
Een meerjarenprogramma in opdracht van de ministeries VWS en JenV 
Voor een toekomst zonder geweld
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NIEUWSBRIEF REGIONALE

PROJECTEN GEWELD

HOORT NERGENS THUIS

OUDERENMISHANDELING 
Ouderen blijven langer op zichzelf wonen en worden
daardoor afhankelijker van andere mensen. Die
afhankelijkheidssituatie kan leiden tot mishandeling. 1 op
de 20 thuiswonende 65-plussers wordt of is op enig
moment slachtoffer van mishandeling (geweest).

In het 1e kwartaal van 2021 zijn er diverse acties geweest. 
·Er is een start gemaakt met de kerngroep die zich gaat
bezighouden met de organisatie van het convenant ‘Veilig
Oud’ in ZHZ. In de kerngroep zijn diverse doelgroepen
vertegenwoordigd en zij bestaat uit Corrie van Randwijk
(VV), Marjolein Moria (gemeente), Neli Soares (Internos),
Eline Kortman (VT), Jolee Gooijer (LdH), Clarien van der
Wilt (Yulius), Ines Pruijt (Drechtzorg), Yvonne Hoogewoning
(huisartsen), Floriske van Dalhuijzen (Drechtzorg) en Ben
de Haan.
·Een filmopname (soort VLOG) zal worden gedeeld met de
professionals om vooral deel te nemen aan de enquête
waar met de uitslagen de werkgroep mee aan de slag kan.
In deze film leveren de wethouders van Dordrecht (Peter
Heijkoop) en Molenlanden (Lisanne Lanser) een actieve
bijdrage.
http://veiligthuiszuidhollandzuid.nl/ouderenmishandeling

GEMEENTETOUR

In de maanden maart en april worden alle gemeenten in
ZHZ bezocht. Bij deze gesprekken zijn Veilig Thuis,
centrumgemeente en GHNT vertegenwoordigd. 
De aard van de gesprekken zijn naast informatief ook
bedoeld om met de gemeenten (wethouders en
ambtenaren) in gesprek te gaan over de borging van
bestrijding Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in
de gemeente, het lokale netwerk en lokale initiatieven
die ondersteund kunnen worden door het programma. 

http://veiligthuiszuidhollandzuid.nl/ouderenmishandeling/


TRAUMASCREENING 
Slachtoffers en plegers van huiselijk geweld kampen
bovengemiddeld vaak met trauma’s. Dit vormt een van de
verklaringen voor het van generatie op generatie
overdragen van huiselijk geweld. Traumabehandeling
geeft, zo blijkt uit onderzoek, de grootste vermindering
van klachten en heeft effect op het doorbreken van een
geweldspatroon. Het moet dus de norm worden in de regio
ZHZ dat dat slachtoffers en plegers van huiselijk geweld
worden gescreend op trauma en behandeling wordt
geboden. 

Het doel is om de regio traumasensitief te maken en
daarbij volgen we drie sporen.
1.We willen traumascreening een vast onderdeel maken
van het werkproces van Veilig Thuis. Het is de bedoeling
dat bij iedere melding de aanwezigheid van trauma wordt
geïnventariseerd. Samen met de gedragswetenschappers
van Veilig Thuis hebben we uitgezocht wat
traumasensitiviteit inhoudt en wat de meerwaarde hiervan
voor Veilig Thuis is. Vervolgens zijn we aan de slag gegaan
met de technische kant: hoe breng je coping, stress, rollen
en patronen efficiënt in beeld. Welke methode is geschikt
en welke vragenlijsten zijn kort en beschikbaar. 
2.We willen dat het lokale veld van de regio ZHZ door een
traumabril leert kijken, het gaat hier om de jeugd- en
volwassenen professionals die te maken hebben met
huiselijk geweld casuïstiek. Daarvoor worden in het najaar
trainingen georganiseerd. MEE-Vivenz en de SOJ zijn
betrokken. In de zomer wordt geïnventariseerd wie aan
deze trainingen mee willen/kunnen doen. 
3.We willen ervoor zorgen dat er voldoende trauma
behandelaanbod is in de regio. Er worden behandelaren
opgeleid, hieraan doen mee: De Waag, Ipse de Bruggen en
Safehouse. Daarnaast komt er een sociale kaart waarin alle
behandelaren makkelijk te vinden zijn.

