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Intensief Casemanagement 
in Groningen
Hoe ICM kan helpen in de aanpak van huiselijk  
geweld en kindermishandeling – ook in uw regio

Wat is Intensief Casemanagement?
Intensief Casemanagement (ICM) vormt de kern van de 
Multifocusinterventie. Dit is een op de systeemtheorie 
gebaseerde, gezinsgerichte interventie bij huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Gezinnen krijgen ondersteuning 
bij het stoppen en duurzaam oplossen van geweld. Ze leren 
(transgenerationele) geweldpatronen te doorbreken en 
gezinsrelaties waar mogelijk en gewenst te herstellen. 

Het bijzondere van ICM: een getroffen gezin krijgt één 
contactpersoon toegewezen die helpt om uit de 
 problemen te komen. Deze Intensief Casemanager 
(ICM’er) vervult de rol van casusregisseur en zorgt voor 
rust en veiligheid. 

De ICM’er onderzoekt het geweld en de context waarin 
dit plaatsvindt – samen met het gezin, de betrokken 
 hulp verleners en eventueel het sociale netwerk. Daarbij 
probeert de ICM’er de problemen van het gezin te 
 begrijpen, de perspectieven van gezinsleden en hulp
verleners in acht te nemen en te bepalen waar verandering 
mogelijk is. De perspectieven van alle betrokkenen zijn 
belangrijk voor het gezamenlijke doel: het geweld 
 duurzaam stoppen. 

De ICM’er stelt, weer samen met het gezin, de hulpverleners 
en het sociale netwerk, een integraal plan van aanpak op. 
Daarin staat welke problemen als eerste aandacht moeten 
krijgen, welke hulp daarvoor ingezet kan worden en welke 
hulpverlener wat gaat doen. Vervolgens monitort de 
ICM’er de uitvoering van het plan.
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1. Eerder in beeld 
Jeanette Niemeijer, beleidsadviseur Groningen: ‘In 2015 
besloten we om de aanpak van huisverboden in de regio 
te veranderen. Aanleiding was onze nieuwe regiovisie 
Veilig Thuis en een onderzoek waaruit bleek dat onze 
hulpverlening op dit gebied onvoldoende gericht en 
 effectief en nog te veel versnipperd was. We besloten 
Multifocus en het  bijbehorende ICM te implementeren. 
Uit twee eerdere onderzoeken van de Mutsaersstichting 
bleek het recidivepercentage na deze aanpak laag: 9% in 
het ene onderzoek, 15% in een ander onderzoek.1’ 

Lienja van Eijkern, projectleider implementatie Groningen: 
‘De gezinnen waarbij een huisverbod nodig lijkt, zijn de 
gezinnen met meervoudige complexe problemen waarbij 
eerdere meldingen van huiselijk geweld bekend zijn. Het 
risico op escalatie en herhaling is groot, en soms is eerdere 
reguliere hulpverlening vastgelopen.’ 

1 Cijfers zijn gebaseerd op kwalitatief onderzoek onder een 
beperkte doelgroep.

2. Teamwork
Lienja schreef samen met een projectteam het project
voorstel voor de invoering van ICM. ‘In het team zaten 
samenwerkingspartners van de reclassering, gemeenten, 
de forensische psychiatrie, maatschappelijk werk, jeugd
hulpverlening en Veilig Thuis: samenwerkingspartners die 
op dat moment uitvoering gaven aan de aanpak. In het 
projectvoorstel is opgenomen dat de ICM’ers bij Veilig 
Thuis gingen werken en Veilig Thuis heeft de opdracht 
gekregen ICM te implementeren in de organisatie.’ 

3. Implementatie
Sinds september 2016 wordt Intensief Casemanagement 
ingezet bij huisverboden in de regio Groningen. Jeanette: 
‘Tot januari 2019 hebben de ICM’ers ruim 260 gezinnen 
geholpen; veel trajecten lopen nog.’

