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Beste sleutelpersonen en Huiselijk Geweld Experts, 

 

Allereerst wensen we iedereen een inspirerende, feestelijke en betekenisvolle Internationale Vrouwendag 

toe! Een dag waarbij we ook willen stil staan bij de aanpak verborgen vrouwen. We zetten ons er allemaal 

voor in dat we zoveel mogelijk verborgen vrouwen en hun eventuele kinderen signaleren en doorzetten 

naar de juiste bescherming en hulpverlening, zodat zij uiteindelijk een leven kunnen leiden met 

zelfbeschikking. Om dit nog beter te kunnen doen en de aanpak te borgen, hebben we de komende 

activiteiten en ontwikkelingen voor jullie op een rij gezet. Het gaat om de volgende punten: 

 

1. Overzicht en laatste ontwikkelingen sleutelpersonen 

2. Nadere kennismaking & werkafspraken sleutelpersonen en HG-experts 

3. Uitgewerkte route voor HG-experts aan de hand van de meldcode 

4. Inspiratiebijeenkomsten sleutelpersonen 

5. Website aanpak verborgen vrouwen 

6. EU op bezoek om in gesprek te gaan met sleutelpersonen 

 

1. Overzicht en laatste ontwikkelingen sleutelpersonen 

In de bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie een overzicht met alle sleutelpersonen verborgen vrouwen 

en de gebieden waar zij actief zijn. Er zijn in totaal 43 sleutelpersonen actief verdeeld over 9 gebieden. In 

de gebieden IJsselmonde, Overschie en de buitengebieden is het werven van sleutelpersonen erg 

belangrijk, want daar hebben we helaas nog geen sleutelpersonen. 

 

Op 22 februari hebben 5 deelnemers de training sleutelpersoon afgerond, gegeven door trainster Derya 

Yula van bureau Moetd. De nieuwe sleutelpersonen zijn: 

 Fouzia Direk, sleutelpersoon in Rotterdam Noord, taalvrijwilliger bij stichting LOV; 

 Kadrie Hasanova, sleutelpersoon in Kralingen-Crooswijk, zet zich in voor vooral Bulgaarse 

vrouwen; 

 Amina Ali, sleutelpersoon in Rotterdam Centrum, ervaringsdeskundige;  

 Zahra Zeinali, sleutelpersoon in Prins Alexander, eigen kapsalon; 

 Youssef el- Maataoui, sleutelpersoon in Rotterdam Noord, Jongerensteun bij stichting LOV. 

  



 

 

Er vinden op dit moment intakegesprekken plaats met mensen die graag de training sleutelpersonen 

willen volgen. Hierin worden wederzijdse verwachtingen besproken en wat er van een sleutelpersoon 

wordt verwacht aan de hand van het profiel en de concept overeenkomst. Ook zijn evaluatiegesprekken 

gevoerd met sleutelpersonen die in 2017 al actief waren. Hierin werd onder andere besproken hoe het 

signaleren verloopt, wat eventuele knelpunten zijn en hoe het contact verloopt tussen de sleutelpersoon 

en de Huiselijk Geweld Expert.  

 

2. Nadere kennismaking (waar nodig) & werkafspraken sleutelpersonen en HG-experts  

Om de stedelijke aanpak verborgen vrouwen goed te borgen is inzet van een ieder nodig. Daarom 

organiseren we de komende tijd in alle gebieden bijeenkomsten waarbij de volgende punten aan bod 

komen: 

 Kennismaking huiselijke geweld experts en de sleutelpersonen (voor zover dit nog niet is 

gebeurd); 

 Stand van zaken nu; 

 Borging van de aanpak in het gebied.  

 

In het belang van het voortzetten van een goede samenwerking tussen de huiselijk geweld experts en de 

sleutelpersonen, is het belangrijk dat een ieder aanwezig is en deelneemt aan deze bijeenkomst. Graag 

horen we het tijdig als je niet aanwezig kunt zijn!  

