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Voorstel 

Nummer Omschrijving 
Voorstel 1.  Instemmen met de richting voor het regionaal actieprogramma ‘geweld hoort 

nergens thuis’ 
 
Behandeling 

Datum Overleg Doel Conclusie 
21-05-19 Ambtelijke klankbordgroep Adviseren Akkoord om het actieprogramma in 

deze richting verder uit te werken met 
aandacht voor: financiële 
onderbouwing, haalbaarheid en 
bekend maken aanbod bij uitvoering. 

28-05-19 Uitvoeringsoverleg Adviseren Akkoord om het actieprogramma in 
deze richting verder uit te werken met 
aandacht voor: consequenties voor 
capaciteit van consulenten en inkoop 
van aanbod. Daarnaast belangrijk 
regelmatig te evalueren of resultaat 
behaald wordt. 

06-06-19 Directie-overleg Adviseren Akkoord om het actieprogramma in 
deze richting verder uit te werken met 
aandacht voor: concrete maatregelen 
om zorg & veiligheid te verbinden op 
casus niveau. Daarnaast onderzoeken 
of wat we inzetten echt werkt (met 
welke aanpak kunnen we de spiraal 
van geweld doorbreken?) Zorg voor 
verwachtingen- management. 

27-06-19 Portefeuillehoudersoverleg Vaststellen  
 
Toelichting 

Beknopte toelichting 
In deze notitie schetsen we de richting voor het regionaal actieprogramma “Geweld hoort nergens 
thuis”. Het betreft een regionale uitwerking van het landelijk programma waarin gemeenten, samen 
met het Rijk, de strijd aangaan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.  
 
De richting in het bijgevoegd document is samen met partners en gemeenten (uitvoering, beleid, 
directie) opgesteld. Graag vernemen wij van het Portefeuillehoudersoverleg of zij kan instemmen 
met de richting van het actieprogramma. Bij instemming wordt het actieprogramma op basis 
hiervan verder uitgewerkt.  

 
Bijlage(n) 

Nummer Omschrijving 
Bijlage 1.  Opzet regionaal actieprogramma Geweld hoort nergens thuis. 
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1. Inleiding 

 
In deze notitie schetsen we de richting voor het regionaal actieprogramma “Geweld hoort nergens 
thuis”. Het betreft een regionale uitwerking van het landelijk programma waarin gemeenten, samen 
met het Rijk, de strijd aangaan tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.  
 
De notitie is bedoeld als discussiestuk. De actielijnen zijn nog niet volledig uitgewerkt en een 
uitgewerkte begroting ontbreekt nog. Het stuk is bedoeld om gezamenlijk focus en prioriteiten aan te 
brengen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Onze opgave is huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan beperken en 
zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. De ambitie is geweld 
eerder en beter in beeld te hebben en duurzaam te stoppen en op te lossen. Dat lukt alleen als het Rijk, 
gemeenten, partners en professionals nauw samenwerken.  
 
Het landelijk actieprogramma is opgebouwd langs drie actielijnen: 

1. Eerder en beter in beeld 
2. Stoppen en duurzaam oplossen 
3. Specifieke groepen 

Deze actielijnen zijn opgedeeld in verschillende bouwstenen (zie bijlage). 
 
Huiselijk geweld is een domein- overstijgend probleem. Het raakt aan het veiligheidsbeleid, sociaal 
beleid,  preventie, huisvesting, onderwijs en participatie.   
 
 

2. Visie 

Het regionaal actieprogramma verbindt de activiteiten zowel op regionaal als lokaal niveau vanuit de 
verschillende programma’s én vanuit de verschillende beleidsterreinen om zo gezamenlijk de 
schouders te zetten onder de opgave huiselijk geweld aan te pakken. 
 
In het beleidsplan bescherming en opvang zijn de volgende beleidsuitgangspunten geformuleerd; 

- Alle kinderen groeien op en ontwikkelen zich in een veilige omgeving. 
- De veiligheid bij geweld in de huiselijke kring wordt gewaarborgd en er wordt gezorgd dat 

huishoudens op eigen kracht tot passende oplossingen komen. 
 
