
 1 

 

 
 
 
 
 
 
                        
Eindevaluatie pilot MDA++ IJsselland  
 
Voor ‘op den duurzame verandering’ bij complexe casuïstiek huiselijk geweld en      
kindermishandeling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgesteld door interim projectleider Janet van Bavel en de leden van het kernteam MDA++ 
12 november 2021 



 2 

 
 
 
 
1. Inleiding en aanleiding tot de pilot 
 
In april 2018 is het landelijke programma “Geweld hoort nergens thuis” gestart dat 
binnenkort (eind 2021 afloopt). De ambitie van dit programma was en is: 
“Huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade van geweld te beperken 

en de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, duurzaam te 
doorbreken.” 

 
Het landelijk programma heeft 3 actielijnen, die elk opgebouwd zijn uit een aantal 
bouwstenen: 

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

Er zijn 26 (veiligheids)regio’s in Nederland en elke regio kreeg de taak een regiovisie en een 
plan van aanpak te ontwikkelen en uit te voeren waarin de actielijnen en bouwstenen van 
het landelijke programma regionaal vorm krijgen. Het landelijk programma stelde een 
financiële bijdrage beschikbaar voor de uitvoering en voor het aanstellen van een 
regioprojectleider huiselijk geweld en kindermishandeling ter ondersteuning hiervan. Marion 
Visser is sinds februari 2021 de projectleider voor de regio IJsselland.  
 
Een van de bouwstenen binnen actielijn 2 is het ontwikkelen van een MDA++ aanpak per 
regio. MDA++ betekent Multi Disciplinaire Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, 
waarbij de eerste + staat voor specialistisch en de tweede + voor intersectoraal. Het MDA++ 
team bestaat uit specialisten uit de psychosociale, medische, forensische en justitiële sector 
en kan ingeschakeld worden bij ernstige, hardnekkige en complexe casuïstiek, waarin het 
niet lukt blijvende veiligheid en welzijn te bereiken, hoezeer iedereen zich ook inspant.  
 
De invulling van MDA++ moet natuurlijk goed aansluiten bij de regiovisie van IJsselland 
(‘Verbinden, versterken en innoveren’, vastgesteld op 9 september 2021). De 
uitgangspunten in deze visie:  

 
• Veiligheid voorop (gefaseerde ketenaanpak waarin iedereen werkt met hetzelfde   

veiligheidsplan); 
• Samenwerking centraal; 
• Hulp en ondersteuning zo lokaal en dichtbij de gezinnen mogelijk; 
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• Het hele gezin, ook de kinderen en waar nodig het eigen netwerk betrekken in alle 
fasen van de aanpak; 

• Experts ondersteunen lokale organisaties, maar nemen zo min mogelijk over; 
• Gerichtheid op innovatie en duurzame veiligheid. 

De vormgeving van de pilot MDA++ regio IJsselland werd ook op deze uitgangspunten 
gebaseerd (N.B. MDA++ wordt in de regiovisie beschreven onder de pijler ‘stoppen en 
duurzaam oplossen’ met als expliciet doel om op basis van de pilot te bekijken hoe deze 
werkwijze inhoudelijk en qua structuur het beste geborgd kan worden). 
 
 
2. De start, doelstelling en vormgeving van de MDA++ pilot. 
 
Na aanstelling van de projectleider van de pilot MDA++ (Lienja van Eijkern) wordt van 
februari 2020 en juli 2020 aan de hand van gesprekken met gemeenten en organisaties 
werkzaam op het terrein van zorg en veiligheid en de medische sector, een pilotvoorstel 
ontwikkeld dat aansluit bij de IJssellandse situatie en wensen. Na goedkeuring hiervan is het 
MDA++ kernteam in augustus 2020 op wekelijkse basis van start gegaan. De eerste periode 
is vooral besteed aan het ontwikkelen van de werkwijze. Vanaf februari 2021 kon er 
casuïstiek in het team ingebracht worden. Aanvankelijk zou de pilot in juli 2021 afgerond 
worden. Door vertraging in het project, grotendeels te wijten aan de beperkingen vanwege 
Corona, waardoor te weinig casussen opgepakt konden worden, is de pilot verlengd tot eind 
december 2021.  
 
Omdat er tijdens de looptijd van de pilot al veel ontwikkelingen en aanpassingen hebben 
plaatsgevonden (onder het motto “al gaande wordt de weg gebaand”) hebben we ervoor 
gekozen de formuleringen uit de laatste stukken te gebruiken en de huidige situatie te 
beschrijven.  
 
2.1. Visie en doelstelling 
 
De visie van de regio IJsselland op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is 
om deze ‘zo lokaal als mogelijk en zo regionaal als moet’ te organiseren. MDA++ sluit hierbij 
aan door casuïstiek niet over te nemen, maar expertise van de regionale instellingen dichtbij 
de hulpverleners van het lokale team/andere zorginstellingen te organiseren. Op grond 
hiervan is de volgende doelstelling geformuleerd: 
 
“We willen met de MDA++ aanpak gezinnen/huishoudens met complexe problematiek waar 
structurele onveiligheid speelt én hun hulpverleners ondersteunen door specifieke expertise 
in te zetten op dit thema. We ondersteunen bij het duurzaam doorbreken van schadelijke 
patronen en bij het herstellen van de opgelopen schade. Ons doel is ook om de 
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intergenerationele overdracht van onveiligheid tot staan te brengen en waar mogelijk te 
voorkomen. 
Daarbij willen we samen naar oplossingen zoeken waarmee het gezin/huishouden en de 
betrokken hulpverleners verder kunnen. We werken samen om te komen tot een 
gezamenlijke analyse van wat wel en niet gewerkt heeft in het verleden, in het heden en wat 
daaruit geleerd kan worden voor de toekomst. Daarbij willen we gedurende langere tijd (1 
jaar) een vangnet vormen voor het gezin/huishouden en de betrokken hulpverleners waarop 
zij terug kunnen vallen als het (even) lastig is. 
MDA++ is geen nieuwe structuur of een gremium waar problemen ‘opgelost’ worden. Het 
MDA++ IJsselland wil graag een toegevoegde waarde hebben voor die gezinnen waar de 
veiligheidsproblemen structureel en complex zijn en voor de bij deze gezinnen betrokken 
hulpverleners. De samenwerkende instellingen stellen hun kennis en expertise ter 
beschikking om de directe hulpverleners te ondersteunen, waar nodig nieuwe inzichten op 
tafel te leggen, andere oplossingen te bedenken en eventueel een doorbraak te veroorzaken 
in een ingesleten patroon. De MDA++ wil vooral bijdragen aan versterking van het bestaande 
(lokale) veld door deze inzichten, kennis en expertise te delen.” 
 
