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Voorwoord

In deze themarapportage staat Veiligheid 

centraal. Dit thema werd gekozen voor de 
uitbraak van het coronavirus en heeft er 
inmiddels een extra lading bij gekregen. De 
corona-pandemie zorgt ervoor dat mensen die 
zich meer angstig en dus minder veilig voelen. 
Iedereen zit vaker thuis en niemand weet precies 
hoe lang het gaat duren en wat de gevolgen zijn. 
Dit kan ervoor zorgen dat achter de voordeur de 
spanningen oplopen.

Voor Maatschappelijk Werk Walcheren betekent 
dit dat we ons bewust zijn van de onzekerheid en 
onrust die kan leven onder cliënten. We staan op 
volle sterkte klaar om op een aangepaste manier 
ondersteuning en hulp te bieden aan mensen 
die dat nodig hebben. We communiceren onze 
bereikbaarheid en beschikbaarheid zoveel 
mogelijk en maken daarbij meer gebruik van 
digitale middelen en sociale media.

Op termijn hopen we ook weer inloopspreekuren 
te kunnen gaan houden op onze nieuwe locatie 

in Middelburg, Park Veldzigt 35. We zijn blij met 
deze centraal gelegen en toegankelijke werkplek. 

In dit themanummer laten we u aan de hand 
van cijfers, verhalen en beeld zien hoe er bij 
Maatschappelijk Werk Walcheren preventief 
wordt gewerkt aan veiligheid. Voorbeeld is 
het project Veilige Start, waarbij de veilige 
ontwikkeling van kinderen gewaarborgd 
wordt door nauwe samenwerking van 
zorgprofessionals.

Juist bij het uitvoeren van onze preventieve taak 
is het zeer belangrijk om oog te hebben voor 
risico en (on)veiligheid en tijdig en krachtig te 
koersen op normalisatie en herstel. 

Wij wensen iedereen gezondheid toe en we 
blijven voor u klaarstaan!

Middelburg, april 2020
Finus Kuijs, lid Raad van Bestuur

Gebruikte afkortingen
AMW algemeen maatschappelijk werk
SMW schoolmaatschappelijk werk
BO basisonderwijs
VO voortgezet onderwijs

MWW biedt hulp en advies bij 
verschillende vragen en problemen:  
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AMW SMW
Middelburg Veere Vlissingen Walcheren

Geldzaken 56,4% 45,7% 54,1% 54,6%

Gezondheid 12,4% 16,9% 13,9% 13,4%

Ouderschap & Opvoeden 3,1% 5,9% 3,8% 3,6%

Relaties & Vrienden 10,5% 13,2% 9,9% 10,4%

Ruzie & Geweld 2,8% 5,0% 3,6% 3,3%

School & Werk 5,0% 4,6% 3,6% 4,3%

Wonen 9,9% 8,7% 11,1% 10,4%

SMW bo Middelburg Veere Vlissingen Walcheren

Geldzaken 1,0% 0,0% 0,0% 0,4%

Gezondheid 34,3% 38,8% 26,0% 32,3%

Ouderschap & Opvoeden 13,4% 20,1% 20,6% 17,8%

Relaties & Vrienden 20,9% 16,4% 25,0% 21,3%

Ruzie & Geweld 19,9% 15,7% 24,0% 20,4%

School & Werk 10,4% 9,0% 4,4% 7,8%

Eindtotaal 100% 100% 100% 100%
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Tĳ delĳ k Huisverbod (achtergeblevene)

‘Een Veilige Start van
zwangerschap tot kraamtĳ d’
Lees verder
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SMW vo Middelburg Veere Vlissingen Walcheren

Gezondheid 33,0% 23,5% 41,3% 35,6%

Ouderschap & Opvoeden 17,5% 11,8% 18,8% 17,5%

Relaties & Vrienden 15,5% 29,4% 18,8% 18,0%

Ruzie & Geweld 21,6% 23,5% 13,8% 18,6%

School & Werk 12,4% 11,8% 7,5% 10,3%

Totaal 100% 100% 100% 100%
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Debbie geeft aan dat haar zoon Stijn een 
opstandig en druk kind is. Hij heeft te lijden 
gehad onder het geruzie en fysiek geweld 
tussen zijn ouders. 

Huiselijk geweld kan een reden zijn voor
doorverwijzing van Veilig Thuis naar MWW. 

Samen bekijken Bente en Debbie wat er nodig is om 
de problemen van het gezin op te kunnen lossen. 
Een luisterend oor is daarbij belangrijk.

Samen bekijken Bente en Debbie wat er nodig is om 
de problemen van het gezin op te kunnen lossen. 
Een luisterend oor is daarbij belangrijk.

Zo helpt een maatschappelĳ k 
werker van MWW iemand zoals 
Debbie er weer bovenop.

Een maatschappelijk werker komt dan langs 
bij het doorverwezen gezin en inventariseert de 
thuissituatie met de ouders.

