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• Waarom aan de slag met huiselijk geweld en kindermishandeling?

• Wat werkt?

• Wat kunnen bestuurders en managers doen?

• Wat kunnen raadsleden doen?

Aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling





• 12% van de Nederlandse bevolking was ooit slachtoffer van dagelijks/wekelijks 
geweld

• 45% van de bevolking was ooit slachtoffer van herhaald huiselijk geweld

• In de periode mrt 2019-mrt 2020 zijn 1.200.000 mensen van 16 jaar of ouder 
slachtoffer geweest van minstens één incident van fysiek huiselijk geweld en/of 
seksueel geweld. Bij 820.000 van hen ging het om structureel geweld.

• Minimaal 90.000 tot 127.000 kinderen (0-17 jaar) is jaarlijks slachtoffer van ten 
minste één vorm van kindermishandeling. Ongeveer 3% van alle kinderen.

Grootste geweldsprobleem in 
Nederlandse samenleving



Levenslange en 
intergenerationele gevolgen...

• 15% van de bevolking ervaart negatieve 
gevolgen van huiselijk geweld uit het 
verleden

• Van betrokken ouders heeft 44 procent zelf 
als kind één of meer vormen van huiselijk 
geweld meegemaakt. 

• Vier op de tien kinderen heeft 
traumatische klachten (bijv PTSS, depressief 
angst)

• Een op de drie kinderen gebruikt later zelf 
geweld

... en hoge maatschappelijke 
kosten



Wat weten we?

• Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn 
meestal onderdeel van veelvoud aan 
complexe problematiek

• Meestal blijven huiselijk geweld en 
kindermishandeling nog onopgemerkt. Naar 
schatting een derde is in beeld.

• Het lukt steeds vaker en sneller om het 
geweld te stoppen na melding bij Veilig Thuis

• Anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis is in 
70% van gezinnen nog sprake van geweld; 
fysiek geweld neemt sneller af dan 
psychologisch geweld

• Als geweld in een gezin helemaal stopt, is het 
welzijn van het gezin vrijwel gelijk aan het 
Nederlands gemiddelde. 



Wat werkt?

• Multidisciplinair; kennis van alle professionals wordt betrokken*

• Gezamenlijke professionele verantwoordelijkheid voor de veiligheid

• Systeemgerichte aanpak, dus op alle leden van het gezin

• Focus op veiligheid in een gefaseerde aanpak

• Concreet maken

• Gezin zelf aan tafel incl kinderen

• Casusregie bij 1 partij

• Lange adem

En dus:

• Het geweld neemt sterker af of stopt als Veilig Thuis, de vrouwenopvang 
en de MDA++ aanpak betrokken zijn.

Onderzoek Verwey-Jonker Instituut (2021)

Stoppen en  Duurzaam Oplossen





• Eigen oordeel en organisatie ontstijgen: effectief samenwerken

• Handelingsverlegenheid: erbij blijven en concreet maken

• Langer hulp en ondersteuning

• Financieringsdiscussies

• Gegevensdeling

• Maatwerkoplossingen

Waarom is dat moeilijk?

-----structureel onveilig-------structureel onveilig -----structureel 
onveilig-----structureel onveilig-----

Acuut gevaar: 
direct ingrijpen 
is nodig.

Acuut gevaar: 
direct ingrijpen 
is nodig.

MDA+
+



Praktische randvoorwaarden: 

• oplossingen buiten organisatie of gebaande paden

• tijd voor lange adem: niet van crisis naar crisis

• financieringsoplossingen 

• afspraken gegevensdeling maken en nakomen

• faciliteren van leren en opleiden

• juiste kennis en ervaring in organisatie

• ...

Hoe maken bestuurders/managers dit mogelijk? I



Inhoudelijke randvoorwaarden

• Verbinden van partners in gezamenlijke visie op gewenste praktijk 
en doelstellingen

• Vertalen gewenste praktijk in opdrachten en inkoop

• Bevragen partners en professionals op realiseren gewenste praktijk

• Casusbespreking

• Monitoren: VT, wijkteams, GI, vrouwenopvang, politie en justitie

Hoe maken bestuurders/managers dit mogelijk? II



Integrale sturing zorg & veiligheid

• Regionale afstemming op inhoud, doelen en randvoorwaarden

• Breder dan HG & KM

• Burgemeesters, wethouders, VT, vrouwenopvang, politie, OM (GI, 
onderwijs, GGZ, jeugd....)