 
2.2. Kernteam en begeleidingsgroep 
 
Het kernteam is ingericht met deskundige specialisten van justitiële, (jeugd)zorg en 
medische organisaties die expertise hebben op het gebied van zorg en veiligheid. Zij hebben 
kennis van hechtingsproblemen, trauma, probleemgedrag, middelengebruik en van 
relatiedynamiek en systeemtheorie. Daarnaast is er een 1e schil van organisaties met 
specifieke deskundigheid die waar nodig aanvullend kan worden ingezet bij de bespreking en 
begeleiding van casuïstiek.  
 
Het kernteam bestaat uit: 

• Twee medewerkers van Veilig Thuis 
• Een systeemtherapeut van Karakter 
• Een systeemtherapeut van Transfore 
• Een medewerker van de politie 
• De projectleider (voorzitter van het team) 

De 1e schil bestaat uit: 
• Een systeemtherapaut van Tactus 
• Een psycholoog van Trajectum 
• Een medewerker van Reclassering Nederland 
• De procesregisseurs van het Zorg- en Veiligheidshuis 

In de eerste schil nemen partners deel die regelmatig nodig zijn en veel te maken hebben 
met huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze instellingen hebben vaste deelnemers ter 
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beschikking voor het team. Tot slot kunnen partijen ‘op maat’ worden gevraagd deel te 
nemen als hun expertise vereist is (denk aan leerplicht, het OM, een kinderarts of forensisch 
arts enz.). We noemen hen partners uit de 2e schil. Deze partijen houden hier in hun 
planning geen rekening mee, maar kunnen ‘ad hoc’ benaderd door de projectleider of 
procesregisseur om deel te nemen.  
 
De begeleidingsgroep bestaat uit de beleidsadvieurs huiselijk geweld/kindermishandeling 
van de gemeenten Zwolle en Deventer (Antje Profijt en Sybil van Oijen), de 
regioprojectleider huiselijk geweld en kindermishandeling (Marion Visser), de 
beleidsadviseur van Veilig Thuis (Miranda Geubbels) en de manager van het Zorg- en 
Veiligheidshuis (Liesbeth Kleisen). Zij kwamen gedurende de pilot zes wekelijks bijeen met 
de projectleider MDA++ om de voortgang te bewaken en waar nodig bij te sturen. 
 
 
2.3. Doelgroep en criteria MDA++ bij huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
De primaire doelgroep bestaat uit gezinnen waarin het structureel onveilig is, waarin op 
meerdere levensgebieden complexe problemen spelen en waarin het niet lukt om met de 
inzet van de reguliere keten blijvende veiligheid voor de gezinsleden te realiseren. De 
secundaire doelgroep bestaat uit hulpverleners die met deze gezinnen werken, hierin in hun 
ogen onvoldoende bereiken en behoefte hebben aan extra ondersteuning en expertise. 
 
De criteria om een casus te kunnen aanmelden zijn door het MDA++ kernteam als volgt 
uitgewerkt: 
 

1. Er is sprake van structurele onveiligheid. 
2. Er is veel inzet van verschillende organisaties zonder dat er stabiele veiligheid wordt 

bereikt. 
3. De kans op herhaling van onveilige situaties is groot. 
4. De kans op intergenerationele overdracht van onveiligheid is groot.  
5. Er is een intensieve en langdurige aanpak nodig, waarbij aandacht is voor 

traumascreening en traumabehandeling. 

Gedurende de pilotfase heeft de projectleider MDA++ in samenwerking met het team 
beoordeeld of een casus voldoet aan de MDA++ criteria.  
 
 
2.4. Positionering en werkwijze van het MDA++ team 
 
De inbrenger /opdrachtgever aan MDA++ is en blijft de casusregisseur. De casusregisseur is 
niet alleen coördinator van de zorg, maar houdt tevens toezicht op de veiligheid, op de 
voortgang en op de effecten van de zorg. 
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Wanneer multidisciplinair samengewerkt wordt bij complexe problematiek zijn zowel casus- 
als procesregie noodzakelijk. De leden van het gezin/huishouden hebben vaak verschillende 
perspectieven op hetzelfde probleem. Ook hulpverleners werken vanuit verschillende 
perspectieven. Om die perspectieven te verbinden en de interventies elkaar te laten 
versterken is het verstandig dat een procesregisseur het traject volgt en monitort. 
Aanvankelijk zou de regie in het MDA++ proces uitgevoerd worden door het Zorg- en 
Veiligheidshuis, later is deze taak belegd bij de twee aan het kernteam deelnemende Veilig 
Thuis medewerkers. Sinds september 2021 heeft Veilig Thuis een vergoeding gekregen voor 
de inzet van extra uren van deze medewerkers. Naast deelname aan het kernteam betreft 
het vooral dossieranalyse inclusief tijdlijn, voorbereiden en verslagleggen van de 
besprekingen en contact onderhouden met de inbrengers en andere betrokkenen (zie 
urenplaatje onder 5.2.6.). De voorzitter van het kernteam volgt de casus vanuit een 
metapositie en begeleidt het proces van de gezamenlijke inspanningen. 
MDA++ ondersteunt de casusregisseur/inbrenger en de andere betrokken professionals bij 
het analyseren van de casus (verklaringen voor voortduren onveiligheid zoals onderliggende, 
intergenerationeel overgedragen patronen). En denkt met hen mee over interventies om 
invloed uit te oefenen op de casus. De keten rond complexe casuïstiek werkt in het hier en 
nu en vaak incidentgericht. Complexe casuïstiek met onveilige situaties legt vaak druk op 
professionals om over te gaan tot handelen om te zorgen voor directe veiligheid. De 
complexiteit kan tot gevolg hebben dat er van situatie naar situatie gewerkt wordt en de 
rustige periodes tussen de verschillende crisis onvoldoende benut wordt om veiligheid te 
verduurzamen. Zowel de betrokkenen als de professionals moeten na de crisis ‘even op 
adem komen’ en zijn blij dat het even rustig is. MDA++ kan dan een groot verschil maken 
door zich te richten op een brede verklarende analyse van de onveiligheid en ‘op den 
duur’zame verandering’ door ontstane patronen zichtbaar te maken. 
De casusregisseur bepaalt met het gezin en hulpverleners wat er met de reflecties en 
inzichten uit de MDA++ besprekingen gedaan wordt. Vervolgens monitoren de regisseurs 
MDA++ op de achtergrond samen met de casusregisseur of de interventies de gewenste 
resultaten opleveren of dat er nog bijstelling nodig is. Het MDA++-team is daarmee een 
expertteam op de achtergrond dat de casusregisseur in positie brengt door te adviseren en 
ondersteunen, maar niet de casus overneemt of bepaalt wat er moet gebeuren. 
Het kernteam heeft een uitgebreid inbrengformulier voor de casuïstiek ontwikkeld waarin 
een 3-generaties genogram en een tijdlijn zijn opgenomen (zie bijlage 1). Bedoeling daarvan 
is om te komen tot een goede systeemanalyse. Dit helpt inzicht te krijgen (en vooral geven) 
in patronen en om te komen tot een verklarende analyse van de ontstane situatie. 
Vervolgens kunnen verschillende interventies overwogen worden, afhankelijk van het 
vastgestelde doel en de bestaande situatie.  
De methodiek tijdens de MDA++ casusbesprekingen is die van het ‘reflecting team’ (Tom 
Andersen) of de ‘outsider witness’ methodiek (Michael White). Een uitleg in vogelvlucht: 
beide gespreksvormen lijken op elkaar en focussen er op dat het kernteam aanvankelijk 
alleen vragen stelt en betrokkenen veel ruimte krijgen om uit te drukken wat hen op dat 
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moment op het hart ligt en om met elkaar hierover in gesprek te gaan en impressies, 
gedachten en ervaringen uit te wisselen. Dit bevordert veelstemmigheid en geeft taal aan 
wat misschien nog niet uitgedrukt is. Het kernteam houdt zich op de achtergrond. Daarna 
volgt een ronde waarin de kernteamleden met elkaar reflecteren op wat ze gehoord hebben 
in aanwezigheid van de deelnemers over uitingen die opgevallen zijn, beelden of metaforen 
die opgeroepen worden over wat belangrijk is voor een deelnemer, herinneringen of 
ervaringen die belangrijk zijn voor jou als luisteraar en wat er geraakt wordt door zo naar de 
inbrengers te luisteren. Dit spreken van het kernteam over de deelnemers terwijl die daar 
naar kunnen luisteren is een ongewone praktijk (meestal wordt er gesproken zonder dat die 
betrokkenen daar getuige van zijn) en creëert een vruchtbare bodem waarop samen zinvolle 
beslissingen genomen kunnen worden. Het vraagt wel tijd, ‘op de handen zitten’ en niet te 
snel tot ‘een plan van aanpak’ willen komen. 

