
E D I T I E  J U L I  2 0 2 1 ,  U I T G A V E  V A N  G E W E L D  H O O R T  N E R G E N S  T H U I S  R E G I O  Z H Z

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

NIEUWSBRIEF REGIONALE

PROJECTEN GEWELD

HOORT NERGENS THUIS

Door de gemeenten wordt aandacht gevraagd voor het
deskundigheidsniveau van de professionals in de lokale
teams en het plan van aanpak lokale infrastructuur. Tevens
vinden zij dat in elke gemeente een lokale alliantie
financiële uitbuiting opgezet moet worden. Diverse
gemeenten maken zich hard voor het bestrijden van
ouderenmishandeling. Door een deel van de gemeenten
wordt opgeroepen om bij de bestrijding van
ouderenmishandeling ook signalen van armoede en
eenzaamheid mee te nemen. 

De aanpak MDA++ vraagt nog om nadere toelichting aan de
verschillende betrokken partijen. Vooral rol- en
taakverdeling dient nog verder te worden toegelicht.  
Bij de aanpak van seksueel geweld wordt gevraagd om het
maatschappelijk middenveld te betrekken. Met name de
rol van de kerken kan hierin van belang zijn. 

Diverse gemeenten hebben van de gelegenheid gebruik
gemaakt om huiselijk geweld en kindermishandeling in de
gemeenteraad te bespreken samen met Veilig Thuis en
GHNT. 

GEMEENTETOUR

In de maanden maart en april zijn alle gemeenten in ZHZ
bezocht. Bij deze gesprekken hebben we uitgebreid
gesproken over het programma GHNT en heeft Veilig
Thuis het belang van het programma onder de aandacht
gebracht. 
Zonder uitzondering waren de wethouders en
ambtenaren geïnteresseerd en in veel gevallen
doordrongen van de noodzaak van het programma. 

In deze nieuwsbrief vindt u informatie
over:

Pag. 1 - De gemeentetour
Pag. 2 - Netwerkaanpak seksueel geweld,

  Traumascreening, 
  Orange the World

Pag. 3 - Integraal borgingsplan,
  Ouderenmishandeling, 
  Handle with Care,
  Ervaringsdeskundigheid

Pag. 4 - Versterken infrastructuur 
  lokale teams

Pag. 5 - MDA++
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NETWERK AANPAK

SEKSUEEL GEWELD
Het Netwerk Aanpak Seksueel Geweld is ontstaan om
seksueel geweld in onze regio te voorkomen en terug te
dringen. Dit doen we door het verbinden van de partijen,
het uitwisselen van onderlinge expertise en kennis en het
organiseren van deskundigheidsbevordering. 

In de eerste bijeenkomst van dit jaar hebben we aandacht
geschonken aan mensen met een licht verstandelijke
beperking die slachtoffer worden van seksueel
geweld/grensoverschrijdend gedrag. Hierbij kwam vooral
aan de orde wat de kenmerken van deze doelgroep zijn en
waarom het signaleren van laag niveau zo lastig is. Deze
bijeenkomst heeft is een mooie handreiking opgeleverd die
gebruikt kan worden om de doelgroep te herkennen en
beschermen. 

In de bijeenkomst van juni hebben we aan de hand van een
casus besproken of we in onze regio een dekkend netwerk
hebben voor slachtoffers van seksueel geweld. Hoewel er
nog winst te behalen valt hebben we een beter beeld
gekregen van het aanbod van de deelnemende
organisaties, waardoor we elkaar beter weten te vinden. 

Voor het tweede half jaar staat op het programma:
1.Eerste deskundigheidsbijeenkomst (oktober): Van
aangifte tot veroordeling (Slachtofferhulp)
2.Derde netwerkbijeenkomst (september): Primaire en
secundaire preventie
3.Tweede deskundigheidsbijeenkomst (ntb):
Traumasensitiviteit
4.Vierde netwerkbijeenkomst (op 25 november de Dag
tegen geweld tegen vrouwen): Een netwerkbijeenkomst
waar we beleidsambtenaren en hopelijk ook bestuurders
kunnen uitnodigen om de opbrengsten uit het netwerk te
delen.

TRAUMASCREENING 

Blootstelling aan huiselijk geweld en kindermishandeling
kan trauma’s en gehechtheidsproblematiek veroorzaken. 
 Kinderen die hierbij betrokken zijn lopen een vergroot
risico dat zij op volwassen leeftijd opnieuw slachtoffer of
juist pleger van huiselijk geweld en kindermishandeling
worden. Traumaklachten blijven nogal eens onopgemerkt
en beïnvloeden de ontwikkeling van het kind negatief. Het
is daarom nodig dat professionals in de regio weten wat
trauma is en welke gevolgen dit kan hebben voor kinderen. 

