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Samenvatting 
 
De aanpak van huiselijk geweld staat in regio IJsselland al geruime tijd nadrukkelijk op de agenda. In 
de Regiovisie Verbinden, Versterken, Innoveren 2021-2024 bouwt de regio voort op het beleid van 
de voorgaande jaren. In deze geactualiseerde regiovisie zijn de drie actielijnen uit het Landelijk 
Programma Geweld hoort nergens thuis meegenomen, geconcretiseerd en uitgewerkt in een 
actieplan voor onze regio. Dit actieplan is de afgelopen jaren uitgevoerd vanuit de visie dat een 
effectieve aanpak van Huiselijk Geweld alleen kan plaatsvinden door een gemeenschappelijke 
inspanning van burgers, professionals en gemeenten. Professionals werken daarvoor over grenzen 
van de verschillende domeinen integraal samen; zoals woon/leefomgeving, zorgdomein en 
veiligheidsdomein. Een goede samenwerking staat centraal, omdat we ons gezamenlijke 
verantwoordelijk voelen voor de veiligheid van alle inwoners van 0 tot 100+ jaar. Om gezinnen en 
huishoudens goed te ondersteunen kijken we naar de problemen van alle gezinsleden en werken we 
systemisch. 
Veiligheid staat bij de aanpak voorop. Wij hanteren daarbij de visie van ‘gefaseerd samenwerken aan 
veiligheid’: eerst werken voor veiligheid en dan samen werken aan risico-gestuurde zorg en 
vervolgens aan herstelgerichte zorg.  
Om deze visie uitvoering te geven is gekozen voor de uitgangspunten ‘zo lokaal als mogelijk, zo 
regionaal als moet’ en het daadwerkelijk werken volgens het beginsel 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.  
De actielijn Eerder en beter in beeld begint bij het kunnen signaleren en bespreekbaar maken van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen IJsselland is er daarom veel aandacht voor de 
ontwikkeling en vergroting van kennis- en vaardigheden om alle vormen van huiselijk geweld te 
(h)erkennen en bespreekbaar te kunnen maken. 
Er is uitvoering gegeven aan een pilot Versterken lokale teams en Veilig Thuis. Hiertoe is per 
gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Veilig Thuis IJsselland. Daarnaast hebben 
de gemeenten op basis van het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale teams en 
gemeenten, ieder een ontwikkelplan gemaakt om voor de eigen organisatie te schetsen wat nodig is 
om tot uitvoering van de regiovisie te komen. Ook Veilig Thuis IJsselland heeft langs de thema’s uit 
het kwaliteitskader een ontwikkelplan gemaakt voor de eigen organisatie om zich te ontwikkelen tot 
expertisecentrum dat lokale teams na overdracht blijft ondersteunen door op benodigde momenten 
in en uit te voegen. 
De actielijn Stoppen en duurzaam oplossen heeft in IJsselland vorm gekregen met een door de regio 
opgesteld veiligheidsplan dat bruikbaar is voor gezinnen, lokale teams en netwerkpartners, de opzet 
van een kernteam MDA++ voor zeer complexe, langdurige veiligheidscasuïstiek, een aanpak 
traumasensitief werken en deelname aan de Drakentemmers. 
In het kader van de actielijn Specifieke groepen is verbinding gezocht met aandacht functionarissen 
Oudermishandeling in de regio en is de deskundigheid rondom ouderenmishandeling bevorderd. 
De actielijnen zijn ondersteund met een opleidingsprogramma dat toegankelijk is voor lokale teams, 
Veilig Thuis IJsselland en (bij beschikbaarheid) voor netwerkpartners. 
Over alle activiteiten is periodiek gecommuniceerd in een nieuwsbrief van Geweld hoort nergens 
thuis IJsselland. De kennis is gedeeld in webinars over kindermishandeling, partnergeweld, 
ouderenmishandeling en trauma en door het beschikbaar stellen van toolboxen.  
Met de lancering van de website Huiselijkgeweld-IJsselland.nl op 9 december 2022 ontstaat een 
centraal punt voor alle in IJsselland aanwezige kennis op het gebied van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
De resultaten van het programma Geweld hoort nergens thuis IJsselland, waaronder de ingezette 
versterking van lokale teams en de samenwerking met netwerkpartners die het afgelopen jaar is 
geïnitieerd, vormen een stevige basis voor de regionale ontwikkelingen en activiteiten in het kader 
van het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming. 
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Inleiding 
 
In april 2018 introduceerden de ministeries van V&J en VWS samen met de VNG het landelijke 
programma Geweld hoort nergens thuis. Reden om te komen tot dit programma was de constatering 
dat we er in Nederland onvoldoende in slagen een wezenlijk verschil te maken in het terugdringen 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ambitie van dit programma is: 
“Huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de 
cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, duurzaam te doorbreken.” 
 
In de Regiovisie Verbinden, Versterken, Innoveren 2021-2024 bouwt de regio voort op het beleid van 
de voorgaande jaren. Daarbij is rekening gehouden met maatschappelijke ontwikkelingen en nieuwe 
inzichten rondom huiselijk geweld, die soms vragen om heroverweging van de aanpak en om nieuwe, 
innovatieve vormen van samenwerking. 
 
De regio IJsselland heeft de actielijnen uit het Landelijk Programma Geweld hoort nergens thuis 
meegenomen in de geactualiseerde regiovisie en geconcretiseerd en uitgewerkt in een actieplan 
voor onze regio. In dit document kijken we terug naar de activiteiten die binnen de actielijnen zijn 
uitgevoerd en welke fundamenten hiermee zijn gelegd voor de aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling in IJsselland.  