• Landelijke en regionale monitoring

• Allen voor Een

Hoe maken bestuurders/managers dit mogelijk? III





Prioritaire thema’s GHNT:

Cruciale voorwaarden:

• Werken volgens de visie gefaseerde ketenzorg

• Integrale sturing op de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

• Inrichten MDA++

• Versterken lokale (wijk)teams (kwaliteitskader Werken aan veiligheid)



• Urgentie en verantwoordelijkheid

• Lange adem

• Wanneer doen we het goed?

• Impactmonitor - vast moment?

• Werkwijze toetsen

Mogelijkheden voor de raad



• Nieuw kabinet

• Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming

• Actuele vraagstukken versus de lange adem

• Taal: twee benaderingen

Wat brengt de toekomst?
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Met onze integrale aanpak op Zorg & Veiligheid willen we met 
“Allen voor één” het verschil maken voor diverse kwetsbare 
mensen, hun naasten en de omgeving. 

Het kan gaan om:
- overlastgevende of criminele jeugd

- personen met verward gedrag

- slachtoffers en plegers van huiselijk geweld

- ex-gedetineerden die terugkeren naar de samenleving

- geradicaliseerde personen

- betrokkenen bij mensenhandel. 

Zorg & Veiligheid/Allen voor Eén

http://www.google.nl/url?url=http://www.zorgwelzijn.nl/GGZ/Nieuws/2015/2/Den-Haag-weet-nu-wel-raad-met-verwarde-mensen-1698999W/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0CBYQwW4wAGoVChMI1equ39XGxwIVARUUCh1X3gAI&usg=AFQjCNFb8ACeGta-DEm5SlbX1bYUWR1U9Q


Met een integrale, domein overstijgende aanpak zorg, veiligheid en sociaal:

✓ de veiligheid (structureel) herstellen

✓ snellere en passende zorg verlenen aan kwetsbare inwoners. 

Personen krijgen weer grip op hun leven en het risico van terugval / onveiligheid 
wordt verkleind. Met de aanpak komen tot een merkbaar verschil voor kwetsbare 
inwoners en een werkbaar verschil voor professionals in de regio Zaanstreek-
Waterland. De aanpak draagt bij aan het bevorderen van de lichamelijke en 
mentale gezondheid en het tegengaan van kansenongelijkheid.

Ambities op Zorg & Veiligheid



✓ Sinds 2019 werken de acht gemeenten en betrokken partners in de regio Zaanstreek-Waterland samen 
aan gezamenlijke vraagstukken op zorg & veiligheid, onder de noemer “Allen voor Een”

✓ Op basis van de ontwikkelingen in de omgeving (“van buiten naar binnen werken”) is een aantal 
prioriteiten gesteld, met het uitgangspunt “Lokaal Tenzij”: 

• Regionale overlegstructuur Zorg & Veiligheid (zowel ambtelijk als bestuurlijk)

• Geweld hoort nergens thuis en doorontwikkeling Veilig Thuis 

• Aanpak personen met verward (of onbegrepen) gedrag en Wet verplichte ggz (Wvggz)

• Inrichting/doorontwikkeling Zorg- en Veiligheidshuis

• Informatiedeling

• Optimalisering jeugdbeschermingsketen

Regionale samenwerking Allen voor Eén





Betrokken partners (niet limitatief…)



Regionaal Actieplan Zaanstreek-Waterland 2020-2021

“Geweld hoort nergens thuis”

Op maat, passend 
en flexibel

Communicatiecampagne
inwoners  bv ikzitklem.zaanstad.nl

Voorlichting en training meldcode

Aandachtsfunctionarissen

Versterken lokale teams

Samen werken aan Veiligheid 

Werkafspraken VT/LT/JT/ZVH 

Gegevensuitwisseling 

Aanpak “Ernstig Huiselijk geweld  

Afstemmen met aanbieders van 
passend aanbod 

Trauma behandeling 

Inzet ervaringsdeskundigheid HG 

Zorg- en Beschermingsarrangementen
Verwey Jonker 
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Bedankt voor uw aandacht! 