De missie van gemeenten is het stoppen van huiselijk geweld, ouderenmishandeling en 
kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen. Hierbij hanteren 
de gemeenten de volgende uitgangspunten:  
1. Niemand kijkt weg bij huiselijk geweld en kindermishandeling;  
2. De meldpunten1 van vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn duidelijk te vinden;  
3. Bij het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt het netwerk altijd betrokken.  
 
In de programma’s staan doelen geformuleerd die we kunnen vertalen naar de actielijnen uit Geweld 
hoort nergens thuis: 
De actielijn ‘specifieke groepen’ loopt door alle programma’s heen. 
 

Programma beleidsplan 
bescherming en opvang 

Doelen programma b&o Actielijnen Geweld hoort 
nergens thuis 

Programma 2; preventie & 
vroeg- signalering. 
 

• Integrale voorlichting aan 
inwoners en professionals 

• Vroegtijdige signalering in 
de wijk 

• Alle professionals werken 

 Eerder en beter in beeld 
 Specifieke groepen 

                                                           
 
1 Letterlijke tekst uit beleidsplan: Hiermee bedoelen we Veilig Thuis. 
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met de meldcode 
• Risicojongeren in beeld 
 

Programma 3;  veilig & 
beschermd thuis wonen. 
 

• Een sterk Veilig Thuis 
 

 Stoppen en duurzaam 
oplossen 

 Specifieke groepen 

Programma 4; gebundelde & 
hoogwaardige crisiszorg. 
 

• Versterken van risicotaxatie 
• Crisiszorg jeugdigen en 

huiselijk geweld  
• Hoogwaardige crisis- en 

vrouwenopvang 
• Snelle toeleiding naar hulp 

en een sluitende aanpak: 
passende zorg, 
ondersteuning of straf 

 

 Stoppen en duurzaam 
oplossen 

 Specifieke groepen 

 
 
 
Kernwaarden 
In de aanpak van huiselijk geweld werken we vanuit de visie: “Eerst samenwerken voor veiligheid, dan 
samenwerken voor risico- gestuurde zorg”2. 
 
In het kader van deze visie ontwikkelen we in de Regio Gooi & Vechtstreek onder andere de aanpak 
MDA++. Dit is een aanpak om het geweld te stoppen en het geweldspatroon te doorbreken bij (zeer) 
ernstige en complexe vormen van geweld en onveiligheid.  De werkwijze richt zich op huiselijk geweld, 
kindermishandeling en seksueel geweld. 
De MDA++ is een gefaseerde aanpak, waarbij eerst samenwerken voor (directe en daarna stabiele) 
veiligheid voorop staat, om vervolgens te werken aan duurzaam herstel.  
 
MDA staat voor Multi Disciplinaire Aanpak, de eerste + staat voor de inzet van specialisten naast 
generalisten, de tweede + staat voor intersectorale en integrale samenwerking van ketenpartners bij 
de aanpak van structureel onveilige situaties. Ook bij MDA++ werken we volgens het principe 1 gezin, 
1 plan, 1 regie. 
 
In een pilot wordt een werkwijze ontwikkeld in samenwerking met de Uitvoeringsdienst Sociaal 
Domein (USD), Veilig Thuis en zorgpartijen, vanuit het Zorg en Veiligheidshuis. In de pilot werken we 
met een beperkt aantal van de meest complexe casussen om zo te leren wat werkt. Als een casus 
onderdeel wordt van de pilot wordt een MDA++ coördinator toegewezen. Tevens kan er ten behoeve 
van casussen binnen de pilot een MDA++ overleg worden gevoerd met relevante experts. Zowel de 
MDA++ coördinatoren als de (eerste groep van) experts worden getraind in de Top-3 methodiek van 
Vogtländer en van Arum (Civil Care) en door hen gecoacht in het kader van deze pilot. 
 