ICM in Groningen

‘ICM ondersteunt de landelijke MDA++-aanpak: een 
inter sectorale en specialistische multidisciplinaire aanpak. 
Een breed netwerk van specialisten zet zich in voor de 
zwaarste gevallen van huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. In het landelijke meerjarenprogramma 
Geweld hoort nergens thuis krijgt het implementeren 
van MDA++ prioriteit.’
Hera Dekker, regionaal projectleider actieprogramma Geweld hoort nergens thuis
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‘Voordat de casemanager kwam, was het net een 
rotonde: veel professionals erop, niemand die eraf 
ging. Overleggen met iedereen was een full time job, 
en er werden niet de juiste vragen gesteld.’
cliënt Multifocus
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Dit maakt ICM effectief

‘De ICM’er verduidelijkt door zijn houding en woorden: gedrag dat beschadigend is voor 
kinderen en volwassenen, is niet acceptabel. Tegelijkertijd geeft de ICM’er aan te willen 
samenwerken met de gezinsleden.’
Gijs Simons, systeemtherapeut Mutsaersstichting

Volledige situatie eerder in beeld

De ICM’er zorgt ervoor dat alle individuele, 
 systeemgerichte en praktische hulp in samen hang 
met elkaar geboden wordt. Gezinnen 
krijgen gedurende maximaal een jaar 
steun van een ICM’er. 

‘ICM is een goede interventie bij meer voudig 
complexe casuïstiek. Vaak is er in dit soort 
 gevallen al veel hulp ingezet en is het vertrouwen 
van betrokkenen in hulpverlening afgenomen. 
De ICM’er biedt de mogelijkheid aan het gezin om 
een gezamenlijk doel te formuleren waar alle 
betrokkenen zich achter kunnen scharen.’
Lienja van Eijkern, projectleider implementatie Groningen

‘Door naar patronen te kijken en deze met 
 gezinsleden te bespreken, kan je het over 
 veiligheid hebben zonder te hoeven spreken 
van slachtoffers en daders.’
Gijs Simons, systeemtherapeut Mutsaersstichting

Patronen doorbreken

Niet alleen helpen bij één geval van huiselijk geweld, 
maar ook latere gevallen voorkomen. De ICM’er helpt 
om uit de vicieuze cirkel te komen. Door trans  
generationele patronen te doorbreken, 
wordt voor komen dat kinderen later in 
dezelfde patronen vervallen als hun ouders. 

‘Gezinnen voelen zich gehoord, gesteund en serieus 
genomen wanneer ze snel hulp krijgen. En de 
bereidbaarheid van de uithuisgeplaatste om mee 
te werken is groot.’
Jos Dekker, chef zedenpolitie Groningen

Directe actie

Intensief Casemanagers zijn 24/7 bereikbaar voor 
gezinnen en ketenpartners. Als het gezin er zelf of 
met het eigen sociale netwerk niet uitkomt en een 
nieuwe crisis dreigt, kan de ICM’er direct ter plaatse 
of naar het politiebureau komen en in gesprek gaan 
met de gezinsleden. Ze krijgen dus hulp en 
 ondersteuning op het moment dat ze 
dit hard nodig hebben. 

Regie door één persoon

De Intensief Casemanager neemt het eerste contact 
op en stelt zich, als dat nodig is, normerend en 
confronterend op. Hij/zij (ver)oordeelt niet, stelt 
zich flexibel, open en vasthoudend op, is respectvol 
en meervoudig partijdig. De ICM’er schakelt 
 specialisten in waar nodig. Hij/zij 
voert regie en voorkomt dat 
hulpverleners langs elkaar heen of 
tegen elkaar in gaan werken. 

‘Niet langer zetten maatschappelijk werker en 
reclassering zich apart in voor thuisblijvers en 
uithuisgeplaatsten. De ICM’er is er voor het hele 
gezin en zorgt ervoor dat de professionals elkaar 
en elkaars acties aanvullen.’
Hera Dekker, regionaal projectleider 
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De eerste resultaten
Het VerweyJonker Instituut doet onderzoek naar de 
 effectiviteit van Multifocus/ICM bij huisverboden in 
Groningen. Het totale onderzoek duurt anderhalf jaar 
en bestaat uit drie meetmomenten onder 75 gezinnen. 
Onlangs is een tussenevaluatie afgerond: 28 gezinnen 
deden mee aan een nulmeting en zestien daarvan deden 
een halfjaar later weer mee aan een meting. Aanvullend 
zijn gesprekken gevoerd met de gezinnen en betrokken 
professionals. Jeanette Niemeijer: ‘De resultaten van de 
tussenevaluatie laten zien: huisverbod in combinatie 
met ICM lijkt positieve effecten te hebben.’