Maatschappelijke urgentie  
 
Landelijk worden er periodiek prevalentieonderzoeken gedaan om vast te stellen hoe vaak huiselijk 
geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling voorkomt. Jaarlijks hebben in ons land naar 
schatting 200.000 volwassenen, 125.000 kinderen en circa 200.000 ouderen te maken met huiselijk 
geweld. Onder huiselijk geweld verstaan we niet alleen fysiek geweld, maar ook psychisch geweld, 
lichamelijke, affectieve of pedagogische verwaarlozing, seksueel geweld, of financiële uitbuiting. 
 
Regionaal zijn er geen gegevens beschikbaar hoe vaak huiselijk geweld, waaronder partnergeweld, 
ouderenmishandeling en kindermishandeling, voor komen. Wel zijn er gegevens over het aantal 
meldingen en adviezen die bij Veilig Thuis IJsselland binnenkomen. Verwey Jonker heeft in 2016-
2018 nader onderzoek gedaan op basis van deze gegevens. Daaruit zijn toen de volgende conclusies 
naar voren gekomen 
Inwoners van IJsselland die te maken hebben met kindermishandeling kenmerken zich als volgt: 

- 10% van de ouders is getraumatiseerd 
- 40% van de ouders heeft zelf geweld meegemaakt 
- 30% van de kinderen heeft trauma’s  

Risicofactoren die in IJsselland bovengemiddeld voorkomen, zijn werkloosheid, armoede en 
problematisch alcohol gebruik. 
 
Uit het rapport Kwestie van lange adem van Verwey Jonker (november 2020) blijkt  
dat gezinnen die gemeld worden bij Veilig Thuis te maken hebben met zowel veelvuldig of ernstige 
vormen van kindermishandeling of partnergeweld, als complexe problematiek.  
Het onderzoek maakt duidelijk dat de verschillende probleemcategorieën (kindermishandeling, 
partnergeweld of ouderenmishandeling) niet los van elkaar bekeken moeten worden. In het 
merendeel van de gezinnen is sprake van een opeenstapeling van problemen.  
In een periode van anderhalf jaar (tussen het eerste onderzoek in 2016-2017 en het tweede 
onderzoek 2018-2019) is het geweld na een integrale systemische aanpak van het huiselijk geweld in 
die gezinnen enorm afgenomen en daarmee verbetert de samenhangende problematiek zoals de 
emotionele onveiligheid en de traumaklachten van kinderen en ouders. Het percentage gezinnen 
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waar het geweld is gestopt bij de tweede meting, is 29%. Het percentage gezinnen waar nog sprake 
is van frequent of ernstig partnergeweld neemt 
af van twee derde naar een derde. Kindermishandeling (inclusief (mogelijk) getuige van 
partnergeweld) neemt ook af van 91% bij de eerste meting naar 66% bij de tweede meting. 
 
Tegelijkertijd constateert Verwey Jonker dat in meer dan de helft van de gezinnen nog steeds sprake 
is van ernstig of veelvuldig geweld (=jaarlijks meer dan 22 incidenten variërend van schelden, slaan, 
duwen, verwonden). Het voortduren van de kindermishandeling en partnergeweld heeft gevolgen op 
de korte maar ook voor de langere termijn voor kinderen. 
 
Verwey Jonker ziet echter ook werkzame elementen voor eens succesvolle aanpak huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Deze zijn: 

• De aandacht en de focus op veiligheid in het gezin is een belangrijke voorwaarde voor een 
succesvolle aanpak.   

• De complexe problematiek van deze gezinnen vraagt om een integrale systemische aanpak, 
waarbij de casusregie is belegd bij één partij 

• Zorgvuldige screening van de problematiek zodat de juiste hulp geboden wordt. 
• Kind centraal: hulpverlening gericht op kinderen. 
• Begeleiding is een kwestie van lange adem. 

 
De aandachtpunten intergenerationele problematiek, integraal en systemisch werken (oog voor 
problematiek ouder en kind) en goed kunnen (h)erkennen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling zijn expliciet meegenomen in de regiovisie 2021-2024. 

Regiovisie 2021-2024 Verbinden, versterken en innoveren 
 
Gemeenten en netwerkpartners in de regio IJsselland werken samen in de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Dat doen zij vanuit de volgende missie en visie: 
 
Missie 
Wij willen huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling zo veel mogelijk voorkomen 
en terugdringen, schade ervan beperken, recidive voorkomen en zo de cirkel van geweld en de 
overdracht van generatie op generatie doorbreken. 
 
Visie 
Een effectieve aanpak van Huiselijk Geweld kan alleen plaats vinden door een gemeenschappelijke 
inspanning van burgers, professionals en gemeenten. Professionals werken daarvoor over grenzen 
van de verschillende domeinen samen, zoals woon/leefomgeving, zorgdomein en veiligheidsdomein. 
Een goede samenwerking staat centraal, wij voelen een gezamenlijke verantwoordelijkheid rondom 
gezinnen en huishoudens. 
Veiligheid staat bij de aanpak voorop, in alle fasen van de aanpak van huiselijk geweld. Wij hanteren 
daarbij de visie van ‘gefaseerde ketenzorg’: eerst werken voor veiligheid en dan samen werken aan 
risico-gestuurde zorg en herstelgerichte zorg.  
 
