
Integrale blik op huiselijk geweld nodig voor 
succesvolle aanpak 

Gezinnen zijn verschillend en gezinsleden hebben verschillende 
problemen  

Gezinnen zijn verschillend en verschillende gezinsleden hebben vaak verschillende 
problemen. Aan de problemen van alle gezinsleden moet aandacht worden besteed 
om tot een duurzame oplossing te komen. Voor elk gezin moet dus maatwerk worden 
geleverd, waarbij vaak meer partijen nodig zijn. 

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. De 
combinatie van problemen bij verschillende gezinsleden vraagt om een integrale en 
systemische 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 voor jeugdhulp en volwassen hulp 
goed geregeld moet zijn.  

Dat begint bij een goede analyse van de geweldpatronen, zodat voor elk gezinslid 
helder wordt welke risicofactoren er aanwezig zijn en welke hulpverlening hier het 
best bij past. Veilig Thuis draagt daarom veiligheidscasuïstiek over tijdens een 
overleg waarbij zowel WMO- als jeugdwerkers betrokken zijn. Gezamenlijk kunnen 
zij beoordelen welke risicofactoren van welke gezinsleden ten grondslag liggen aan 
de onveilige gebeurtenissen en als eerste moeten worden opgepakt om de veiligheid 
te herstellen. Vervolgens kan worden vastgesteld of de casuïstiek wordt begeleid door 
een maatschappelijk werker of jeugdwerker. Het is dan niet meer zo dat de 
aanwezigheid van kinderen de bepalende factor is. Vanzelfsprekend blijft de veilige 
en gezonde ontwikkeling van eventueel aanwezige kinderen wel een belangrijk 
aandachtspunt. 

Door aandacht te hebben voor de hulpbehoefte van ieder betrokken gezinslid kan de 
juiste hulp worden ingezet en wordt de hulpverlening in zijn geheel effectiever. 
Daarmee bereiken we niet alleen efficiëntie in de hulpverlening, maar wordt het  
gezin ook sneller en beter geholpen om het geweld duurzaam te stoppen. 
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Save the date! 
15 juni Internationale 
dag tegen de 
ouderenmishandeling 

Webinar Samenwerken 
tegen 
ouderenmishandeling 

Op 15 juni a.s. van 15.00 tot 
17.00 uur organiseert de 
themagroep Bespreekbaar 
maken een webinar over 
Ouderenmishandeling. 

Het thema van dit webinar is 
samenwerken tegen 
ouderenmishandeling. 
Verschillende professionals 
vertellen wat zij vanuit hun 
discipline kunnen betekenen in 
het (h)erkennen en bespreekbaar 
maken van 
ouderenmishandeling. Daarnaast 
is er bijzondere aandacht voor 
ouderen met een migranten 
achtergrond. 

Je kunt je aanmelden via 
https://www.zwolle.nl/aanmelde
n-webinar-ouderenmishandeling 
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Kennis en vaardigheden vormen de basis  
Een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om 
krachtige lokale teams met ondersteuning van expertise van Veilig Thuis en andere 
netwerkpartners. Dit vraagt voldoende kennis en vaardigheden van al deze 
medewerkers. De afgelopen periode is daarom ingezet op het vergroten hiervan met 
trainingen om huiselijk geweld en kindermishandeling eerder te signaleren en 
bespreekbaar te maken, gefaseerd samen te werken aan veiligheid (Top 3), 
systemisch te werken, trauma te herkennen en om traumasensitief te werken.  

Ook in het najaar zullen nog trainingen worden aangeboden. Deze trainingen worden 
gepubliceerd op een Opleidingskalender. De opleidingskalender wordt verspreid via 
de beleidsambtenaren. Wil je weten welke trainingen er wanneer worden gegeven? 
Vraag het aan de beleidsmedewerker huiselijk geweld en kindermishandeling van 
jouw organisatie of aan projectondersteuner Geweld hoort nergens thuis Irene Doosje, 
i.doosje@zwolle.nl.  
 

Training (H)erkennen en bespreekbaar maken zeer 
gewaardeerd 
Met veel plezier verzorgde Veilig Thuis IJsselland de basistraining ‘Huiselijk geweld 
(h)erkennen en bespreekbaar maken’ inmiddels aan vier groepen. De training is 
bedoeld voor zowel WMO- als jeugdmedewerkers van lokale teams en ook 
netwerkpartners kunnen deelnemen. 

‘Hoe gaaf is het om met 
elkaar niet één, maar twee 
hele dagen stil te mogen 
staan bij dit belangrijke 
thema?,’ aldus trainer 
Myrthe van de Weerd van 
Veilig Thuis IJsselland. 

Tijdens de training worden 
de verschillende vormen van 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling toegelicht met praktijkvoorbeelden. De trainers gaan dieper in op 
de vraag hoe het kan dat er geweld ontstaat in een relatie. Ook leggen ze uit waarom 
huiselijk geweld wordt doorgegeven van generatie op generatie. En hoe je dit 
doorbreekt. 
Uiteraard is de samenwerking met Veilig Thuis onderwerp van gesprek. Tegen het 
licht van de meldcode wordt duidelijk wat je van elkaar als netwerkpartner kunt 
verwachten. Daarnaast worden er gesprekstechnieken geoefend en ontvangen de 
deelnemers een reader over de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.  