 
 

                                                           
 
2 Arum en Vogtlander, mei 2016 
https://vng.nl/files/vng/201605_visiedocument_gefaseerde_ketensamenwerkingvogtlander_van_arum_0.pdf  

Visie schematisch weergegeven: 

https://vng.nl/files/vng/201605_visiedocument_gefaseerde_ketensamenwerkingvogtlander_van_arum_0.pdf
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3. Huiselijk geweld en kindermishandeling Gooi en Vechtstreek 

 

3.1      Door de ogen van inwoners 

 
Er zijn 2 belangrijke onderzoeken die inzicht geven in de ervaringen van inwoners: 

- 2015: interviews met 5 cliënten vrouwenopvang.  
- Augeo 2019: Nulmeting 83 gezinnen uit de Regio G&V die een Veilig Thuis- traject hebben of 

hebben gehad. Dit betreft een vierjarig effect- onderzoek (2017-2020) in 9 regio’s en de 4 grote 
steden naar het effect van de aanpak huiselijk geweld op  de afname van geweld en toename 
van welzijn van betrokkenen. 
 

Positieve punten Aandachtspunten 
Vanuit onderzoek Augeo: 

- Onderzochte gezinnen uit de Regio G&V 
rapporteren vaker een hoog inkomen.  

- De ervaringen en kenmerken van de onderzochte 
gezinnen uit de regio G&V komen grotendeels 
overeen met de ervaringen en kenmerken van 
gezinnen uit de andere onderzochte regio’s. 
 
 

Vanuit onderzoek Augeo: 
- Uit de onderzochte gezinnen ervaren kinderen 

gebeurtenissen in het gezin vaker als geweld dan 
de ouders (ouders rapporteren dit als 
disciplinering). 

- 2 op de 5 van de onderzochte ouders geeft aan zelf 
huiselijk geweld in de eigen jeugd te hebben 
meegemaakt. 

- 1 op de 5 onderzochte ouders geeft aan huidig 
trauma te ondervinden. 

- De helft van de ouders zegt opvoedingsstress te 
ervaren. 

- 1 op de 3 onderzochte kinderen geeft aan last te 
hebben van trauma. 

- De helft van de onderzochte ouders geeft aan dat 
er ten tijde van het geweld ook sprake was van 
middelenmisbruik . 

- Het cijfer dat onderzochte gezinnen geven aan de  
kwaliteit van leven is laag, het komt overeen met 
dat van vluchtelingen in Europa. 

 
Cliënten vrouwenopvang: 

- Opvang: onderdak en kans aan jezelf te 
werken. 

- Stimuleren van zelfredzaamheid. 
- Doorstroom naar eigen woning na de opvang. 

Cliënten vrouwenopvang: 
- Respondenten zoeken geen hulp bij ontstaan 

geweld, vaak lange historie van geweld. 
- Vaak veel organisaties betrokken (geweest). 
- Volgtijdelijke hulp sluit onvoldoende aan en de 

huisarts is weinig betrokken.  
- Lange wachttijd voor therapie of therapie start niet 

op juiste moment. 
- Aan de kinderen wordt weinig hulp geboden. 
- Nazorg na opvang; Financiële mogelijkheden 

onvoldoende duidelijk en psychologische hulp 
ontbreekt. 

- Politie; houding van politie wordt niet als positief 
ervaren en terugkoppeling politie na incident over 
vervolg kan beter. 

 
 
 
 

3.2. Door de ogen van gemeenten en Veilig Thuis 

 
Eind 2017/begin 2018 hebben de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek de monitor Aanpak 
HGKM van het NJI ingevuld. Op basis van deze monitor is een gemiddelde score berekend voor de 
aanpak van de gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek. Deze monitor is besproken in de taskforce 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Daarnaast is door de adviseur bescherming en opvang (regionaal projectleider Geweld hoort nergens 
thuis) bij beleidsadviseurs en Veilig Thuis geïnventariseerd wat zij als aandachtpunten ervaren.  
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Positieve punten Aandachtspunten 
NJI- kindermishandeling: 
- Goede score tov landelijke cijfers op voorlichting en 

training. 
- Goede score tov landelijke cijfers  op zorg voor kinderen 

in de opvang. 
NJI- huiselijk geweld: 
- Goede score tov landelijke cijfers op een gezamenlijke 

en gecoördineerde aanpak (mda++) en passende hulp. 
 