 

3. Casuïstiek 

Bij de start van de pilot werd uitgegaan van een aantal van 10 tot 20 casussen, waarbij niet 
alleen een analyse wordt opgesteld maar de hulpverleners en de gezinnen ook langere tijd 
worden ondersteund en de casus kan worden gemonitord, zodat de meerwaarde van 
MDA++ ook daadwerkelijk kan worden beoordeeld. Op dit moment, 10 maanden na de start 
van het team met casuïstiek zijn er 12 casussen waarbij het MDA++ kernteam betrokken is. 
Drie hiervan verkeren nog in de opstartfase en vier casussen zijn inmiddels afgesloten.  

De casussen krijgen binnen MDA++ een nummer en er worden voornamen of initialen 
vermeld. Volledig anonieme bespreking tijdens de bijeenkomst is heel lastig, inbrengende 
hulpverleners moeten ook niet te geheimzinnig op ‘eieren te hoeven lopen’, dat werkt 
contraproductief. Gelukkig is dit ook vrijwel niet nodig: bij 11 van de 12 casussen was er 
toestemming van het gezin om de casus in te brengen (hiervoor is een 
toestemmingsformulier ontwikkeld, zie bijlage 2). Een casus is anoniem besproken. 

3.1. Samenvattende kenmerken casuïstiek 

De duur van de (gewelds)problematiek varieert van 6 tot 26 jaar. Bij 7 van de casussen gaat 
het om 15 jaar of meer, de andere 5 casussen variëren van 6 tot 10 jaar. In elk gevallen in 9 
van de casussen is er sprake van intergenerationele problematiek en in alle casussen is 
sprake van systeemproblematiek. 

Middelenmisbruik (drank en drugs) speelt een rol in maar liefst 11 van de 12 casussen. 
Meestal gaat het om een combinatie van drank en drugs. In twee situaties om zeer 
schadelijke drugs (GHB/Ketamine) 
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Psychiatrische problematiek speelt in 9 van de 12 casussen. In 8 casussen bij een of beide 
ouders, in 1 casus alleen bij het (inmiddels volwassen) kind. 

In 7 casussen speelde een (licht) verstandelijke beperking een rol in de problematiek. 

Maatregelen: In 9 van de 12 casussen was sprake van een onder toezichtstelling (o.t.s.), nu 
of in het verleden. In 6 van deze casussen was er ook nog sprake van een andere 
dwangmaatregel zoals TBS, bewind, curatele, RM en ISD 

Het aantal betrokken instellingen (nu en in het verleden) varieerde van 8 tot 17 met een 
gemiddelde van 10. 

De inbrengers van de casuïstiek waren: lokale team: 4;  Veilig Thuis: 5 (waarvan 2 samen met 
Tactus); Jeugdbescherming 2 (1 door leger des Heils, 1 door JBov) en Zorg en Veiligheidshuis: 
1 

Conclusie: de problematiek past binnen de definitie van MDA++: structurele onveiligheid in 
gezinnen met multi problematiek, waarin de reguliere ketenzorg te weinig resultaat boekt. 

 

4. Evaluatie 

Bij aanvang en in de loop van de pilot is door de begeleidingsgroep een aantal vragen 
gesteld. Die vragen worden in deze eindevaluatie beantwoord. Deze treft u met de 
bevindingen hieronder aan. Het is belangrijk hierbij in het hoofd te houden dat het om een 
beperkt aantal casussen (12) gaat. Er komt een duidelijk beeld uit naar voren, maar 
voorzichtigheid is geboden als het om het zonder meer extrapoleren hiervan naar de 
toekomst gaat.  

4.1. Hoe effectief is de werkwijze, wat levert MDA++ aan meerwaarde voor de gezinnen op? 

Deze vraag is niet makkelijk te beantwoorden. Het was de bedoeling in het kader van de 
pilot ook met gezinnen om tafel te zitten, maar dat is in geen van de 12 casussen gebeurd. 
Niet omdat kernteamleden of inbrengers er niet open voor stonden, maar simpel omdat het 
al ingewikkeld genoeg was na de eerste verzameling van informatie alle betrokken 
hulpverleners om tafel te krijgen. Het kernteam was er gaandeweg vooral op gericht om het 
inbrengende hulpverleners weer in gezamenlijkheid in hun kracht te zetten en zo nieuwe 
perspectieven voor hun aanpak te stimuleren. De grootste winst (ook voor cliënten) zit er in 
dat hulpverleners weer op een nieuwe manier met het gezin verder kunnen. Daarom is het 
ook positief dat in 11 van de 12 casussen er toestemming was om de casus in het MDA++ 
team te bespreken. De inbrengers geven aan het gezin aan dat zij voor zichzelf om goed 
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verder te kunnen steun van het team nodig hebben. Het MDA++ kernteam geeft een 
reflectie aan de hulpverleners mee (ook op schrift) en het is aan hen die met het gezin te 
delen. Wij zijn van mening dat we op deze manier de bestaande hulpverleningsrelaties met 
het gezin het meest ondersteunen en niet onnodig nog meer mensen toevoegen. Dat kan 
immers ook ondermijnend werken. Het gaat om mensen die al met veel hulpverleners te 
maken hebben (gehad). Het gaat er vooral om dat hun vertrouwensband met de al 
aanwezige hulpverleners versterkt wordt. 