Om deze visie uitvoering te geven is gekozen voor de uitgangspunten ‘zo lokaal als mogelijk, zo 
regionaal als moet’ en het daadwerkelijk werken volgens het beginsel 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur.  
Deze uitgangspunten hebben consequenties voor de wijze waarop lokale teams werken en hoe de 
samenwerking met netwerkpartners en in het bijzonder Veilig Thuis wordt vormgegeven.  
De lokale teams hebben een centrale rol bij de uitvoering van de regiovisie. Zij functioneren als 
nabije en deskundige professionals voor het gezin. Veilig Thuis voert haar wettelijke taak uit en voegt 
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daarnaast haar expertise in en uit waar nodig, door deze zo nabij als mogelijk te organiseren rondom 
de lokale teams.   
 
De lokale teams en Veilig Thuis maken beide deel uit van de zorg- en veiligheidsketen, maar hebben 
tevens ieder hun eigen (wettelijke) taken en opdrachten. De ontwikkeling van beide hangt hierdoor 
enerzijds nauw samen, maar vraagt anderzijds ruimte voor eigen autonome ontwikkeling.  
Lokale teams hebben een opdracht van preventie tot en met de begeleiding van herstel na escalatie 
en het komen tot duurzame veiligheid. Het nemen van proces- en/of casusregie bij 
veiligheidscasuïstiek vraagt van het lokale team (deels) nieuwe kennis en vaardigheden.  
Veilig Thuis richt zich vanuit haar wettelijke taken op advies en voorlichting en de inzet van diensten 
en onderzoek naar aanleiding van meldingen bij zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De wens om te ontwikkelen 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, vormt 
voor Veilig Thuis een organisatorische uitdaging. 
 
De regiovisie biedt een ontwikkelrichting voor samenwerking waarin lokale teams en Veilig Thuis 
beter aan elkaar worden verbonden en elkaars autonome ontwikkeling kunnen versterken.  

Programma Geweld hoort nergens thuis IJsselland 
 
De actielijnen uit het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis en de regiovisie vormen 
gezamenlijk de basis voor de activiteiten die zijn ondernomen in het regionaal programma Geweld 
hoort nergens thuis IJsselland. Deze actielijnen zijn onder meer gebaseerd op de eerder genoemde 
onderzoeken van Verwey Jonker. 
 
De drie actielijnen vanuit het landelijk programma zijn: 
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De titel van de regiovisie schetst de drie belangrijkste uitgangspunten in het beleid: 

o Verbinden: Veiligheid is van ons allemaal. We werken samen met gezin, het netwerk 
van het gezin en alle betrokken professionals aan het duurzaam stoppen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling: integraal, systemisch en over sectoren heen. 

o Versterken: Dit doen we zo lokaal als mogelijk en zo regionaal als moet; de lokale 
teams vervullen een centrale, vertrouwde rol naar het gezin. Experts voegen in/uit 
wanneer dit nodig is. Er wordt geen stokje overdragen, maar alle betrokkenen staan 
met elkaar rondom het gezin om huiselijk geweld duurzaam op te lossen. 

o Innoveren: We werken aan nieuwe vormen van samenwerking, meer kennis om 
eerder en beter te signaleren en huiselijk geweld en kindermishandeling op te 
lossen. Daar waar mogelijk maken we gebruik van nieuwe technologie. 

 
De actielijn Eerder en beter in beeld begint bij het kunnen signaleren en bespreekbaar maken van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Binnen IJsselland is er daarom veel aandacht voor de 
ontwikkeling en vergroting van kennis- en vaardigheden om alle vormen van huiselijk geweld te 
(h)erkennen en bespreekbaar te kunnen maken. 
Daarnaast is uitvoering gegeven aan een pilot Versterken lokale teams en Veilig Thuis. Hiertoe is per 
gemeente een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Veilig Thuis IJsselland. De gemeenten 
hebben op basis van het Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale teams en gemeenten, 
ieder een ontwikkelplan gemaakt om voor de eigen organisatie te schetsen wat nodig is om tot 
uitvoering van de regiovisie te komen. Ook Veilig Thuis IJsselland (VTIJ) heeft langs de thema’s uit het 
kwaliteitskader een ontwikkelplan gemaakt voor de eigen organisatie. 
Twee lokale teams uit Zwolle en VTIJ hebben tijdens een pilot gewerkt aan een vernieuwende manier 
van samenwerken waarmee het lokale team beter en indien mogelijk eerder in positie wordt 
gebracht om gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling te 
begeleiden naar een duurzame oplossing. 
Kadera heeft in samenwerking met de Jeugd GGZ een pilot uitgevoerd met betrekking tot 
traumasignalering bij kinderen in de opvang. 
 
De actielijn Stoppen en duurzaam oplossen heeft in IJsselland vorm gekregen met een door de regio 
opgesteld veiligheidsplan dat bruikbaar is voor gezinnen, lokale teams en netwerkpartners, de opzet 
van een kernteam MDA++ voor zeer complexe, langdurige veiligheidscasuïstiek, een aanpak 
traumasensitief werken en deelname aan de Drakentemmers. 
 
In het kader van de actielijn Specifieke groepen is verbinding gezocht met aandacht functionarissen 
Oudermishandeling in de regio  en is de deskundigheid rondom ouderenmishandeling bevorderd met 
webinars en een toolbox. 
 