Nu de ouders gescheiden zijn, is er voor Stijn meer rust in 
huis. Helaas stapelen de fi nanciële problemen zich voor 
Debbie op. Bente begrijpt dat en stelt voor een vrijwilliger
te zoeken die Debbie kan helpen bij haar fi nanciën. Dit
vindt Debbie een fi jn idee.

Bente stelt voor om er op school over te 
praten. De leraren stellen voor Stijn extra te 
ondersteunen en te begeleiden.

Bente overlegt met 
Veilig Thuis en geeft 
aan dat het beter 
gaat met het gezin
en zwaardere zorg 
niet langer nodig is. 

Bente overlegt met 
Veilig Thuis en geeft 
aan dat het beter 
gaat met het gezin
en zwaardere zorg 
niet langer nodig is. 

Huiselĳ k geweld
Bente

Stijn

Debbie



Onveilige thuissituatie
In 2009 sloegen MWW en Adrz de handen ineen. 
Stefanie Gabrielse, maatschappelijk werker bij MWW, is 
al vanaf het begin betrokken bij Veilige Start. Stefanie: 
“We kregen regelmatig signalen uit het ziekenhuis dat 
pasgeboren baby’s geen veilige start konden maken 
binnen het gezin. Verloskundigen, gynaecologen en 
kinderartsen maakten zich ernstig zorgen over de 
veiligheid van baby’s en thuissituaties. Baby’s konden 
na de geboorte niet mee naar huis en dit zorgde voor 
veel stress. We concludeerden dat dit écht anders 
moest.” MWW en Adrz besloten om Veilige Start te 
introduceren op Walcheren en samen te werken aan 
een preventieve aanpak. Het doel: het vroegtijdig 
herkennen van omstandigheden die een veilige 
ontwikkeling van een kind in de weg staan.

Nauwe samenwerking
Om de veiligheid van kinderen continu te 
waarborgen, werken MWW en Adrz samen met 
allerlei zorgprofessionals in Zeeland. Maatschappelijk 
werker Hanneke Meesen is, net als Stefanie, vanuit 
MWW betrokken bij Veilige Start. “We bieden in 
de periode van de zwangerschap tot en met de 
kraamtijd intensieve hulp. Niet alleen verloskundigen 
en gynaecologen zijn betrokken bij Veilige Start. 
Ook specialisten binnen de jeugdgezondheidszorg, 

jeugdhulpverlening, psychiatrie en kraamzorg zijn 
belangrijke samenwerkingspartners”, benadrukt 
Hanneke. De verloskundige of de gynaecoloog meldt 
het gezin aan bij Veilige Start zodra er zorgen zijn over 
de thuissituatie. “Vanaf dat moment hebben wij een 
coördinerende rol. We brengen een bezoek aan het 
gezin om de thuissituatie in kaart te brengen. Hiervoor 
gaan we niet alleen in gesprek met de ouders. Ook 
mensen uit de directe omgeving van het gezin en 
betrokken hulpverleners komen aan bod. Op deze 
manier kunnen we een goede inschatting maken van 
de veiligheid en de hulp die we eventueel moeten 
inschakelen. Ook bepalen we op basis van deze 
inzichten of ouders in staat zijn om voor hun kindje te 
zorgen.” 

Veiligheidsplan
Er is vaak sprake van verschillende omstandigheden, 
waardoor een baby niet veilig kan opgroeien. Stefanie: 
“Denk aan een onveilige woonsituatie, fi nanciële 
problemen, huiselijk geweld of verslaving. Maar we 
zien ook ouders met psychiatrische klachten of een 
verstandelijke beperking die niet zelfstandig voor 
een kind kunnen zorgen. We brengen alle risico’s 
in kaart en maken samen met de ouders afspraken 
om een veilige omgeving te creëren voor de baby. 

Een Veilige Start: van
zwangerschap tot kraamtĳ d
Iedere baby verdient een goede, veilige start in het leven. Soms is dit 
helaas niet het geval. Huisvestingsproblemen, huiselijk geweld en 
verslavingsproblematiek zorgen regelmatig voor een baby die niet veilig kan 
opgroeien na de geboorte. In dit soort onveilige situaties is het van belang 
dat de verloskundige of de gynaecoloog dit vroegtijdig signaleert. Zo is 
Veilige Start ontstaan: een succesvolle samenwerking tussen Maatschappelijk 
Werk Walcheren (MWW), Adrz en andere zorgprofessionals in Zeeland. 

Deze concrete doelstellingen leggen we vast in een 
veiligheidsplan. Dit blijven we monitoren en evalueren 
totdat er een veilige situatie ontstaat.” Helaas komt het 
soms ook voor dat het niet lukt om een veilige situatie 
te creëren. “In dat geval zijn we helaas genoodzaakt om 
voorwaarden aan ouders te stellen. Dit doen we wanneer 
we merken dat ouders niet capabel genoeg zijn om de 
zorg voor hun kind te dragen, of wanneer ze niet mee 
willen werken aan het veiligheidsplan. In het uiterste geval 
moeten we dan een melding maken bij Veilig Thuis.
Dit kan voor ouders best moeilijk zijn”,
vertelt Stefanie. 

