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 Nota van inlichtingen 
 

Marktconsultatie:  Huiselijk geweldarrangementen (HG-arrangementen) 

Projectnummer: 6-D-99999-21 

Naam organisatie: Gemeente Rotterdam 

Datum: 21 oktober 2021 

 

Vraag 1 Bijlage 2 Pagina 1 Paragraaf Aanleiding HG 
Arrangement 

Het wijkteam staat aan de basis van de aanpak huiselijk geweld. Welk stuk pakt het wijkteam in 
eerste instantie op? Hoe wordt de weging gemaakt dat een arrangement nodig is? 

Antwoord vraag 1 

 
Het wijkteam staat aan de basis van de aanpak van huiselijk geweld. Indien het wijkteam beoordeelt 
dat langdurige (langer dan 1 jaar) en/of meer specialistische inzet nodig is (o.a. 
GGZ/verslavingszorg, Jeugd GGZ, systeemtherapie, semi- of intramurale ondersteuning; zie bijlage 
3 van de consultatie) kan een tweedelijns HG-arrangement worden geïndiceerd. De bijbehorende 
afweging moet nog nader worden uitgewerkt. Hierbij wordt aangesloten bij het huidige 
afwegingskader voor een tweedelijns Wmo-arrangement bij slachtoffers van huiselijk geweld (zie 
bijlage 5 van de consultatie).  
 

 

Vraag 2 Bijlage 2 Pagina 2 Paragraaf Eisen HG-arrangement 

Eisen HG arrangement punt1 : het snel bieden van bescherming en veiligheid: hoe verhoudt zich dit 
tot (crisis)hulpverlening? Betreft dit fysieke bescherming alsook woonbescherming (een veilige 
plek?) Is het kunnen  bieden van intramurale zorgverlening onderdeel van de gunning. Wat verstaat 
opdrachtgever onder snel?  

Antwoord vraag 2 

 
Het bieden van crisisopvang maakt geen onderdeel uit van het HG-arrangement. Wanneer een 
slachtoffer in acuut gevaar of een levensbedreigende situatie verkeert, dan komt zij/hij in 
aanmerking voor crisisopvang. In alle overige situaties, en ter voorbereiding op de uitstroom uit de 
crisisopvang, bekijkt het wijkteam wat er aan hulp en ondersteuning nodig is. Het bieden van 
bescherming en veiligheid staat centraal in de huiselijk geweldarrangementen. Als er een 
beschermde woonomgeving nodig is, dan dient dat vanuit een huiselijk geweldarrangement te 
worden geboden via het perceel intramurale ondersteuning. Zie ook de voorgestelde perceelindeling 
in het consultatiedocument. Onder ‘snel’ verstaat de gemeente dat de zorgaanbieder binnen twee 
werkdagen na ontvangst van een leveringsopdracht in overleg met de cliënt/het gezin gestart is met 
het bieden van hulp en ondersteuning. 
 

 

Vraag 3 Bijlage 2 Pagina 2 Paragraaf Eisen HG-arrangement 

Eisen HG arrangement punt 3: betrekken van andere organisaties bij de hulp. Wordt hiermee 
beoogd it uit te voeren in een Hoofdaannemer  en Onderaannemers constructie? 

Antwoord vraag 3 

 
Hiermee wordt niet direct beoogd dat de aanbieder van een huiselijk geweldarrangement samen 
met een andere aanbieder als combinatie inschrijft op of door middel van een onderaannemer 
uitvoering geeft aan de opdracht. Wat wel wordt beoogd, is dat de aanbieder van het huiselijk 
geweldarrangement nauw samenwerkt met partijen die vanuit andere wettelijke kaders, zoals de 
zorgverzekeringswet of het justitieel kader, betrokken zijn bij de ondersteuning van en hulpverlening 
aan het systeem. Als de aanbieder van het huiselijk geweldarrangement bijvoorbeeld vindt dat één 
of beide van de betrokken ouders GGZ-behandeling nodig hebben, dan wordt van de aanbieder 
verwacht dat hij er in overleg met de ouder(s) voor zorgt dat die behandeling wordt aangevraagd en 
dat hij in de ondersteuning van het systeem samenwerkt met de zorgaanbieder die het 
behandeltraject uitvoert. 
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Vraag 4 Bijlage 2 Pagina 3 Paragraaf Doelen HG Arrangement 

Is afschaling een mogelijk c.q. beoogd doel? 

Antwoord vraag 4 

 
Het uiteindelijke doel van een huiselijk geweldarrangement is dat er een situatie van duurzame 
veiligheid is ontstaan, zodat het systeem zelfstandig en zelfredzaam kan voortgaan in het leven.  
Om dat doel te bereiken, vraagt de gemeente van aanbieders van een huiselijk geweldarrangement 
om aan verschillende resultaten te werken, zoals duurzame veiligheid, herstel en systeemdynamiek. 
Afschaling zal niet als apart resultaatgebied worden opgenomen in het model voor huiselijk 
geweldarrangementen, maar is dus zeker wel een doel. 
 

 

Vraag 5 Marktconsultatie 
huiselijk 
geweldarrangementen 

Pagina 4 Paragraaf 1.1. Doel van de 
marktconsultatie 

Hoe verhouden zich de organisaties die huiselijk geweld arrangementen gaan oppakken tot het 
centrum huiselijk geweld en kindermishandeling en veilig thuis 

Antwoord vraag 5 

 
Veilig Thuis heeft een monitorfunctie. Dat betekent dat Veilig Thuis na 6 maanden en na 1 jaar 
checkt hoe het staat met de veiligheid. Het gaat om casuïstiek bij door hen voorgeschreven 
interventies en bij casuïstiek waar sprake is geweest van bemoeienis van Veilig Thuis. Veilig Thuis 
biedt zelf geen hulpverlening. Het Centrum Huiselijk Geweld & Kindermishandeling (CHG&K) richt 
zich op diegenen die te maken hebben met de meest heftige en ernstige vormen van geweld. Denk 
aan letsel, verkrachting en ook intieme terreur waarbij controle en macht (al dan niet met wapens) 
aan de orde is. Het centrum richt zich op een relatief klein aantal cases; namelijk de 1% tot en met 
3% van de meest complexe cases uit regio Rijnmond. Het gaat om casuïstiek waarbij hoog-
specialistische inzet (zoals van forensische artsen, traumaspecialisten en/of politie) nodig is en die 
te complex is om op lokaal niveau te organiseren. Dit valt buiten de scope van huiselijk 
geweldarrangementen. Aanbieders van huiselijk geweldarrangementen voeren bij structurele 
onveiligheid tweedelijns ondersteuning uit, zoals nu ook vanuit de Wmo gebeurt ten aanzien van 
slachtoffers huiselijk geweld (zie bijlage 5 van de consultatie).  
 

 


