Stappenplan opstartfase Handle with Care
1.
Interesse peilen en draagvlak creëren
De gemeente polst de interesse bij politie en scholen in de regio. Bij genoeg draagvlak kan een eerste bijeenkomst
plaatsvinden. Om zoveel mogelijk scholen aan te laten haken, adviseren we om contact op te nemen met
scholenstichtingen en samenwerkingsverbanden Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs in de regio.
2.
Eerste bijeenkomst
De gemeente organiseert een eerste bijeenkomst, nodigt de partijen uit, zit de bijeenkomst voor en maakt een kort
verslag van de actiepunten. Augeo Foundation kan bij deze bijeenkomst een presentatie geven.
Agendapunten zijn: * inhoudelijke presentatie over Handle with Care en beantwoorden van vragen * commitment
vanuit partijen * vaststellen projecteigenaar * inventariseren wie beslissers zijn bij de deelnemende organisaties *
actiepunten * vervolgafspraken.
3.
Installeren van een werkgroep
In deze werkgroep zijn in ieder geval de volgende partijen vertegenwoordigd: de gemeente, de politie,
scholenstichting(en) en scholen, leerplicht en bij voorkeur Veilig Thuis.
•
Gemeente: als initiator, procesbewaker, projectleider.
•
Politie: voor het afgeven van signalen.
•
Scholenstichting(-en) en scholen: voor het aannemen van signalen door een hiervoor aangestelde
verantwoordelijke (de zogenaamde key adult: sleutelfiguur binnen de school) en voor het bieden van steun door
leraren.
•
Leerplicht: voor het aannemen van signalen van politie, aanvullen van schoolgegevens en afgeven signaal aan
school.
•
Veilig Thuis: deelname van Veilig Thuis bevelen we sterk aan, als belanghebbende partij en bron van informatie
over het aantal zaken huiselijk geweld in de regio.
4.
Vaststellen werkprocessen en formaliseren samenwerking
In een vervolgbijeenkomst nemen de deelnemers de werkprocessen en het concept samenwerkingsconvenant door.
Dat gebeurt met behulp van de beschikbare middelen uit de toolkit van Augeo. De gemeente verwerkt de
werkafspraken in het basismodel samenwerkingsconvenant Handle with Care.
5.
Ondertekenen convenant
De gemeente organiseert samen met de werkgroep een bijeenkomst voor de ondertekening. De volgende partijen
ondertekenen het convenant: * bevoegd gezag politie namens politie * schoolbestuur namens onderwijs * gemeente
namens leerplicht.
Om de uitvoering wettelijk mogelijk te maken voor de politie is de Beslissing ingevolge artikel 20 van de Wet
politiegegevens (Wpg) geïntegreerd in het convenant.
6.
Informeren en instrueren
Scholen, leerplicht en politie bereiden hun medewerkers voor op hun rol in Handle with Care. Dit gebeurt op basis van
de vastgestelde werkprocessen, aangevuld met middelen uit de toolkit van Augeo.
7.
Start Handle with Care, blijvende aandacht
De lokale projectleider monitort, samen met Augeo, gedurende een jaar maandelijks het aantal afgegeven Handle with
Care signalen. Dit om te weten te komen of de lokale Handle with Care informatieoverdracht goed werkt en hoeveel
kinderen zijn gesteund. In het eerste jaar zijn er één of meerdere vervolgbijeenkomsten met de werkgroep waar deze
informatie en persoonlijke ervaringen van scholen, leerplicht en politie worden gedeeld. Dan bespreken de partijen ook
wat er nodig is om blijvende aandacht te houden binnen scholen, leerplicht en de politie.
Voor meer informatie of een uitgebreide implementatiehandleiding Handle with Care mail naar info@augeo.nl
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