
Week van de regiovisie  

Regiovisie Verbinden, 
versterken en innoveren  
In de week van de regiovisie, van 29 november –              
3 december 2021, is de Regiovisie Verbinden, Versterken en Innoveren op allerlei manieren onder 
de aandacht gebracht van gemeenten en netwerkpartners in IJsselland. De week begon met een 
gesprek van bestuurders over de regiovisie. 

‘Met de regiovisie geven we richting aan de ontwikkeling van de aanpak huiselijk geweld die we 
in IJsselland voorstaan. We willen niet wegkijken, maar het taboe doorbreken. Met elkaar in 
gesprek gaan over dit thema, zodat we inwoners kunnen helpen om geweldpatronen te 
doorbreken,’ aldus Michiel van Willigen, wethouder in de gemeente Zwolle.  

‘We gaan met netwerkpartners en lokale teams kijken hoe we elkaar nog meer kunnen versterken,’ 
aldus Rianne van den Berg, directeur van de GGD. ‘Laagdrempelige toegang voor inwoners om 
huiselijk geweld bespreekbaar te maken is belangrijk, maar dat gaat pas goed werken als we met 
elkaar in staat zijn om daar de juiste opvolging aan te geven,’ vult Ton Strien, burgemeester van 
Olst Wijhe aan. 

‘De samenwerking in IJsselland is goed, maar daarmee zijn we er nog niet. We moeten Zorg, 
Veiligheid en Sociaal domein nog meer met elkaar verbinden,’ stelt Ellen Rooijers, bestuurder 
Veilig Thuis. ‘Daarvoor moeten we op alle niveaus met elkaar samenwerken, op bestuurlijk en 
operationeel niveau. Uiteindelijk moeten de processen van alle betrokken partijen zo op elkaar 
aansluiten dat het vloeiend verloopt,’ geeft Jeroen Traas, directeur Kadera, aan. 

‘Daarbij moeten we alert blijven op specifieke doelgroepen en indien nodig de aansluiting met 
andere domeinen zoeken. Bij het signaleren van mensenhandel hebben we bijvoorbeeld 
aansluiting nodig met Openbare orde en Veiligheid maar ook met Wonen,’ vertelt Bart Jaspers 
Faijers. ‘Als er meldingen zijn, willen we de kennis van de verschillende netwerkpartners bij 
elkaar brengen, om te komen tot een goede duiding en daarmee oplossingsrichtingen,’ geeft 
Liesbeth Kleisen, manager Zorg & Veiligheidshuis aan. 

‘Om de ontwikkelingen te volgen, moeten we elkaar blijven informeren en het gesprek blijven 
voeren. We gaan nog beter kijken waar we elkaar kunnen vinden,’ aldus Jan Uitslag, wethouder in 
Dalfsen. ‘Veilig Thuis draagt bij aan dit inzicht met dashboards. Daarnaast willen we samen met 
de gemeente kijken hoe we de gezinnen in het vizier houden,’ vult Ellen Rooijers aan. ‘We willen 
meer werken als ware we één organisatie. Dat is nog wel even oefenen,’ besluit Michiel van 
Willigen.  
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Leidinggevenden en beleidsadviseurs in gesprek 

Wat betekent regiovisie in de praktijk 
Tijdens het webinar op 29 november jl. gingen ook leidinggevenden en 
beleidsadviseurs met elkaar in gesprek. Zij bespraken wat de regiovisie betekent voor 
hun teams en de samenwerking met netwerkpartners. Hieronder worden de 
belangrijkste bevindingen geschetst. 

Er is enthousiast gereageerd op de regiovisie: ‘Het is mooi dat we nu een taal spreken 
en een ontwikkelrichting hebben’. In veel teams is de regiovisie wel al besproken, 
maar wordt er nog niet naar gewerkt. De komende periode zal gewerkt moeten 
worden aan de inbedding op alle niveaus van de organisaties en de verbinding met 
netwerkpartners. Het programma met deskundigheidsbevorderingen dat komend jaar 
wordt gegeven, zal hier eveneens aan bijdragen. 

Ondertussen wordt er wel al uitgeprobeerd hoe er meer en beter kan worden 
samengewerkt tussen lokale teams en netwerkpartners. Dat is nog lang niet altijd 
eenvoudig. Je moet elkaar echt opzoeken. Netwerkpartners gaan kijken hoe zij hun 
expertise meer naar voren, dichter bij de lokale teams, kunnen brengen. Daarnaast is 
het van belang te bekijken hoe, wellicht gezamenlijk, voldoende expertise kan 
worden opgebouwd op lokaal niveau. 

Om de regiovisie echt te laten leven, is blijvende aandacht nodig. Door de regiovisie 
steeds opnieuw onder de aandacht te brengen gaat en blijft iedereen hiermee aan de 
slag. Regionale aansturing is hierbij helpend.  

Werken volgens regiovisie 

Nu de regiovisie er is, moet worden gewerkt aan een concretiseringsslag, 
bijvoorbeeld door zo snel mogelijk te gaan werken met het Veiligheidsplan. Hierbij 
moeten netwerkpartners breed worden betrokken, zodat echt iedereen met hetzelfde 
plan aan de slag gaat. Daarbij zijn nog wel vragen: Wie is de regisseur en hoe werk je 
dan samen? Wat betekent dat voor de lokale teams? Een andere vraag die in dit kader 
naar voren kwam, is: kunnen we met elkaar op casusniveau evalueren en kan het 
programma Geweld hoort nergens thuis daarin faciliteren? 