Om gemeenten en netwerkpartners aan te laten sluiten bij deze activiteiten zijn werkgroepen 
ingericht waarin medewerkers van lokale teams, Veilig Thuis IJsselland, Kadera, Raad voor de 
Kinderbescherming, Jeugdbescherming Overijssel, William Schikker Stichting, Leger des Heils, WijZ 
Welzijn, Accare en Dimence hebben deelgenomen. 
 
De  actielijnen zijn ondersteund met een opleidingsprogramma dat toegankelijk is voor lokale teams, 
Veilig Thuis IJsselland en (bij beschikbaarheid) voor netwerkpartners. 
 
Over alle activiteiten is periodiek gecommuniceerd in een nieuwsbrief van Geweld hoort nergens 
thuis IJsselland. De kennis is gedeeld in webinars over kindermishandeling, partnergeweld en 
ouderenmishandeling en door het beschikbaar stellen van toolboxen.  
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Met de lancering van de website Huiselijkgeweld-IJsselland.nl1 ontstaat een centraal punt voor alle in 
IJsselland aanwezige kennis op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Hieronder volgt een korte beschrijving per activiteit. 
 
Actielijn Eerder en beter in beeld 
 
Bespreekbaar maken 
Het bespreekbaar maken van huiselijk geweld en kindermishandeling en de communicatie hierover is 
een constant aandachtspunt zowel regionaal als lokaal. Hiertoe worden regelmatig trainingen 
‘signaleren en bespreekbaar maken’ georganiseerd. 
 
Daarnaast zijn er webinars verzorgd over de regiovisie, ouderenmishandeling, kindermishandeling en 
partnergeweld en wordt periodiek een nieuwsbrief uitgebracht over het beleid en de projecten in 
IJsselland.  
 
Om huiselijk geweld meer onder de aandacht te brengen van professionals en inwoners van 
IJsselland  hebben we de buitententoonstelling Wij… doorbreken de cirkel van geweld naar IJsselland 
gehaald. Deze was zowel in Kampen als in Hardenberg te bezichtigen. Samen met de soroptimisten 
zijn we met passerende inwoners in gesprek gegaan over huiselijk geweld. Tijdens een webinar 
Doorbreek de cirkel is samen met een ervaringsdeskundige en professionals gesproken over 
partnergeweld, hoe het ontstaat, wat het betekent en hoe je kunt werken aan een gezonde relatie. 
 
Sterke lokale teams 
De lokale teams hebben een centrale positie in de begeleiding van huishoudens en gezinnen die te 
maken hebben met huiselijk geweld.  
Het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis heeft een Kwaliteitskader ontwikkeld dat als 
doel heeft gemeenten te ondersteunen in het inrichten en versterken van hun lokale (wijk)teams, 
zodat deze: 

• huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld kunnen krijgen,  
• zorgen over de veiligheid bespreekbaar kunnen maken,  
• gepaste zorg- en /of hulpverlening kunnen inzetten en  
• regie kunnen voeren.  

 
Het Kwaliteitskader geeft inzicht in waar een lokaal (wijk)team aan moet voldoen om de gestelde 
doelen te realiseren. Hiervoor is een vragenlijst ontwikkeld, genaamd de zelfscan. De zelfscan is door 
alle gemeenten gebruikt om een duidelijk beeld te krijgen in hoeverre de inrichting van hun lokale 
(wijk)teams voldoende is voor een effectieve signalering en aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. 
Op basis van de resultaten van de zelfscan kan de gemeente bepalen of, en zo ja op welke 
onderdelen, lokale (wijk)teams versterkt moeten worden. Het Kwaliteitskader richt zich daarmee op 
de opdracht gevende verantwoordelijkheid van gemeenten naar lokale (wijk)teams en de regierol die 
gemeenten hebben. Dit zorgt ervoor dat de gemeenten de kwaliteit van de aanpak van onveiligheid 
in gezinnen en huishoudens op een voldoende niveau kunnen borgen.  
Op basis van de resultaten van de zelfscan heeft elke gemeente een ontwikkelplan opgesteld waarin 
is aangegeven hoe aan de kwaliteitstandaarden wordt gewerkt. Veilig Thuis IJsselland heeft een 
ontwikkelplan opgesteld langs dezelfde thema’s, waarmee de ontwikkeling van VTIJ tot 
expertisecentrum kan worden gevolgd.  

 
1 De website huiselijkgeweld-ijsselland.nl wordt gelanceerd op 9 december 2022. 
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De voortgang op de uitvoering van de ontwikkelplannen wordt twee keer per jaar gerapporteerd aan 
het bestuurlijk overleg huiselijk geweld van de regio IJsselland. 
 
Vernieuw(en)de samenwerking lokale teams en Veilig Thuis 
Tijdens een pilot van twee lokale teams, Sociaal Wijkteams (SWT), in Zwolle en Veilig Thuis is een 
eenduidige werkprocesbeschrijving gemaakt van de start/overdracht de veiligheidscasuïstiek. Hierbij 
is inzicht verkregen in de vormgeving van de samenwerking en de daarbij behorende taken en 
verantwoordelijkheden van het SWT en VTIJ.  
Het gezamenlijk optrekken maakt het overdragen en oppakken van veiligheidscasuïstiek efficiënter 
en effectiever. Er is daadwerkelijk gevoeld en beleefd dat het SWT en VT 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 SWT krijgen ieder een eigen gezicht voor de inwoner, 
waardoor het begrip en de bereidheid tot meewerken aan / aanpakken van de geboden 
ondersteuning vergroot wordt. Door een eerdere overdracht kan de SWT dichter na het incident 
contact leggen met de betrokkenen waardoor deze beter in staat zijn een hulpvraag te formuleren 
en hulp te accepteren. 
Deze manier van samenwerken wordt de komende periode in alle gemeenten geïntroduceerd. Om 
de lokale teams en Veilig Thuis medewerkers mee te nemen in de vernieuw(en)de samenwerking is 
een infographic gemaakt en verspreid. 
 