 Beleidsadviseurs en VT: 
- Er is veel in gang gezet zoals publiekscampagne,  

aansluiting bij preventief aanbod,  project Buitenshuis 
voor KOPP- kinderen,  werken met de meldcode, 
Centrum Seksueel Geweld, start aanpak mensenhandel 
en start pilot mda++.  

Beleidsadviseurs en VT: 
- Het gaat bij huiselijk geweld om samenwerking tussen 

verschillende partijen en op verschillende niveau’s; hoe 
zorg je dat je steeds goed blijft schakelen en voor 
aansluiting tussen wat in de taskforce gebeurt en lokaal? 

- Doe regionaal wat je lokaal niet kunt. 
- De aansluiting van zorg en veiligheid en de verbinding 

met het Zorg en Veiligheidshuis kan beter. 
- Ouderenmishandeling is een onderbelicht thema en 

wordt nog te weinig gemeld. Het vraagt om specifieke 
lokale allianties. 

- Aansluiting tussen zorg en onderwijs kan beter. 

 

3.3. Met ogen vanuit domein Veiligheid en Justitie 

 
Op 8 april 2019 is de nieuwe veiligheidsstrategie van de regio Midden Nederland vastgesteld voor de 
periode 2019- 2022. In deze regionale strategie zijn 3 prioriteiten gesteld; georganiseerde 
ondermijnende criminaliteit (waaronder mensenhandel), effectieve verbinding van veiligheid en zorg 
(waaronder huishoudens met complexe problematiek) en cyberveiligheid.  
 
Positieve punten Aandachtspunten 
- Er is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met de 

samenwerking in de aanpak van veiligheidsproblemen 
in midden Nederland. 

- Geweld in de regio Midden Nederland is afgenomen. 
- De werelden van zorg en veiligheid zijn dichter bij elkaar 

gebracht. 

- Beter aansluiten bij de leefwereld huishoudens 
met meervoudige en complexe problemen; 
gefragmenteerde systemen aanpakken.  

- Met vroegtijdige zorginterventies voorkomen 
dat casussen in de veiligheidshoek terecht 
komen. Bijvoorbeeld door preventieve 
gezinsaanpak. 

- Ontwikkelen van een effectieve systeem- 
methodiek voor de aanpak van huishoudens 
met complexe problemen. 

- Betere samenwerking en informatie- 
uitwisseling tussen veiligheidsdomein en 
strafketen en sociaal domein. 

 

 

3.4. Door de ogen van gemeentelijke consulenten   

 
{ Opmerking 14-05: Onderstaande moet nog verder aangevuld worden op basis van gesprekken met 
USD’s. } 
 
Positieve punten Aandachtspunten 

- Goede samenwerking met Veilig Thuis, zo 
nodig worden samen huisbezoeken afgelegd 
na een melding.  

- VT draagt actief en meestal warm over aan de 
USD en er wordt vroegtijdig samengewerkt tbv 
inzet risico- gestuurde zorg. 

- Uitvoeren versterkte procesregie.  
- Goede samenwerking met lokale partijen.  
- Medewerkers zijn getraind in de meldcode.  

- Signalen van huiselijk geweld worden niet direct 
door de USD’s opgevangen; zij werken niet in de 
wijk. De verantwoordelijkheid voor signaleren en 
uitvoeren van de zorg is belegd bij 
zorgaanbieders. Afspraak is dat zij bij signalen 
van huiselijk geweld contact leggen met de 
USD. Daarnaast onderhoudt de USD contact 
met lokale partijen zoals huisartsen, politie, 
welzijn en scholen. 

- Als Veilig Thuis beoordeelt dat er geen sprake is 
van huiselijk geweld of kindermishandeling dan 
wordt het initiatief om andere hulp te zoeken 
(denk aan opvoedhulp of financiële hulp) soms 
bij de inwoner gelegd.  