De basistraining (H)erkennen en bespreekbaar maken wordt ook in het najaar nog 
enkele keren gegeven. Wil jij deze training ook volgen? Laat het weten door een mail 
te sturen naar Irene Doosje  i.doosje@zwolle.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties van 
deelnemers: 

‘Pakkend.’ 

‘Afwisselend door 
de boeiende manier 

van brengen van 
beide trainers. De 

filmpjes. De 
opdrachten.’  

‘ Confronterend en 
verhelderend.’ 
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Kernteam MDA++ adviseert over doorbraak 
bij langdurige onveiligheid 

Het kernteam Multidisciplinaire Aanpak MDA ++ adviseert de hulpverlener over 
mogelijkheden om complexe problematiek en structurele onveiligheid door huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling duurzaam te doorbreken. De focus van het 
kernteam ligt daarbij op het stoppen en/of voorkomen van intergenerationele 
overdracht van onveiligheid.  

Medewerkers van lokale teams, netwerkpartners of Veilig Thuis die te maken hebben 
met casuïstiek waar al veel hulp wordt geboden, maar het niet lukt om de 
onveiligheid duurzaam te doorbreken kunnen hun casus inbrengen bij het kernteam 
MDA++. Het kernteam maakt een systeemgerichte analyse waarbij onder meer een 
genogram van drie generaties wordt gemaakt en een tijdlijn waarin de patronen en 
relatiedynamieken zichtbaar worden. De samenwerkende instellingen stellen kennis 
en expertise ter beschikking om waar nodig nieuwe inzichten op tafel te leggen, 
andere oplossingen te bedenken en eventueel een doorbraak te veroorzaken in een 
ingesleten patroon. Indien gewenst kan het kernteam de casus nog een jaar monitoren. 

Het kernteam MDA++ bestaat uit: medewerkers van Veilig Thuis, 
systeemtherapeuten van onder meer Transfore, Tactus en Trajectum, een medewerker 
van de politie en de voorzitter. Indien nodig kunnen medewerkers van het Zorg- en 
Veiligheidshuis, of Reclassering Nederland worden toegevoegd. 

Criteria inzet MDA++   

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. 
 

Heb jij een complexe veiligheidscasus? Lukt het ondanks inzet van hulpverlening niet 
een doorbraak te bereiken? Neem dan contact op met Geeske Muntinga 
(gmuntinga@vtij.nl) of Marieke Mars (mmars@vtij.nl) van Veilig Thuis. Zij kunnen 
samen met jou bekijken of jouw casus kan worden ingebracht bij het kernteam MDA++. 

 

 

 

 

Het kernteam 
MDA++ 

ondersteunt en 
adviseert bij 
complexe, 
langdurige 

onveiligheid  
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Wij … doorbreken de cirkel  
Buitententoonstelling en webinar over partnergeweld 
 
Van 14 maart tot en met 6 april jl. was in IJsselland bijzondere aandacht voor 
huiselijk geweld. Zo was de rondreizende buitententoonstelling Wij … doorbreken de 
cirkel te zien in Hardenberg en Kampen, is de website www.wijdoorbrekendecirkel.nl 
gelanceerd en heeft een webinar over partnergeweld plaatsgevonden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tentoonstelling 
De landelijk rondreizende tentoonstelling ‘Wij… doorbreken de cirkel van geweld’ 
toont 30 krachtige portretten van mensen die in staat waren om de cirkel van geweld, 
waarin zij gevangen zaten, te doorbreken. De buitententoonstelling is in beide 
gemeenten feestelijk geopend. Samen met de dames van de Soroptimisten in Kampen 
zijn we het gesprek over huiselijk geweld aangegaan met voorbijgangers. 

Webinar 
Tijdens de webinar op 4 april jl. stond partnergeweld centraal. Soms raken partners 
verstrikt in een cirkel van geweld. Wat begon als een ogenschijnlijk liefdevolle 
relatie, kan omslaan naar een situatie van manipulatie, schuld, schaamte en 
onveiligheid. Partnergeweld kan gepleegd worden door zowel mannen als vrouwen 
en het komt voor in alle soorten relaties. Waarom is het zo moeilijk om een onveilige 
relatie te verlaten? Is het mogelijk om weer terug te keren naar een gezond patroon? 
Welke hulpverlening is er beschikbaar voor partners in onveilige relaties? Deze 
vragen zijn aan de orde gekomen in gesprekken met ervaringsdeskundigen en experts 
tijdens het webinar. Wil je de webinar terugkijken? Dat kan via 
www.kijknulive.nl/doorbreekdecirkel. 

 

 

 

 

Dan ga je 
toch 

gewoon 
weg! 

 

 

Was het maar zo 
eenvoudig … 

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 i.doosje@zwolle.nl. 
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