Pilot trauma bij kinderen in de opvang 
Kadera en Jeugd GGZ van Dimence hebben in 2020 een pilot gedaan waarin is getoetst of het 
vroegtijdig betrekken van de Jeugd ggz bij kinderen in de opvang bijdraagt aan het eerder in beeld 
krijgen van signalen om zo latere trauma’s te voorkomen. Uit de pilot is gebleken dat eerder inzicht 
in signalen ertoe leidt dat deze sneller kunnen worden opgepakt en daardoor behandeling niet altijd 
nodig is.  
Eén van de succesfactoren bleek de toezegging van de Jeugd ggz -voor de duur van het project- zorg 
te dragen voor directe toegang tot behandeling van de kinderen uit de opvang, die ingeschreven 
stonden in de gemeente Zwolle. 
Kadera en Dimence delen de visie dat trauma bij kinderen direct behandeld of opgepakt moeten 
worden, voordat deze worden toegedekt en er een groot risico ontstaat op complexe 
gedragsproblematiek op latere leeftijd en mogelijk zelfs het plegen van huiselijk geweld als 
volwassene. Door snelle inzet van de juiste begeleiding en/of behandeling is er minder risico op 
intergenerationele overdracht van de problematiek.  
 
Actielijn Stoppen en duurzaam oplossen  
 
Veiligheidsplan om samen te werken aan veiligheid 
Wanneer er sprake is van onveilige situaties wordt door de professionals in samenspraak met het 
gezin een veiligheidsplan opgesteld. In het veiligheidsplan wordt beschreven waarom het plan wordt 
gemaakt, wat de onveilige situatie is, wat er moet gebeuren om de veiligheid te herstellen, en wie 
(gezin, het eigen netwerk en professionals) welke acties uitvoert.  
Het veiligheidsplan is in een werkgroep bestaande uit medewerkers van lokale teams en 
netwerkpartners, zoals Jeugdbescherming Overijssel, de Raad voor de Kinderbescherming en Veilig 
Thuis, en met medewerking van een ouder vereenvoudigd zodat dit voor iedereen werkbaar en 
begrijpelijk is. 

 
Tijdens presentaties bij lokale teams om de implementatie van het ‘gefaseerd samenwerken aan 
veiligheid’ kracht bij te zetten, is het vereenvoudigde veiligheidsplan geïntroduceerd, een kort filmpje 
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vertoond waarin de theorie van gefaseerd samenwerken aan veiligheid aan de praktijk is gekoppeld 
en is een infographic van de regiovisie beschikbaar gesteld. 
 
Structurele beschikbaarheid MDA++ 
Het realiseren van een aanpak MDA++ (Multidisciplinaire aanpak intersectoraal (+) en specialistisch 
(+) ) is expliciet opgenomen in de Regiovisie Huiselijk Geweld IJsselland om ‘ernstig, structureel 
huiselijk geweld’ duurzaam te helpen oplossen. Tijdens een pilot in 2021 is aangetoond dat de 
MDA++ aanpak een toegevoegde waarde heeft voor een specifieke groep huishoudens/gezinnen in 
IJsselland. Daarom is eind 2021 besloten MDA++ structureel beschikbaar te stellen. 

 
Juist voor gezinnen die al jaren te maken hebben met structureel huiselijk geweld en waar 
hulpverleners ook al jaren hulp en ondersteuning bieden maar het niet lukt om tot het doorbreken 
van het geweld te komen, is de aanpak MDA++ bedoeld. 
De werkwijze die in onze regio is gekozen, legt de focus op de ondersteuning van de 
bestaande hulpverlening. MDA++ neemt de casus niet over maar kan worden gevraagd om de 
reguliere aanpak te evalueren, analyseren, ondersteunen en aan te vullen. Na een brede en 
zorgvuldige analyse van de problematiek over meerdere generaties heen en van de eerder 
aangeboden hulpverlening worden mogelijke, nieuwe of aanvullende interventies besproken waar 
de reguliere hulpverlening mee verder kan. 
 
Traumasensitief werken 
Traumasensitief werken is een van de kwaliteitsstandaarden in het Kwaliteitskader Werken aan 
veiligheid voor lokale teams. Bijna alle gemeenten geven aan nog niet (voldoende) traumasensitief te 
werken, deels vanwege onvoldoende kennis. Ook Veilig Thuis IJsselland stelt zichzelf de vraag vanuit 
haar monitoringsrol of er bij het organiseren en herstellen van de directe veiligheid en het bereiken 
van de stabiele veiligheid wel voldoende oog voor, en kennis van trauma bij het gezin of bij het 
individuele kind is. We hebben daarom ingezet op het vergroten van de kennis en vaardigheden rond 
traumasensitief werken.  
De werkgroep Trauma heeft onder meer de volgende producten ontwikkeld:  

- Signalenkaart om trauma’s bij kinderen en volwassenen te (h)erkennen 
- Screeningsinstrumenten voor kinderen en volwassenen met handleidingen 
- Overzicht van alle trauma-behandelmogelijkheden en behandelingsinstellingen in IJsselland 
- Webinar waarin is toegelicht wat trauma is, hoe het kan worden herkend met behulp van de 

signalenkaart, hoe de screeningsinstrumenten kunnen worden toegepast en wat de 
verschillende behandelingsmogelijkheden inhouden. 