We willen de regio dus traumasensitief maken en dat doen
we door: 

1.Binnen Veilig Thuis meer aandacht te hebben voor het
herkennen van trauma, er is een toolkit in de maak en we
zoeken nu naar verdieping door middel van training;

2.Traumasensitiviteit training voor het lokale veld. In het
najaar worden trainingen georganiseerd. MEE-Vivenz en de
SOJ zijn hierbij betrokken. In de zomer wordt
geïnventariseerd wie aan deze trainingen mee willen/
kunnen doen;

3.Er zijn zes behandelaren opgeleid van De Waag, Ipse de
Bruggen en Safehouse. In het najaar komen we bij elkaar
om te kijken hoe de opgedane kennis verspreid kan
worden. 

INTEGRAAL BORGINGSPLAN
Het programma Geweld hoort nergens thuis stopt einde van dit jaar. Er zijn veel projecten in gang gezet en om ervoor te
zorgen dat dit de komende jaren doorloopt wordt er gewerkt aan een integraal borgingsplan. Dit plan wordt in
september in het ambtelijk overleg BW/O gepresenteerd en richt zich op de structurele inbedding van de aanpak
huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio ZHZ. 
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ERVARINGSDESKUNDIGHEID

In de regionale aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling gaan ervaringsdeskundigen een cruciale
rol vervullen. Wie weet immers beter wat de impact van
huiselijk geweld en kindermishandeling is op je leven dan zij
die het zelf hebben ervaren. 
De ervaringsdeskundigen in onze regio gaan zich verenigen in
de stichting Villa Kakelbont. Zij ontwikkelen nu een
businessplan om later dit jaar in gesprek te gaan met de
centrumgemeenten over een mogelijke startsubsidie.

HANDLE WITH CARE

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

Door het wegvallen van een belangrijke
partner zijn we genoodzaakt om
alternatieve procedures te ontwikkelen. Op
dit moment wordt in verschillende regio’s
een alternatieve werkwijze verkend waarin
Veilig Thuis in plaats van de politie 
de bron van Handle with Care 
signalen (via leerplicht) aan 
school wordt.

OUDERENMISHANDELING 

De kerngroep is weer bijeen geweest en de vragenlijsten zijn verspreid onder de medewerkers van de deelnemende
organisaties en instellingen.
Een filmopname (soort VLOG) is gedeeld met de professionals. In deze film hebben naast de projectleider de
wethouders van Dordrecht (Peter Heijkoop) en Molenlanden (Lisanne Lanser) een actieve bijdrage geleverd. 
Er is gestart met het schrijven van het convenant. Er is alvast een datum geprikt voor ondertekening van het
convenant op 30 november.

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 2e kwartaal van 2021 zijn er diverse acties geweest. 

http://veiligthuiszuidhollandzuid.nl/ouderenmishandeling/ 
Klik op de afbeelding om het filmpje te zien.

ORANGE THE WORLD
Met de soroptimistengroep Dordrecht is het plan opgepakt om ook dit jaar weer stil te staan
en aandacht te vragen voor de Internationale dag tegen geweld tegen vrouwen. Vanaf 25
november worden er verschillende gebouwen in Dordrecht met oranje lampen verlicht. 
Ook de andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid doen voor het overgrote deel mee aan Orange
the World, hetzij met oranje verlichting, hetzij met andere creatieve manieren om aandacht
voor het thema te vragen. 

Bij de start van Orange the World vindt  een netwerkbijeenkomst aanpak seksueel geweld
plaats om de opbrengsten uit het netwerk te delen met beleidsmedewerkers en bestuurders. 

https://www.youtube.com/watch?v=E-TglJzATOc
http://veiligthuiszuidhollandzuid.nl/ouderenmishandeling/
http://veiligthuiszuidhollandzuid.nl/ouderenmishandeling/


VERSTERKEN INFRASTRUCTUUR LOKALE TEAMS

Het verhogen van de deskundigheid bij professionals
Kwaliteitskader lokale teams toepassen
Maken van samenwerkingsafspraken lokale teams en Veilig Thuis ZHZ
Implementatie van de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zijn de grootste vorm van geweld in de
samenleving. Het is een vorm van geweld die zich gedurende langere tijd herhaalt.
Inmiddels is aangetoond wat nodig is om de cirkel van geweld te doorbreken en
wat de bijdrage van lokale (wijk)teams hieraan is. Het Toezicht Sociaal Domein
signaleert op dit punt dat de lokale (wijk)teams in een aantal gemeenten al
voldoende invulling geeft aan hun taken op het gebied van de aanpak Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling en in een aantal gemeenten gaat dit nog niet goed
genoeg.
Om gemeenten in staat te stellen te bepalen of hun lokale (wijk)teams voldoende
zijn ingericht om te komen tot een effectieve signalering en aanpak van Huiselijk
Geweld en Kindermishandeling en te bepalen waar dit versterking behoeft heeft de
VNG, ondersteund door het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT), de
kwaliteitsstandaarden ‘Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en
gemeenten’ ontwikkeld.
De kwaliteitsstandaarden hebben als doel gemeenten te ondersteunen in het
inrichten en versterken van hun lokale (wijk)teams zodat deze Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling eerder en beter in beeld krijgen en het geweld kunnen
stoppen en duurzaam kunnen oplossen. Om zicht te krijgen op de
kwaliteitsstandaarden is een zelfscan ontwikkeld.