Praktische hulp en advies
Naast de zorgen van hulpverleners over een 
gezin, hebben de ouders ook zelf vaak 
behoefte aan begeleiding. Stefanie: 
“Ouders hebben vaak verschillende 
soorten vragen. Ze verwachten een 
baby, maar hebben geen idee wat er 
allemaal bij komt kijken. Bij fi nanciële 
problemen helpen we hen bijvoorbeeld op 
weg met het aanvragen van een babypakket. 
Ook verwijzen we naar de verschillende 
initiatieven waar ze gebruik van kunnen maken. 
Maar de hulp van Veilige Start gaat veel verder 
dan dat. “Het belangrijkste is dat het kind veilig kan 
opgroeien en zich goed ontwikkelt”, vult Hanneke aan. 
“Een goede hechting tussen de ouders en hun baby is 
hierbij essentieel. Wij informeren hen over de ontwikkeling 
van hun kind; iets wat ze waarderen.”

De kracht van Veilige Start
De aanpak van Veilige Start werkt. Dat blijkt uit het feit 
dat jeugdbescherming minder vaak ingezet hoeft te 
worden om kinderen uit een onveilige thuissituatie te 
halen. Stefanie: “Ons doel is natuurlijk om een baby 
op te laten groeien bij de eigen ouders. Door onze 
kortdurende, maar intensieve betrokkenheid van de 
zwangerschap tot en met de kraamtijd kan de situatie 
gelukkig al snel verbeteren. We dragen het gezin dan over 
aan het consultatiebureau. Wanneer blijkt dat het niet 
haalbaar is om een veilige situatie te creëren, schalen we 
op door andere hulpverleners in te schakelen. Dat is ook 
direct de kracht van Veilige Start: onze korte lijnen en de 
nauwe samenwerking met andere zorgprofessionals.” 
Ook Hanneke beaamt dit: “Of het nu gaat om een 
verloskundige, kraamhulp of psychiater: we zetten samen 
de veiligheid van het kind centraal. Dit doen we allemaal 
vol passie en met veel betrokkenheid en professionaliteit. 
Dát is onze kracht!”

Of het nu gaat om een verloskundige, kraamhulp of 
psychiater: we ze� en samen de veiligheid van het kind 
centraal. Dit doen we allemaal vol passie, betrokkenheid 
en professionaliteit. Dát is onze kracht!”



Annemiek (maatschappelijk werker)
over de training Wet Tijdelijk Huisverbod:

“Ik heb een workshop gevolgd over het aanvragen van preventief huisverbod. Ik weet
nu beter wat er nodig is voor de aanvraag en heb het gelijk in de praktijk kunnen 
toepassen! Daarnaast heeft de Wilde Kastanje (toneelgroep) een setting nagespeeld. 
Twee toneelspelers speelden een situatie na om met familieopstellingen te oefenen. 
Het publiek mocht ook een rol spelen, bijvoorbeeld de hulpverlener of de buurman.
Was enorm leerzaam om te zien wat voor invloed deze familieopstelling op een
gezin heeft”. 

Lisanne (maatschappelijk werker)
over workshop preventie van Suïcide door 113 Academy:

“Wat ik geleerd heb van de workshop van 113? Buiten mijn eigen comfortzone stappen 
en doorvragen wanneer een situatie hierom vraagt. Als iemand bijvoorbeeld aangeeft het 
niet meer te zien zitten, moet ik doorvragen of iemand dood wilt. Daarnaast ook uitgebreid 
vragen hoe iemand dat wil gaan doen en of er concrete plannen zijn. Best heftig dus! Dit 
mochten we gelukkig oefenen in de workshop. Daarnaast werden veel cijfers gegeven, 
waaronder de cijfers dat in Zeeland zelfdoding relatief vaker voorkomt. Dit maakt het 
onderwerp wat meer tastbaarder; het gebeurt echt veel vaker nog dan wij denken.

Er is een app die je gratis kan downloaden, waarin handige tips staan als je te maken krijgt 
met iemand die zelfmoord wilt plegen. Dit is zeker handig om te raadplegen. Ik vind het
fi jn om op deze manier beter op de hoogte te zijn hoe te handelen bij een dergelijke
heftige situatie”. 

Samantha (stagiaire)
over onderzoek huiselijk geweld:

“Voor mijn onderzoek heb ik het thema huiselijk geweld en niet-westerse vrouwen 
gekozen. Mijn centrale vraag gaat over hoe de hulpverlening verbeterd kan worden 
aan niet-westerse vrouwen in situaties van huiselijk geweld. Ik ben tot dit onderwerp 
gekomen, doordat ik van collega’s hoorde dat zij het soms lastig vinden om passende 
hulpverlening te bieden aan deze doelgroep. Hierbij werd aangegeven dat zij soms 
te snel willen gaan, waardoor zij de vrouwen kwijt (dreigen) te raken en hierdoor de 
hulpverlening bij hen soms stuk loopt. 
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