‘Gezinnen kunnen geholpen worden door een grote 
hoeveelheid hulpverleners en kunnen daardoor het 
overzicht verliezen. Ze lieten weten dat één Intensief 
Case manager zorgt voor rust en overzicht.’
Eliane Smits van Waesberghe, onderzoeker Verwey-Jonker Instituut

‘Cliënten geven aan de systeem gericht heid van ICM 
heel erg te waarderen. Ze zijn tevreden over de hulp 
die ze krijgen.’
Jeanette Niemeijer, beleidsadviseur provincie Groningen
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‘Toen ik hoorde dat we met een Intensief Casemanager gingen samenwerken, dacht ik in eerste instantie dat iemand met 
ons mee zou lopen en dat we diegene vooral veel moesten bijpraten en inwerken. Maar Intensief Casemanagers zijn juist 
perfect op de hoogte van ons werk en weten precies wat ze  moeten doen om gezinnen – maar ook ons – optimaal te 
helpen. Doordat ze bijvoorbeeld op een meer persoonlijke, laagdrempelige manier met de uithuisgeplaatste en 
achterblijvers kunnen praten, voegen ze echt iets toe aan onze verhoren. En bijvoorbeeld kleding van de vastzittende 
uithuisgeplaatste  ophalen bij hem of haar thuis, dat voelt voor de achterblijvers toch veel prettiger als niet de politie 
maar de Intensief Casemanager dit doet. 

Bovendien: als politie moet je op een gegeven moment de zaak loslaten. We kunnen een uithuis geplaatste maar voor een 
bepaalde tijd vasthouden. Niets is vervelender dan zo’n gezin los te laten  zonder te weten hoe het verder zal gaan met de 
betrokkenen. Samenwerken met een Intensief Casemanager geeft zekerheid, het is een stuk veiliger.’ 

Jos Dekker, chef zedenpolitie Groningen

Regio Groningen zet sinds september 2016 Intensief 
Casemanagement in bij huis verboden. Een aantal tips 
op een rij: 

Tips uit Groningen

‘Bedenk per casus welke  
interventie het beste past. Om de 

veiligheid van een kind te waarborgen kun  
je soms beter beginnen met een huisverbod  
dan met bijvoorbeeld crisishulpverlening of  

een strafrechtelijk traject. Ga als professionals 
van verschillende disciplines hierover met  

elkaar in gesprek. Alleen dan kom je tot  
de meest passende beslissingen.’ 

Carien Koopmans, onderzoeker  
Frontoffice Kindermishandeling  

politie Groningen

‘Maak ICM  
onderdeel van de regionale  

aanpak zodat je verzekerd bent van  
blijvend effect bij overdracht. Voorkom 

dat de focus van de verschillende 
hulpverleners versmalt en men de 

veiligheid uit het oog verliest als de 
ICM’er een casus overdraagt.’  

Lienja van Eijkern, projectleider  
implementatie Groningen

‘Laat lokale  
professionals gedurende  

de ICMperiode meelopen  
met de Intensief Casemanager,  

zodat ze als het ware in het 
proces meegroeien.’
Hera Dekker, regionaal  

projectleider Groningen

‘Betrek lokale  
teams. Train niet alleen  

de Intensief Casemanager  
maar ook de hulpverleners 
daaromheen om te werken 

volgens Multifocus.’
Jeanette Niemeijer, beleids 

adviseur Groningen
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Mei 2019

Dit is een uitgave van

Ook aan de slag met ICM?
Ga eens in gesprek met professionals die al werken 
met ICM! Zij denken graag met u mee over de waarde 
van ICM in uw regio, en de implementatie hiervan.

Wilt u iemand spreken van het project Intensief 
Casemanagement in Groningen, stuur dan een mail 
naar voormalig projectleider Lienja van Eijkern 
 (lienjavaneijkern@gmail.com) of beleidsadviseur 
Jeanette Niemeijer (jeanette.niemeijer@groningen.nl). 
Of neem contact op met Veilig Thuis Groningen via 
info@veiligthuisgroningen.nl.

Spreekt u liever met iemand van het programma 
Geweld hoort nergens thuis, stuur dan een mail naar 
info@geweldnergensthuis.nl.


