
Verwey en Jonker Onderzoek: 

Stoppen huiselijk geweld is kwestie van lange 
adem 

De uitkomsten van het Verwey Jonker onderzoek onder 150 gezinnen na een 
melding bij Veilig Thuis zijn enerzijds positief: er is sprake van een afname van het 
geweld. Maar het is nog niet goed genoeg. De uitkomsten laten ook zien hoe 
hardnekkig kindermishandeling en partnergeweld zijn. Het zijn veelal geen 
geïsoleerde, eenmalige gebeurtenissen. Het geweld duurt lang voort en de recidive 
is hoog. Om de intergenerationele overdacht te doorbreken, moeten de kinderen die 
in deze gezinnen opgroeien de mogelijkheid krijgen om zich zodanig te ontwikkelen 
dat zij de cirkel van het geweld kunnen doorbreken. 

De aandacht en de focus op veiligheid in het gezin is een belangrijke voorwaarde 
voor een succesvolle aanpak blijkt uit het onderzoek van Verwey en Jonker. Het 
(h)erkennen van het geweld is een belangrijke voorwaarde voor het daadwerkelijk 
stoppen van het geweld. Dit vraagt van de professionals een zeer actieve houding 
om het geweld en de impact ervan bespreekbaar te maken.  

Bij de onderzochte gezinnen is er sprake van kindermishandeling of partnergeweld 
en vaak een combinatie van beide. Daarnaast spelen er allerlei risicofactoren, zoals 
armoede, werkloosheid, overmatig drankgebruik, opvoedstress. De combinatie van 
problemen bij verschillende gezinsleden vraagt om een integrale aanpak. Hierbij 
moet oog zijn voor de samenhang tussen de diverse vormen van kindermishandeling 
en huiselijk geweld, de aanwezige risicofactoren en de problematiek bij de 
verschillende gezinsleden. Dit betekent dat de afstemming tussen de verschillende 
betrokken professionals goed geregeld moet zijn.  

Gemeenten kunnen zelf via de regionale visie en de uitvoering van hun beleid de 
samenhang in hulpverlening stimuleren die nodig is voor een integrale aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling aldus Verwey en Jonker. In de regiovisie 
Verbinden, versterken en innoveren van IJsselland staat een integrale, systemische 
benadering bij gezinnen en huishoudens die te maken hebben met huiselijk geweld 
en kindermishandeling centraal. Daarnaast wordt ingezet op deskundigheids-
bevordering, zodat signalen eerder worden opgepakt en adequaat kunnen worden 
opgevolgd. 

Het rapport is terug te lezen op Verwey-Jonker.nl.  
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Save the date! 
15 – 20 november 
week tegen de 
kindermishandeling 

Tijdens deze week wordt op 
verschillende manieren aandacht 
gevraagd voor de zaken die het 
veilig opgroeien van kinderen in 
de weg kunnen staan.  

Meld je aan bij 
r.van.lenthe@zwolle.nl om op 
de hoogte te worden gehouden 
van alle activiteiten. 

 

Tentoonstelling Open 
je Ogen van 7 t/m 26 
oktober in Zwolle 

De fototentoonstelling Open je 
Ogen: 30 portretten en verhalen 
van slachtoffers van 
mensenhandel. Het is een 
initiatief van het landelijke 
Coördinatiecentrum 
Mensenhandel CoMensha, in 
samenwerking met Stichting 
Open Mind. Van donderdag 7 
tot en met dinsdag 26 oktober 
staat de expositie ‘Open je Ogen 
voor mensenhandel’ op het 
Rodetorenplein in Zwolle. 
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Terugblik op het webinar 

Oudermishandeling, durf jij het te zien? 
Dinsdag 15 juni was het zover. Tijdens de internationale dag tegen de 
ouderenmishandeling organiseerden Isala, Kadera, Veilig Thuis IJsselland en de 
werkgroep Ouderenmishandeling het webinar Ouderenmishandeling, durf jij het 
zien? Ruim 200 professionals volgden dit webinar live. 

Vanuit het auditorium van Isala werd het webinar geopend door Michiel van 
Willigen, Zwols wethouder en voorzitter van het bestuurlijk overleg Huiselijk 
Geweld IJsselland. Daarna volgde een interactief programma waarin de signalen en 
vormen van ouderenmishandeling werden besproken en de meldcode werd uitgelegd. 
Het bleef niet bij theorie. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld en een gesprek 
tussen een hulpverlener en een slachtoffer werd duidelijk hoe ouderenmishandeling 
zich voordoet en wat de dilemma’s zijn bij het starten en bieden van hulp.  