 

Hierbij het overzicht van de geplande bijeenkomsten:  

 

Gebied(en) Datum  Tijd Locatie 

Delfshaven + IJsselmonde 26 maart 09:30 – 11.00 Stadhuis, Oude Maas 4.33 

Slinge + Charlois 4 april 15:00 – 16.30 Stadhuis IJssel 4.47 

Centrum + Buitengebieden 9 april 15:00 – 16.30 Stadhuis, Nieuwe Maas 4.35 

Feijenoord + Overschie 11 april 10:00 – 11.30 Timmerhuis, 1.106 

Noord + Kralingen-Crooswijk 17 april 10:00 – 11.30 Stadhuis, Oude Maas 4.33 

Prins Alexander + Hilligersberg 23 april  10:00 – 11.30  Timmerhuis, 5.605 

 

3. Uitgewerkte route voor HG-experts aan de hand van de meldcode 

In de bijlage vinden jullie een uitgewerkte route voor de aanpak verborgen vrouwen. Dit is vooral relevant 

voor de Huiselijk Geweld Experts. Stap voor stap wordt de werkwijze beschreven na een signaal van een 

sleutelpersoon of wijknetwerkpartner aan de hand van de meldcode. 

 

 



 

4. Inspiratiebijeenkomsten sleutelpersonen 

Zoals jullie weten hebben we inmiddels een grote pool aan actieve en hardwerkende sleutelpersonen 

waar we heel blij mee zijn. Na de werving en training starten we nu met inspiratiebijeenkomsten. Deze 

bijeenkomsten zijn bedoeld om sleutelpersonen ruimte te bieden om ervaringen die ze in de wijken 

opdoen met elkaar te delen. Ook worden deze bijeenkomsten gebruikt om met verschillende thema’s de 

verdieping in te gaan. Dit zijn thema’s die samen met de sleutelpersonen worden opgesteld. Waar 

mogelijk worden er werkbezoeken aan gekoppeld. Dit met het doel de sleutelpersonen kennis te laten 

maken met het werkveld in de stad rondom de aanpak verborgen vrouwen. Naast wisselende thema’s zijn 

er ook terugkerende onderwerpen, zoals stand van zaken in de wijk en de ervaringen met het werken als 

sleutelpersoon. Hieronder een aantal voorbeelden van de thema’s die komende tijd aan bod komen: 

 

 Kennismaking tussen sleutelpersonen verborgen vrouwen en sleutelpersonen vrouwelijke genitale 

verminking;  

 Sleutelpersonen aan zet en in beweging met Jurhaily en Rozh (mannenemancipatie); 

 Website verborgen vrouwen: signalen digitaal doorgeven, hoe werkt het?; 

 Intercultureel werken; wat is het en hoe doe je dit in de praktijk?; 

 In balans zijn en blijven; wat zijn hulpmiddelen hiervoor?  

 

De eerste inspiratiesessie zal plaatsvinden op 19 maart, van 15:30 uur tot 17:00 uur, Timmerhuis, 

Halvemaanpassage 90, vergaderzaal 1.106.  
 

5. Website 

Samenwerken van zoveel mogelijk partners die kunnen signaleren is essentieel voor de aanpak 

verborgen vrouwen en vooral het doorzeten van vermoedens en signalen naar de Huiselijk Geweld 

Experts van de wijkteams. Nu is er vanuit de gemeente een bepaalde tool in wording die hierbij kan 

helpen.  

 

Hoe werkt het precies?  

Het gaat om een laagdrempelige website met informatie voor burgers, sleutelpersonen, 

wijknetwerkpartners en hieraan gekoppeld een eenvoudige manier om een signaal of vermoeden te 

melden. Dit signaal komt rechtstreeks terecht bij het juiste wijkteam, waardoor de juiste professionals 

verder aan de slag kunnen met dit signaal. 

 

Wie kunnen daar allemaal een melding doen?  

Sleutelpersonen, wijknetwerkpartners en burgers. 

  

Wanneer is het gereed?  

Rond mei zal de lancering plaatsvinden. Uiteraard ontvangen jullie hierover tijdig bericht.  
 

6. EU op bezoek om in gesprek te gaan met sleutelpersonen  

Het bijzondere werk van de sleutelpersonen wordt opgemerkt. Afgelopen 15 december 2017 waren 

diverse medewerkers van de Europese Commissie op werkbezoek bij de gemeente Rotterdam en het 

Centrum voor Jeugd en Gezin om meer te horen over de aanpak van schadelijke traditionele praktijken. 

Ook luisterden zij naar de presentaties van enkele sleutelpersonen van de aanpak verborgen vrouwen en 

de aanpak vrouwelijke genitale verminking. Het was een geslaagd bezoek. Rotterdam ontving 

complimenten voor de pionierende en integrale aanpak van de verschillende vormen van schadelijke 

traditionele praktijken. De sleutelpersonen werden omschreven als de linking pins, vertrouwelingen en 

stille helden.  
 
Meer informatie? 
www.rotterdam.nl/schadelijketraditionelepraktijken    
 

http://www.rotterdam.nl/schadelijketraditionelepraktijken

