
Diversiteit in ondersteuning van de regio’s 

Kennismaken met de regioadviseurs 

Het uitgangspunt van het programma Geweld hoort nergens thuis is, dat de aanpak van 

kindermishandeling en huiselijk geweld in de lokale praktijk tot stand komt, zo dicht mogelijk bij de 

betrokkenen: slachtoffer(s), (potentiële) pleger(s) en hun sociale netwerk. Deze aanpak krijgt vorm in 

de samenwerking tussen professionals en organisaties in de regio, voortbouwend op bestaande 

landelijke en regionale activiteiten en afspraken. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor de 30 

regionale projectleiders, aangesteld door de regio’s zelf, die als spin in het web van regionale 

samenwerkingsverbanden (centrumgemeenten) functioneren.  

Om hen te ondersteunen zijn er vanuit het programmateam drie regioadviseurs actief, die elk vanuit 

verschillende disciplines actief kunnen zijn in maatwerkondersteuning op zowel inhoudelijk, 

procesmatig als veranderkundig terrein.  

Gerriane Rozema, Lieke Bruinooge, Arnold Adolfse 

Diversiteit in achtergrond en kennis 

Gerrianne Rozema heeft vanuit haar functies als gezinsvoogd, manager Steunpunt Huiselijk Geweld, 

directeur Veilig Thuis en projectleider van multidisciplinaire initiatieven, brede ervaring met zowel de 

inhoudelijke als de zakelijke kant van de aanpak en is bekend met specifieke doelgroepen en thema’s 

zoals seksueel geweld, ouderenmishandeling en eergerelateerd geweld. Binnen het programma voelt 

zij zich vooral verbonden met actielijn 2: stoppen en duurzaam veilig. Zij werkt vanuit het perspectief 

van de betrokkenen en vindt het uitdagend om de regio’s hierbij gericht te ondersteunen, aansluitend 

bij de regionale prioriteiten en met oog voor de ‘couleur locale’. 

Lieke Bruinooge werkte als organisatieadviseur en programmamanager voor de publieke sector. Zo 

heeft ze het programma Veilig Thuis: de basis op orde, vorm gegeven. Hierin deed ze brede kennis op 

over de positionering van Veilig Thuis, de aansluiting van Veilig Thuis op het lokale sociale domein en 

het opdrachtgeverschap dat van gemeenten wordt gevraagd. Lieke verstaat de kunst om draagvlak te 

organiseren op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau, zij gaat voor een haalbaar proces en schept 

heldere kaders. Het gewenste eindresultaat voor de burger is voor haar altijd leidend.  

Arnold Adolfse brengt een heel andere werkervaring mee. Hij is een groot deel van zijn werkzame 

leven actief geweest in het bedrijfsleven en de zakelijke dienstverlening. Als professional en als mens 

leerde hij veel in verschillende functies, rollen en sectoren. Zijn werk gaat over het begeleiden van 

mensen tijdens complexe trajecten met verschillende belangen. En daardoor echt het verschil te 

maken bij het effectief en multidisciplinair samenwerken door alle betrokken partijen. Vanuit Arnold’s 

kennis over verandermanagement is zijn devies: ‘Grote visies worden zichtbaar in kleine daden’. Ook 

al gaat dat landelijk en regionaal niet altijd vanzelf. Mensen zijn niet lastig, mensen zijn wel 

verschillend en dat is soms best lastig. 

Krachten bundelen 

Het echte verschil kunnen we maken als we de krachten bundelen en gebruik maken van elkaars 

sterke kanten. De vorm van de aanpak kan per regio verschillen, die moet immers passen bij de 

werkwijze van de regio’s, die qua structuur en opgave van elkaar verschillen. 



 

 

De doelen van het programma zijn eensluidend en niet vrijblijvend: elke regio werkt aan realisatie van 

de inhoudelijke ambities uit het programma. Bij de fasering en prioritering houden de regioadviseurs  

rekening met de mogelijkheden van de landelijke ketenpartners en gemeenten. De regionale 

projectleider werkt niet alleen voor gemeenten in de regio, maar heeft ook de opdracht de regionale 

samenwerking tussen gemeenten en andere partners te ondersteunen en te verbeteren. Op de route 

van de regio’s naar 2021 kan de diversiteit in kennis en knowhow van de drie regioadviseurs hen 

behulpzaam zijn. 

Meer informatie op www.vng.nl/geweldnergensthuis, voor vragen info@geweldnergensthuis.nl 
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