NETWERK SEKSUEEL

GEWELD
Het netwerk Aanpak seksueel geweld is ontstaan om
seksueel geweld in onze regio terug te dringen en te
voorkomen door het verbinden van de partijen, het
uitwisselen van onderlinge expertise en kennis en het
organiseren van deskundigheidsbevordering. 

Dit jaar organiseren we zes bijeenkomsten, waarvan vier
om kennis en ervaringen uit te wisselen en twee
deskundigheidsbevorderende bijeenkomsten. Dit is de
planning:
1.Eerste bijeenkomst 13 april: Mensen met een licht
verstandelijke beperking die slachtoffer worden van
seksueel geweld/grensoverschrijdend gedrag. Wat zijn de
kenmerken van deze doelgroep, waarom is het signaleren
van laag niveau zo lastig en hoe kunnen we deze doelgroep
herkennen en beschermen? 
2.Tweede bijeenkomst (juni): Welke hulpverlening is er in
de regio ZHZ om adequaat hulp te bieden bij de verwerking
van seksueel geweld dan wel om plegers hiervan goed te
kunnen behandelen? Welke hulpverlening wordt er in dit
kader nog gemist en welke partij kan dit gat op gaan
vullen?
3.Eerste deskundigheidsbijeenkomst (mei/juni): Het
bespreekbaar maken van seksueel geweld
4.Derde bijeenkomst (september): Primaire en
secundaire preventie
5.Tweede deskundigheidsbijeenkomst
(september/oktober): Traumasensitiviteit
6.Vierde bijeenkomst (november): Netwerkbijeenkomst
waar we beleidsambtenaren en hopelijk ook bestuurders
kunnen uitnodigen om de opbrengsten uit het netwerk te
delen.

MELDCODETOUR
In Zuid-Holland blijkt na een meting dat de Wet meldcode over het algemeen brede bekendheid geniet, maar dat het
volgen van de Meldcode nog een aandachtspunt is. Een ander aandachtspunt is de handelingsverlegenheid bij
professionals wanneer zij gesprekken voeren over huiselijk geweld of kindermishandeling. Https://meldcodetour.nl/ 

Op 2 maart was er in de regio een onlinebijeenkomst met vier deelsessies waar 115 medewerkers van scholen en
kinderdagverblijven aan hebben meegedaan. In de bijeenkomst is veel kennis verbeterd en is de drempel om de
meldcode toe te passen verlaagd. Er zijn diverse kerndilemma’s opgehaald op het gebied van signalering,
gespreksvoering, afwegen en melden. Tevens zijn er suggesties gedaan voor opvolging in de regio. Deze suggesties zullen
nader worden uitgewerkt. 

https://meldcodetour.nl/


VERSTERKEN INFRASTRUCTUUR LOKALE TEAMS
Huiselijk geweld en kindermishandeling vormen de grootste vorm van geweld in de
samenleving. Inmiddels is aangetoond wat nodig is om de cirkel van geweld te
doorbreken en wat de bijdrage van lokale (wijk)teams hieraan is. Op dit punt geven
de lokale (wijk)teams in een aantal gemeenten al voldoende invulling aan hun
taken op gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. In andere gemeenten
gaat dit nog niet goed genoeg. Veilig Thuis en de lokale teams in de regio ZHZ
hebben daarom hun samenwerking aangescherpt en dit vastgelegd in een
convenant.

Er is een plan van aanpak (2021-2024) ontwikkeld waarin het werken aan veiligheid
voor lokale teams en gemeenten nader wordt omschreven. Dit plan van aanpak is
samengesteld op basis van de uitgevoerde scan en vragenlijst professionals. 
Er wordt een aantal verbeterpunten uitgewerkt.
·Presenteren van de bevindingen voor beleid en uitvoering waarbij elke gemeente
een eigen verbeterplan opstelt; 
·Het opzetten van een regionaal trainingsprogramma, concreet betekent dit het
organiseren van een inspiratiebijeenkomst over de visie gefaseerde ketenzorg,
organiseren van trainingen omtrent traumasensitief werken en gespreksvoering;
·Ontwikkelen van een kwaliteits- en kenniskaart voor elke professional. 

ERVARINGSDESKUNDIGHEID

In de regionale aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling spelen ervaringsdeskundigen al een
cruciale rol. Wie weet immers beter wat de impact van
huiselijk geweld en kindermishandeling is op je leven dan zij
die het zelf hebben ervaren. 

