
Regiovisie Verbinden, versterken en 
innoveren 

Vernieuwde aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 
IJsselland 

‘De gemeenten en organisaties in IJsselland blijven zich inzetten voor een 
toekomst zonder geweld in gezinnen en huishoudens. Daarom hebben we met de 
bestuurders van de elf IJssellandse gemeenten en in samenspraak met 
organisaties in de regio een regiovisie ontwikkeld op de aanpak huiselijk geweld 
en kindermishandeling,’ aldus de voorzitter van het bestuurlijk overleg Huiselijk 
geweld en kindermishandeling en tevens wethouder Michiel van Willigen.  

‘Hiermee geven we een regionale invulling aan het landelijk programma Geweld 
hoort nergens thuis dat beoogt huiselijk geweld en kindermishandeling  terug te 
dringen, de schade van geweld te beperken en de cirkel van geweld, de 
overdracht van generatie op generatie te doorbreken. In de regio IJsselland gaan 
we dit realiseren vanuit de gemeenschappelijke visie: Een effectieve aanpak van 
Huiselijk Geweld kan alleen plaats vinden door een gemeenschappelijke 
inspanning van burgers, professionals en gemeenten. Professionals werken 
daarvoor over grenzen van de verschillende domeinen samen, zoals het 
woon/leefomgeving, zorgdomein en veiligheidsdomein. Een goede 
samenwerking staat centraal, wij voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid 
rondom gezinnen en huishoudens. Dat doen we door de hulp zo lokaal als 
mogelijk en zo regionaal als moet te organiseren. Lokale teams hebben hierbij 
dus een centrale rol, waarbij zij worden ondersteund door gespecialiseerde 
organisaties zoals Veilig  Thuis.’ 

De visie krijgt vorm met het regionaal uitvoeringsprogramma Geweld hoort 
nergens thuis. In deze nieuwsbrief wordt aandacht besteed aan de projecten en 
thema’s die worden uitgevoerd in het kader van dit uitvoeringsprogramma. 
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Save the dates! 
15 juni Dag tegen de 
ouderenmishandeling 
Op 15 juni a.s. van 15.30 tot 
17.00 uur organiseert de 
themagroep Bespreekbaar 
maken een webinar over 
Ouderenmishandeling. 

Tijdens dit webinar wordt 
aandacht besteed aan het 
(h)erkennen van 
ouderenmishandeling, wat dit 
betekent voor ouderen en vooral 
wat jij als hulpverlener voor de 
oudere kunt betekenen.  

Je kunt je aanmelden via 
www.zwolle.nl/webinarouderen
mishandeling 

1 juli Webinar 
regiovisie 
Op 1 juli a.s. vindt een (digitale) 
bijeenkomst over de regiovisie 
en de betekenis hiervan voor de 
aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling in deze 
regio. De bijeenkomst is bedoeld 
voor beleidsmedewerkers, 
managers, aandachts- 
functionarissen huiselijk geweld 
en kindermishandeling en 
overige geïnteresseerden. Op het 
moment wordt het programma 
samengesteld. Zodra de tijden en 
de inhoud bekend zijn, volgt 
meer informatie. 
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Rust door ruimte tijdens de scheiding 
Parentshouse Olst-Wijhe/ Raalte  

Wanneer ouders tijdens een scheiding in één woning moeten blijven wonen, nemen de 
onderlinge spanningen en daarmee het risico op huiselijk geweld toe. Door een van 
de ouders elders huisvesting te bieden wordt weer rust gecreëerd. ‘Beter voor de 
ouder maar ook voor de kinderen! Met het Parentshouse zorgen we voor rust voor de 
kinderen en zijn beide ouders dicht in de nabijheid van het kind, aldus projectleider 
Roelien van Lenthe.  

Het Parentshouse brengt bewoners veel; een plek om kinderen te ontvangen, rust om 
de echtscheiding af te wikkelen maar ook kracht om door te gaan en te blijven 
functioneren in de maatschappij. Het Parentshouse Olst-Wijhe/Raalte is een initiatief 
van Woningcorporatie SallandWonen, de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte en De 
Kern Maatschappelijke Dienstverlening/CJG.  