Valt er dan wel wat te zeggen over het indirecte effect voor de gezinnen? We moeten ons 
hierbij baseren op wat we van de inbrengende hulpverleners terug gehoord hebben.  

In 2 casussen hebben we expliciet terug gehoord dat er positieve ontwikkelingen zijn. In één 
daarvan heeft het team in elk geval een directe bijdrage geleverd door een brief te schrijven 
waarin we aangaven onder de indruk te zijn van de inzet van de ouders om met hun 
kinderen in gesprek te komen en omdat zij aan een van hen (de voormalige zondebok) 
konden aangeven waarin zij trots op hem waren. De hulpverlener van het kind en de lokale 
team begeleider van ouders zijn hiermee voor het eerst samen het gesprek met het gezin 
aangegaan. Zes casussen zijn nog in de startfase of in volle gang, 4 casussen zijn afgesloten 
en in 2 casussen houden we vinger aan de pols, omdat nog niet duidelijk is of een vervolg 
nodig is. De afgesloten casussen betreft de 2 die zich weer positief ontwikkelden, 1 casus is 
afgesloten omdat in gesprek met MDA++ bleek dat er nog mogelijkheden voor reguliere hulp 
waren. Daarover is ook schriftelijk aan de inbrenger teruggekoppeld. De 4-de afsluiting vond 
plaats omdat de hulpverlener verdere inbreng niet nodig vond. Deze hulpverlener voelde 
zich goed gehoord en gesterkt door het team om de lijn die zij al voor ogen had, voort te 
gaan zetten. 

Hoewel het voor de toekomst mogelijk blijft om als MDA++ team als dat wenselijk is met én 
hulpverleners én gezin om tafel te gaan (maatwerk), zien wij de grootste meerwaarde van 
MDA++ in het ondersteunen van de reeds bestaande hulp (zie verder onder 4.3.) 

4.2. Heeft de MDA++ meerwaarde voor het bestaande (lokale) veld? Hoe wordt de werkwijze 
ervaren door de inbrengers? 

Er zijn 4 casussen ingebracht door het lokale veld. Dat is een te beperkte hoeveelheid om 
hier een definitief antwoord op te geven. In alle 4 casussen waren de inbrengers tevreden 
(7,5) tot zeer tevreden (8,5). Als we ook naar de overige inbrengers kijken kunnen we over 
het totaal constateren dat de werkwijze van MDA++ overwegend positief wordt ervaren. In 3 
casussen scoorden we een 8, in nog 2 andere casussen hebben we mondeling de feedback 
gehad dat inbrengers zich goed gehoord voelden en door de ‘pas op de plaats’ meer rust 
kregen en daardoor weer meer van anderen in het hulpverleningssysteem op konden pikken 
en nieuwe gezichtspunten kregen. In totaal dus 9 casussen positief, 1 casus is nog in de 
informatie verzamelfase voor bespreking, van 1 casus hebben we geen feedback en 1 
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inbrenger zag tijdens de informatieverzameling af van bespreking, omdat er al voldoende 
helderheid voor het vervolg was ontstaan. 

Het MDA++ team had ervoor gekozen een dialogische feedbackschaal (DFS) voor inbrengers 
af te nemen (zie bijlage 3). Helaas is daar niet goed de hand aan gehouden en is deze maar in 
enkele gevallen afgenomen. Met als argument dat de casus nog lang niet afgerond was. We 
hebben ons in onze eigen evaluatie voorgenomen in de toekomst deze DFS standaard op 
tafel te hebben liggen en iedere bijeenkomst aan de inbrengers te vragen deze in te vullen. 
En natuurlijk ook iets met die feedback te doen  

4.3. Wat is helpend en wat niet aan de werkwijze van het team? 

In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat het helpend is geweest dat er enkele maanden 
na de start van de pilot een expliciete keuze gemaakt is om MDA++ als inhoudelijk expertise- 
en adviesteam te positioneren en niet meer, zoals in het begin, deels als adviesteam en 
deels als uitvoerend team. Daardoor werd het voor de inbrengers veel duidelijker wat zij 
konden verwachten van het team. 
 
Wat als helpend door de inbrengers wordt ervaren is vooral het samen met experts stil 
kunnen staan bij het verloop van de casus, te kunnen reflecteren op wat er allemaal al 
gebeurd is (tijdlijn) en op wat de intergenerationele problemen en psychologische patronen 
zijn die in de familie spelen (genogram).  Door even ‘op de handen te zitten’ en de eigen 
ervaringen te delen met het hulpverleningssysteem ontstaat daarna weer ruimte om nieuwe 
mogelijkheden te verkennen. In die fase kan de forensische, diagnostische en therapeutische 
en justitiële/veiligheidsexpertise mede ingezet worden om samen naar nieuwe interventies 
te kijken.  
 
Het MDA++ team zelf is haar meerwaarde steeds meer gaan zien in het helpen reflecteren 
en analyseren van de hulpverlener/het hulpverleningssysteem. We hebben veel overbelaste 
hulpverleners gezien, die zich tot het uiterste inzetten voor een gezin en juist omdat de 
problematiek zo complex is soms ver over hun grenzen gaan. Neem hulpverlener X die zo 
begaan was met het lot van een moeder in een multi probleem gezin met veel geweld, dat 
zij/hij ook in het weekeinde en ’s avonds kwam opdraven als moeder in crisis belde. En niet 
meer in de gaten had dat moeder haar 2 collega hulpverleners steeds meer ging afwijzen en 
ook niet meer in haar omgeving keek wie haar zou kunnen steunen omdat hulpverlener X 
toch altijd beschikbaar was. Of de Veilig Thuis onderzoeker, die uit de pakken dossier die 
zij/hij had gelezen al zo’ n beeld in het hoofd had van de situatie bij vader resp. moeder dat 
zij/hij basale vragen als de voorgeschiedenis van vader/moeder en wie er belangrijk voor 
hem/haar zijn in het netwerk (wie is er nog die hij/zij vertrouwt?) niet meer stelt. 

MDA++ creëert de ruimte om niet direct iets te doen/te handelen, maar stil te staan bij wat 
er speelt, wat je daar zelf aan beleeft en wat vandaaruit helpend zou kunnen zijn. We 
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hebben meermalen meegemaakt dat hulpverleners verrast waren door wat ze van anderen -
met wie ze al lang in de praktijk samenwerkten- hoorden en nog niet wisten. De 
samenwerking tussen hulpverleners werd door het ‘iets anders doen dan anders’ op een 
metaniveau gestimuleerd (ook wel verandering van de tweede orde genoemd), er werd 
meer nabijheid ervaren, waardoor zij ook anders naar het gezin konden kijken. Dit brengen 
zij vervolgens in het werken met het gezin in.  