 
Drakentemmers 
De regio IJsselland neemt deel aan het landelijk ‘Expertiseplatform Drakentemmers’, het 
Expertiseplatform Trauma en Gehechtheid na Huiselijk Geweld. 2 Het overkoepelende doel van 
Drakentemmers is om een beter beschikbaar behandelaanbod te creëren voor slachtoffers en 
plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Inmiddels telt IJsselland 7 drakentemmers die de 
leerlijn voor behandelaren hebben gevolgd.  
De Drakentemmers hebben in 2022 tevens een leerlijn voor professionals ontwikkeld. Hieraan is 
inmiddels door een honderdtal professionals van lokale teams en netwerkpartners deelgenomen. 
Deze trainingen zijn erop gericht trauma beter te signaleren. 
 

 
2 https://www.drakentemmers.nl  
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Actielijn Specifieke groepen 
 
Aanpak ouderenmishandeling  
Ouderenmishandeling is een vaak niet (h)erkende vorm van huiselijk geweld. Het betreft hier niet 
alleen fysiek geweld, maar ook psychisch geweld, verwaarlozing, seksueel geweld, financiële 
uitbuiting of overbelaste mantelzorg.  
De werkgroep Ouderenmishandeling heeft zich bezig gehouden met het ontwikkelen van activiteiten 
en materialen om aandacht functionarissen en uitvoerend professionals meer inzicht te geven in het 
fenomeen Ouderenmishandeling: hoe kan dit worden gesignaleerd en hoe kan dit bespreekbaar 
worden gemaakt met zowel het slachtoffer als de (potentiële) pleger. Er is  zowel in 2021 als in 2022 
op de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling een webinar georganiseerd over dit thema. 
Daarnaast is er een toolbox samengesteld die is gedeeld met aandacht functionarissen 
ouderenmishandeling van diverse organisaties. 
De werkgroep heeft meegewerkt aan de totstandkoming van een training Ouderenmishandeling met 
behulp van een VR-bril die de zorginnovatie prijs 2022 heeft gewonnen.  
 
Kennis en vaardigheden 
Op basis van het Kwaliteitskader en de opleidingsbehoefte van gemeenten en netwerkpartners is 
een opleidingsplan opgesteld. In het opleidingsplan is aangegeven welke kennis en vaardigheden 
nodig zijn en welke opleidingen en trainingen hierbij passen. Twee keer per jaar is een 
opleidingskalender met trainingen aangeboden waarop gemeenten en netwerkpartners zich kunnen 
inschrijven. De trainingen zijn in 2021 en 2022 gesubsidieerd vanuit het programma Geweld hoort 
nergens thuis. De trainingen omvatten: 

- Signaleren en bespreekbaar maken 
- Top 3, gefaseerd samenwerken aan veiligheid 
- Traumasensitief werken 
- Systemisch werken 
- Intercultureel werken 
- Ouderenmishandeling 
- Seksueel geweld door Centrum Seksueel Geweld 
- Mensenhandel door coördinator mensenhandel 

  
Daarnaast zijn webinars georganiseerd over de regiovisie, kindermishandeling (2x), partnergeweld en 
ouderenmishandeling (2x) en traumasensitief werken. Deze webinars kunnen worden teruggekeken. 
 
Aanpak huiselijk geweld na 2022 
 
Eind 2022 komt het programma Geweld hoort nergens thuis ten einde, maar de aanpak huiselijk 
geweld en kindermishandeling gaat door. De activiteiten die de afgelopen jaren zijn uitgevoerd 
hebben een stevig fundament gelegd voor deze aanpak. 
De regiovisie Verbinden, Versterken, Innoveren 2021-2024 biedt de koers die wordt gevaren. 
Gemeenten en netwerkpartners hebben deze visie omarmd. De ontwikkelplannen van de gemeenten 
en Veilig Thuis IJsselland bevatten concrete acties en tijdlijnen om deze ook tot uitvoering te 
brengen. Andere netwerkpartners, zoals Kadera, politie, GI’s en GGZ hebben inmiddels aangegeven 
te willen aansluiten bij de diverse ontwikkelingen. Zij zien meerwaarde in het gezamenlijk volgen van 
trainingen om onder meer het gefaseerd samenwerken aan veiligheid verder invulling te geven. In 
dat kader willen ze ook onderzoeken hoe ze kunnen aanhaken bij / anders kunnen samenwerken 
met de lokale teams in lijn met de werkwijze die nu met Veilig Thuis is afgesproken. 
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Het programma Geweld hoort nergens thuis heeft een sterke impuls gegeven aan de samenwerking 
tussen gemeenten en netwerkpartners. Ook inhoudelijk zijn er belangrijke stappen gezet in de 
aanpak. Dit is bijzonder waardevol met het oog op het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Het is daarom essentieel dat deze coöperatieve houding wordt benut om in de 
komende jaren met deze netwerkpartners goede samenwerkingsafspraken te maken en zo de 
aanpak huiselijk geweld verder te borgen.  
 