Meer informatie over het Parentshouse vind je op: 
https://www.rtvoost.nl/nieuws/308269/Eerste-Parentshouse-van-Overijssel-geopend-
in-Raalte  

Pilot Mensenhandel werpt licht op situatie 
in IJsselland 
Mensenhandel speelt zich letterlijk af achter gesloten deuren. Er is daardoor zo 
weinig zicht op deze problematiek dat cijfers over omvang en diversiteit in 
mensenhandel nauwelijks voorhanden zijn. Het ministerie heeft daarom aangegeven 
dat gemeenten uiterlijk in 2022 dienen te beschikken over een aanpak mensenhandel. 
Sybil van Oijen, beleidsambtenaar Veiligheid & Openbare orde van de gemeente 
Deventer, is samen met Irene Pruim van de gemeente Zwolle, de trekker van de pilot 
om te komen tot een voorstel hiertoe.  

‘Waar mensenhandel oorspronkelijk vooral een veiligheidsvraagstuk was, wordt nu 
meer aandacht geschonken aan de zorg- en preventiekant. Daarom richten we ons in 
de pilot ook op expliciet op de slachtoffers. In de pilot staan drie deelvragen centraal: 
Hoe doet mensenhandel in IJsselland zich voor? Hoe kunnen we de samenwerking 
tussen politie, justitie, RIEC en gemeenten bij de aanpak van mensenhandel 
verbeteren? Hoe kunnen we slachtoffers de zorg verlenen die zij nodig hebben?’, 
vertelt Sybil van Oijen. ‘Met de antwoorden op deze vragen willen we in kaart 
brengen welke signalen wijzen op mensenhandel, hoe we de instrumenten en 
werkwijzen van gemeenten, politie en justitie zo kunnen afstemmen dat we komen tot 
een effectieve daderaanpak en hoe we slachtoffers beter kunnen helpen. Om vast een 
aanzet te maken met dit laatste doel is er al een zorgcoördinator aangesteld. 
Professionals die vermoedens hebben van mensenhandel kunnen nu al contact op 
nemen met Madelon de Jonge, zorgcoördinator mensenhandel, m.dejonge@vtij.nl’  

De pilot loopt tot en met juni 2021. Na de zomer komt de projectgroep met een 
voorstel voor een regionale aanpak mensenhandel waarmee gemeenten aan de slag 
kunnen. 
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MDA++ voor doorbraak bij langdurige 
onveiligheid 
De Multidisciplinaire Aanpak MDA ++ beoogt complexe problematiek en structurele 
onveiligheid door huiselijk geweld en/of kindermishandeling duurzaam te 
doorbreken. Daartoe ondersteunt het kernteam MDA++ lokale teams en organisaties 
door specifieke expertise aan te bieden. De focus van het kernteam ligt daarbij op het 
stoppen en/of voorkomen van transgenerationele overdracht van onveiligheid.  

Projectleider Lienja van Eijkern vertelt: ‘MDA++ is gebaseerd op samenwerking 
tussen verschillende organisaties en sectoren. De uitgangspunten zijn dat de 
samenwerking tot doel heeft dat onveiligheid stopt en dat er systeemgericht wordt 
gewerkt. De systeemgerichte analyse richt zich op de patronen en relatiedynamieken 
die maken dat de onveiligheid zich voordoet en/of herhaalt. De ondersteuning is 
gebaseerd op de principes van risicogestuurde zorg: eerst veiligheid, dan zorg en 
daarna aandacht voor herstel.’  

Het kernteam MDA++ bestaat gedurende de pilot uit de volgende leden: twee 
medewerkers van Veilig Thuis, een systeemtherapeut van Karakter, een 
systeemtherapeut van Transfore, een medewerker van de politie en de projectleider. 
Indien nodig kunnen medewerkers van het Zorg- en Veiligheidshuis, Tactus, 
Trajectum of Reclassering Nederland worden toegevoegd. 

‘Het kernteam MDA++ wil vooral bijdragen aan versterking van het bestaande 
(lokale) veld door inzichten, kennis en expertise te delen. Samen met het kernteam 
wordt gekeken op welke manier de MDA++ van toegevoegde waarde zou kunnen 
zijn. Vervolgens gaan we samen aan de slag. Dat zal de ene keer zijn door het 
betreffende gezin/huishouden aan tafel uit te nodigen, de andere keer kunnen de 
betrokken professionals aan tafel gevraagd worden. Ook kunnen we beide vragen. 
Tijdens de pilot willen we met verschillende samenstellingen en methoden oefenen. 
We overleggen over een mogelijke follow-up en blijven gedurende ongeveer 1 jaar 
beschikbaar voor de inbrenger, het 
betrokken gezin of huishouden en de 
betrokken hulpverleners,’ legt Lienja uit.  