Wat niet hielp was dat wij van inbrengers vroegen om hun vraag te formuleren en om een 
tijdlijn en genogram te maken. Dat gaf juist een extra gevoel van belasting aan de 
inbrengende hulpverlener (“wil ik ondersteuning, moet ik eerst een bulk werk verzetten en 
ik zit al tot hier”). Wij ondersteunen de inbrengers nu zelf door alle gegevens die we krijgen 
in een tijdlijn dossieranalyse te zetten.  In de verlenging van de pilot heeft VT extra uren 
gekregen om deze taak op zich te nemen. Verder gaan we het genogram zelf in concept 
maken en samen met de inbrengers in de eerste verkennende bijeenkomst doornemen en 
afmaken tot een volledig drie generatie genogram. De systeemtherapeuten zijn hier leidend 
in. Tijdlijn en genogram kunnen we aan inbrengers ter beschikking stellen. Het werkt vaak al 
verhelderend alle familieverhoudingen en de tijdlijn van incidenten en gebeurtenissen 
helder in kaart te hebben. We zijn hier pas twee maanden geleden mee begonnen, maar 
krijgen er positieve reacties op en verwachten dat het drempelverlagend zal werken om een 
casus in te brengen.  

4.4. Zijn er verschillen in de aanpak in het type casussen? 
 
In grote lijn zijn er geen verschillen in de basis aanpak, omdat het type casuïstiek behoorlijk 
veel op elkaar lijkt (zie onder 3.1.). Wel wordt de ‘outsider witness’ methodiek strakker 
gehanteerd als er een groter aantal hulpverleners betrokken is bij de casus en aanwezig is bij 
het MDA++ casusoverleg. Als er maar een of twee hulpverleners aanwezig zijn is er een 
snellere heen-en-weer dialoog tussen inbrengers en team en is de ‘getuige’ tijd van het team 
korter.  
 
Toch blijven er natuurlijk altijd verschillen in wat helpend is naar gelang bijvoorbeeld het 
type geweld, de individuele problematiek van de gezinsleden, de financiële - en 
woonsituatie, de positie en behoeften van kinderen. Cruciaal blijft dat iedere casus anders is 
en dat elke keer opnieuw maatwerk vereist is aan de hand van een gedegen analyse van het 
hele gezin/systeem en ieder individu dat daartoe behoort. 
 
 
4.5. Welke expertise is wanneer en met welke inzet nodig? 
 
Trajectum (zorg gericht op kinderen en volwassenen met een beperking) en Tactus 
(verslavingszorg) zijn tot nu toe vanuit de eerste schil tweewekelijks betrokken geweest. 
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Omdat in vrijwel alle casuïstiek middelenmisbruik een rol speelt en in meer dan de helft van 
de casussen ook een verstandelijke beperking, vinden we het belangrijk dat een 
medewerker van deze instellingen regulier aanschuift bij het team. (Kinder- en jeugd) 
psychiatrische en forensische expertise zijn vertegenwoordigd door systeemtherapeuten van 
Karakter en Transfore. De veiligheidsexperts zijn vertegenwoordigd door Veilig Thuis en de 
politie. In de meeste van de casussen zijn al deze expertises nodig om na de analyse tot een 
op elkaar afgestemde integrale combinatie van interventies te komen. Belangrijk is dan wel 
dat als de hulpverleners met het gezin besluiten tot (bijvoorbeeld) onderzoek of 
(trauma)behandeling er ook mogelijkheden daartoe zijn vanuit de deelnemende instellingen. 
Hiervoor is het nodig dat er in de samenwerkingsafspraken wordt opgenomen dat als de 
betrokken hulpverleners samen met MDA++ tot een interventievoorstel komen en dat door 
het gezin wordt gedeeld, er geen wachtlijst is voor deze gezinnen. Het is belangrijk dat we 
ons realiseren dat het om een zeer ernstige complexe doelgroep gaat bij wie we direct 
moeten doorpakken als er met veel moeite een vruchtbare bodem voor verandering is 
ontstaan. Dat moet te realiseren zijn, het gaat immers om een uitzonderlijke doelgroep, die 
in aantal beperkt is (op grond van de huidige ervaring 12 tot 20 casussen per jaar). Het 
vraagt commitment vanuit het management en bestuur van de betrokken instellingen. 
 
4.5. Begrenzing en verduidelijking doelstelling 
 
Na bijna een jaar ervaring opgedaan te hebben met casuïstiek kunnen we stellen dat de 
doelgroep voor MDA++ een beperkte doelgroep is bij wie het om langdurige multi 
problematiek en structurele onveiligheid gaat. Er zijn meerdere hulpverleners betrokken (en 
ook in het verleden al veel hulpverleners betrokken geweest) en het lukt niet met het 
reguliere ketenwerk een duurzame verbetering tot stand te brengen. Hulpverleners raken 
uitgeput en lopen vast. In deze situaties kan het MDA++ kernteam een goede bijdrage 
leveren door vooral het hulpverleningssysteem te ondersteunen door met hen te reflecteren 
en te analyseren en waar nodig er daarna voor te zorgen dat specifieke expertise ingezet 
wordt. Om tot duurzame verandering te komen moet de ondersteuning lang mogen duren 
(in elk geval een jaar, als het goed te motiveren valt langer). Structurele, vaak 
intergenerationele, veiligheidsproblematiek heeft zich vaak in jaren kunnen ontwikkelen en 
patronen kunnen daarbij diep ingesleten zijn. De ontwikkeling van de vormgeving van de 
MDA++ en de beoogde ondersteuning aan professionals en gezinnen lijkt op elkaar: ze 
hebben tijd nodig en het is belangrijk te verdragen dat er geen snelle oplossing is. Het biedt 
de mogelijkheid langere tijd te ondersteunen en vast te houden, ook als het moeilijk wordt.  
De expertise van het Kernteam en met name de systemische expertise is essentieel en 
aanvullend op wat er in het lokale veld aan expertise beschikbaar is.  
 
Begrenzing: het MDA++ team is niet bedoeld voor acuut onveilige situaties waarin direct 
gehandeld moet worden. Bij acute onveilige situaties waarin direct gehandeld moet worden 
is Veilig Thuis de organisatie die de casus oppakt. Bij complex domeinoverstijgende 
casuïstiek met een hoog veiligheidsrisico ligt de procesregie bij het Zorg- en Veiligheidshuis. 
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Het Zorg- en Veiligheidshuis zorgt er dan voor dat er een concreet plan van aanpak komt te 
liggen. In één casus hebben twee medewerkers van het MDA++ team vanuit hun 
systeemtherapeutische en justitiële expertise meegedacht in een MDO dat door het ZVH is 
georganiseerd.  
De ondersteuning van het MDA++ team is ook niet bedoeld om een snelle doorbraak tot 
stand te brengen zoals in het RET (Regionaal Expertise Team jeugd). Het gaat bij MDA++ echt 
om ‘op den duur-zame veiligheid’ te bereiken (zie verder 6.2.). 
 