De regio IJsselland heeft een goede basis. Hierop moet worden doorgebouwd om ook daadwerkelijk 
het verschil te kunnen gaan maken en samen met gemeenten, netwerkpartners en inwoners aan 
iedereen in IJsselland een veilige thuisomgeving te bieden. Veiligheid is immers van ons allemaal. 
 
Wat moet er gebeuren om de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in IJsselland verder te 
ontwikkelen? 
 
Integrale, systemische aanpak 
Uit alle recente onderzoeken blijkt dat een integrale, systemisch aanpak de enige aanpak is die leidt 
tot het duurzaam stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit betekent dat er aandacht 
moet zijn voor alle leden van het gezin; van 0 tot 100+ jaar en ieder met zijn eigen problematiek. 
Daarbij moet oog zijn voor de individuen en de interactie tussen de individuen. Zo vraagt intieme 
terreur tussen partners waar kinderen al dan niet getuige van zijn, een andere aanpak dan 
kindermishandeling als gevolg van opvoedkundige onmacht. Om hieraan goede invulling te geven is 
nog veel te doen, zowel in kennis en vaardigheden als in organisatorische inrichting van lokale teams 
en de samenwerking met netwerkpartners. 
 
Sterke lokale teams 
In de ontwikkelplannen is volop aandacht voor het verder versterken van lokale teams. Nog niet alle 
medewerkers beschikken over het gewenste kennis en vaardighedenniveau. Vooral WMO-
medewerkers zijn vaak nog onvoldoende bekend met veiligheidscasuïstiek en de begeleiding hiervan. 
Daarnaast vraagt de betrokkenheid van het lokale team in alle drie fasen van het gefaseerd 
samenwerken aan veiligheid aandacht. De regiefunctie van het lokale team, waarmee het zicht op 
veiligheid wordt geborgd, krijgt vorm en betekenis door de betrokkenheid in alle fasen. 
Tot nog toe heeft het lokale team weinig tot geen bemoeienis bij de derde, de herstelfase. Deze fase 
is echter wezenlijk voor het duurzaam stoppen van het huiselijk geweld. De versterking van lokale 
teams met kennis, heldere werkprocessen en goede samenwerking met netwerkpartners blijft 
essentieel in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. 
 
Blijvend opleidingsprogramma  
Om de kennis en kunde op het gewenst niveau te krijgen en te houden is een blijvend 
opleidingsprogramma nodig. Hierin kunnen naast de basistrainingen, ook vervolgtrainingen of meer 
gespecialiseerde trainingen (over vormen van geweld, doelgroepen of bijzondere omstandigheden) 
een plaats krijgen. Het verdient de voorkeur om een basisopleidingsprogramma regionaal aan te 
bieden, zodat de samenwerking van lokale teams en netwerkpartners hiermee eveneens kan worden 
gevoed en versterkt.  
 
Samenwerking met netwerkpartners 
Nu Veilig Thuis, indien nodig, expertise in en uitvoegt bij lokale teams, geven ook andere 
netwerkpartners aan graag aan te sluiten. Hiermee ontstaat de mogelijkheid met elkaar de 
hulpverlening daadwerkelijk rondom en samen met het gezin en het eigen netwerk te laten 
plaatsvinden. De komende periode moeten de mogelijkheden om met netwerkpartners tot nadere 
samenwerking te komen verder worden verkend en waar mogelijk bekrachtigd. Hiermee lijkt een 
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beweging in gang te zijn gezet die voortgang kan vinden in het Toekomstscenario kind en 
gezinsbescherming. 
 
Structureel werken aan complexe casuïstiek 
De ervaring leert dat zelfs met sterke lokale teams en goede samenwerking met netwerkpartners 
soms casuïstiek naar voren komt waar een doorbraak in de onveiligheid haast onmogelijk lijkt. Om 
deze complexe, vaak intergenerationele, langdurige casuïstiek goed te kunnen begeleiden is de 
structurele ondersteuning door MDA++ en een adequate trauma-aanpak door de inzet van 
drakentemmers, maar ook voldoende training en instrumenten voor professionals, vereist. Dit vraagt 
ook in de komende periode aandacht. 
 
Blijvende aandacht voor specifieke groepen 
De afgelopen periode is aandacht gegeven aan ouderenmishandeling. Hoewel hiermee een goede 
basis is gelegd, krijgt ouderenmishandeling nog niet altijd de aandacht die het nodig heeft. Hetzelfde 
geldt voor andere specifieke groepen. Daarom is blijvende aandacht voor ouderen, maar ook voor 
onder meer plegers, ervaringsdeskundigen, eerwraak en stalking essentieel om huiselijk geweld 
duurzaam terug te dringen.  
 
