
Gemeenten en Veilig Thuis bereiden zich voor op vernieuwde 
samenwerking 

Regiovisie basis voor ontwikkelplannen   

De regiovisie Verbinden, Versterken en Innoveren geeft een vernieuwde kijk op de 
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in de regio IJsselland. In de gewenste 
situatie beschikt iedere gemeente in IJsselland over een of meerdere lokale teams die 
goed zijn toegerust om intersectoraal, integraal en systemisch met het gezin of 
huishouden in gesprek te gaan over huiselijk geweld en kindermishandeling en te 
werken aan duurzame veiligheid. Daar waar nodig met toevoeging van expertise van 
Veilig Thuis en andere netwerkpartners. 
 
Lokale teams hebben volgens de regiovisie een opdracht van preventie tot en met de 
begeleiding van herstel na escalatie en het komen tot duurzame veiligheid voor alle 
leden van het gezin of huishouden. Het nemen van de benodigde proces- en/of 
casusregie bij veiligheidscasuïstiek vraagt van het lokale team (deels) nieuwe kennis 
en vaardigheden.  
Veilig Thuis ontwikkelt zich volgens de regiovisie tot een expertisecentrum dat naast 
de uitvoering van de wettelijke taken na overdracht van casuïstiek als expert kan 
worden in- en uitgevoegd aan lokale teams.  
De regiovisie biedt daarmee een ontwikkelrichting voor samenwerking waarin lokale 
teams en Veilig Thuis beter aan elkaar worden verbonden en elkaars autonome 
ontwikkeling kunnen versterken.  
 

Een nauwe samenwerking tussen beide is van belang om te komen tot een efficiënte 
en effectieve werkwijze in de ondersteuning van gezinnen en huishoudens. Om deze 
noodzakelijke, flexibele samenwerking te realiseren zijn er per gemeente en Veilig 
Thuis samenwerkingsafspraken gemaakt. Er is echter nog wel een ontwikkeling nodig 
om uitvoering te kunnen geven aan de regiovisie en deze afspraken. Daarom worden 
nu in alle gemeenten en door Veilig Thuis ontwikkelplannen gemaakt waarin wordt 
beschreven welke aanpassingen er nodig zijn binnen de organisatie, hoe de 
samenwerking verder wordt vormgegeven, welke wijzigingen er nodig zijn in de 
werkprocessen en aan welke deskundigheden nog verder moet worden gewerkt.  

 

  

Nieuwsbrief  
 

Geweld hoort nergens thuis  
 

regio IJsselland 

 Uitgave 3 
Datum 

November 2021 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

Save the date! 
16 november webinar 
kindermishandeling, 
dichterbij dan je denkt! 

Tijdens het webinar vertellen 
onder meer een ervarings-
deskundige, een docent en 
forensisch arts meer over het 
signaleren van 
kindermishandeling en hoe jij 
het verschil kan maken. 
Aanmelden?  
www.zwolle.nl/webinarkindermi
shandeling  

29 november webinar 
en gesprek met 
bestuurders over 
Regiovisie  
Op maandag 29 november gaan 
bestuurders van gemeenten en 
instellingen uit IJsselland met 
elkaar in gesprek over de 
regiovisie Verbinden, 
Versterken en Innoveren. Dit 
gesprek wordt live uitgezonden 
tijdens de webinar voor 
leidinggevenden van 
uitvoerende teams en 
beleidsmedewerkers van alle 
betrokken partijen. Na het 
gesprek gaan deze laatste met 
elkaar verkennen wat de 
regiovisie betekent voor hun 
eigen teams en de onderlinge 
samenwerking. Aanmelden voor 
de webinar? 
Www.zwolle.nl/regiovisie  
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Herstel van trauma essentieel voor duurzame oplossing geweld 

Drakentemmers helpen intergenerationele 
overdracht te doorbreken 
Bij kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of 
kindermishandeling is het belangrijk om in een vroegtijdig stadium traumascreening 
en trauma- en gehechtheidsbehandeling aan te bieden om zo de spiraal van geweld 
en de intergenerationele overdracht te doorbreken. Met dat doel is de pilot De 
Drakentemmers een expertiseplatform voor behandelaren van trauma en gehechtheid 
in 2021 gestart. 

Op het platform kunnen behandelaren informatie, onderzoeken en praktijkkennis 
vinden over traumabehandelingen bij kinderen en volwassen die te maken hebben 
(gehad) met structureel huiselijk geweld. Daarnaast biedt De Drakentemmers 
training, intervisie en supervisie aan behandelaren. Hiermee wil De Drakentemmers 
uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk van traumabehandelaars die 
gespecialiseerd zijn in het behandelen van zowel kinderen als volwassenen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Inmiddels is bekend geworden dat deze pilot in 
2022 nog doorloopt. Wie meer informatie wil over De Drakentemmers kan dit vinden 
op www.drakentemmers.nl. 

 

  
Eva Bouwer, Drakentemmer en psycholoog bij Kadera: 

‘Inspirerend om te kunnen bijdragen aan herstel van 
trauma’ 

‘Het afgelopen jaar heb ik tijdens de trainingen van Drakentemmers veel nieuwe 
kennis opgedaan en nieuwe vaardigheden aangeleerd. Ik heb bijvoorbeeld veel 
geleerd over trauma, onze ‘afweer’ tegen bepaalde onderwerpen zoals huiselijk 
geweld en seksueel misbruik en ik heb nieuwe vaardigheden geleerd om diagnostiek 
en psycho-educatie in te zetten bij trauma. Ik vind de trainingen enorm inspirerend en 
ik ben dankbaar dat ik deze mooie trainingen mag volgen. Ik kijk er dan ook naar uit 
om deze kennis en vaardigheden tijdens mijn werk met slachtoffers van huiselijk 
geweld in de opvang bij Kadera te gaan inzetten’, vertelt Eva Bouwer.  

