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Even voorstellen.... 

Marieke Postma is gestart als Regiocoördinator Aanpak Huiselijk Geweld en 

Kindermishandeling (HG&KM) voor onze regio. Haar taken zijn: het updaten voor de 

regionale visie op HG& KM, onder andere omdat de Meldcode HG & KM is 

aangescherpt. (Hierover in een volgende nieuwsbrief meer.) Ze  adviseert bij het 

aanpassen van onze lokale plannen en het stellen van prioriteiten. Ook zal ze het 

landelijke actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ op onze regio betrekken. Ze is 

voorzitter van de werkgroep HG & KM.  

  

Heb je vragen over de regiovisie, de samenwerking met de andere gemeenten of in het 

algemeen over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling? Je kunt Marieke 

bereiken op 0618211893 en m.postma@derondevenen.nl  
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Maatwerktafels - meld je complexe casuïstiek aan! 

 

Vanaf nu heeft Utrecht West ook maatwerktafels! Na het succes van deze aanpak in 

Utrecht Stad gaan we ook in Utrecht West werken met deze werkwijze. Als je 

voorziet dat een kind uit huis geplaatst zal gaan worden als er niets veranderd. En je 

weet niet wat of hoe er anders moet. Of je hebt wel een plan maar je krijgt het niet 

voor elkaar? Neem dan contact op met Sandra Klokman. Zij is zeer ervaren met 

ingewikkelde zaken en komen tot maatwerk voor het gezin. Je kunt haar bellen voor 

overleg over een moeilijke zaak en om een maatwerktafel te organiseren. Dit is een 

rondetafelgesprek met gezin, netwerk en hulpverleners. Experts schuiven aan in 

overleg om spijkers met koppen te kunnen slaan! Sandra bereid het overleg met je 

voor en heeft de rol als procesbegeleider (voorzitter). Je kunt Sandra Klokman 

bereiken op 06-25003159 en sandra.klokman@stichtsevecht.nl.  
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DBC-spelregels nog steeds van kracht! 
 

DBC's worden niet meer gefactureerd alleen de spelregels blijven w 

el van kracht. 

 

Vanaf 2018 wordt er niet meer gefactureerd in DBC's, maar in minuten met een tarief 

per minuut. De contractafspraken voor wat betreft de DBC-spelregels blijven echter 

nog van kracht t/m in ieder geval 2018. Dit is middels het consultatiedocument 

gecommuniceerd naar de zorgaanbieder. Dit ter informatie. 

 

  
  

 

 

Nieuwsbrief gemist? 

  
Geen probleem! Je vindt alle nieuwsbrieven hier. Omdat de website van Inkoop & 

Monitoring Utrecht West openbaar is, zijn sommige artikelen aangepast of verwijderd. Voor 
de volledige teksten van een eerdere nieuwsbrief kun je een verzoek mailen aan 

nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com  
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Ons mailadres is nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com  

Dit adres mag je ook gebruiken om je aan te melden. 

Wil je aanpassen hoe je deze mails ontvangt? 

You can update your preferences or unsubscribe from this list  

    

 

 

https://inkooputrechtwest.us17.list-manage.com/track/click?u=3101e63487f890a68c2e14be3&id=d9e7a03eca&e=28875e651a
mailto:nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com
mailto:nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com
https://inkooputrechtwest.us17.list-manage.com/profile?u=3101e63487f890a68c2e14be3&id=84277538d6&e=28875e651a
https://inkooputrechtwest.us17.list-manage.com/unsubscribe?u=3101e63487f890a68c2e14be3&id=84277538d6&e=28875e651a&c=0022b42e36

