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In de Bundel Basisdocumenten vindt u de Geaccordeerde 
documenten die een paraplufunctie hebben, zoals 
de Ontwikkelagenda, de Uitvoeringsplannen en de 
Impactanalyse. Ook de praktische uitwerking op de 
Visie Gefaseerd samen werken aan veiligheid en het 
Interventiepalet horen daarbij. In de Praktijkvoorbeelden 
zijn de nieuwsbrieven voor de regionale netwerken 
zorg-straf opgenomen, evenals enkele voorbeelden van 
de lokale organisatie gebonden uitvoeringspraktijk. 
Onder de Tips & links treft u allereerst Informatie over het 
Programma Geweld hoort nergens thuis. We leveren door 
uitvoering van de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop een 
bijdrage aan de ambitie van dat programma. Daarnaast 
is een aantal verwijzingen opgenomen naar websites, 
podcasts of video’s die meer verhalend inhoud geven aan 
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in 
de samenloop zorg-straf en de verbeterslagen die we in 
die aanpak met elkaar maken. 

Introductie

Basisdocumenten

Landelijk Netwerk zorg-straf — Ontwikkelagenda Veiligheid voorop
Doe je mee? Vragen? Reacties? info@OAVV.nl
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Als Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinder-
bescherming en reclassering werken wij samen aan verbeterslagen in 
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling als er sprake is 
van samenloop tussen zorg en straf. We werken vanuit de bedoeling, de 
veiligheid van de betrokkenen staat voorop. Om onze samenwerking te 
kunnen versterken hebben we een ontwikkelagenda met elkaar vastgesteld 
en zetten we ons in op de uitvoering ervan. Ieder jaar maken we onze 
gezamenlijke inzet op de verbeterslagen voor het komende jaar concreet. 
In 2021 stond de ontwikkeling van de vier belangrijke 
afstemmingsmomenten in de vroegtijdige aanpak centraal: samen 
op bij acute onveiligheid, actie-overleg bij dreigend gevaar of risico 
op onveiligheid, aanpak huiselijk geweld met Veilig Thuis & ZSM bij 
aangehouden verdachten en niet-vastzaken en samenwerken bij strafbare 
kindermishandeling. Bovendien zochten we de aansluiting op de brede 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in het lokale veld 
uitdrukkelijker op.

Als resultaat van de ontwikkeling in de afgelopen jaren weten we concreet 
wat er nodig is om goed werk te leveren bij samenloop zorg-straf. En we 
hebben de kansen om de aansluiting op het lokale veld beter te organiseren 
concreter in ons vizier. In 2022 staat daarom de regionale uitvoering centraal 
evenals de duurzame bestendiging van de tot nu toe behaalde resultaten. 
De professionals zelf zijn daarbij de hoofdrolspelers, zij komen daarom in 
dit uitvoeringsplan uitgebreid aan het woord. Het is aan ons hen zo goed als 
mogelijk te ondersteunen komend jaar. 
Dat is ook de belangrijkste oproep vanuit de regionale netwerken zorg-straf: 
hou de aandacht en de focus vast, geef ons de ruimte en ondersteuning om 
tot goede regionale uitvoering te komen, pak schuring op waar dat helpen 
kan en benut de kansen en mogelijkheden in het hier en nu in plaats van 
nieuwe dingen te starten of op te gaan zoeken. 

Samenvatting
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Leeswijzer

We starten deze Verantwoording 2021/ Uitvoeringsplan 2022 met een 
ambitie, die treft u in de Inleiding. In onderdeel 1 verantwoorden we onze 
gezamenlijke inzet in 2021. We beschrijven in algemene termen hoe we de 
twee opdrachten uit het Uitvoeringsplan 2021 uitvoering hebben gegeven. 
Het feitelijke overzicht van activiteiten, inzichten en resultaten is verhuisd 
naar de bijlage. In onderdeel 2 werken we de 2 opdrachten voor 2022 in 
algemene termen uit. Een toelichting vind je in de bijlage. De uitwerking van 
de begroting 2022 wordt in een apart document aan het bestuurlijk netwerk 
zorg-straf voorgelegd. 
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Inleiding en ambitie

Dit Uitvoeringsplan 2022 sluit op die behoefte aan. We houden onze 
focus vast, bijdragen aan veiligheid in situaties van huiselijk geweld 
en kindermishandeling bij samenloop van zorg en straf. We hebben nu 
gedurende drie jaar regionale oefen- en ontwikkelpraktijk op verbeterslagen 
in de aanpak gedeeld, lessen opgehaald en resultaten landelijk onderbouwd. 
We zijn nog lang niet klaar, maar al wel ver gekomen, kunnen concreet 
aangeven wat werkt en wat nodig is. We trekken steeds beter samen 
op in situaties van acute onveiligheid, bij dreigend gevaar of risico op 
onveiligheid, na aanhouding van een verdachte, in situaties van strafbare 
kindermishandeling. Daar houden we aan vast en bouwen we op door. De 
regionale netwerken zorg-straf vragen terecht om ruimte om tot goede 
uitvoering te kunnen komen. 

In 2022 werken we door op 2 opdrachten: regionale uitvoering en duurzame 
bestendiging van wat we geleerd hebben dat ‘werkt’, goed werk. We houden 
in een groeiend onderling vertrouwen, vakbekwaam, inhoud gedreven, 
taakgericht, praktisch en concreet vast aan wat we vanuit onze intensieve 
samenwerking kunnen betekenen voor de veiligheid van de betrokkenen. 
En we blijven leren, dat is ook nodig. 
Dit Uitvoeringsplan 2022 op de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop werkt 
deze ambitie concreet uit. 
Doe je mee? Weet ons te vinden voor reacties, vragen of overleg. Of mail naar 
info@OAVV.nl. 

Regionale Netwerken zorg-straf/ Landelijk Netwerk zorg-straf / Bestuurlijk 
netwerk zorg-straf 
Veilig Thuis, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming, Politie, 
Openbaar Ministerie 

Als Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinder-
bescherming en reclassering werken wij samen aan verbeterslagen in 
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling als er sprake is 
van samenloop tussen zorg en straf. We werken vanuit de bedoeling, de 
veiligheid van de betrokkenen staat voorop. Om onze samenwerking te 
kunnen versterken hebben we een ontwikkelagenda met elkaar vastgesteld 
en zetten we ons in op de uitvoering ervan. Het ministerie JenV faciliteert 
middels een bijdrage in de ontwikkelkosten over de periode 2018-2022. 
Ieder jaar maken we onze gezamenlijke inzet op de verbeterslagen voor het 
komende jaar concreet. 

