
Waar ik de AVG 
eerst eerder als last 
zag, begrijp ik nu het 
verhaal achter de wet.

Aleks Filipovic / aandachtsfunctionaris 

HGKM bij CVD Crisisdienst.
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‘ We leren doordat we met 
elkaar vermengd worden’

M idden in coronatijd ontving 
Aleks Filipovic, Aandachts
functionaris HGKM bij CVD 

Crisisdienst, een uitnodiging voor de 
eerste online bijeenkomst. “Als Aan
dachtsfunctionaris bij CVD Crisis
dienst werd ik door Carolien Holst en 
Femke Hartendorp uitgenodigd om 
deel te nemen aan het platform. Om 
kennis te maken met aandachtsfunc
tionarissen in de wijk, om praktijk
ervaringen te delen, nog meer samen 
te werken én om van elkaar te leren.”

Wat Aleks in eerste instantie vooral 
zag als een leuk netwerkmoment, 
ontvouwde zich in iets heel nuttigs, 
met een gevarieerd programma 
rondom een bepaald thema, een 
casusbespreking of een gastspre
ker. “Ik weet niet hoe ze het doen, 
maar elke keer weer weten Femke en 
Carolien niet de minste sprekers uit 
te nodigen. Sprekers die ingewikkelde 
onderwerpen op een houtjetouw
tje manier kunnen uitleggen.” Zoals 
juriste Jolanda van Boven, gespecia

liseerd in de AVG. Binnenkort sluit zij 
als gastspreker aan bij het platform 
en Aleks is betrokken bij de voor
bereidingen. “Als geen ander weet 
Jolanda alles te vertellen over het nut 
en de noodzaak van de privacywet. 
Tijdens onze bijeenkomst geven we 
haar graag een podium.”

Het platform voor aandachtsfunctio
narissen Rotterdam Noord ontstond 
na een grote gebiedsbrede bijeen
komst in Noord, die in het teken 
stond van het voorkomen van kin
dermishandeling en huiselijk geweld. 
Na afloop kwamen veel enthousiaste 
reacties binnen, met name door de 
leerzame workshops en de mogelijk
heid om onderling kennis en ervarin
gen uit te wisselen. Reden voor het 
CJG en SOL om de aandacht voor 

dit onderwerp in het gebied te blijven 
vasthouden. En niet wetende dat 
hierna de coronacrisis zou volgen!
“Door corona vonden de bijeenkom
sten tot nu toe digitaal plaats, maar 
was het onderlinge contact juist ook 
heel belangrijk. Welke trends zien wij 
als aandachtsfunctionarissen door 
de lockdowns? Wat valt er op en 
hoe kunnen we hierop inspelen? Door 
het platform wisten we elkaar goed 
te vinden, ook tussen de bijeen
komsten door. Een fijne manier om 
kennis uit te wisselen en casussen 
te bespreken. Doordat je met elkaar 
vermengd wordt, leer je van elkaar.”

Meer aandacht voor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

(HGKM) in Rotterdam Noord: dat was de reden dat het CJG en 

SOL besloten om een platform op te richten speciaal voor alle 

aandachtsfunctionarissen op dit gebied.
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