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18 van de 28 regio’s hebben 
stappen gezet als het gaat om de 
implementatie van het kwaliteitskader 
Werken aan veiligheid voor lokale 
(wijk) teams en gemeenten.

Stappen in 2021

28 van de 28 regio’s zijn 
voornemens om in 2021 stappen te 
zett en ten aanzien van het versterken 
van de lokale (wijk)teams.

VERSTERKEN LOKALE (WIJK)TEAMS

Ten opzichte van 2019 is het aantal regio’s dat aangeeft  een MDA++ structureel te hebben 
gerealiseerd gestegen van vijf naar zes van de 28 regio’s. In twaalf van de 28 regio’s is een 
MDA++ pilot gaande en zeven van de 28 regio’s geven aan dat een MDA++ in ontwikkeling is.

 Kansen: uit onderzoek blijkt dat het geweld sterker afneemt of 
stopt in gezinnen, die hulp of ondersteuning hebben ontvangen 
van instellingen die gespecialiseerd zijn in de aanpak van huiselijk 
geweld, zoals MDA++

Knelpunten: organiseren bestuurlijk draagvlak en inrichten 
samenwerking op uitvoeringsniveau vragen veel tijd

MDA++

MDA++ STRUCTUREEL 
GEREALISEERD
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Infographic bij de vijfde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis

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

• werken volgens de visie is echter nog niet vanzelfsprekend
• daarom worden in de komende anderhalf jaar 

in alle regio’s stappen gezet om de visie verder 
te implementeren

VISIE
GEFASEERDE 
KETENZORG

VAN DE 28 REGIO'S11 hebben professionals getraind in het 
werken volgens de visie gefaseerde 
ketenzorg

VAN DE 28 REGIO'S28 geven aan dat het werken volgens de 
visie gefaseerde ketenzorg onderdeel 
uitmaakt van de regiovisie

Alle regio’s geven aan dat het werken volgens de visie 
gefaseerde ketenzorg onderdeel uitmaakt van de regiovisie 
aanpak huiselijk geweld en kindermis handeling. In drie 
van de 28 regio’s is het werken volgens de visie eveneens 
opgenomen in de inkoop- en/of subsidievoorwaarden. 
In elf van de 28 regio’s zijn (een deel van de) professionals 
getraind in het werken volgens de visie, en vijf van deze 
elf regio’s geven aan dat professionals ook op deze 
 manier werken. 



Een reizende binnen- en buiten-expositie met krachtige 
portrett en en indringende verhalen van mensen die de 
cirkel van geweld hebben doorbroken en zo huiselijk 
geweld en kinder mishandeling bespreekbaar te maken 
en uit de taboesfeer te halen.

Naast de genoemde gemeenten lopen gesprekken met nog 15 
gemeente voor 2021 en 2022.

htt ps://vng.nl/artikelen/wijdoorbreken-de-cirkel-van-geweld

Het bestuurlijk verbinden van zorg en 
veiligheid als cruciale randvoorwaarde 
om in de praktijk duurzame veiligheid 
te kunnen realiseren 

WIJ… 
doorbreken 
de cirkel 
van geweld

• vertraging in uitvoering regionale 
ambities

•  toegenomen publieke aandacht 
voor het thema huiselijk geweld 
en kindermishandeling

•  de verbetering van de samenwerking 
tussen de betrokken partijen, zoals 
scholen, gemeenten en Veilig Thuis

•  nieuwe manieren om (potentiële) 
slachtoff ers te bereiken, zoals de 
chatfunctie van Veilig Thuis

IMPACT COVID-19
INTEGRALE STURING
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Start 12 november 2020 WIJ…
Rott erdam Arnhem
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Groningen
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In 13 regio’s zijn anderhalf jaar lang 
gezinnen met kinderen gevolgd waar 
partnergeweld of kindermishandeling 
speelt. In die anderhalf jaar is het 
 geweld zichtbaar afgenomen. Maar 
toch duurt het geweld in meer dan 
de helft  van de gezinnen voort.

Duidelijke afname 
van geweld

IMPACT 
IN BEELD

•  de impactmonitor is aangevuld met nieuwe indicatoren en gegevens, onder meer over de prevalentie 
van  huiselijk en seksueel geweld en over het welbevinden van gezinnen waar huiselijk geweld of 
 kindermishandeling heeft  gespeeld

•  deze zijn verwerkt in het online dashboard: htt ps://dashboards.cbs.nl/v2/dashboardimpactmonitor_hgkm/
•  vanuit het onderzoeksprogramma GHNT zijn in 2020 elf onderzoeken gestart 

1e meting

6%
12%

82%

19%
16%

65%

29%

17%

53%

2e meting 3e meting

geen geweld

matig geweld

veel en ernstig geweld

1e meting

6%
12%

82%

19%
16%

65%

29%

17%

53%

2e meting 3e meting

geen geweld

matig geweld

veel en ernstig geweld



Nationaal programma 
‘Geweld hoort  nergens thuis’
is een initiatief van:

    

PROJECTENPOOL
2020-2021 

Lokale teams versterken Trauma-aanpak Bespreekbaar maken/ 
melden

Visie gefaseerde  
ketenzorg 

Flevoland
Zaanstreek-Waterland
West-Brabant
Rotterdam-Rijnmond
Hart van Brabant
Noord- en Oost-Gelderland
Arnhem-Achterhoek 
Hollands-Midden
IJsselland
Haaglanden 
Utrecht

Alkmaar-West-Friesland
Amsterdam-Amstelland
Kennemerland
Kop van Noord-Holland
Zaanstreek-Waterland
West-Brabant
Friesland
Zuid-Limburg
Arnhem-Achterhoek
Groningen
Hart van Brabant
IJsselland
Gooi en Vechtstreek
Hollands-Midden
Rotterdam-Rijnmond
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland Zuid

Flevoland
Zaanstreek-Waterland 
West-Veluwe Vallei 
Zuid-Limburg 
Kop van Noord-Holland 
Alkmaar-West-Friesland 
Twente 
Gelderland-Zuid 
Drenthe

Friesland
Noord- en Midden-Limburg 
IJsselland
Zuid-Limburg
Kop van Noord-Holland
Alkmaar-West-Friesland
Twente
Noord- en Oost-Brabant
Drenthe
Kennemerland 

Ervaringsdeskundigheid MDA++ Sociale steun aan kinderen Plegeraanpak

Gooi en Vechtstreek
West-Brabant
Brabant Zuidoost
Kop van Noord-Holland
Alkmaar-West-Friesland
Hart van Brabant

Zaanstreek-Waterland
Arnhem-Achterhoek
West-Veluwe Vallei
Zeeland
Zuid-Holland Zuid

Groningen Rotterdam-Rijnmond
Brabant Zuidoost 
Amsterdam-Amstelland

Verbinden zorg en veiligheid Ouderenmishandeling Seksueel geweld Kinderen in kwetsbare 
opvoedsituaties

Noord- en Midden-Limburg
Zuid-Limburg

Twente
West-Veluwe Vallei
Kennemerland

West-Brabant
Friesland
Brabant Zuidoost 

Twente
Haaglanden

Complexe scheidingen Sturingsinformatie Overig

West-Brabant
Gelderland-Zuid

Amsterdam-Amstelland
Haaglanden
Drenthe

Noord- en Oost-Gelderland 
Zuid-Limburg 
Amsterdam-Amstelland
Zaanstreek-Waterland 

Voor meer info: info@geweldnergensthuis.nl