Dit Uitvoeringsplan 2022 start met een duidelijke behoefte vanuit de 
regionale netwerken zorg-straf, geadresseerd aan het landelijk coördinerend 
en bestuurlijk netwerk: hou vast aan de focus en hou het simpel en concreet 
op het werk. Maak duidelijk ‘wat werkt’ en faciliteer ons dat te realiseren 
in de praktijk, voor onze medewerkers en in de netwerksamenwerking. Sta 
op als het schuurt en organiseer ruimte en rugdekking als het goed gaat. 
Stimuleer ons te leren van elkaar. Overlaad ons niet met nieuw aanbod, 
meer overleg, nog hogere verwachting, maar werk mee aan duidelijkheid 
en aan verlichting in het reguliere, dagelijkse werk, voor onze mensen. De 
schaarste knelt, het is een dagelijkse worsteling. Oefen je invloed uit om 
zorg en veiligheid één bestuurlijke tafel te laten zijn, in ‘Den Haag’ en ook 
in de gemeenten. Dat helpt om door te kunnen zetten wat nu beter gaat in 
de aanpak voor mensen, van 0-100, in een situatie van onveiligheid door 
huiselijk geweld of kindermishandeling. 
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1 Verantwoording 2021

1.1  Eerste opdracht 2021: 
Verbeteractiviteiten en 
hun samenhang

1.1.1 Verbeteractiviteiten

De Ontwikkelagenda is in 2021 doorontwikkeld van negen 
verbeteractiviteiten naar een logische werkstructuur van vier belangrijke 
operationele momenten van vroegtijdige afstemming bij samenloop van zorg 
en straf: 

1.  samen op in acuut bij -vermoeden van- acute onveiligheid

2.  actie-overleg bij dreigend gevaar of risico op gevaar (als er geen 
verdachte is aangehouden) 

3.  samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld voor Veilig Thuis & ZSM, 
als er een verdachte is aangehouden of bij een niet-vastzaak, aan de 
ZSM-tafel en in het spreekuur Huiselijk geweld

4.  samenwerken bij strafbare kindermishandeling. 

Het Uitvoeringsplan 2021 kende 2 opdrachten:

1.
Het doorontwikkelen, uitvoeren en borgen 
van de verbeteractiviteiten en hun samenhang.

2.
Het regionaal verbinden van verbeterslagen 
zorg-straf aan de brede aanpak van HG/KM. 
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- We verbeteren ontwikkelgericht (we werken praktisch, vanuit het 
hier en nu in kleine concrete stappen vooruit), i.p.v. ontwerpgericht 
(1 conceptueel ontwerp wordt geïmplementeerd in de praktijk).

- Vakmanschap en wettelijke taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden zijn uitgangspunt van werken. Dat raamwerk is 
uniform. 

• De RNZS zijn zelf belangrijke motor voor het realiseren van verbeterslagen 
in de aanpak. Een geolied netwerk, intrinsieke motivatie, zeggenschap 
op het niveau van de samenwerking én in de eigen organisatie, concrete 
verbeteropgaven gericht op de uitvoering, een duidelijke rolverdeling en 
werkwijze dragen bij aan het succes daarvan. De meeste RNZS maakten 
in 2021 gebruik van de inzet van drie regionaal ondersteuners, ook van 
hun ervaring kunnen we leren wat werkt en wat aan steunstructuur voor 
de intensieve netwerksamenwerking nodig is. 

We hebben deze momenten in de loop van de zaak inmiddels ontwikkeld 
en in de praktijk op mogelijke verbeterslagen beproefd. Het landelijke 
werkmateriaal voor deze afstemmingsmomenten is beschikbaar in de 
digitale bundels: Veiligheid voorop (programma GHNT) | VNG. 
Een concreet overzicht van praktische resultaten is opgenomen in bijlage 1. 

De Regionale netwerken zorg-straf (hierna: RNZS) hebben eigen plannen van 
aanpak om tot goede uitvoering van deze afstemmingsmomenten te kunnen 
komen. Het RNZS is ook de belangrijkste tafel om voortgang te delen en 
bespreken. Drie noties zijn daarbij belangrijk gebleken in 2021: 

• De afstemming is niet per definitie een ‘apart’ of ‘nieuw’ ‘overleg’, ‘dat 
er ook nog bij moet’. We hebben het werkproces op de noodzakelijke 
momenten van afstemming in de loop van een zaak in de praktijk 
uitgewerkt en in de landelijke documenten geaccordeerd en beschikbaar 
gesteld. Met die uitwerking in de hand kunnen de RNZS de bestaande 
praktijk toetsen, innoveren en verbeteren. 

• Soms wordt gesuggereerd dat ‘regionaal centraal’ en ‘landelijk besluiten’ 
niet samen kunnen gaan. In de methodiek van de lerende organisatie 
versterken ‘de regio en het land’ elkaar, als je de belangrijke werkende 
principes blijft toepassen, denk hier aan: 
- Werken vanuit de bedoeling.
- Actief wederkerig (wat heeft regionaal nodig van landelijk en 

omgekeerd, en: wat kan landelijk voor regionaal betekenen zodat 
regionaal het werk goed kan uitvoeren en omgekeerd).

- Oplossend vermogen komt van professionals en vanuit teamkracht, 
diversiteit werkt.
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09

https://vng.nl/artikelen/veiligheid-voorop-programma-ghnt


Verantwoording 2021 / Uitvoeringsplan 2022Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

1. Goed werk is werk dat maatschappelijk verantwoord is 
We werken vanuit de Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid2. 
Zodoende draagt ons werk bij aan de veiligheid voor de betrokkenen (veilig 
stellen, geweld stoppen, herhaling voorkomen, herstellen). We kunnen 
daarbij leren van wat ervaringsdeskundigen of betrokkenen ons vertellen. 
Aansluiting bij het lokale veld in de gemeenten is cruciaal. Vaak lopen er al 
hulp & zorgtrajecten in een gezin, gericht op het beperken van de risico’s op 
onveiligheid of gericht op het herstel van veiligheid, of wordt daarnaartoe 
overgedragen. Vaak zijn er ook problemen op het gebied van bijvoorbeeld 
schuld, wonen, verslaving of verward gedrag met een psychiatrische 
achtergrond waar hulp en steun wordt ingezet. Dat vraagt teamwerk van 
professionals. 
Voor de verantwoording 2021 zie ook 1.2. 
Een concreet overzicht van praktische resultaten is opgenomen in bijlage 1. 

2. visie_gefaseerd_samenwerken_aan_veiligheid_januari2021.pdf (vng.nl)

1.1.2 Randvoorwaarden in termen van goed werk 

Om onze medewerkers de mogelijkheid te geven goed samen te kunnen 
werken op die belangrijke momenten van afstemming namen we in het 
Uitvoeringsplan 2021 een aantal randvoorwaarden op die aandacht 
behoefden. We herhalen ze hier, geordend naar de 3 basisregels voor ‘goed 
werk’1:

1.
Goed werk is werk dat maatschappelijk verantwoord is;

2.
Goed werk is werk van hoge kwaliteit;

3.
Goed werk is betekenisvol voor de werker. 

In de Ontwikkelagenda eind 2018 hebben we aangegeven dat we onze inzet 
op de verbeterslagen met behulp van die basisregels willen verantwoorden. 
Nu kunnen we ze concreet invullen. 

1. Manon Ruijters, Leren in verandering: Over lerende organisaties, professionele teams en 
goed werk — Vrije Universiteit Amsterdam (vu.nl)
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2. Goed werk is werk van hoge kwaliteit
We werkten in 2021 aan kwaliteit door het ontwikkelen en realiseren van een 
aantal randvoorwaarden:

• Werkprocessen op orde

• Samenhang in de loop van de zaak

• Juridische onderbouwing op gegevensverstrekking

• Deskundigheidsbevordering

• Communicatie en ander waardevol gereedschap

• Informatie-uitwisseling systeemtechnisch

• Indicatoren op impact en kwaliteit

• Steunstructuur netwerksamenwerking. 

Een concreet overzicht van praktische resultaten is opgenomen in bijlage 1. 

11
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3. Goed werk is betekenisvol voor de werker
In 2021 kreeg ‘betekenis’ voor onze medewerkers explicieter aandacht door 
bijvoorbeeld de casusreviews in de regionale netwerken zorg-straf en de 
interregionale werksessies op bijvoorbeeld de verbeterslagen in de aanpak 
Samenwerken bij strafbare kindermishandeling. Belangrijke elementen van 
betekenis blijken opnieuw ‘waarde-vast’: 

• Vakmanschap telt, vanuit wettelijke taken en bevoegdheden. 