Recentelijk zijn er in de regio diverse ervaringsdeskundigen in
gesprek gegaan met de projectleider. De inzet is dat zij mee
willen praten op alle niveaus, dus zowel bij de leertafels als
bijeenkomsten gericht op verbetering van de aanpak en ook
over de rol van ervaringsdeskundigen bij casussen. Binnen de
lotgenotengroepen worden de mogelijkheden onderzocht om
zingevend samen te komen. Bij professionals kunnen de
ervaringsverhalen gebruikt worden om inzicht te verschaffen
in de leefwereld van de cliënt. 

Door het landelijke programmateam wordt ondersteuning
verzorgd middels de inzet van professionele
ervaringsdeskundigen. Er wordt tevens onderzocht welke
rechtsvorm er kan worden ingezet en of er gebruik gemaakt
kan worden van subsidiestromen. 

HANDLE WITH CARE

‘Handle with Care’ is een uitermate
geschikt instrument om op een eenvoudige
manier steun te geven 
aan kinderen op school. 

Ondanks de versterking van de aandacht
voor kwetsbare kinderen is de politie
geenszins van plan om capaciteit vrij te
maken en in te zetten om tegemoet te
komen aan de wensen van het project.
Helaas moeten we het project voorlopig in
de koelkast zetten om een landelijke
discussie over de wenselijkheid en
bereidheid voor deelname af te 
wachten. 
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NETWERKBIJEENKOMST HGKM
In samenwerking met de Veiligheidsalliantie (VAR) wordt er op 15 april stilgestaan bij specifieke onderwerpen inzake
huiselijk geweld en kindermishandeling. De projectleiders van Rotterdam Rijnmond en Zuid-Holland Zuid zullen daarin
spreken over de landelijke en veelbelovende ontwikkelingen. Tevens wordt er ingegaan op het zicht naar de toekomst.
Aan de hand van een casus zal Saskia Franken ingaan op de mogelijkheden die ervaringsdeskundigen hebben binnen de
hulpverlening en Ida Ouweneel en Pieter van Mourik (VT) gaan dieper in op de betekenis van het recente onderzoek van
Verwey-Jonker (Kwestie van lange adem). 
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We nodigen alle ketenpartners uit voor een bijeenkomst
om ze verder te informeren over de aanpak, de
projectgroep en de gestelde vragen te beantwoorden; 
Wanneer alle ketenpartners en belanghebbenden goed
zijn geïnformeerd over de aanpak en wat dat voor hen
betekent wordt er gestart met werksessies in een
projectgroep: ketenpartners en collega's nemen deel in de
projectgroep en denken mee over de randvoorwaarden,
inrichting en leergang van de pilot;
September: Start pilot. 

De centrumgemeente Dordrecht, Veilig Thuis en het Zorg &
Veiligheidshuis wil iedereen goed informeren over de aanpak.
We organiseren hierover een bijeenkomst om de vragen te
beantwoorden die in het RTO zijn gesteld.

Hoe gaan we verder?

MDA++
‘Nog steeds zijn er in onze regio gezinnen waarbij het
met de huidige ketenaanpak niet lukt het
geweldspatroon te doorbreken. Hoewel het voor korte
periodes lukt rust te brengen in een gezin door een
(straf)maatregel op te leggen, is het na afloop van de
maatregel wachten op een nieuwe 
melding bij Veilig Thuis. Iedereen 
doet zijn uiterste best maar het lukt 
maar niet om het veilig te krijgen in 
het gezin. 

Positionering MDA++
Het was even de vraag waar MDA++ het beste
gepositioneerd zou moeten worden. Op verzoek van de
gemeente Dordrecht hebben Veilig Thuis en het Zorg &
Veiligheidshuis ZHZ een plan van aanpak gemaakt over
de optimale positionering. Dit voorstel is besproken in
het Regionaal Tactisch Overleg (RTO). Enerzijds werd
er door de partijen in de keten positief gereageerd en
anderzijds werd ook uitgesproken dat er nog veel
vragen zijn. Zoals hoe de plannen zich verhouden tot
eigen plannen van ketenpartners en andere projecten
als Veiligheid Voorop en Veilig Opgroeien en wat deze
aanpak voor de ketenpartners betekent in termen van
capaciteit en middelen. 


