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In deze nieuwsbrief vindt u informatie
over:
Pag. 1 - Orange the World
             - Integraal borgingsplan
Pag. 2 - Ouderenmishandeling
             - MDA++
Pag. 3 - Netwerkaanpak Seksueel Geweld

- Traumascreening
- Ervaringsdeskundigheid

              - Versterken infrastructuur 
  lokale teams

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

NIEUWSBRIEF REGIONALE

PROJECTEN GEWELD

HOORT NERGENS THUIS

Op dezelfde middag van de start van Orange the World, 25
november, vindt ook een netwerkbijeenkomst aanpak
seksueel geweld plaats om de opbrengsten uit het netwerk
te delen met beleidsmedewerkers en bestuurders.

Er is een livestream vanaf 16:30 uur van de gemeente
Dordrecht inzake de start van Orange the World.
Deze is te volgen via deze link. 

ORANGE THE WORLD

Met de soroptimisten 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. 

start 25 november

INTEGRAAL BORGINGSPLAN
De inspanningen van de afgelopen jaren door de instellingen, gemeenten en professionals in de regio ZHZ komen
uitgebreid aan de orde in het borgingsplan. Er is in de afgelopen drie jaar veel gerealiseerd en natuurlijk zijn nog niet alle
projecten afgerond. De activiteiten om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen zijn niet afhankelijk van een
bepaalde datum. De extra aandacht die het programma GHNT heeft gegenereerd op dit onderwerp moet nu worden
vastgehouden. Het Ministerie VWS heeft extra middelen beschikbaar gesteld om het project GHNT met een jaar te
verlengen. 

Het borgingsplan is in de diverse ambtelijke overleggen besproken en zal op 2 december in het Bestuurlijk Overleg BW/O
op de agenda staan en vervolgens in het PFO Jeugd worden besproken. In het plan worden voor de komende twee jaar
extra middelen gevraagd voor de aanpak van ouderenmishandeling en MDA++.  

https://dordrecht.raadsinformatie.nl/live
https://dordrecht.raadsinformatie.nl/live


MDA++
De pilot MDA++ aanpak, een methode onder Veilig
Thuis en het Zorg- en Veiligheidshuis voor gezinnen in
een langdurige geweldsspiraal, is gestart op 1
november. 

Op 18 november jl. is een werksessie georganiseerd
met de ketenpartners om de laatste randvoorwaarden
uit te werken. De kern van de aanpak MDA++ is
samenwerking en daar horen spelregels en afspraken
bij. Deze afspraken worden vastgelegd in een
samenwerkingsovereenkomst. 

In dit kwartaal vinden diverse activiteiten plaats,
waaronder sessies met ketenpartners, overleg met
gemeenten, inspiratiesessies door Civil Care en een
basistraining. In 2022 zullen deze trainingen worden
ingepland en gecommuniceerd met het veld. 
Bij Veilig Thuis zijn twee voorzitters casusoverleg
aangesteld die verantwoordelijk zijn voor een goede
analyse van de problematiek en de opstelling van een
doelgericht plan van aanpak passend bij het gezin.
Tevens is de inzet van de gedragswetenschapper en
vertrouwensarts inmiddels vastgelegd. 

Verbinding met de lokale teams
De aanpak is in het Ambtelijk Overleg Jeugd en in het
Operationeel Tactisch Overleg voor de managers van de
lokale wijkteams besproken. De gesprekken met de lokale
teams worden vervolgd. 
Er zijn werkafspraken gemaakt met meerdere bestaande
projecten en overlegtafels om overlap op casuïstiek te
voorkomen.
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!

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 3e en 4e kwartaal van 2021 zijn er diverse afstemmingsoverleggen geweest. Belangrijkste vooruitzicht is het
ondertekenen van de samenwerkingsafspraken op 30 november. Door het aantrekken van de Covid-maatregelen is het
beoogde fysieke moment in Landvast Alblasserdam inmiddels vervangen door een digitale bijeenkomst. Deze
bijeenkomst wordt geleid door Merel van Dorp. We gaan er een zeer interessante bijeenkomst van maken. 

http://veiligthuiszuidhollandzuid.nl/ouderenmishandeling/
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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. 

Er zijn twee werkgroepen opgericht die zorgen voor het
bevorderen van traumasensitiviteit in de regio. Het doel is
kennisoverdracht, het inbedden van aandacht voor trauma
in bestaande werkprocessen en het oplossen van
knelpunten in de keten rond indicaties en toeleiding naar
traumabehandeling.

VERSTERKEN INFRASTRUCTUUR LOKALE TEAMS

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 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. 
In het uitvoeringsplan Regionale Scholing, waarin het uitgangspunt is gefaseerd te werken aan veiligheid in gezinnen
is de Top-3 Methodiek leidend. In samenwerking met Civil Care wordt deze training aan professionals gegeven. 

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. 
Enkele ervaringsdeskundigen in onze 
regio gaan zich verenigen in de 
stichting Villa Kakelbont.

Stichting Villa Kakelbont
Villa Kakelbont wil een bijdrage leveren aan het verbeteren
van de huidige aanpak huiselijk geweld, met als doel het
verminderen van (huiselijk) geweld (preventie) en bijdragen
aan een meer veilig bestaan voor slachtoffers binnen
Dordrecht en de regio Drechtsteden. De Herstelacademie
heeft ervaring met de opzet van ervaringsdeskundigheid. Er
wordt bekeken of Villa Kakelbont hiermee een verbinding kan
maken om gebruik van te maken van deze ervaring. 

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 afgelopen maanden is volop aandacht geweest voor
scholing en netwerkontwikkeling. Belangrijk voor de
voortgang is het onderbrengen van de coördinatie bij Veilig
Thuis. Zodoende is de voortgang voor de komende jaren
gewaarborgd. 

Orange the World
Op 25 november, op de ‘Internationale Dag voor de
Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen’ zal er vanuit het
netwerk een bijzondere bijeenkomst plaatsvinden voor
bestuurders. Het gaat dan vooral over een korte evaluatie
en de vooruitblik naar het komende jaar. 
In deze bijeenkomst is ook aandacht voor ‘Orange the
World’. De start van OTW in Dordrecht zal op deze middag
aansluitend aan de netwerkbijeenkomst plaatsvinden in
het Stadhuis.