5. De toekomst 
 
5.1. Kunnen we de werkwijze structureel borgen?  
 
Projectleider en team stellen voor het MDA++ team duurzaam en structureel te borgen. Een 
instroom van passende casuïstiek van 12 tot 20 casussen per jaar lijkt op basis van de 
ervaring reëel. Deze beperking is ook passend in de regiovisie, het gaat niet om een 
basisvoorziening; de complexiteit en langdurigheid van de problematiek rechtvaardigt een 
uitgebreide inzet van ondersteunende expertise voor de ‘hands-on’ hulpverleners. Bij een 
wekelijkse teambespreking van 2 uur (het team komt momenteel op maandagen va 9 tot 11 
bij elkaar) kan een casus dan 3 tot 4 keer in het jaar besproken worden.  
 
5.2. Wat is daarvoor nodig? 
 
5.2.1. Een vast MDA++ team 
Het MDA++ team heeft in elk geval een onafhankelijk voorzitter van de MDA++ 
besprekingen nodig. De voorzittersrol vraagt vooral om procesmatige aansturing van het 
team. De inhoudelijke expertise is bij de kernteamleden volop aanwezig. Het is wel van 
belang dat de voorzitter zich kan verbinden met visie en werkwijze van MDA++, de complexe 
problematiek, de dynamiek in het kernteam, de samenwerkingsketen en het ondersteuning 
bieden met de juiste afstand én voldoende nabijheid. Dat geldt ook voor de contacten met 
(potentiële) inbrengers en betrokken professionals en gezinnen/huishoudens. In deze rol zit 
ook een zekere mate van ambassadeurschap: zorgen voor bekendheid en een positief imago 
van de MDA++. Ook het bijhouden van de evaluatieformulieren en het opstellen van 
evaluatierapportages hoort bij de taken van de voorzitter. 
  
Er is zowel sectorinhoudelijke expertise nodig als systeemtheoretische/therapeutische 
expertise. We komen op grond daarvan tot de volgende teamsamenstelling: 
 

• Veiligheidsexpertise: Veilig Thuis  (omdat VT in alle casuïstiek betrokken is 2 
medewerkers van VT) 

• Justitiële en Veiligheidsexpertise: Politie 
• Forensische expertise: Transfore (systeemtherapeut) 
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• (Kinder- en Jeugd) Psychiatrie: Karakter (systeemtherapeut) 
• Verslavingszorg: Tactus (systeemtherapeut) 
• Zorg voor mensen met een beperking: Trajectum (psycholoog) 

 

Tactus en Trajectum namen tweewekelijks deel aan het team, maar dat leverde veel 
planningsproblemen en uitstel van besprekingen op. Bovendien speelt in vrijwel alle 
casussen verslavingsproblematiek en in meer dan de helft betrof het mensen met een 
beperking. Daarom stellen wij voor dat zij iedere week deelnemen (ja, tenzij). Dat is ook 
beter voor de teambuilding.  
Aanvankelijk nam het Zorg- en Veiligheidshuis wekelijks deel aan het team. Maar de gekozen 
werkwijze en methodiek sloot minder goed aan bij de op concrete plannen van aanpak 
gerichte werkwijze van het Zorg- en Veiligheidshuis. Om die reden is afgesproken dat hun 3 
regionale procesregisseurs in te schakelen zijn vanuit de eerste schil als dat nodig is. Tot 
tevredenheid van iedereen omdat het verschil tussen een MDO in het Zorg- en 
Veiligheidshuis en een bespreking in het MDA++ hiermee ook helder is. Voor de 
Reclassering, die aanvankelijk ook vast aan het team deelnam geldt hetzelfde.  
Andersom kan het ZVH (en de reclassering) in een MDO m.b.t. huiselijk 
geweld/kindermishandeling iemand van het MDA++ team uitnodigen als extra expertise 
en/of een systeemtheoretische ‘blik van buiten’ nodig geacht wordt.  
 
Tot slot delen alle kernteamleden het reflectief en systemisch kijken naar de problemen 
binnen het gezin en de vragen van de (lokale) hulpverleners. Dit is iets wat onderhoud 
vraagt. Samenwerken tussen medewerkers van verschillende instellingen en sectoren gaat 
niet vanzelf. Deskundigheidsbevordering om hier als team in te groeien hoort met regelmaat 
(in elk geval jaarlijks) plaats te vinden. T.ogether E.ach one A.chieves M.ore werk vereist 
onderhoud. 
 
5.2.2. Beleidsregie 
Wij stellen voor MDA++ te positioneren onder regie van Veilig Thuis, omdat dit aansluit bij 
de regiovisie waarin Veilig Thuis zich ontwikkelt naar ‘een zo compact en efficiënt mogelijke 
expertise organisatie die organisaties en lokale teams ondersteunt met hun kennis van 
veiligheid en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. VTIJ speelt nu al een 
centrale rol in het MDA++ team. Zij hebben in de loop van de pilot extra subsidie gekregen 
om de casuïstiek goed voor te bereiden, zij verzorgen de verslaglegging en voeren de samen 
met de voorzitter de regie op het MDA++ proces. Veilig Thuis regelt ook de ondersteuning in 
praktische zaken zoals uitnodigingen versturen, de locatie en koffie/thee en verslaglegging. 
De besprekingen van het MDA++ team vinden plaats bij Veilig Thuis, tenzij het beter en 
haalbaar is op de locatie van de inbrenger(s) bijeen te komen.  
Wij stellen dan ook voor de voorzitter van het team ook bij Veilig Thuis aan te haken. Het 
vraagt wel om een zo onafhankelijk mogelijke positionering. Het is belangrijk dat inbrengers 
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(en de gezinnen met wie zij werken) weten dat zij met vertrouwen ondersteuning kunnen 
vragen van MDA++ bij complexe problematiek.  
 
5.2.3. Managementoverleg 
In de begeleidingsgroep van de pilot waren niet alle managers van de deelnemende 
instellingen betrokken. Dat is voor het commitment en de samensturing op deze 
intersectorale aanpak op de lange termijn wel nodig. Ook voor het goed kunnen 
functioneren van de deelnemers aan het MDA++ team is het belangrijk dat het management 
goed aangehaakt is. Wij adviseren daarom de managers van Tactus, Trajectum, Karakter, 
Transfore, de Reclassering en de politie toe te voegen aan de oorspronkelijke 
begeleidingsgroep en het voortaan Managementoverleg MDA++ te noemen. Wij adviseren 
gemeenten en instellingen om een meerjarig samenwerkingsconvenant te ontwikkelen en 
ondertekenen en jaarlijks 2 à 3 maal bij elkaar te komen om de MDA++ ontwikkeling te 
sturen en knelpunten die door het team gesignaleerd worden op te pakken (denk aan 
onderzoek/behandeling zonder wachtlijst). Waar nodig kan het management tussentijds 
(online/offline) bij elkaar komen om een dringend operationeel probleem snel te tackelen. 
 