 

 

 

Criteria inzet MDA++   

1. Er is sprake van structurele onveiligheid over een lange periode.  
2. Er is veel inzet van verschillende organisaties gepleegd zonder dat er stabiele 

veiligheid wordt bereikt.  
3. De kans op herhaling van onveilige situaties is groot.  
4. De kans op transgenerationele overdracht van onveiligheid is groot.  
5. Er is een intensieve en langdurige aanpak nodig,  
6. Hierbij is aandacht nodig voor traumascreening en traumabehandeling. 

Lokale teams die casuïstiek hebben die voldoet aan bovenstaande criteria en die deze 
graag willen voorleggen aan het kernteam MDA++ kunnen deze aanmelden bij 
projectondersteuner Roelien van Lenthe, r.van.lenthe@zwolle.nl. 
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VT IJsselland en SWT Zwolle starten  

pilot nieuwe samenwerking   
 Resultaten pilot beschikbaar voor hele regio 
 
Veilig Thuis IJsselland en het Sociaal Wijkteam (SWT) in Zwolle onderschrijven de 
IJssellandse Regiovisie ‘Verbinden, Versterken en Innoveren’ (2021-2024) waarin 
het uitgangspunt is om hulp en ondersteuning bij huiselijk geweld en 
kindermishandeling zo lokaal mogelijk en in de directe omgeving van slachtoffers en 
het netwerk te organiseren. Onderdeel van deze visie is de doorontwikkeling van 
Veilig Thuis IJsselland naar een zo compact en efficiënt mogelijke expertise 
organisatie die lokale teams en andere organisaties kan ondersteunen.  
 
‘De wijze waarop we deze beweging naar een meer lokale aanpak en de bijbehorende 
doorontwikkeling van Veilig Thuis IJsselland naar een expertisecentrum kunnen 
vormgeven moet worden uitgewerkt,’ vertelt Karin Otten, manager SWT Zwolle 
Zuid. ‘Om zo lokaal mogelijk passende hulp en ondersteuning te bieden aan onze 
inwoners die te maken hebben met onveilige thuissituaties, is het van belang dat het 
Sociaal Wijkteam en Veilig Thuis nauw met elkaar samenwerken. Vanuit een 
gedeelde visie en ieder vanuit de eigen rol.’ 
 
Pilot 
De partners gaan de nieuwe samenwerkingsafspraken uitproberen tijdens een pilot. 
‘Het doel van de pilot is om duidelijke werkafspraken te maken: van de start van het 
SWT na overdracht van VT, tot de veiligheid in het gezin of huishouden is hersteld. 
We beginnen met overdrachten na veiligheidsbeoordeling. Samen met het SWT gaan 
we bekijken wat er nodig is om hen goed te laten starten. Tijdens het verloop van de 
casus zijn we op de achtergrond beschikbaar wanneer onze expertise nodig is. Dat 
betekent voor zowel het SWT als voor VT de nodige veranderingen in het 
werkproces. Tijdens de pilot willen we onderzoeken hoe we ieder onze rol het best 
kunnen invullen,’ vult Miranda Geubbels, beleidsadviseur van Veilig Thuis 
IJsselland, aan.  

De resultaten van deze pilot zullen worden gedeeld met alle gemeenten in de regio 
IJsselland om zo met en van elkaar te leren. Iedere gemeente kan de beschikbare 
kennis meenemen in de eigen ontwikkeling en zo werken we geleidelijk toe naar een 
bredere implementatie van de vernieuwde aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling in de regio IJsselland. 
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Colofon  
Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door het projectteam regionaal uitvoeringsprogramma Geweld hoort nergens thuis IJsselland. 
In deze nieuwsbrief wordt informatie gedeeld over projecten en activiteiten die plaatsvinden in het kader van dit programma. 
Indien u de nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u uw naam en emailadres doorgeven aan R.van.Lenthe@zwolle.nl. 


