over dit onderwerp in
maart.
* Soms zijn de verwachtingen ten aanzien van het CMM [te] hoog gespannen als het gaat om
snelheid van reageren en mate van [detaillistische] inbreng.
* Meer meldingen over social media? Meer inzet van tools tav social media, Gemiva breed? - - Er
zijn best wat tools (zie themapagina), misschien moeten we kijken hoe we zorgen voor meer
aandacht voor de themapagina en het vernieuwde beleidsstuk?
- Ontwikkeling van preventiebeleid? Inzetten van IAP?
* Bezoek aan het Centrum voor Seksueel Geweld om eventuele vormen van samenwerken te
bespreken.
* Aanvulling van medewerkerspool als het gaat om het afnemen van taxatie-interviews. In het
komende jaar bekijken we hoe we de pool kunnen aanvullen.
Ook wordt overwogen een vierde lid aan het dagelijks bestuur toe te voegen.

Samenstelling van het CMM in 2017
Josefien Mellegers, Rolinde Tieland en Dick Jonker (coördinator).
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