Samenhang met Toekomstscenario kind en gezinsbescherming 
Het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis is per 1 juni 2022 opgegaan in het 
Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming. Dit scenario richt zich op een andere manier van 
werken in de zorg & strafketen; gezinsgericht, rechtsbeschermend en transparant, eenvoudig en 
lerend. Wanneer we nader inzoomen op de doelen van het Toekomstscenario wordt zichtbaar dat de 
resultaten van het regionaal programma Geweld hoort nergens thuis IJsselland hiervoor een goed 
fundament bieden. 
Binnen het Toekomstscenario wordt eveneens gewerkt met actielijnen en een regionale aanpak.  
Actielijn 1 is gezinsgericht, waarbij lokale teams eenzelfde centrale rol hebben als in het kader van 
Geweld hoort nergens thuis. Ook hierbij staan gefaseerd samenwerken aan veiligheid, integraal en 
systemisch werken voorop en wordt gebruik gemaakt van het Kwaliteitskader werken aan veiligheid 
voor lokale teams en gemeenten. Daarnaast wordt expliciet aandacht geschonken aan MDA ++. 
Actielijn 2 van het Toekomstscenario heet Lerend. Hiermee wordt bedoeld het continu leren en 
reflecteren met ruimte voor innovatie en doorontwikkeling. Het huidige opleidingsprogramma kan 
hierbij dienen als basis. 
Actielijn 3 is Eenvoudig. Hiermee wordt bedoeld zo eenvoudig mogelijk te werken met kinderen en 
gezinnen, werkelijk aan te sluiten en naast het gezin te gaan staan. Met de nieuwe 
samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis is hiertoe de basis gelegd. De komende jaren kan deze 
basis gebruikt worden om andere netwerkpartners aan te laten sluiten. 
De laatste actielijn, actielijn 4, is genoemd Rechtsbeschermend en transparant. Hierbij gaat het om 
het geven van goede informatie over wie wat doet, hoe er met persoonsgegevens wordt omgegaan, 
het betrekken van het gezin bij besluitvorming en de mogelijkheden om op te komen tegen 
besluiten. Ook voor deze actielijn is al een fundament gemaakt binnen Geweld hoort nergens thuis 
met Veiligheidsplan, waarin afspraken staan die samen met het gezin zijn gemaakt.  
 
De ingezette versterking van lokale teams en de samenwerking met de netwerkpartners die het 
afgelopen jaar is geïnitieerd, kunnen uitstekend worden benut voor de ontwikkelingen die nu nodig 
zijn. Het verdient daarom aanbeveling om de resultaten van het programma Geweld hoort nergens 
thuis te gebruiken bij de regionale uitwerking van de samenwerking en de voortzetting van 
activiteiten in het kader van het Toekomstscenario. 
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Onderzoek en monitoring 
Om de voortgang op de uitvoering van de regiovisie te borgen is het van belang vast te houden aan 
de periodieke voortgangsrapportages op ontwikkelplannen. Afgesproken is dat er eenmaal per jaar 
een rapportage plaatsvindt op basis van de zelfscan behorend bij het Kwaliteitskader Werken aan 
veiligheid voor lokale teams en gemeenten, en dat er eenmaal per jaar een meer kwalitatief 
inhoudelijke rapportage wordt verzorgd. In 2022 zijn deze rapportages voor het eerst aangeboden, 
Om deze rapportages inhoudelijk en op de voortgang interessant en waardevol te laten zijn, is het 
aan te bevelen voorafgaand aan de rapportage een werkbijeenkomst met (beleids)medewerkers van 
alle IJssellandse gemeenten en samenwerkende netwerkpartners te organiseren. Tijdens deze 
werkbijeenkomst kan informatie voor de rapportage worden opgehaald, maar tevens het gebruik 
van de terminologie (men spreekt meer één taal) worden afgestemd. Daarnaast werkt het 
uitwisselen van successen en uitdagingen inspirerend en kunnen aanknopingspunten worden 
geïdentificeerd voor verdere samenwerking tussen gemeenten en/of tussen gemeenten en 
samenwerkingspartners. 
 
Onderzoeksinstituut Verwey Jonker doet vervolg onderzoek naar de integrale behandeling van 
gezinsleden bij huiselijk geweld. Dit onderzoek kan aanvullende inzichten opleveren die kunnen 
worden ingevoegd in de IJssellandse aanpak van huiselijk geweld. 
 
In 2022 zijn verkennende gesprekken gevoerd met GGD IJsselland voor een onderzoek naar 
ouderenmishandeling in de regio. In verband met een heroriëntatie bij de GGD zijn deze gesprekken 
on hold gezet, maar wellicht zijn er in 2023 mogelijkheden dit onderzoek verder uit te werken en uit 
te voeren. 
 
Dit onderzoek en monitoring vormen eveneens relevante en waardevolle input voor de verdere 
ontwikkelingen rondom het Toekomstscenario kind en gezinsbescherming. 
 
Benodigde structuur 
De regio IJsselland kenmerkt zich door een grote samenwerkingsbereidheid. Zowel bij gemeenten als 
netwerkpartners is het gevoel van urgentie met betrekking tot het duurzaam stoppen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling aanwezig. De regiovisie is breed omarmd en daarmee is de basis voor 
samenwerking gelegd. Om deze coöperatieve houding te bestendigen en verdere ontwikkeling in 
IJsselland te stimuleren blijft de bestaande structuur van een bestuurlijk overleg  en ambtelijk 
overleg huiselijk geweld en kindermishandeling nodig. Hiermee blijft het onderwerp ook 
beleidsmatig op de agenda en kan gezamenlijk worden gewerkt aan doorontwikkeling.  
Het effect van de bestuurlijke en beleidsmatige aandacht wordt bevestigd door de wens van 
netwerkpartners om zowel op bestuurlijk als op managementniveau aan te sluiten bij de 
ontwikkelingen. Daarom is het aan te bevelen om jaarlijks een moment te plannen om met 
gemeenten en netwerkpartners de stand van zaken te beschouwen en speerpunten voor een 
volgende periode te bespreken.  
Een coördinator/aanjager huiselijk geweld en kindermishandeling kan hierbij een belangrijke 
onafhankelijke, verbindende en faciliterende rol spelen.  
 