- Als USD afschaalt ligt de regie bij de inwoner of 
zorgaanbieder. Soms wordt te laat weer 
opgeschaald. 
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3.5. Kwantitatieve analyse gemeenten Gooi en Vechtstreek : 10% van alle 
volwassenen slachtoffer huiselijk geweld. 

 
Het WODC3 heeft recent onderzoek gedaan naar de prevalentie van huiselijk geweld en 
kindermishandeling in Nederland.  Het onderzoek betreft uitsluitend fysiek en seksueel geweld.  

- 5,5% van de volwassenen heeft in de afgelopen 5 jaar een voorval meegemaakt. In 20% van 
deze gevallen gaat het om structureel geweld. De helft van deze gevallen is partnergeweld.  

- 12% van de scholieren meldt dat zij weleens lichamelijk geweld hebben meegemaakt. 
- 3% van alle kinderen maakt ernstig en structureel geweld mee. Dit gaat bijna altijd om 

geweld van de ouder (vaak de moeder) naar het kind. 
- 2,5 % van alle kinderen heeft te maken met huiselijk geweld (geweld tussen de ouders) en 

kindermishandeling.  
 
In 20164 woonden er 55.199 jeugdigen (tm 17 jaar) in de Regio Gooi & Vechtstreek. Als we de 
landelijke cijfers toepassen op deze jeugd dan hebben 1.655 jeugdigen te maken met ernstig en 
structurele kindermishandeling en 6.623 jeugdigen maken weleens lichamelijk geweld mee. 
 
In 2016 woonden er 209.728 volwassenen in de Regio Gooi & Vechtstreek. Als we de landelijke 
prevalentiecijfers op hen toepassen dan hebben 11.535 weleens een gewelddadige gebeurtenis 
meegemaakt. 2.302 Mensen hebben te maken met structureel fysiek of seksueel geweld. 
 
In de gezondheidspeiling van de Regio Gooi & Vechtstreek is psychisch geweld ook meegenomen. 
10% Van de volwassenen tussen de 19 en 64 jaar geeft aan slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. 4% 
Van de ouderen geeft aan slachtoffer te zijn van huiselijk geweld. Daarnaast geeft 16% van de 
mantelzorgers aan zich overbelast te voelen. Dit is een belangrijk aandachtspunt omdat ontspoorde 
mantelzorg kan leiden tot ouderenmishandeling. 

 
4. Actieprogramma 2019-2021 verbindt 

Het regionaal actieprogramma zorgt voor samenhang in beleid. 
Dat gaan we doen door: 

1) Realiseren van de inrichting van een regionaal bestuurlijk netwerk, waar de integrale sturing op 
de aanpak van kindermishandeling  en huiselijk geweld is belegd en waar een effectieve  
verbinding tussen zorg en veiligheid en zorg en onderwijs wordt gemaakt: 
Dit doen we door: 
i) Doorontwikkeling taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling. 
ii) Verbinding leggen met de regionale (Midden Nederland) veiligheidsstrategie en datgene 

wat op districtelijk niveau en in de actieagenda ontwikkeld wordt.  
iii) Verbinding leggen met het regionaal programma Veiligheid Voorop! 

2) De verbinding te leggen tussen wat op regionaal niveau ontwikkeld wordt en op lokaal niveau 
gedaan wordt.  
Dit doen we door: 

a. Regionaal op te pakken wat lokaal niet kan. 
b. Regionaal projectleiding op thema’s, monitoren voortgang en aanreiken handvatten 

voor lokale uitwerking. 
c. Lokale uitwerking en samenwerking.  
d. Ontwikkeling inhoudelijk netwerk aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld. 

3) Aanbrengen van focus door stellen van prioriteiten op de 3 actielijnen. 
Dit doen we door: 
i) Datgene dat de afgelopen jaren in gang is gezet goed te implementeren. 
ii) Alleen nieuwe initiatieven te ontwikkelen als dat echt nodig is om stappen te kunnen 

zetten. Te denken valt aan aanpak ouderenmishandeling, sociale steun voor kinderen in 
het onderwijs, benutten ervaringsdeskundigheid en trauma- behandeling. 