Daarnaast werd de door Isala in samenwerking met Veilig Thuis ontwikkelde VR-bril 
gepresenteerd. De Virtual Reality bril zal worden ingezet bij trainingen aan 
IJssellandse hulpverleners. Door het opzetten van de bril kan de hulpverlener een 
gesprek over mogelijke mishandeling met een oudere oefenen en ervaren.  

Het webinar is terug te kijken op Webinar ouderenmishandeling – achter de VR-deur  

 
Deskundigheidsbevordering versterkt 
professionals  
 
Lokale teams hebben in de regiovisie Verbinden, versterken en innoveren een 
centrale rol bij een integrale, systemische aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Dat geldt voor alle leden van het gezin of huishouden van 0 tot 
100+ jaar. Dit betekent dat het lokale team in staat moet zijn om huiselijk geweld of 
kindermishandeling te bespreken en samen met het gezin of huishouden en zijn 
netwerk te werken aan het stoppen van geweld en aan het duurzaam herstel. 

Een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt daarom om 
krachtige lokale teams met ondersteuning van expertise van Veilig Thuis en andere 
netwerkpartners. Scholing van professionals vormt hiervoor de basis. Binnen het 
regionaal uitvoeringsprogramma Geweld hoort nergens thuis IJsselland wordt daarom 
een plan voor deskundigheidbevordering ontwikkeld. Dit plan voorziet in trainingen 
die nodig zijn om professionals in staat te stellen alle taken, die zij hebben conform 
het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale teams en gemeenten, uit te 
voeren. 
 
De trainingen worden zoveel mogelijk gegeven door regionale netwerkpartners. Daar 
waar binnen de regio onvoldoende expertise aanwezig is, wordt een bovenregionale 
aanbieder gezocht. Het programma wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt via de 
beleidsambtenaren van de gemeenten. Professionals die nu vast aan de slag willen, 
kunnen gebruik maken van de volgende gratis e-learnings bij de Movisie academie: 

- Praten over huiselijk geweld kun je leren  
- Veilig ouder worden – Herkennen van ouderenmishandeling  

 

 

 

Met trainingen 
worden 

professionals 
toegerust om hun 

taken uit te 
voeren 

 

 
Oproep voor aandachts- 

functionarissen 
Ouderenmishandeling 

De werkgroep 
Ouderenmishandeling 

organiseert op 7 oktober van 
16.00 – 17.00 uur een digitale 

inspiratiesessie voor 
aandachtsfunctionarissen.  

Tijdens deze sessie wordt de 
ontwikkelde toolbox 

geïntroduceerd. 

U kunt zich aanmelden door 
een berichtje te sturen aan 

r.van.lenthe@zwolle.nl 
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Kadera en Jeugd ggz verbeteren hulpverlening  

Pilot traumasensitieve aanpak kinderen in de 
opvang 
Het verbeteren van de opvang voor slachtoffers van huiselijk geweld is een van de 
doelstellingen van het programma Geweld hoort nergens thuis. Kadera, de Jeugd ggz 
van de Dimence Groep en de gemeente Zwolle hebben in dit kader gezamenlijk een 
pilot uitgevoerd met een traumasensitieve aanpak (hulpverlening en zo nodig 
behandeling) aan kinderen in de opvang.   

Voor volwassenen in de opvang is het doel dat zij hersteld zijn van trauma ofwel hun 
trauma kunnen hanteren, om vervolgens een veilige en stabiele leefomgeving op te 
kunnen bouwen en te kunnen onderhouden voor hun kinderen en henzelf. Tot nu toe 
was er voor trauma’s bij kinderen in de opvang weinig aandacht. De pilot heeft tot 
doel dat kinderen die uit de opvang vertrekken passende behandeling ontvangen voor 
traumaverwerking, weer terug kunnen keren in een veilige leefomgeving en 
weerbaarder zijn.  

In het kader van de pilot zijn afspraken gemaakt om de traumazorg snel in te zetten, 
te verbeteren en de risico gestuurde en herstelgerichte (gefaseerde) netwerkzorg vorm 
te geven. Om snel traumazorg in te kunnen zetten, verzorgen de Jeugd ggz en de 
psycholoog van Kadera wekelijks een screening op de opvanglocatie, zodat de 
kinderen eerder in beeld zijn (binnen de eerste week na opname). Dit hoeft niet altijd 
tot behandeling te leiden, maar is wel van grote waarde doordat signalen sneller 
kunnen worden opgepakt. 