 

 

 

 

 

 

Er zijn nog 
onvoldoende 
behandelaren  
met kennis van 

trauma-
behandeling bij 

kinderen en 
volwassenen 
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Relatie- en scheidingsteam Zwolle van start 

Gezonde relaties beter voor Zwolle 
Op 28 oktober jl. is het Relatie- en scheidingsteam Zwolle officieel van start gegaan. 
Dit team levert een bijdrage aan het voorkomen van oplopende spanningen tijdens 
een scheiding door al in een zo vroeg mogelijk stadium inwoners te helpen bij vragen 
over relaties of opvoeding.  

Ruim de helft van alle cliënten van sociale wijkteams worstelt met relatie- en 
scheiding gerelateerde problemen. Het Relatie- en scheidingsteam kan hulp bieden bij 
kwesties variërend van schuldhulp en huisvesting tot psychische hulp, bemiddeling en 
ouderschapsregelingen. Het team stelt het belang van het kind voorop. Vaak is het 
moeilijk voor betrokkenen om zelf die focus te houden. 

‘Sinds de transitie heeft de gemeente meer zicht gekregen op alles wat er speelt 
rondom scheidingen. Van samenwerking tussen het juridische en sociaal domein was 
onvoldoende sprake. Er was vaak weinig oog voor de kinderen in de 
scheidingsaanpak en er werd soms te snel gekozen voor de werkelijkheid van een van 
de partijen. De afgelopen periode hebben we samen met deskundigen van 
verschillende disciplines de visie Gezonde relaties beter voor Zwolle ontwikkeld. 
Deze visie is besproken met focusgroepen bestaande uit onder meer 
ervaringsdeskundigen, huisartsen en mediators. Uit alle gesprekken is gebleken dat 
vroegtijdige betrokkenheid belangrijk is om nog te kunnen de-escaleren. Dat ligt 
gevoelig, want wanneer is het moment waarop je je als hulpverlener mag bemoeien 
met iemands privéleven,’ vertelt Geraldine IJzerman, teammanager Sociaal Wijkteam 
Zwolle. 

‘Om die vroegtijdige betrokkenheid te organiseren hebben we nu een centraal punt 
ingericht waar inwoners terecht kunnen met al hun vragen over relaties, scheiden en 
ouderschap; het relatie- en scheidingsteam Zwolle. Dit team wordt bemenst door 
professionals uit allerlei disciplines en is zowel digitaal als fysiek bereikbaar. Als een 
inwoner liever thuis een gesprek wil, dan kan dat ook,’ vult Karin Wierenga, 
beleidsmedewerker Jeugd in Zwolle, aan. 

Het Relatie- en scheidingsteam is nog volop in ontwikkeling. Daarom is er een 
leergemeenschap opgezet waarin de visie Gezonde relaties beter voor Zwolle onder 
meer door het bespreken van inhoudelijke thema’s en intervisie verder wordt 
uitgewerkt. Professionals worden kritischer ten opzichte van de werkelijkheid van een 
partij en zijn daardoor in staat beter door te vragen en een duidelijker beeld van de 
situatie te schetsen. De komende periode staat in het teken van ontwikkelen en 
uitproberen. ‘We willen zo goed mogelijk aansluiten bij de behoefte van de inwoners 
en proberen ook de signalen van scholen en wijkteams mee te nemen in de verder 
ontwikkeling van Relatie- en scheidingsteam,’ aldus Karin Wierenga. 

Het interview met Geraldine en Karin is terug te kijken op: In gesprek met Frénk van 
der Linden : https://lnkd.in/e5J3uH-a 
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Samenwerken aan veiligheid met één 
veiligheidsplan 
Als er zorgen zijn over de veiligheid en er zijn veiligheidsvoorwaarden nodig, dan 
moet een veiligheidsplan worden opgesteld. In het veiligheidsplan worden de doelen 
en afspraken vastgelegd die nodig zijn om de acute onveiligheid op te heffen. Het 
veiligheidsplan verdient daarom de volledige focus van alle betrokken hulpverleners, 
het gezin en het netwerk totdat er stabiele veiligheid is bereikt en er weer ruimte voor 
het aanvaarden van hulp ontstaat bij de betrokkenen. Dat is de basis voor 
samenwerken aan veiligheid. 

In IJsselland wordt gewerkt volgens de visie op gefaseerd samenwerken aan 
veiligheid. Dat betekent dat bij huiselijk geweld of kindermishandeling altijd eerst 
wordt gewerkt aan acute veiligheid door ervoor te zorgen dat het geweld stopt. 
Tijdens deze fase wordt gewerkt met een veiligheidsplan. Vervolgens kan er worden 
gewerkt aan stabiele veiligheid op basis van risico gestuurde zorg en aan herstel. 
Tijdens al deze fases blijft continue aandacht voor veiligheid van belang. De inzet 
van hulpverlening betekent namelijk niet dat het veilig is en blijft. Daarom worden bij 
de overgang van de acute veiligheid naar de volgende fases steeds geactualiseerde 
veiligheidsvoorwaarden en afspraken meegegeven die als veiligheidshoofdstuk in het 
hulpverlenings- c.q. herstelplan moeten worden opgenomen.  

 

 

 

 

 

 

 

De werkgroep Veiligheidsplan werkt momenteel aan een kort en overzichtelijk plan 
dat essentiële informatie bevat om samen te werken aan veiligheid en de basis vormt 
voor het zicht op veiligheid van acute onveiligheid tot herstel. 

 

 

 

 

 

 

Inzet 
hulpverlening 
is niet gelijk 

aan 
veiligheid 

 

 

 

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. 