                                                           
 
3 WODC, cahier 2019-1  
https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202019-1_2668i%20_Volledige%20tekst_tcm28-374137.pdf  
4 Staat van de Regio, gezondheidsmonitor GGD 2016 

https://www.wodc.nl/binaries/Cahier%202019-1_2668i%20_Volledige%20tekst_tcm28-374137.pdf
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4.1 Actielijnen: wat doen we regionaal en wat lokaal? 

Er is al veel in gang gezet. De meeste hieronder beschreven acties zijn dan ook niet nieuw en vragen 
de komende jaren vooral aandacht op implementatie. Echt nieuw is: 

- Intensiveren aanpak ouderenmishandeling: 
o Lokale allianties met banken en notarissen 
o Aandacht voor ontspoorde mantelzorg 

- Verbeteren traumascreening en –behandeling 
o Deskundigheidsbevordering 
o Doorlopende zorglijn  

- Effectieve verbinding zorg & veiligheid 
- Verbeteren verbinding zorg & onderwijs 

o Handle with Care: sociale steun voor kinderen na incident 
 
 

Actielijn Acties Regionaal Lokaal 

Eerder en 
beter in 

beeld 

Bespreekbaar 
durven maken 
 

Herhaling publiekscampagne in 
2020 (ook aandacht voor 
ouderenmishandeling en 
uitbuiting). 
 
Bij campagnes op andere 
thema’s (zoals alcoholmisbruik) 
alert zijn op verbinding met 
huiselijk geweld. 
 
Onderzoeken wat  werkgevers 
nodig hebben om alerter te zijn. 
 

Herhaling publiekscampagne 
(ook aandacht voor 
ouderenmishandeling) in 
lokale gemeente 
 

 Preventief aanbod 
en screening 
 

Handvatten screening op 
trauma bij zwangeren door 
verloskundigen en 
jeugdgezondheidszorg. 
 
Deskundigheidsbevordering 
screening op trauma. 
 

Verbinding USD, 
verloskundigen en 
jeugdgezondheidszorg. 
 
Aansluiting zoeken bij 
preventief aanbod zoals 
opvoedondersteuning vanuit 
CJG. 
 

 Verstevigen lokale 
structuur 
 

Implementatie en borging 
kwaliteitskader VT (= 
samenwerkingsafspraken USD-
VT)  
 
Toezien op afspraken met 
organisaties mbt werken met de 
meldcode en verwijsindex. 
 
Faciliteren netwerk van 
aandachtsfunctionarissen hg en 
km. 
 
Sociale steun voor kinderen in 
het onderwijs 

a) Projectleiding Handle 
with Care (onder 
voorbehoud 

Zorgen dat professionals met 
meldcode en verwijsindex 
werken. 
 
Verbinding USD/ Onderwijs 
met VT (implementatie 
samenwerkingsafspraken) 
 
Elkaar kennen en vinden 

a) versterken lokale zorg 
& veiligheidsketen 
rondom huiselijk 
geweld en kinder-
mishandeling 
waaronder 
mensenhandel 

b) versterken lokale zorg 
& onderwijs keten   
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financiering vanuit 
projectenpool ‘van 
denken naar doen’ - 
Geweld hoort nergens 
thuis) 

 
Bevorderen signaleren 
huwelijksdwang en 
achterlating. 

 

 

Stoppen en 
duurzaam 
oplossen 

Opvang 
slachtoffers 
verbeteren 

Handvatten voor en monitoren 
van aanpak knelpunten rapport 
Vrouwen in de Knel 

Aanpak knelpunten rapport 
Vrouwen in de Knel: 
continuïteit van zorg, uitkering 
en schuldhulpverlening voor 
vrouwen die terugkeren. 
 

 Traumascreening 
en passende hulp 

Handvatten voor investeren in 
traumasensitiviteit en uitvoeren 
traumascreening waaronder 
deskundigheidsbevordering.  
 
Evalueren aanbod op 
traumabehandeling.  
 