Het doel hiervan is om geweld eerder en beter in beeld te hebben, zodat eerder kan
worden gehandeld. Op die manier kan de duur van het geweld worden verkort, kan
erger worden voorkomen en wordt de kwaliteit van de veiligheid voor de inwoners
van Zuid-Holland Zuid geborgd. 

Dit doen we door gericht trainingen te organiseren die tegemoetkomen aan de
kwaliteitsstandaarden, gebaseerd op het bieden van structurele veiligheid.
Het initiatief voor het versterken van de lokale infrastructuur is opgepakt door
Veilig Thuis in samenwerking met het lokale veld. 
In de regiovisie ‘Voor een toekomst zonder geweld’ is het volgende opgenomen
over de acties gericht op het versterken van de lokale infrastructuur:

E D I T I E  J U L I  2 0 2 1 ,  U I T G A V E  V A N  G E W E L D  H O O R T  N E R G E N S  T H U I S  R E G I O  Z H Z

In welke mate beheersen professionals van
wijkteams in Zuid-Holland Zuid benodigde
kennis en vaardigheden met betrekking tot
HGKM? 
Welke specifieke trainingsbehoeften zijn er? 
Welke factoren helpen of belemmeren in de
uitvoering van het werk met betrekking tot
HG/KM? 

De visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid
Traumasensitief werken
Motivational interviewing

Plan van aanpak:
In 2020 is de landelijke zelfscan naar alle
gemeenteambtenaren gestuurd. De projectleider
heeft in gezamenlijkheid met de epidemiologen
van de Dienst Gezondheid & Jeugd de uitgebreide
vragenlijst ingekort en is er een 0 meting
uitgevoerd onder de professionals in de lokale
(wijk) teams binnen Zuid-Holland Zuid.
De hoofdvraagstelling van het onderzoek is:

In totaal zijn 108 ingevulde digitale vragenlijsten
van de professionals meegenomen in de analyses.
Met de resultaten kan gericht toegewerkt worden
naar een gedragen regionaal scholingsplan met
lokaal maatwerk per gemeente.
Aan de hand van de uitkomst van het onderzoek is
gebleken dat er behoefte is aan een regionale
scholingsbijeenkomst over:

Het uitgangspunt is de regionale scholing te
koppelen aan het lokaal initiatief, zoals de
werkwijze Veilig Opgroeien.

Het regionaal scholingsplan wordt uitgewerkt door
een regionale werkgroep. De leden van de
werkgroep zijn van: gemeenten, stichting
Jeugdteams ZHZ, MEE/Vivenz, Programma Geweld
Hoort Nergens Thuis en Veilig Thuis ZHZ. 
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MDA++
‘De pilot MDA++ aanpak, een methode onder Veilig
Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis voor gezinnen in
een langdurige geweldsspiraal, gaat bijna starten. Op
24 juni heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden voor
alle ketenpartners en de medewerkers van Veilig
Thuis. De vragen zijn beantwoord en het is bekend
waar zij nu hun complexe zaken kwijt kunnen. Hoewel
er al een hoop is uitgedacht, maken we de keuzes over
hoe we het proces inrichten samen. 

Werksessies in aanloop naar pilot
Om in september te starten met een pilot MDA++ in de
regio ZHZ willen we gezamenlijk nadenken over hoe
dat ingericht moet worden. Dat doen we in een aantal
werksessies. We gaan zeker tegen zaken aanlopen en
dat zoeken we samen uit, daarvoor zijn juist de
werksessies. Om vervolgens lerende wijs in de pilot de
geweldsspiralen in gezinnen te doorbreken. 

Verbinding met de lokale teams
De aansluiting met het lokale veld is belangrijk in de aanpak
MDA++. In de MDA++ casuïstiek blijft het lokale team
betrokken en gaat het met specialisten aan de slag met het
gezin. De verbinding met de lokale teams staan dan ook
komende weken op het programma. 

Mocht je iemand zijn uit het lokale team en heb ik jou nog niet
gesproken; mail mij dan: m.de.jager@dordrecht.nl. Ook voor
alle andere vragen!

mailto:m.de.jager@dordrecht.nl