• Intrinsiek betrokken professionals hebben ruimte nodig om hun werk 
goed te kunnen doen

• Actieve wederkerigheid is nodig om samen béter bij te kunnen dragen 
aan veiligheid dan alleen (wat heb jij van mij nodig en wat kan ik van jou 
verwachten, hoe komen we samen verder)

• Groeiend onderling vertrouwen, kennen en gekend worden is de motor 
onder de samenwerking in een werkveld waar de dilemma’s in ‘het grijze 
gebied’ aan de orde van de dag zijn, de onveiligheid van betrokkenen 
hoog, en de kwetsbaarheid van de professional zorgen baart. 

• Leiderschap vraagt om een actieve houding van de bestuurders om die 
Visie uit te dragen, zich hard te maken om de randvoorwaarden voor goed 
werk te realiseren en professionals ook ‘op de buhne’ te steunen in hun 
werk. 

Een concreet overzicht/toelichting is opgenomen in bijlage 1. 
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In 2021 hebben we de aansluiting op 3 velden verder opgezocht: 

1.
Het gemeentelijk domein

2.
Het programma GHNT

3.
De belangrijke landelijke ontwikkelingen

Zie voor een concreet overzicht van voortgang en activiteiten bijlage 1. 

1.2  Tweede opdracht 2021: 
Aansluiten bij het lokale veld

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 
bij de samenloop van zorg en straf kan alleen 
verantwoord uitvoering krijgen als er aansluiting is 
op het lokale veld in de gemeenten. Zoals gezegd, 
vaak zijn – ook vanwege andere problemen – hulp en 
steun al dichtbij huis georganiseerd of is er sprake 
van overdracht naar hulp en steun. Ook dan moet 
er sprake zijn van een afgestemd samenstel van 
interventies en van afstemming op de momenten dat 
dat nodig is. 
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2 Uitvoeringsplan 2022: regionale en 
toekomstbestendige uitvoering centraal

2.1 Regionaal centraal

Tot nu toe hebben we als netwerk zorg-straf, landelijk en regionaal, veel 
energie gestoken in de ontwikkeling van beter werk in de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling bij de samenloop van zorg en straf. 
Nu we concreet weten wat beter werk inhoudt, kunnen we ons focussen op 
de goede uitvoering daarvan. De regionale netwerken vragen uitdrukkelijk 
om tijd en ruimte dat te doen, op een manier die bij de regio past. De vier 
belangrijke momenten van afstemming en hun samenhang in de loop van 
een zaak zijn de gemeenschappelijke basis: 

1.  samen op in acuut bij – vermoeden van – acute onveiligheid

2.  actie-overleg bij dreigend gevaar of risico op gevaar (als er geen 
verdachte is aangehouden) 

3.  samenwerken bij de aanpak van huiselijk geweld voor Veilig Thuis & ZSM, 
als er een verdachte is aangehouden of bij een niet-vastzaak, aan de 
ZSM-tafel en in het spreekuur Huiselijk geweld

4.  samenwerken bij strafbare kindermishandeling. 

Het Uitvoeringsplan 2022 kent ook 2 opdrachten:

1.
Versterken regionale uitvoering

2.
Duurzaam bestendigen van de behaalde resultaten

14
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In 2022 staat daarom de regionale uitvoering van Veiligheid voorop centraal. 
Dat betekent dat de partners in het RNZS in hun Plan voor 2022 aangeven 
wat de ambitie is en wat zij nodig hebben om tot resultaat te komen. We 
gaan daarbij na waar de gedeelde noemers zitten en waar een RNZS een 
maatwerkvraag heeft. Dit ook om de financiële middelen er effectief en 
efficiënt op in te kunnen zetten. Een groot deel van het budget 2022 is 
beschikbaar voor de regionale netwerken zorg-straf. 

Er is brede steun voor deze aanpak. Het idee is dat hij begin 2022 in werking 
moet kunnen zijn, omdat de meeste regionale netwerken zorg-straf voor 
het eind van 2021 hun plannen 2022 op orde hebben. In de input- en 
feedbackgesprekken gaven de leden van de regionale netwerken zorg-straf 
aandachtspunten mee, naast de punten die al verwerkt zijn. We hebben ze 
verwerkt onder drie noemers: 

• Breng schuring op tafel.

• We komen ‘op stoom’, geef ons tijd, ruimte en hou de aandacht en focus 
vast.

• Benut de kansen in het hier en nu ipv nieuwe dingen te starten of op te 
gaan zoeken.

In bijlage 2 is een overzicht van inbreng opgenomen. 
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In 2022 stemmen we concreter met de RNZS af wat waar bijdraagt aan de 
versterking van de regionale uitvoering. Dat betekent dat voorgenomen 
verbeteracties nog kunnen schuiven of veranderen. De RNZS hebben 
gevraagd om duidelijkheid over de bijdrage die vanuit ‘het landelijke’ 
gerealiseerd kan worden in 2022. Daarbij is er een dringende behoefte aan 
besluitvorming op met name de juridische onderbouwing, op landelijk beleid 
in termen van bijvoorbeeld het accorderen van het landelijk werkproces 
HG met VT & ZSM en op de inzet van de indicatoren als instrument 
om structurele inzet en aandacht voor de aanpak HG/KM duurzaam te 
bestendigen. 
In bijlage 3 maken we de voorgenomen verbeteracties vanuit de landelijke 
bijdrage concreet.

2.2 Toekomstbestendig 

2.2.1 2022

De regionale uitvoering van de intensieve netwerksamenwerking vraagt 
een onderbouwing die toekomstbestendig is. In 2022 zetten we concrete 
stappen op die toekomstbestendigheid: 

• Besluitvorming over de operationele werkwijze bij de vier belangrijke 
momenten van afstemming (samen op in acuut, actie-overleg, HG met VT 
& ZSM, samenwerken bij strafbare kindermishandeling)

• Duurzaam onderbouwen van die werkwijze. We investeren in: 
- Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid
- Juridische onderbouwing 
- Deskundigheidsbevordering
- Verantwoording inzet en kwaliteit door toepassing van set indicatoren 
- Beleid 
- Communicatie
- Systeemtechnische ondersteuning van de informatie voorziening

16
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2. Op het proces, ontwikkelen van de ‘bedrijfsvoering’ op 
netwerksamenwerking:

• Versterken inrichting intensieve samenwerking op financiën, wetgeving 
gegevensverwerking, beleid etcetera. 

De verbinding met belangrijke programma’s als het Toekomstscenario Kind- 
en gezinsbescherming blijft belangrijk om samen verder te komen in het 
kader van Veiligheid voorop.

2.2.2 En verder (2023 – 2026)

Naast deze uitvoeringsactiviteiten kijken we in 2022 ook verder en gaan 
we na hoe we sterk kunnen blijven bijdragen aan Veiligheid voorop als 
missie in de aanpak van HG/KM bij de samenloop van zorg en straf. Onze 
gezamenlijke ontwikkelagenda stopt niet zolang er verbeterslagen nodig zijn 
bij samenloop van zorg en straf. Punten van onderzoek/verkenning/overleg 
die al voorbij gekomen zijn:  

1. Op de inhoud, maken we een keuze hoe verder en daartoe 
onderzoeken we: 

• Gaan we door met de huidige opgave en organiseren we de tijd en ruimte 
die nodig is om tot kwalitatieve en duurzame uitvoering te komen?  

