
Pilot samenwerking lokale teams en Veilig 
Thuis succesvol voor gezinnen en 
professionals 

Twee sociale wijkteams, lokale teams, in Zwolle hebben samen met Veilig Thuis 
IJsselland de samenwerkingsafspraken, die vorige jaar zijn gemaakt, uitgeprobeerd. 
VTIJ heeft de overdrachten na een veiligheidsbeoordeling in een persoonlijk gesprek 
aan tafel of via Teams overgedragen aan de medewerker van het lokale team.  

Tijdens de overdracht wordt de casuïstiek en mogelijke hulpverlening kort besproken 
met iemand van het volwassen- (WMO) en jeugdteam. Daarbij worden afspraken 
gemaakt over het eerste huisbezoek (gezamenlijk of door een van beide). De 
resultaten zijn positief: de medewerkers van het lokale team voelen zich beter in 
positie gebracht, over en weer is meer begrip voor elkaar afwegingen, mensen kennen 
elkaar en daarmee worden de lijnen korter. Het contact met het gezin kan vaak sneller 
na de melding worden gestart, waardoor deze meer openstaat voor hulpverlening. 

De pilot is uitgevoerd in het kader van de regiovisie waarin het uitgangspunt is dat 
passende hulp en ondersteuning aan inwoners die te maken hebben met onveilige 
thuissituaties zo lokaal mogelijk wordt aangeboden. Het is daarbij van belang dat 
lokale teams en Veilig Thuis nauw met elkaar samenwerken. Vanuit een gedeelde 
visie en ieder vanuit de eigen rol. Tijdens een pilot, van juni 2021 tot en met juni 
2022, hebben SWT Zuid en SWT Noord samen met VT IJsselland de wijze van 
overdracht zoals beschreven in de samenwerkingsafspraken van augustus 2021 verder 
uitgewerkt. 
 
Het resultaat van de pilot wordt door zowel de lokale teams als VTIJ positief 
beoordeeld. Het gezamenlijk optrekken maakt het overdragen en oppakken van 
veiligheidscasuïstiek efficiënter en effectiever. Er is daadwerkelijk gevoeld en 
beleefd dat het lokale team en VTIJ samenwerken, samen optrekken en elkaar 
ondersteunen bij de aanpak van casuïstiek. Dat levert wederzijds begrip, vertrouwen 
en waardering op, waardoor vervolgcontact op een natuurlijke wijze tot stand komt. 
 
Ook de inwoners hebben hier baat bij. VTIJ en het lokale team krijgen ieder een 
eigen gezicht voor de inwoner, waardoor er het begrip en de bereidheid tot 
meewerken of aannemen van de geboden ondersteuning verhoogd wordt. Door een 
eerdere overdracht kan het lokale team sneller na het incident contact leggen met de 
betrokkenen waardoor deze beter in staat een hulpvraag te formuleren en hulp te 
accepteren. 
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Save the date! 
16 november 
Webinar in de Week 
tegen 
kindermishandeling 
Op 16 november a.s. van 15.00 
tot 17.00 uur organiseert de 
themagroep Bespreekbaar 
maken een webinar over 
Kindermishandeling. 

Het thema van dit webinar is 
Trauma. Verschillende 
professionals en een 
ervaringsdeskundige vertellen 
wat zij vanuit hun discipline 
kunnen betekenen in het 
(h)erkennen en bespreekbaar 
maken van trauma als gevolg 
van kindermishandeling. Je kunt 
je aanmelden voor het webinar 
door een mail te sturen aan Irene 
Doosje, i.doosje@zwolle.nl 

Orange the World 

Van 25 november tot 10 
december vindt ook dit jaar weer 
de internationale week tegen 
geweld plaats. Vanaf Orange the 
World op 25 november worden 
diverse activiteiten 
georganiseerd om aandacht te 
vragen voor geweld tegen 
vrouwen. In de Stadkamer in 
Zwolle zal de tentoonstelling 
Hear Me Now te zien zijn. 
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Top 3 basistraining enigszins aangepast 
Ook dit najaar verzorgt Civil Care een aantal Top 3 trainingen in IJsselland. Deze 
training zijn bedoeld om medewerkers van lokale teams en netwerkpartners de visie 
op gefaseerd samenwerken aan veiligheid bij te brengen. Als iedereen op dezelfde 
manier werkt aan de veiligheid wordt samenwerken eenvoudiger en effectiever.  

Het afgelopen jaar lag de nadruk in deze training op het veiligheidsplan. Er was de nodige 
kritiek op deze werkwijze omdat hiermee teveel aandacht uitging naar het instrument 
veiligheidsplan en te weinig aandacht kon worden geschonken aan de drie fasen en de 
overgang tussen de fasen. Civil Care heeft zich deze kritiek aangetrokken en heeft de 
basistraining enigszins aangepast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De nadruk komt nu meer te liggen op de drie fasen en de activiteiten die hierin plaatsvinden. 
Hierbij wordt ook geoefend met het voeren van de benodigde gesprekken met het gezin en/of 
netwerkpartners. Het veiligheidsplan komt wel aan de orde maar nu meer als hulpmiddel om 
datgene wat is besproken gestructureerd weer te geven. Voor IJsselland is een vereenvoudigd 
veiligheidsplan ontwikkeld. Civil Care is hiermee bekend.  
 

Veiligheidsplan korter en eenvoudiger 
Het afgelopen jaar heeft een werkgroep bestaande uit medewerkers van wijkteams, 
Jeugdbescherming Overijssel, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis IJsselland 
gewerkt aan het verkorten en vereenvoudigen van het veiligheidsplan. Het concept is 
vervolgens voorgelegd aan een cliënt. Deze heeft vanuit haar eigen ervaring waardevolle 
aanvullingen geleverd.  