5.2.4. Communicatie 
Begin 2021 is via een brochure meer bekendheid gegeven aan de mogelijkheid casuïstiek in 
te brengen bij het MDA++ team. Gemeenten, Lokale Teams, Gecertificeerde Instellingen, de 
medewerkers van VT IJsselland en ZVH en de regionale Werkgroep Toegang Jeugd zijn op de 
hoogte gebracht. In het voorjaar is de brochure nogmaals verspreid en is er een artikel over 
MDA++ in de nieuwsbrief van Geweld Hoort Nergens Thuis opgenomen. We hebben de 
indruk dat de naamsbekendheid van MDA++ vergroot is. Er is in elk geval voldoende 
casuïstiek binnengekomen. Toch blijft het van belang als MDA++ structureel wordt ingebed 
een nieuwe communicatieronde hierover te starten. Vooral om de drempel om 
ondersteuning te vragen voor medewerkers van het lokale veld te verlagen. Angst voor 
beoordeling, veel werk voorafgaand aan de inbreng moeten doen, niet goed weten wat er 
gaat gebeuren en toestemming met het gezin moeten bespreken kunnen zulke drempels 
zijn. Belangrijk om in de brochure goed aan te geven dat het team alleen een vraagstelling 
en de al bekende informatie nodig heeft. Het team heeft een ondersteunende attitude en 
aanpak, maakt de tijdlijn zelf ter voorbereiding, maakt samen met de inbrenger het 
genogram in de eerste bijeenkomst af en bij ontbreken van toestemming kan een casus ook 
anoniem besproken kan worden.  
Wat communicatie betreft is het ook nodig dat een communicatie medewerker waar nodig 
tijd kan besteden aan het redigeren en opmaken van een tekst, mee kan denken over 
verspreiding en dergelijke. Het ligt voor de hand dat de communicatiemedewerker van Veilig 
Thuis deze taak krijgt. 
 
5.2.5. Vastleggen van informatie, monitoring en managementinformatie 
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De casusinformatie en de verslaglegging van de teambijeenkomsten vindt nu plaats in een 
word bestand (aanvankelijk op de computer van de projectleider, later op die van de Veilig 
Thuis medewerkers/procesregisseurs). Bij het structureel inbedden van MDA++ is het van 
belang over een goed beveiligd MDA++ dossier te kunnen beschikken, waar de MDA++ 
kernteamleden toegang toe hebben. Zodat er geen informatie meer via de mail verstuurd 
hoeft te worden. Een eigen systeem voor relatief zo weinig casuïstiek ontwikkelen is heel 
tijdrovend en duur. Voorstel is voor MDA++ een eigen digitale ‘kamer’ te maken in de online 
omgeving van Veilig Thuis. Temeer omdat de VT medewerker(s) de casusbespreking 
voorbereiden en er verslag van leggen. De overige deelnemers zouden dan alleen voor die 
‘kamer’ een gastaccount kunnen krijgen. Op deze manier is het ook veel makkelijker om de 
casuïstiek te monitoren en er managementinformatie uit te halen. Voor deze evaluatie 
moest alle casuïstiek opnieuw doorgelezen en met de hand geturfd worden. 
 
5.2.6. Financiering van MDA++ 
Een thema dat op verschillende manieren de voortgang van de pilot beïnvloedde is 
werkdruk. Dit is een thema binnen het Kernteam, de 1e schil en bij potentiële inbrengers. 
Voor de ontwikkeling van de MDA++ is het van belang dat de leden van het Kernteam uren 
beschikbaar hebben om deel te nemen.  
Naast tijd om de concrete casuïstiek voor te bereiden en te bespreken heeft het team 
maandelijks ruimte nodig om te evalueren en visie/werkwijze verder te ontwikkelen, de 
intersectorale teamsamenwerking te bevorderen (o.a. door gezamenlijke 
deskundigheidsbevordering, uitwisseling over elkaars werk en de (on)mogelijkheden daarin). 
We hebben de ervaring dat een tijdbesteding van 3 uur per week per kerngroeplid nodig is. 
Uitgaande van 3 casusbesprekingen per 2 weken, die per bespreking gemiddeld 1 uur en 3 
kwartier vragen (een half uur voorbereiding, 1 uur bespreking, een kwartier om 
reflectieverslag voor inbrenger te maken), houdt het team 3 kwartier per twee weken over 
om aan andere taken dan casuïstiek te besteden. De voorzitter heeft naast 3 uur voor het 
kernteam 3 uur extra per week voor de contacten op managementniveau met partners uit 
kernteam-, eerste en tweede schil, het geven van presentaties en maken van brochures, 
ontwikkeldocumenten en evaluaties en dergelijke. De deelname van de partners uit de 
eerste en tweede schil vindt vanuit hun reguliere werkzaamheden en financiering plaats.  
 
Hieronder het urenplaatje zonder daar kosten bij te vermelden. De voorwaarden waaronder 
deelgenomen kan worden liggen bij de diverse organisaties verschillend. Bij sommige 
organisaties hoort deelname aan het MDA++ team bij hun reguliere werkzaamheden 
waarvoor geen extra financiering nodig is. Anderen kunnen alleen medewerkers vrij maken 
als daar kostendekkende financiering tegenover staat. Het is aan de Centrumgemeente hier 
met de verschillende partners sluitende afspraken over te maken. 
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Rol  Benodigde tijd   Wie  Uren1 
Lid van het 
kernteam 

3 uur per week  
 

Karakter (systeemtherapeut)  
Transfore (systeemtherapeut) 
Tactus 
Trajectum 
Veilig Thuis (2 medewerkers) 
Politie (1 medewerker) 

138 
138 
138 
138 
138 
138 
138 

Aanvullende taken 
inclusief 
ondersteuning (en 
communicatie?) 

24 uur per 
week (naast 6 
uur voor 
deelname aan 
het kernteam) 

Veilig Thuis  1.104 

Voorzitter 6 uur per week 
 

 276 

Totaal   2.346 
 
 
 
 
6. Aandachtspunten  
 
6.1. Delen van informatie 
 
Het delen van informatie heeft als doel om de persoonlijke levenssfeer van gezinsleden veilig 
te maken. Als we individuen willen beschermen tegen relationeel geweld en 
kindermishandeling is het delen van informatie een noodzakelijke voorwaarde om de 
persoonlijke levenssfeer te kunnen beschermen. Het delen van informatie moet voldoen aan 
de principes van proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid. Transparantie is daarbij 
belangrijk, zowel om de rechten van betrokkenen te respecteren als om een goede 
werkrelatie met betrokkenen te kunnen realiseren. Uitgangspunt is dat problemen rond 
informatiedeling het organiseren van veiligheid en goede zorg niet in de weg mogen staan. 
Zeker waar instellingen vanuit verschillende sectoren met elkaar samenwerken en 
informatie delen is dit nog vaak een heikel punt. Aanbevolen worden in het te maken 
samenwerkingsconvenant een apart onderdeel over de grondslag om informatie te delen op 

 
1 Uren x 46 weken  
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te nemen. En daarbij ook op te nemen hoe de verslaglegging en terugkoppeling naar het 
gezin wordt geregeld (zie onder 5.2.5.) 
 