• Werken we toe naar verbreding van de vroegtijdige aanpak naar 
bijvoorbeeld zeden of het brede taakveld zorg & veiligheid (denk aan 
personen met verward gedrag, multicomplexe problematiek in gezinnen, 
families, buurten) of het brede taalveld openbare orde & veiligheid 
(denk aan problematische groepsgedrag van jongeren, geweldpleging 
in de openbare ruimte, stelselmatig daderschap/slachtofferschap, 
ondermijning)?

• Of stellen we een Ontwikkelagenda op voor verbeterslagen in de loop van 
de zaak bij samenloop straf en zorg in zaken met een lange doorlooptijd 
(denk bijvoorbeeld aan de doorlooptijd van het strafproces in zaken KM)? 

17
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Bijlage 1: 
Concrete stand van zaken eind 2021
Eerste opdracht 2021: verbeteractiviteiten en hun samenhang

Zie 1.1.1 Verbeteractiviteiten

Vroegtijdige, operationele afstemmingsmomenten in de loop van de zaak

Verbeteractiviteit Realisatie eind 2021

Samen op in acuut 5-stappen-aanpak gereed (infographic en toolkit)
Olievlekwerking op verbeterslagen in het werk breed ingezet
Stap 3 – gezamenlijk onderzoek doen- krijgt nu verder uitwerking
Digitale bundel: bundel_samen_op_in_acuut.pdf (vng.nl)

Actie-overleg Bouwstenen, methodische onderbouwing en evaluatietool gereed
Actie-overleg is in vrijwel heel Nederland operationeel
Ontwikkeling is toe aan tweede grote evaluatieronde (C in de PDCA)
Digitale bundel: bundel_actieoverleg.pdf (vng.nl)

HG met VT & ZSM Werkproces gereed voor besluitvorming 
Scholingsplan in uitvoering
Oefenpraktijk op alle 10 ZSM-locaties in Nl (arrondissementen)
Kritische succesfactoren en randvoorwaarden uitgewerkt en ingezet tbv borging
Digitale bundel: bundel_gezamelijke_aanpak_huiselijk_geweld_met_vt_op_zsm.pdf (vng.nl)
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Samenwerken bij strafbare kindermishandeling Handreiking in 2018 gereed
Uitvoerings- en verbeterpraktijk in heel Nederland
Tweede evaluatieronde uitgevoerd
Interregionale werksessies succesvol
Nu aandacht voor samenwerking medische en justitiële professionals 
Digitale bundel: bundel_samenwerken_bij_strafbare_km.pdf (vng.nl)

Thematische verdieping (Ex-partner)stalking
Digitale bundel: 2021_oavv_bundel_ex-partnerstalking.pdf (vng.nl)

19
19

https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/bundel_samenwerken_bij_strafbare_km.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2021-09/2021_oavv_bundel_ex-partnerstalking.pdf


Verantwoording 2021 / Uitvoeringsplan 2022Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

Zie 1.1.2 Randvoorwaarden in termen van goed werk 

Goed werk factor 1: Maatschappelijk verantwoord

Verbeteractiviteit Realisatie eind 2021

Werken vanuit de Visie
gefaseerd samenwerken 
aan veiligheid

Interactieve weergave van de Visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid is gereed. Visie wordt breed toegepast in 
verbeterslagen en integraal doorgevoerd in opleidingen. 
Belangrijk in 2022: 
•  Ophoping van zaken (wachttijd) en tekort aan hulp en opvang in de opvolging maakt werken volgens de visie moeizaam. 
•  Met name impact en ernst van huiselijk geweld in situaties zonder kinderen wordt nog steeds zwaar onderschat. 
•  Beperkte opleidingscapaciteit door schaarste
•  Uitdaging om ook de generalisten te bereiken
•  Te weinig aansluiting op Top3 methodiek die vanuit gemeenten getraind wordt in het lokale veld. 
Digitale bundel: bundel_basisdocumenten.pdf (vng.nl)
Interactieve Visie: visie_gefaseerd_samenwerken_aan_veiligheid_januari2021.pdf (vng.nl)

Leren van het perspectief 
van de ervaringsdeskundigen 
en direct betrokkenen

Met name de regionale netwerken investeerden in 2021 op het betrekken van ervaringsdeskundigen en direct betrokkenen, 
bijvoorbeeld tijdens vakdagen en in seminars. De Spiegelgroep vanuit het P GHNT hielp ons mee. 
Vanuit de verbeteractiviteit Perspectief van de betrokkenen probeerden we een klantreis in beeld te brengen en te leren van 
de ervaring van betrokkenen. Het bleek in de gekozen uitvoering moeilijk een groep direct betrokkenen te bereiken. Dat gaat 
alsnog lukken in 2022. 
De verbeteractiviteit Situatieplaat (eerst Placemat) zag toe op het visualiseren van de Visie en de aanpak in het gesprek 
tussen de professional en de betrokkenen. Deze verbeteractiviteit is in 2021 on hold gezet, omdat het vanwege de 
coronamaatregelen onmogelijk bleek voldoende fysieke momenten te organiseren waarbij professionals en betrokkenen 
konden oefenen op ‘wat werkt’ bij een dergelijke visualisatie. 
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Goed werk factor 2: Hoge kwaliteit

Randvoorwaarde Realisatie eind 2021

Werkprocessen op orde, aansluitend op 
basisprocessen in de organisaties 

Zie hierboven. Uitdaging 2022 ligt in uitvoeren en bestendigen. Regionale netwerken zorg-straf verschillen nog 
sterk in de ontwikkeling. Vrijwel alle netwerken werken vanuit een concreet plan om verbeterslagen te realiseren. 

Samenhang Beeld in regionale netwerken zorg-straf verschilt. Visie helpt om systeemgericht te werken en geweldspatroon 
te zien in plaats van incidentgericht te reageren. Concreetheid van de werkprocessen helpen om de bestaande 
praktijk te verbeteren of innoveren. Complexe werkveld gekoppeld aan enorme verdichting aan overleggen en 
bemoeienis is zorg. 

Juridische onderbouwing Uitwerking onderbouwing op de 4 belangrijke momenten van afstemming is in vergevorderd stadium. Belangrijke 
(knel-)punten voor landelijke accordering worden nu onderzocht. 

Deskundigheidsbevordering Regionale netwerken ontpoppen zich als trekkers van deskundigheidsbevordering op het niveau van 
de organisaties door intervisieachtige methodieken in te zetten op casusreviews, what-if-oefeningen, 
terugspoelsessies, door vakdagen te organiseren, seminars, webinars en podcasts en ander lerend materiaal 
te organiseren en beschikbaar te stellen. Storytelling is waardevol instrument. 

Landelijke organisaties integreren de visie in de opleiding of organiseren scholing als netwerk.
Voorbeeld van online materiaal: 
Webinar RNZS Oost Nederland: Stalking | VNG

Communicatie en ander waardevol 
gereedschap

Digitale bundels met het landelijk beschikbare werkmateriaal zijn gereed; eerste thematische verdieping 
(ex-partnerstalking) ook. 
Interventiepalet gereed
Nieuwsbrieven blijven achter. 
Regionale netwerken hebben kritiek op de veelheid aan – niet afgestemde- informatie en aanbod vanuit alle 
landelijke programma’s en agenda’s. 
Voorbeeld van online gereedschap: Interventiepalet | VNG

21
21

https://vng.nl/artikelen/stalking
https://vng.nl/artikelen/interventiepalet


Verantwoording 2021 / Uitvoeringsplan 2022Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

Informatie-uitwisseling 
systeemtechnisch

Verkenning op praktisch uitvoerbare kansen uitgevoerd. Nu ontwikkeling op 2 concrete verbeteringen: 
systeemondersteuning op het actie-overleg en kennisgeving justitiële besluiten. 

