
Tips voor de regionaal 
projectleider GHNT, adviseur 
sociaal domein, jeugd of 
openbare orde en veiligheid

Wat kan je helpen om integrale sturing te agenderen, te formaliseren en te organiseren?
Hieronder staan een aantal ideeën en suggesties die je wellicht verder kunnen helpen. Het is geen  
uitputtende lijst maar bedoeld om je te inspireren. Doe er je voordeel mee.

Kortweg: Integrale sturing betekent dat bestuurders uit het veiligheids- en sociaal domein samenwerken 
om de randvoorwaarden te creëren waarmee we huiselijk geweld, kindermishandeling en/of verwaarlozing 
duurzaam stoppen. Het resultaat van integrale sturing is dat besluiten die elkaar in de praktijk tegen-
werken worden voorkomen en structuren die samenwerking in de weg staan worden afgebroken. 

Tip 1: Maak het belang van integrale sturing duidelijk.

 { Blijf altijd de bedoeling centraal stellen. 
 { Laat zien wat het probleem is in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling  
d.m.v. cijfers en/of schrijnende praktijkvoorbeelden. Creëer buikpijn. 

 { Laat zien wat er is aan sturing binnen het sociaal domein en veiligheidsdomein, breng de overlap  
(of witte vlekken) in kaart en doe dat liefst zo beeldend mogelijk!

 { Vergeet ook aanpalende domeinen zoals onderwijs, huisvesting en werk & inkomen niet.
 { Laat zien hoe besluiten elkaar tegenwerken en welke structuren samenwerking in de weg staan. 
Gebruik bij voorkeur recente voorbeelden. Maak risico’s en kansen inzichtelijk.

Tip 2: Organiseer integrale sturing.

 { Gebruik de visie op gefaseerde ketenzorg.
 { Benut kansen die bruikbaar zijn om stappen in de richting van integrale sturing te zetten  
of creëer die. Denk aan: 
•   Positionering Veilig Thuis, het Zorg- en Veiligheidshuis, het Centrum Seksueel Geweld.  

Is er al een informatieknooppunt of triage-overleg?
•   Urgentie die wordt gevoeld op andere dossiers of actuele thema’s zoals mensenhandel,  

de Wvggz, of aandacht voor personen met verward gedrag.
 { Zorg dat de overlegstructuur aansluit bij de regionale context, de lokale behoefte en bij bestaande 
gremia. Bedenk wat de doelstelling moet zijn van het overleg en welke steun je dus nodig hebt.

 { Zorg voor voldoende gewicht aan tafel. Zoek uit wie op dit moment de ‘sleutelfiguren’ zijn en 
vraag je af of je hen kunt gebruiken voor integrale(re) sturing.

 { Zoek en gebruik ambassadeurs.
 { Vergeet management niet te betrekken. Zij zorgen voor de beschikbaarheid van personele 
inzet en middelen.
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Tip 3: Benut werkende elementen van integrale sturing.
 { Creëer urgentie en maak het concreet:
•  Via casuïstiek en verhalen van ervaringsdeskundigen of professionals
•  Door gebruikmaking van cijfers 

 { Vergeet niet om de samenwerking concreet te maken met afspraken over proces en structuur.  
Benut de Niet vergeten lijst uit de GHNT Integrale sturing op de aanpak huiselijk geweld 
en kindermishandeling.

 { Zoek en werf zowel ambtelijk als bestuurlijk ‘duo’s’ die vanuit zorg en veiligheid de kar 
 kunnen en  willen trekken. 

 { Wees een bevlogen projectleider; praat erover, benut publiciteit, laat je inspireren en 
 inspireer  anderen. Geef voorbeelden van hoe het (wel) werkt in de praktijk.

 { Zorg dat je een toegankelijke en actieve gesprekspartner bent voor mensen in jouw regio die een rol 
spelen op snijvlak van zorg en veiligheid zoals de Veiligheidsregio, GHOR, Netwerken zorg en straf.

 { Neem de tijd; een cultuur verander je niet van de ene op de andere dag. 

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

Integrale sturing op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandelingGeweld hoort nergens thuis