6.2. MDA++ in de context: relatie tot andere overleggen in de regio IJsselland 
 
6.2.1. Zorg- en Veiligheidshuis 
Het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland is een netwerkorganisatie waarbij straf- en 
zorgpartners en gemeenten samenwerken om te komen tot een keten overstijgende 
persoonsgerichte aanpak bij complexe casuïstiek. Sommige problemen van mensen zijn zo 
complex dat er geen oplossingen zijn in de dagelijkse aanpak van zorg of veiligheid alleen. 
Het Zorg- en Veiligheidshuis IJsselland is de plek waar experts op het gebied van straf-, 
bestuur, - en civielrecht, sociaal domein en zorg samen komen. Hier wordt met aandacht en 
zorg, alle informatie vanuit de verschillende domeinen uitgezocht en geduid. Dit is de basis 
om actie te ondernemen en een overstijgende aanpak op zorg en veiligheid te schrijven die 
past bij iemands leven. Onder 5.2.1. is het verschil met MDA++ al toegelicht: Het ZVH 
organiseert MDO’s om tot een concreet snel Plan van Aanpak te komen; het MDA++ team 
richt zich op reflectie en inhoudelijke analyse om op langere termijn bij te dragen aan 
duurzame veiligheid. 

  
6.2.2. Regionaal Expertiseteam jeugd (RET) 
Het RET van het Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland (RSJ IJsselland) heeft als doel zorg te 
dragen voor passende jeugdhulp voor complexe problematiek bij jongeren/gezinnen aan de 
hand van de doorbraakmethode en een eenmalige bijeenkomst. Het is duidelijk wat er moet 
gebeuren, maar het lukt niet dat voor elkaar te krijgen. Naast slechts een lichte overlap 
omdat er sprake kan zijn van onveiligheid door de complexiteit van de problematiek, richt 
het RET zich vooral op het zorgen voor passende hulp terwijl de MDA++ zich vooral richt op 
het ondersteunen van de bestaande professionals bij het onderzoeken, analyseren en 
verklaren van de problematiek en het bepalen van de juiste aanpak.  
 
6.2.3.  Actieoverleg Zorg & Veiligheid 
In het kader van het programma Veiligheid Voorop! is per Veilig Thuis regio een actieoverleg 
gestart. Het actieoverleg is bedoeld voor in elk geval politie, Veilig Thuis en OM en waar 
nodig RvdK en 3RO. Het is bedoeld om in bepaalde casuïstiek (meldingen, zaken) vroegtijdig 
af te stemmen over onderzoek en interventies. Het belangrijkste doel is om de veiligheid 
voor alle betrokkenen, burgers en professionals te borgen en de eerste interventies en 
onderzoek handelingen veilig, snel en doeltreffend in te zetten. De procesregisseur MDA++ 
of de casusregisseur kan uitgenodigd worden bij dit overleg in geval van specifieke MDA++ 
casuïstiek.    
 
6.2.5. Crisisroute Jeugd IJsselland 
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Doel van de route is crisissituaties zoveel mogelijk voorkomen en wanneer er crisishulp 
nodig is, deze zo snel mogelijk en op de juiste plek bieden, met zo min mogelijk 
verplaatsingen van de jeugdige en met de juiste ouderbetrokkenheid. Gemeenten en 
jeugdhulpaanbieders hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor jeugdigen die 
crisishulp nodig hebben. Uitgangspunten voor de crisisroute is dat jeugdhulpaanbieders zich 
gezamenlijk committeren aan het garant staan voor het leveren van passende zorg bij crisis 
voor alle kinderen uit de regio die deze zorg nodig hebben. Dit vraagt integrale beoordeling 
van problematiek en intensieve samenwerking bij crisisinterventies en crisisopvolging, 
waarbij recht wordt gedaan aan de specifieke expertise van betrokkenen en waarbij de 
betrokken partijen jeugdigen ‘niet loslaten’ totdat passende crisishulp beschikbaar is. 
Samenwerkingsafspraken zijn in maart 2019 vastgesteld. Ook hier is de directe aanpak in een 
acute situatie het onderscheid met MDA++.  
 
6.2.6. Netwerksamenwerking met ronde tafels jeugdbescherming 
In de nieuwe werkwijze Jeugdbescherming willen de 11 IJssellandse gemeenten, 
Gecertificeerde Instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis IJsselland meer 
uitgaan van een netwerksamenwerking. Om vandaaruit intensief samen te werken aan de 
veiligheid van de inwoners, specifiek jeugdigen, in IJsselland. Uit hun eigen beschrijving: 
“Door te werken vanuit de nieuwe werkwijze met de Ronde Tafel, waarbij jeugdigen en 
ouders betrokken zijn komen we toe aan de belangrijke punten die genoemd zijn door 
jeugdigen en ouders, halen we specifieke expertise meer naar voren, bevorderen we de 
onderlinge samenwerking, gaan we voor inhoudelijk betere ondersteuning en hopen we dat 
hierdoor ook een kostenbesparing mogelijk is. En een structuurwijziging niet nodig.” Deze 
samenwerking is veel breder dan de MDA++ ondersteuning van hulpverleners en vindt niet 
rondom casuïstiek plaats, maar is gericht op structurele verbetering van de aanpak binnen 
het gedwongen kader jeugd. 
 
7. Leerpunten en Aanbevelingen op een rij 
 
7.a. Leer- en punten MDA++ Kernteam m.b.t. csauïstiekbespreking 

• Gerichtheid op ondersteuning hulpverleners. 
• Tijdlijn en genogram zelf voorbereiden en ter beschikking aan inbrengers stellen. 
• Bij elke bijeenkomst feedback schaal laten invullen door inbrengers. 
• Reflectie aan inbrengers meegeven (ook op schrift). 

7.b. Aanbevelingen uit deze eindevaluatie 
• MDA++ voorzetten als structureel aanbod voor 12 tot 20 casussen per jaar.  
• Nieuwe communicatieronde hierover. 
• Voorzitterschap, voorbereiding, verslaglegging en dossiervoering, administratieve 

ondersteuning en communicatie bij Veilig Thuis beleggen.  
• Meerjarig samenwerkingsconvenant maken met deelnemende partijen in 1-ste en 2-e schil. 

Hierin afspraken opnemen rondom het delen van informatie en goed beveiligde 
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dossiervoering MDA++ (voorstel dat bij Veilig Thuis te doen met gastaccounts voor 1-ste schil 
deelnemers) 

• Managementoverleg 2 à 3 maal per jaar plus ad hoc bij dringende zaken. 
• Centrumgemeente bespreekt financiering van de benodigde uren onder 5.2.6. met de 

deelnemende partijen. 
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