Impactanalyse op inzet, kwaliteit en 
opbrengst

Praktische set op impact- en kwaliteitsindicatoren gereed voor eerste ronde uitvoering. 

Steunstructuur netwerksamenwerking 3 regionaal ondersteuners zetten zich in 2021 in om de team- en daadkracht van de regionale netwerken – op 
behoefte – te versterken, evenals 2 ondersteuners voor het landelijk netwerk. 

Randvoorwaarden voor netwerksamenwerking worden steeds duidelijker maar steunstructuur ontbreekt. 
Financieringsstructuur sluit niet aan bij netwerkstructuur. Dit geeft vertraging (5 maanden) in de uitvoering en 
belast beheersorganisatie onevenredig hoog. 
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Goed werk factor 3: Betekenisvol voor de werker

Verbeteractiviteit Realisatie eind 2021

Werken vanuit de visie Organisatiecultuur ontwikkelt zich naar een cultuur voor intensieve netwerksamenwerking. Onderlinge betrokkenheid groeit, 
heeft merkbaar positieve weerslag op de bijdrage aan veiligheid en de betrokkenheid van de medewerkers. Het geeft ook 
energie. De elementen van betekenis (vakmanschap, intrinsieke motivatie, wederkerigheid, vertrouwen, kwetsbaarheid, 
leiderschap) zijn daarbij cruciaal. 
De schaarste aan personeel en de enorme werkdruk werken elkaar tegen en maken het moeilijk te investeren in een 
samenwerkingscultuur. Want die investering vraagt in het begin juist tijd en aandacht. 

Versterken netwerksamen-
werking, werken vanuit de 
bedoeling

De behoefte aan interregionale uitwisseling op ‘wat werkt’ groeit. Binnen de organisaties die uitwisseling georganiseerd in 
onder meer kenniskringen (reclassering), collegetour (politie), themamiddagen (OM). 
Vanuit de verbeteractiviteiten vonden er interregionale werksessies plaats op onder meer het Samenwerken in de aanpak van 
strafbare KM, de ontwikkeling van de indicatoren, de ontwikkeling HG met VT & ZSM en onder de voorzitters van de actie-
overleggen. 
‘Teamleren’ is een belangrijk element in de methodiek van de lerende organisaties en wordt gewaardeerd. 

Leiderschap De leden van het bestuurlijk netwerk zorg-straf zijn op eigen verzoek in het najaar 2021 twee keer extra bij elkaar 
gekomen om na te gaan hoe zijn de bestuurlijke rol in 2022 goed in kunnen zetten. Daarbij gaat het om besluitvorming 
op het duurzaam bestendigen van resultaten, op keuzes en focus in tijden van schaarste en hoge werkdruk, op het beter 
organiseren van de steunstructuur van de netwerksamenwerking en om de bestuurlijke positie van zorg-straf bij de aanpak 
van HG/KM binnen de nieuwe landelijke programma’s. 
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Zie 1.2 Aansluiting bij het lokale veld

Aansluiten bij het lokale veld

Opgave Realisatie eind 2021

Aansluiting bij het lokale 
veld en samenwerken met de 
regionaal projectleiders GHNT

Met name in de dagelijkse uitvoering van het werk krijgt de aansluiting handen en voeten. 
Er is landelijk nog geen werkbaar inzicht op wat werkt of nodig is. De regionale netwerken hebben dat meer, maar de 
verschillen tussen de gemeenten zijn groot. Hier hebben we elkaar echt nodig en is de voortgang nog onvoldoende. 
In steeds meer RNZS sluiten contactambtenaren, regionaal projectleiders GHNT en/of managers ZVH aan. En omgekeerd 
is de verbinding in de meeste RNZS met de (inter-)gemeentelijke overleggen Zorg & veiligheid gelegd. 
Vanuit de netwerken zorg-straf is de behoefte aan verbinding tussen zorg en veiligheid in de gemeenten groot. De gemeen-
ten noemen op hun beurt de verbinding zorg en straf in hun regiovisies. Hier valt heel concreet een wereld te winnen. 
Landelijke afstemming tussen bijvoorbeeld het Landelijk netwerk zorg-straf en het G35-overleg tussen de centrum-
gemeenten en de VNG (HG en vrouwenopvang) kan sterker. Concrete landelijke acties in 2021 zijn geweest: 
•  Openbare publicatie van de gevraagde informatie in de digitale bundels op de VNG-site
•  Samenstellen en regionaal aanbieden van contactlijsten op de regionale netwerken zorg-straf, de contactambtenaren 

van de centrumgemeenten, de regionaal projectleiders GHNT, VLOT-ambtenaren en managers ZVH. 
•  Leveren van input vanuit de regionale netwerken zorg-straf voor de regiogesprekken vanuit het P GHNT. 
•  Werkafspraak het G35-overleg direct te betrekken als de set indicatoren gereed is en in een eerste ronde getoetst gaat 

worden, zodat de gemeenten hierop aan kunnen sluiten. 

Verbinden landelijke 
ontwikkelingen

Het netwerk zorg-straf heeft in een intensieve samenspraak een reactie op het Toekomstscenario Kind- en gezinsbescher-
ming opgesteld en in de consultatieronde (openbaar) aangeboden.
In het bestuurlijke netwerk zorg-straf van september, waar VWS, JenV, VNG en P GHNT zitting hebben, is opnieuw uitdruk-
kelijk om verbinding en samenwerking gevraagd, ook op bestuurlijk niveau. De programmaleiding op het Toekomstscenario 
houdt dit ‘in beraad’ gedurende de voorbereiding van de volgende fase van ontwikkeling. 
Het nieuwe Meerjarenprogramma van de Zorg- en Veiligheidshuizen laat veel ruimte voor versterking van de samenwerking 
van zorg en straf. Het is aan de ZVH zelf om daar plannen voor in te dienen. In 7 van de 10 regionale netwerken zorg-straf 
zijn de ZVH inmiddels als actief lid betrokken. 
Digitale bundels: reactie_netwerk-zorg-straf_consultatie-toekomstscenario.pdf (vng.nl)
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Bijlage 2 Een greep uit de input en feedback 
van de RNZS voor het Uitvoeringsplan 2022

• Het is lastig dat verschillende ontwikkelingen langs elkaar heen lopen, 
denk aan de pilots in het kader van het Toekomstscenario, de uitvraag 
op de plannen van de ZVH op de nieuwe Meerjarenagenda, de 
trainingen vanuit de gemeente op de Visie Gefaseerd samenwerken 
aan veiligheid, de Ontwikkeling Veiligheid voorop, je wordt er 
moedeloos van. Het helpt als er iemand meekijkt die orde brengt, niet 
per programma, opdracht of ontwikkeling, maar over het geheel. Dat 
helpt ook om de enorme stroom aan aanbod, vragen en informatie te 
managen naar de medewerkers. Het helpt ook als we af en toe nee 
zeggen en dat geaccepteerd wordt. 

• Breng het gesprek op tafel hoe de gerealiseerde verbeterslagen 
onder de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop zich verhouden tot de 
ontwerptafel op het Toekomstscenario. Voeg niet in, maar maak het 
praktisch op de winwin, hou de resultaten vast. 

• Loop niet weg voor lastige dilemma’s, maar help ons ze bespreekbaar 
te maken en breng ze naar de landelijke bestuurlijke tafels als het 
daar aandacht nodig heeft. 