Hiermee is een veiligheidsplan ontstaan dat past binnen de visie op gefaseerd samenwerken 
aan veiligheid en dat voor netwerkpartners en gezinnen bruikbaar en begrijpelijk is. Het 
veiligheidsplan is inmiddels beschikbaar gesteld via de beleidsmedewerkers van gemeenten en 
netwerkpartners en via teammanagers van lokale teams. Mocht je nog niet de beschikking 
hebben over het digitale veiligheidsplan (invulbare pdf) dan kun je deze opvragen bij Irene 
Doosje; i.doosje@zwolle.nl 

Eind van het jaar zullen het we plan evalueren en daar waar nodig aanpassen.  
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Financiële uitbuiting ouderen  
 
‘Mevrouw heeft veel teveel geld op haar rekening staan, ze vertrouwt iedereen en geeft zo 
haar pasje mee’. Een vrijwilliger deelt dit signaal met zijn coördinator van de 
Thuisadministratie van WijZ Welzijn uit Zwolle. ‘Meneer laat zijn zoon de betalingen doen, ik 
zag dat zoon teveel naar zijn eigen rekening overschreef. Toen ik hier wat over zei, werd 
meneer boos en kon ik vertrekken’, vertelt een andere vrijwilliger die deze meneer al 
jarenlang ondersteund bij zijn administratie. 

Twee voorbeelden uit de praktijk. Een oudere mevrouw die door haar goedgelovigheid een 
makkelijk slachtoffer kan worden van financiële uitbuiting en een oudere mijnheer die niet 
digitaal vaardig is en daardoor noodgedwongen een beroep moet doen op anderen. 
Kwetsbaarheid, afhankelijkheid, niet digitaal vaardig zijn of niet meer kunnen pinnen. Zo 
maar een aantal redenen waardoor ouderen slachtoffer kunnen worden (of zijn) van financieel 
misbruik. 

 

 

Deze vorm van misbruik komt regelmatig voor en is meestal complex, vooral wanneer er 
sprake is van een afhankelijkheidsrelatie. Een oplossing vraagt altijd maatwerk en 
samenwerking tussen verzorgers (eventueel zorginstellingen) en financiële dienstverleners. 
Ook de rol van mantelzorgers en familie is belangrijk. Organisaties zoals WijZ Welzijn zijn 
erop gericht om te proberen het financieel misbruik zo snel mogelijk te laten stoppen. Hierbij 
is het werken met de meldcode HGKM erg helpend. 
 
Voor meer achtergrondinformatie, signalen en aanpak, zie:  
https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/financieel-misbruik-ouderen 
https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/financieel-misbruik? 

 

 

 

 

Als ik toch 
boodschappen 
doe, neem ik 

direct ook mijn 
eigen 

boodschappen 
mee 
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Gemeenten hard aan het werk met regiovisie  
Lokale teams ondersteund met opleidingen en netwerkpartners 
 
 
Vorig jaar is de regiovisie Verbinden, versterken en innoveren bestuurlijk 
vastgesteld. In deze visie hebben de lokale teams een centrale rol bij de aanpak 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle 11 IJssellandse gemeenten zijn hier in 
2022 druk mee aan de slag gegaan. 
 
Opleiden 
Om de lokale teams optimaal hun taken te kunnen laten uitvoeren, is een 
opleidingsprogramma beschikbaar gesteld. Medewerkers van lokale teams kunnen 
afhankelijk van hun behoefte en interesse opleidingen volgen op het gebied van 
signaleren en bespreekbaar maken, gefaseerd samenwerken aan veiligheid, 
systemisch werken, traumasensitief werken, ouderenmishandeling en werken vanuit 
intercultureel perspectief. 
 
Netwerksamenwerking 
Lokale teams kunnen de aanpak huiselijk geweld niet alleen uitvoeren. Daarom 
werken zij nauw samen met Veilig Thuis, maar ook met andere netwerkpartners. 
Bijvoorbeeld met het MDA++ kernteam waarin specialisten van Transfore, Tactus, 
Trajectum Veilig Thuis IJsselland en Praktijk Theo Visser deelnemen. Maar ook de 
GI, de politie en GGZ-instellingen kunnen indien nodig worden bevraagd. In 
IJsselland hebben we daarnaast een aantal drakentemmers. Dit zijn GZ-psychologen 
die extra opleidingen volgen of hebben gevolgd op het gebied van 
traumabehandeling. Ook zij kunnen worden geconsulteerd. 
 
Integraal en systemisch werken 
Uit recent onderzoek van Verwey Jonker is gebleken dat de aanpak huiselijk geweld 
pas succesvol kan zijn als er integraal en systemisch naar een gezin wordt gekeken. 
Bij huiselijk geweld is voor alle afzonderlijke leden van een gezin, volwassenen en 
kinderen, aandacht nodig om te beoordelen welke problematiek ten grondslag ligt aan 
het geweld en de gevolgen hiervan. Pas als ieder gezinslid wordt geholpen bij het 
oplossen van de eigen problematiek en bij de problematiek in de onderlinge 
verhoudingen, dan kan worden gewerkt aan het duurzaam stoppen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling.  
Binnen de gemeenten wordt gekeken hoe deze werkwijze kan worden vormgegeven 
om zo bij te dragen aan een veilige thuisomgeving voor de inwoners van IJsselland. 
 
 
 
 

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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