Om de samenwerking te stimuleren helpt het om blijvend gezamenlijk trainingen te 
volgen, ook in de toekomst. Dat is interessant omdat het een kijkje in elkaars keuken 
kan geven en het helpt om elkaar beter te leren kennen, waardoor kortere lijnen 
ontstaan. Deze korte lijnen worden al bevorderd door de contactpersonen van VT bij 
de lokale teams, maar er moet nog worden bekeken hoe ook andere netwerkpartners 
beter kunnen worden betrokken.  

Enkele andere vragen die naar voren kwamen, zijn: Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
sleutelfiguren in het leven van gezinnen, zoals sportcoaches en leerkrachten, huiselijk 
geweld en kindermishandeling durven signaleren en bespreekbaar maken. Hoe 
kunnen we organisaties en mensen die aan innovaties werken aan elkaar verbinden, 
zodat we hier optimaal van kunnen leren en dubbelwerk kunnen voorkomen? 
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Met nieuwe regiovisie het verschil maken 
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn nog altijd de meest voorkomende 
vormen van geweld in onze samenleving. Met de regiovisie Verbinden, versterken en 
innoveren wil de regio IJsselland nu echt het verschil gaan maken.  

‘De regiovisie is gebaseerd op nieuwe inzichten en recent wetenschappelijk 
onderzoek. De visie is erop gericht de cirkel van geweld te doorbreken door alle 
betrokken partijen aan elkaar te verbinden, elkaar te versterken en op innovatieve 
wijze samen te werken zodat we in staat zijn huiselijk geweld duurzaam te stoppen,’ 
licht Antje Profijt, mede-auteur van de regiovisie, toe. 

  

 

 

 

 

Aan Veilig Thuis werd de vraag gesteld: hoe verhoudt zich de rol van 
expertisecentrum tot het dichter samenwerken met de lokale teams. Miranda 
Geubbels antwoordde: ‘Veilig Thuis heeft veel expertise en bouwt steeds meer kennis 
op. Deze kennis willen we aan netwerkpartners ter beschikking stellen door nauw 
samen te werken. Zo kunnen we samen het verschil maken voor de gezinnen in 
IJsselland.’ 

Landelijk programma GHNT blijft in 2022 ondersteunen 

De afgelopen periode is door het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis 
ondersteuning geboden aan de regionale ontwikkelingen, onder meer door de 
financiering van projecten en de regionaal projectleider en door het delen van kennis 
die is ontwikkeld door het landelijk programmateam en andere regio’s. In 2022 blijft 
het landelijk programma nog actief. 

‘De verbindingen in IJsselland zijn verder dan op andere plekken,’ aldus Mattias 
Gijsbertsen, directeur van het landelijk programma GHNT. ‘Het is belangrijk om een 
gedeeld beeld te hebben van de praktijk. Hoe wil je als bestuurders graag dat partijen 
met elkaar samenwerken en wanneer ben je daar tevreden over. Daar hebben we hier 
in IJsselland een mooie voedingsbodem voor.’ 

‘We blijven de regio’s ondersteunen. We hebben een aanpak ontwikkeld om anders 
om te gaan met de AVG in de samenwerking. Deze gaan we komend jaar naar de 
regio’s brengen. Daarnaast blijven we nog een jaar de regionaal projectleider 
financieren en we zullen blijven kijken hoe we verschillende landelijke bewegingen 
rondom huiselijk geweld en kindermishandeling in verbinding kunnen laten zijn met 
de beweging die nu door GHNT is ingezet,’ besluit Mattias Gijsbertsen.  
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REGIOVISIE IN BEELD
Verbinden, Versterken en Innoveren aanpak huiselijk geweld 2021 -2024 IJsselland

ge
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ld

VEILIGHEID IS VAN ONS ALLEMAAL
van -9 maanden tot 100+ jaar

SAMENWERKEN
 Gezamenlijke verantwoordelijkheid.

EERDER & BETER 
IN BEELD

Om huiselijk geweld duurzaam 
op te lossen is aandacht nodig 
voor alle gezinsleden en 
problemen die ten grondslag
liggen aan het geweld. 
Integraal en systemisch.

Daarbij is iedereen nodig:
gezin, netwerk en
betrokken professionals.

TRAUMASENSITIEF
WERKEN

ACUTE
VEILIGHEID

STABIELE
VEILIGHEID HERSTEL

ZO LOKAAL ALS KAN, 
ZO REGIONAAL ALS MOET
 Lokale teams zijn vertrouwde contactpersoon en worden ondersteund door experts.

Het (h)erkennen van geweld
is een belangrijke voorwaarde

voor het stoppen ervan.
Professionals moeten de signalen

durven zien en bespreekbaar maken. 
Het helpt om hierbij de meldcode te

hanteren en je zorgen eerst te
bespreken met een collega.

Verwerken van trauma is
essentieel voor herstel.

Duurzaam stoppen van geweld
en intergenerationele overdracht.

DOEL

Complexe scheidingen, ouderenmishandeling, 
seksueel geweld, mensenhandel,

stalking en eergerelateerd geweld.

SPECIFIEKE
GROEPEN

GEFASEERD SAMENWERKEN
AAN VEILIGHEID
Het veiligheidsplan zorgt voor focus op veiligheid door alle fasen heen.

inzet
hulpverlening

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. 