• De Ontwikkelagenda 2022 is nog niet smart en concreet genoeg, 
het is nog teveel beleidsmatig. Voorkom holle zinnen als ‘de 
ontwikkelagenda draagt bij aan de aanpak van HG en KM’, maak dat 
concreet. 

Breng schuring op tafel

• We komen tot landelijke afspraken op de werkprocessen, maar 
er moet meer aandacht zijn voor de randvoorwaarden die nodig 
zijn om regionaal tot uitvoering te komen. Bij het OM is de tijd van 
de OvJ HG en KM heel beperkt bijvoorbeeld of de functie is soms 
vacant; sommige Veilig Thuis organisaties worden overvraagd en 
hebben steun nodig om goed in positie te blijven op het middenveld 
van zorg en straf, waar aan de ene kant de gemeenten veel – en 
verschillende – verwachtingen hebben en aan de andere kant politie 
en justitiepartners. In de politiebasisteams vraagt de noodhulp veel 
inzet en is de generieke taalstelling groot. 

• Voorkom dat we door een scheve verhouding tussen draaglast en 
draagkracht betrokkenheid kwijtraken, waar we juist door de concrete 
aanpak aandacht winnen. Dus sluit aan op het werk en hou het simpel. 

• als er geen ‘handen aan het bed ‘ zijn, voer je alleen je kerntaak uit 
en kom je aan innovatie nauwelijks toe. Er lijkt teveel ontwikkelgeld 
uitgegeven te worden aan externe adviseurs, terwijl we vooral eigen 
mensen nodig hebben om het werk te kunnen doen. 

• Daarbij: de ministeries vragen om een eigen bijdrage aan de 
verbeterslagen, de PxQ-financiering geeft daar weinig ruimte voor. We 
zetten nu vooral in op (nog weer) extra taken voor onze medewerkers 
gericht op innovatie en netwerksamenwerking. Dat is het enige dat 
werkt, het is goed daar erkenning voor te krijgen. 
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• Probeer te zien wat de rode lijnen zijn in de brede aanpak zorg & 
veiligheid en ga investeren in dwarsverbindingen. Niet om alles op 
éen hoop te gooien, maar om de basisprocessen goed op elkaar aan 
te laten sluiten voor de medewerkers in de basis.

• In de intensieve samenwerking moeten we ons verantwoordelijk 
voelen voor de ‘zwakste schakel’. Dat vraagt dat we vragen wat er 
nodig is en wat we daarin kunnen betekenen voor onze partner. 

• De 4 concrete afstemmingsmomenten zijn heel werkbaar. We doen 
er veel ervaring in op nu en kunnen uitwerken wat dat oplevert. Die 
successen moeten we delen. 

• Interregionale uitwisseling is in deze fase belangrijk. Groot pluspunt is 
dat we steeds meer dezelfde taal spreken met elkaar. Benut die kans 
en zet er je communicatiemiddelen op in. 

• Maak de evaluaties die we nu uitvoeren en de set indicatoren 
belangrijk dit jaar, ze helpen bij het gesprek met de leiding of de 
gemeente en bij het concretiseren wat nog aandacht nodig heeft in de 
verbeterslagen of welke plekken in het land extra aandacht verdienen. 
En maak er geen papieren toestanden van, maar toets en evalueer in 
het gesprek met elkaar. 

• Denk erover na of de samenwerkingsafspraken die we in 2015 
gemaakt hebben en die nu door de tijd en de ontwikkeling zijn 
ingehaald herijkt zouden moeten worden. Het kan een functie hebben 
om de aandacht voor de aanpak HG/KM vast te houden of concreet te 
vertalen naar werk, bijvoorbeeld in het overleg met een gemeente of 
de concrete vertaling van de regiovisie. 

We komen ‘op stoom’, geef ons tijd, ruimte en hou 
de aandacht en focus vast

• Het Uitvoeringsplan zou nu de indruk kunnen wekken dat we 
eind volgend jaar klaar zijn, dat is niet zo, doe aan verwachting 
management. 

• Voorkom dat de politiek bestuurlijke aandacht voor de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling verzwakt als het P GHNT 
stopt.

• Het werkt goed om in het rnzs een eigen Plan van aanpak te hebben 
dat aansluit bij Veiligheid voorop. Het geeft structuur en maakt het 
rnzs-overleg praktisch. 

• Nu alles concreter wordt, is de tijd rijp om de medewerkers in het 
primair proces meer te betrekken en het voor hen van meerwaarde 
te laten zijn. Doe dat niet met nieuwe projecten of een stroom aan 
info-materiaal, ook niet ‘omdat er geld is’, maar gewoon in het werk, 
organiseer en faciliteer daar de aandacht. Ondersteun de experts in 
het werk (zoals bijvoorbeeld de operationeel experts bij politie) om 
hun collega’s in de basis te betrekken op een manier die werkt. 

• Realiseer je daarbij dat de inzetbaarheid in het primair proces gering 
is en het taakveld breed, sluit daarbij aan ipv te overtuigen dat er iets 
extra of anders moet. Wees je dus bewust van de werkafspraken in de 
basis, sluit daarop aan. 
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• Ga na of je expertise die is opgebouwd in het werk beter kunt 
bundelen, zodat we op lastige thema’s verder komen en leren van 
elkaar. Let tegelijk op dat we kennis hebben op fenomenen, maar 
steeds eerst blijven nagaan hoe we in de loop van een zaak dezelfde 
basistappen goed blijven uitvoeren en daarbovenop nagaan wat er 
eventueel extra nodig is aan specifieke inzet of kennis. 

• Geef niet op als iets niet meteen lukt, gevaar is dat we dan meteen 
iets nieuws gaan bedenken. Maar juist van die fouten of dat vastlopen 
kunnen we leren. 

Benut de kansen in het hier en nu ipv nieuwe dingen 
te starten of op te gaan zoeken

• We zien in de rnzs dat (geanonimiseerde) casusreviews helpen om 
werkafspraken te maken op verbeterslagen in het werk. Goede manier 
om ook het lokale veld en de ZVH te betrekken.

• We ervaren dat vooral storytelling door de professionals helpt om de 
winst van de verbeterslagen uit te dragen en anderen te inspireren. 
Zorg voor ondersteunende communicatie daarop (bijvoorbeeld 
casusreview vastleggen op video).

• Goed om praktisch en concreet te verkennen en contact te maken 
met lopende trajecten in het veld, waar de verbinding met zorg en 
straf logisch is. Zoals bijvoorbeeld de pilots in het kader van het 
Toekomstscenario, de trainingen Top 3-methodiek. 

• Goed om na te denken hoe je met meer partners kunt overleggen 
zonder dat het een Poolse landdag wordt; is er bijvoorbeeld een 
stedelijk of intergemeentelijk overleg waar alles samen komt? Nodig 
dan gericht je partner uit in het rnzs om een goed voorbereid in dat 
overleg te komen. 

• Grote kracht van de ontwikkelagenda is dat het praktisch en concreet 
is en van de mensen zelf. Hou dat vast. 

27
27



Verantwoording 2021 / Uitvoeringsplan 2022Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

Bijlage 3 Verbeteracties 2022 
vanuit landelijke inzet

Item Verbeteractie/resultaatdoel 2022 Datum gereed
(volgens planning)

Besluitvorming 4 
afstemmings-momenten

We geven richting 
aan het werk door 
besluitvorming op 
werkprocessen, 
handvatten, 
instrumenten. 