Zorgdragen voor doorlopende 
zorglijn bij trauma 
 

 Versterken 
samenwerking zorg 
en veiligheid 

Projectleiding MDA++ aanpak  
 
Verbeteren pleger- aanpak 
 
Aansluiting zoeken bij 
actieagenda Regionale 
Veiligheidsstrategie 
veiligheidsregio MN 
 
Aansluiting zoeken bij 
bovenregionale 
uitvoeringsagenda Veiligheid 
Voorop!5 
 

Deelname pilot MDA++   
 
Lokale ketenafspraken 
rondom zorg & veiligheid 
waaronder verbeteren pleger- 
aanpak 
 

Specifieke 
groepen 

Intensiveren aanpak 
ouderen-
mishandeling 

Deskundigheidsbevordering 
voor professionals 
 
Stimuleren vormen van lokale 
allianties tegen 
ouderenmishandeling 
 
Ontwikkelen zorg & 
veiligheidsketen oa gericht op 
ontspoorde mantelzorg 

Lokale allianties ouderen-
mishandeling in 
samenwerking met oa banken 
en notarissen 
 
Lokale zorgketen rondom oa 
ontspoorde mantelzorg 

 Acute zorg 
slachtoffers 
seksueel geweld 

Bekendheid en 
doorontwikkeling CSG  
 

Bekendheid vergroten CSG  
 

 Verbeteren aanpak 
mensenhandel 

Ontwikkelen zorg & 
veiligheidsketen 
 

Oppakken casuïstiek in lokale 
zorg & veiligheidsketen. 
 

                                                           
 
5 Ontwikkelagenda Justitiepartners en Veilig Thuis in meerjarig perspectief ten aanzien van de gezamenlijke aanpak 
van huiselijk geweld en kindermishandeling, 2018. 
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Aansluiting zoeken bij taskforce 
ondermijnende criminaliteit 
 

 Complexe 
scheidingen 

Plan van aanpak complexe 
scheidingen 
 
Ontwikkelen handvatten 

Uitvoeren acties plan van 
aanpak complexe scheidingen 

 Kinderen in 
kwetsbare 
opvoedings-
problematiek 
(hoog-risicogroep) 

Stimuleren van elkaar leren en 
gezamenlijk ontwikkelen 

Verbeteren bekendheid 
aanbod KOPP- kinderen zoals 
Buitenshuis Hilversum/ HBEL 
 
Aanpak armoede in gezinnen 
 

 Eergerelateerd 
geweld en 
schadelijke 
traditionele 
praktijken 

Geen aandachtgebied? 
Stimuleren herkennen 
huwelijkse dwang en 
achterlating voor onderwijs 
 

 

 
 

4.2  Uitwerking actielijnen  

{Opmerking 28-05: In het regionale actieprogramma werken we de acties per actielijn verder uit in een 
uitgewerkte begroting met aandacht voor financiële onderbouwing, haalbaarheid en consequenties 
voor capaciteit van consulenten en inkoop van aanbod.} 

 

Financiële uitwerking: 
In de begroting van het regionaal actieprogramma zullen we laten zien welke activiteiten behoren tot 
de reguliere taken en voor welke activiteiten een extra investering nodig is.  
Voor extra investeringen is landelijk budget beschikbaar6 en we kunnen een aanvraag doen voor de 
projectenpool ‘van denken naar doen’7.   
We verwachten een extra investering te zullen doen op8: 

- Oudermishandeling: deskundigheidsbevordering en ontwikkelen handvatten voor lokale 
allianties. 

- Traumascreening: deskundigheidsbevordering en ontwikkelen handvatten/ richtlijnen tbv 
doorlopen zorglijn. 

- Handle with Care: projectleiding en communicatie. 
 

4.3 Actielijn 1: eerder en beter in beeld 

 
{Opmerking 28-05: Voorbeeld opzet uitwerking} 
 

1. Bespreekbaar durven maken 

Beschrijving  

Wat willen we bereiken? 1.   
2.  
3.  
 

Wat gaan we daarvoor doen?  1.   
2.  