Daarnaast zijn de hulpverleners van Kadera en Jeugd ggz getraind in het gebruik van 
Top 3 Veiligheid uit de visie gefaseerde netwerkzorg om gezamenlijk de 
doelstellingen op te stellen en uit te voeren. Door het multidisciplinaire aspect van de 
‘Top-3’ training leren professionals elkaars taal te spreken en kunnen zij op basis van 
een gezamenlijk opgesteld concreet plan gericht aan de slag te gaan. Hierdoor 
verbetert de samenwerking aan veiligheid structureel. 

‘De gedeelde visie op de traumagerichte aanpak, de versterkte samenwerking en de 
werkwijze met de Jeugd ggz, die tijdens de pilot kon werken zonder wachttijden, en 
gemeente Zwolle, die via een versnelde procedure de beschikkingen kon toekennen, 
zijn duidelijke succesfactoren van deze pilot,’ benadrukt Annelies van der Wel, 
manager hulpverlening van Kadera. ‘Bovendien geven de cliënten aan tevreden te 
zijn over de nieuwe werkwijze. Zij geven een hoge waardering voor de nieuwe 
aanpak. In het bijzonder voor de samenwerking tussen Kadera en de Jeugd ggz en de 
aandacht en zorg voor hun kinderen.’  

Hoewel de resultaten van de pilot positief zijn, is het niet zonder meer mogelijk de 
nieuwe werkwijze te implementeren. De aanwezigheid van wachtlijsten bij de ggz en 
het woonplaatsbeginsel voor het toekennen van beschikkingen vormen hierin nog 
knelpunten waar oplossingen voor moeten worden gevonden. 
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Gemeente Hardenberg wil schade bij kinderen 
door scheiding voorkomen 
Focus op ondersteuning ouders voor en tijdens beëindiging relatie 

Het traject ‘verantwoord ouderschap in echtscheidingssituaties’ van de gemeente 
Hardenberg beoogt schade bij kinderen als gevolg van een echtscheiding te 
voorkomen. Door tijdig meer maatwerk te bieden aan deze gezinnen hoopt de 
gemeente dat het beroep op zwaardere jeugdhulptrajecten en 
jeugdbeschermingsmaatregelen afneemt.  

Samen met netwerkpartners zoals Trias Jeugdhulp, Jeugdbescherming Overijssel, 
Stichting De Kern, Samen Doen en woningbouwverenigingen gaat de gemeente de 
missie om te voorkomen dat kinderen schade lijden als gevolg van een complexe 
scheiding verder uitwerken in drie projecten. ‘We realiseren ons dat we elk een stukje 
van de oplossing in handen hebben en dat de kwaliteit van onze samenwerking 
belangrijk is voor de uitkomst. Tegelijkertijd is het uitgangspunt dat volwassenen zelf 
verantwoordelijk zijn en blijven voor de keuzes die zij maken in een relatie of 
scheiding en voor het welzijn van hun kind,’ vertelt Alwin te Rietstap, wethouder in 
Hardenberg.   

Wanneer partners een echtscheiding overwegen kan er zowel behoefte zijn aan hulp 
voor herstel van de relatie als aan hulp bij beëindiging daarvan. Om de ouders goed te 
kunnen ondersteunen en begeleiden heeft de gemeente Hardenberg een onderzoek 
laten doen naar de ervaringen van inwoners die scheidingshulpverlening hebben 
ontvangen. Een belangrijke conclusie uit dit onderzoek is dat gebrek aan informatie 
over scheiden leidt tot escalatie. Zorgen rondom huisvesting zijn eveneens een 
escalatiefactor. Daarnaast is gebleken dat ouders bij een scheiding pas goed in staat 
zijn een ouderschapsplan op te stellen als zij ruimte en tijd hebben gekregen om de 
situatie te verwerken.  

De gemeente Hardenberg wil in de komende periode werken aan een betere 
ondersteuning van ouders om schade bij kinderen te voorkomen. Hiertoe wordt 
gestart met drie projecten: een project waarin een informatieknooppunt relaties en 
scheiden wordt ingericht, een project waarin wordt onderzocht welke 
woonoplossingen voor ouders kunnen bijdragen aan voldoende rust tijdens een 
echtscheiding en een project waarbij in een leernetwerk echtscheiding door 
professionals kennis en ervaring wordt gedeeld om ouders tijdig en goed te 
ondersteunen bij het herstel of het beëindigen van hun relatie. 

 

 

 

 

 

 

Samen met 
netwerkpartners 
werken aan beter 

hulp voor het 
herstel van een 
relatie of het 

beëindigen ervan, 
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kinderen te 
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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. 