Samen op in acuut 
•  Actualiseren toolkit obv lessen 2021
•  Uitwerken stap 3 (gezamenlijk onderzoek) 
•  Versterken staande praktijk met de lessen uit de geactualiseerde toolkit en de opbrengst van de eerste 

ronde op de indicatoren
Actie-overleg
•  Evaluatie-format breed toepasbaar
•  Nav evaluaties in de rnzs, de opbrengst van de eerste uitvoering op de impact- en kwaliteitsindicatoren 

en de interregionale uitwisseling hebben we overzicht op de werking van het actie-overleg in het land en 
van knelpunten en verbeterfactoren en pakken we deze op. 

HG met VT & ZSM
•  Besluitvorming op juridische onderbouwing en het werkproces (BNZS en VVE ZSM op advies RAC)
•  Uitvoeren Scholingsplan op 10 ZSM-lokaties
•  Alle 10 ZSM-locatie hebben een staande praktijk conform het werkproces; de gezamenlijke aanpak 

wordt ondersteund middels (geautomatiseerde) digitale informatie voorziening. Daarnaast zijn de 
samenwerkingsafspraken met elkaar op schrift gezet (trusted partnerschap)

Samenwerken bij strafbare KM
•  Blijven verbeteren staande praktijk obv concrete opbrengst gespreksronde oktober 2021. 
•  Verbeterplan opstellen en uitvoeren tav samenwerking medisch en justitieel, nav evaluatieve gesprek-

ronde Q4 2021. 
•  Kwaliteitskader Taxatiegesprekken, fase 1: uitvoeringsplan werkwijze, methodiek en toetsingscommis-

sie en procesvoorstel besluitvorming. Fase 2: uitvoering. 
•  Oefenpraktijk ontdubbelen onderzoek RvdK en VT (begeleiding en monitoring)

Mei 2022
Mei 2022
December 2022

December 2021
Overzicht Q2 2022, 
aanpak doorlopend 
2022
Streven begin 2022
Gedurende 2022
December 2022

Gedurende 2022
Verbeterplan 
december 2021
Fase 1: 12/2021
Fase 2: besluit na 
fase 1. 
Q1 2022. 
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Duurzaam onderbouwen van die werkwijze

Visie Visie gefaseerd samenwerken blijven integreren in al ons werk (nog concreet maken) Doorlopend 2022

Juridische 
onderbouwing

Juridische onderbouwing onder de loop van de zaak mbt de 4 mogelijke afstemmingsmomenten is gereed, 
geaccordeerd. 
RNZS krijgen ondersteuning tav de inwerking treding (denk aan gebruikersvriendelijke handreiking, 
vraagbaak, in te zetten expertise bij vakdagen e.d.)

Streven: voorjaar

Doorlopend 2022

Deskundigheids-
bevordering

Niveau van de organisaties:
Opleiding tbv deskundigheidsbevordering Veiligheid voorop is onderdeel van het portfolio van de 
organisaties. 

Niveau van de RNZS:
Daarnaast vindt deskundigheidsbevordering doorlopend plaats op het niveau van de lerende netwerken, 
denk aan (denk aan evaluatie-formats, casusreviews, interregionale werksessies, regionale vakdagen, 
storytelling). 

Niveau van het Lokale veld: 
We zoeken actief de aansluiting bij de trainingen TOP 3-methodiek in de gemeenten en bij de pilots in het 
kader van het Toekomstscenario. 
We nodigen de collega’s in het lokale veld, zoals bijvoorbeeld de contact-ambtenaren van de gemeenten, 
de regionaal projectleiders P GHNT, medewerkers/managers ZVH uit op onder meer de vakdagen of 
casusreviews waar er een directe link te leggen valt. 

Eind 2022

Gedurende 2022

Gedurende 2022
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Verantwoording door 
indicatoren impact en 
kwaliteit

De set indicatoren op kwaliteit en impact, versie 1.0, is ontwikkeld en vastgesteld. 
Deze set wordt onder begeleiding in alle 10 RNZS toegepast volgens de methodiek van de lerende 
organisaties en gespiegeld aan de kennis die er is. Dit leidt tot een Set 2.0. 

Er is door de eerste begeleide uitvoering van de set indicatoren een concreet beeld per regionaal netwerk 
zorg-straf over de samenwerking bij samenloop zorg en straf (wat gaat er goed wat kan er beter). Deze 
10 analyses leiden tot een landelijk beeld. In de zomer 2022 evalueren we inzet en ambities 2022 nav deze 
inzichten en maken het PvA voor de tweede helft 2022 concreet. 

Instrumenten voor evaluatie en onderhoud van de netwerksamenwerking zijn en blijven beschikbaar en 
belangrijk onderdeel van de leercyclus 

December 2021
Zomer 2022

Zomer 2022

Beleid Landelijke bouwstenen (accoord op werkprocessen, juridische onderbouwing, inzet en opbrengst 
indicatoren) zijn nodig om regionaal het gesprek aan te kunnen gaan over de noodzakelijke 
randvoorwaarden voor uitvoering. Denk aan inzet van mensen, beschikbaar krijgen van middelen. Zonder 
kans van slagen in de uitvoering is ‘beleid’ een lege huls. Ook hier staat regionale uitvoering dus centraal. 
Dat vraagt dat we in de rnzs de partners vragen wat er nodig is om tot uitvoering te komen en waar we 
bij kunnen dragen aan het opheffen van belemmeringen. En daar dan werk van maken. 

Wij dragen aantoonbaar bij aan de bestuurlijke samenwerking binnen de gemeente in de verbinding 
zorg & straf/zorg & veiligheid. De regiovisies kunnen hierbij een concreet handvat zijn. 

BNZS is stakeholder tav het nieuwe programma Toekomstscenario waarin de verbeterslag in de jeugd-
bescherming en de verbeterslagen in de aanpak HG/KM (P GHNT) samen verder gaan. 

Wij dragen aantoonbaar bij aan een betere aansluiting tussen verschillende programma’s en hun regie/
stuurgroepen (dus ook: regiegroep Zorg & Veiligheid en meerjarenprogramma ZVH; meerjarenprogramma 
VNG; Veiligheidsagenda 2023-2026). 

RNZS zijn werkbaar verbonden met regionaal projectleiders P GHNT, pilots TS en andere projectmatige inzet 
tbv verbeterslagen in de aanpak HG/KM. 

Meteen begin 2022 
en als leidraad voor 
de inzet van de 
indicatoren. 

Gedurende 2022

Zsm

Gedurende 2022

Mei 2022 
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Communicatie Communicatie verschuift van de overdracht van de basiselementen van de aanpak (zie de bundels op de 
VNG-website) naar de uitwisseling van goede leerpraktijk en ondersteunt de regionale uitvoering op de 
behoefte die er is. 

Digitale bundels worden geactualiseerd op basis van resultaten en besluitvorming en er komen nieuwe 
bundels met een thematische verdieping op basis van behoefte uit de RNZS (denk aan bijvoorbeeld aan de 
juridische onderbouwing). 

Gedurende 2022

Systeem-technische 
ondersteuning van de 
informatie-voorziening

Verbeterslagen worden zoveel als mogelijk in samenhang met de landelijke programma’s bezien. Doorlopend 2022
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Visie Betrokken partijen

Visie

Visie gefaseerd 
samenwerken 
aan veiligheid

Vaak gebeurt er zoveel binnen een gezin waar de veiligheid in het geding is, dat één 
professional dat niet allemaal kan overzien. De situaties zijn ingewikkeld en er is veel 
gaande. Waar moet je beginnen?