                                                           
 
6 Het Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ stelt per centrumgemeente vrouwenopvang /geweld in huiselijke kring een 
vergoeding van €25.000,- voor de periode 1 september 2018 t/m 31 december 2018 beschikbaar. Voor de jaren 2019, 2020 en 
2021 wordt een vergoeding van €75.000 per jaar beschikbaar gesteld. 
7 Aanvragen voor de projectenpool kunnen naar verwachting voor de zomer gedaan worden. De verdeling van de landelijke 
middelen uit de projectenpool zal gebeuren op basis van spreiding in thema’s en spreiding over de regio’s.  
8 Mogelijk zullen hier nog wijzigingen in plaatsvinden op basis van de richtinggevende gesprekken die we tot en met de zomer 
zullen voeren. 
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3.  
 

Start en einddatum:  

Financiering:  1.   
2.  
3.  
 

Jaar Bedrag 
2019 €  
2020 €  
2021 €  

 
 

Uitvoering door:  

 
 

5. Monitoring en Sturing 

De Regio Gooi & Vechtstreek is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleidsplan bescherming 
en opvang en daarmee ook verantwoordelijk voor de uitvoering van het regionaal actieprogramma 
Geweld hoort nergens thuis.  
 
De taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling is als bestuurlijk netwerk inhoudelijk 
verantwoordelijk voor het scheppen van randvoorwaarden en het monitoren van de uitvoering van het 
regionaal actieprogramma. 
 
De regionaal projectleider geeft uitvoering aan en rapporteert over de voortgang van het regionaal 
actieprogramma. Hiertoe zal een monitor opgezet worden waarin we kwalitatieve en kwantitatieve 
gegevens verzamelen en zodat tijdig kan worden bijgestuurd als dat nodig is.  
 
Vanuit het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis wordt gemonitord op de inspanningen in 
de regio. De regionaal projectleider is hiervoor de linking pin.  
 

6. Financieel kader 

 
Het beleidsplan bescherming en opvang en de daaraan gekoppelde begroting bieden een financieel 
kader voor het regionaal actieprogramma. Dit bevat in ieder geval capaciteit voor aan adviseur 
bescherming en opvang met aandachtsgebied huiselijk geweld. Daar binnen valt: 

- Regionale projectleiding Geweld hoort nergens thuis 
- Projectleiding MDA++ 
- Faciliteren taskforce huiselijk geweld en kindermishandeling  
- Faciliteren inhoudelijk netwerk aandachtsfunctionarissen meldcode 
- Ontwikkelen handvatten op thema’s 
- Vrouwenopvang, Veilig Thuis en Centrum Seksueel Geweld 

 
Vanuit het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis is een programmateam ingericht dat 
regionale projectleiders ondersteunt en leren & ontwikkelen tussen de regio’s ondersteunt. De regio 
Gooi & Vechtstreek wordt ondersteunt op de ontwikkeling van 3 thema’s, namelijk trauma, sociale 
steun aan kinderen en MDA++. 
Een financiële bijdrage voor de regionale projectleiding van € 25.000,- voor 20189 en € 75.000,- voor de 
jaren 2019, 2020 en 2021 is/ wordt toegevoegd aan de uitkering van de centrumgemeente Hilversum.   
 

                                                           
 
9 Zie pagina 97 van de decembercirculaire 2018 
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Daarnaast kunnen we vanuit de projectenpool ‘van denken naar doen’ gekoppeld aan het landelijk 
programma financiële ondersteuning aanvragen op projecten. Voor onder andere het project Handle 
with Care zullen wij hiervoor tzt een aanvraag indienen.  
 
Op onderdelen zal het regionaal actieprogramma extra inspanningen vragen. Te denken valt aan inzet 
van projectleiding op nieuwe thema’s, inzet van de USD voor het smeden van lokale 
samenwerkingsverbanden of inzet op veiligheid. Waar de inspanningen buiten het normale 
takenpakket vallen zullen deze meegenomen worden in de uitgewerkte begroting die onderdeel 
uitmaakt van het regionaal actieprogramma.  
 
Uitgangspunt voor de financiering is om het regionaal actieprogramma uit te voeren binnen de kaders 
van de landelijke financiering. 
 
 