Daarvoor is het nodig dat problemen gezamenlijk worden geordend, geconcretiseerd, 
geprioriteerd en vervolgens aangepakt. Dat vraagt samenwerking over organisaties en over 
sectoren heen.

De visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid1 richt zich op alle professionals die in hun 
werk te maken krijgen met gezinnen en huishoudens waar de veiligheid structureel in het 
geding is.

Deze visie is door de opdrachtgevers van het programma GHNT2  en de betrokken 
organisaties omarmd. Ook de partners die samenwerken in het Landelijk Netwerk Zorg 
Straf3 hebben de visie gefaseerde ketenzorg omarmd.

Bekijk de visie

Een interactieve versie van dit document is te downloaden vanaf:
https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/Visie_gefaseerd_sa-
menwerken_aan_veiligheid.pdf
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Visie

2 Visie

Directe veiligheid 
organiseren

Stabiele veiligheid 
creëren

Herstel bevorderen0 6 7 7+

Risico
gestuurd

Herstel
gericht

Veiligheidsplan

De visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid beschrijft een 
aanpak in drie stappen:

Eerst werken aan de directe veiligheid met veiligheids- 
voorwaarden en een veiligheidsplan. Door bijvoorbeeld 
vroegtijdige afstemming van veiligheidsmaatregelen lopen 
interventies naast elkaar en in aanvulling op elkaar, in plaats 
van na elkaar. De kans op bijdrage aan herstel van de veilighed 
neemt hierdoor toe.

Dan risicogestuurde zorg inzetten om de risicofactoren voor 
herhaling van geweld en onveiligheid aan te pakken 

en vervolgens ondersteuning of behandeling bieden voor 
herstel. 

Het veiligheidsplan loopt ook in deze twee laatste fases door.

Professionals die het gezin/huishouden al kennen, zijn de 
aangewezen personen om samen met ouders, kinderen en hun 
netwerk de meest onveilige situaties te benoemen. 

Het daadwerkelijk werken volgens de visie gefaseerd 
samenwerken aan veiligheid vraagt inspanning op zowel 
bestuurlijk, management als uitvoerend niveau.

Het werken volgens de visie is ‘AVG-proof’.

Bekijk ook de video ‘Visie op Veiligheid’.

Veiligheidsschaal
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Visie

3

Het geven van cijfers aan de (on)veiligheid van de situatie is op zich 
intuïtief en subjectief, maar de toelichting met feitelijke informatie die 
de professionals en gezin/huishouden met elkaar delen en de discussie 
daarover helpen om de situatie in kaart te brengen en tot de voor dit 
gezin/huishouden passende oplossingen te komen.

Hoe beoordeel je de situatie op een schaal van 0-7+?

0 = acuut fysiek gevaar: Er moet direct worden ingegrepen (o.a. politie, 
veilig thuis, crisisdienst)

6 = cliënt is beschermd, het geweld is gestopt.

7 = er hebben zich minimaal 6 maanden geen incidenten voorgedaan, 
e risi a t ren e en een ne atie  e e t eer  e vei i ei  is e  

genoeg.

7+ = Er is sprake van stabiele veiligheid voor alle leden van het gezin/
huishouden en alle leden van het gezin/huishouden kunnen participeren in 
het gewone leven.

Directe veiligheid 
organiseren

Stabiele veiligheid 
creëren

Herstel bevorderen0 6 7 7+

Risico
gestuurd

Herstel
gericht

Veiligheidsplan

Visie

De visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid beschrijft een 
aanpak in drie stappen:

Eerst werken aan de directe veiligheid met veiligheids- 
voorwaarden en een veiligheidsplan. Door bijvoorbeeld 
vroegtijdige afstemming van veiligheidsmaatregelen lopen 
interventies naast elkaar en in aanvulling op elkaar, in plaats 
van na elkaar. De kans op bijdrage aan herstel van de veilighed 
neemt hierdoor toe.

Dan risicogestuurde zorg inzetten om de risicofactoren voor 
herhaling van geweld en onveiligheid aan te pakken 

en vervolgens ondersteuning of behandeling bieden voor 
herstel. 

Het veiligheidsplan loopt ook in deze twee laatste fases door.

Professionals die het gezin/huishouden al kennen, zijn de 
aangewezen personen om samen met ouders, kinderen en hun 
netwerk de meest onveilige situaties te benoemen. 

Het daadwerkelijk werken volgens de visie gefaseerd 
samenwerken aan veiligheid vraagt inspanning op zowel 
bestuurlijk, management als uitvoerend niveau.

Het werken volgens de visie is ‘AVG-proof’.

Bekijk ook de video ‘Visie op Veiligheid’.

Veiligheidsschaal
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Visie

4

Veiligheidsplan

Om gezamenlijk een veiligheidsplan op te stellen moeten de 
professionals om het gezin/huishouden (het liefst samen met het gezin/
huishouden):

Gezamenlijk de vraag stellen:  ‘wat zijn schadelijke onveilige situaties’

Deze meest schadelijke onveilige situaties zo concreet mogelijk maken. 
Dat vraagt dat elke professional in zo concreet mogelijke bewoordingen 
spreekt over de kennis die hij/zij heeft van de onveilige situatie in het 

etre en e e in is en

Het vervolgens gezamenlijk eens worden over de 
veiligheidsvoorwaarden die gerealiseerd moeten worden om het gezin/
huishouden in de toekomst een 6 op de veiligheidsschaal te kunnen 
geven.

Gezamenlijk afspreken welke interventies noodzakelijk zijn om 

de veiligheidsvoorwaarden te realiseren en wie wat doet. Elke 
professional draagt vanuit de eigen expertise en mogelijkheden hier 
aan bij.  

De veiligheidsvoorwaarden en de interventies die worden 
afgesproken (veiligheidsafspraken) om deze te realiseren, vormen 
gezamenlijk het veiligheidsplan. Bij een vermoeden van een strafbaar 
feit en samenloop van straf en zorg:

Worden de veiligheidsafspraken opgenomen in het plan van aanpak 
dat bij de start van het politieonderzoek wordt gemaakt. 

Wordt het plan van aanpak gedeeld met de OvJ en gezamenlijk 
beoordeeld of vervolging van meerwaarde is voor stabiele veiligheid 
in het gezin/huishouden.

Wanneer betrokkene zich niet houdt aan de gemaakte 
veiligheidsafspraken kan het OM bijvoorbeeld alsnog overgaan tot 
vervolging. 

Directe veiligheid 
organiseren

Stabiele veiligheid 
creëren

Herstel bevorderen0 6 7 7+

Risico
gestuurd

Herstel
gericht

Veiligheidsplan

Visie

De visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid beschrijft een 
aanpak in drie stappen:

Eerst werken aan de directe veiligheid met veiligheids- 
voorwaarden en een veiligheidsplan. Door bijvoorbeeld 
vroegtijdige afstemming van veiligheidsmaatregelen lopen 
interventies naast elkaar en in aanvulling op elkaar, in plaats 
van na elkaar. De kans op bijdrage aan herstel van de veilighed 
neemt hierdoor toe.

Dan risicogestuurde zorg inzetten om de risicofactoren voor 
herhaling van geweld en onveiligheid aan te pakken 

en vervolgens ondersteuning of behandeling bieden voor 
herstel. 

Het veiligheidsplan loopt ook in deze twee laatste fases door.

Professionals die het gezin/huishouden al kennen, zijn de 
aangewezen personen om samen met ouders, kinderen en hun 
netwerk de meest onveilige situaties te benoemen. 

Het daadwerkelijk werken volgens de visie gefaseerd 
samenwerken aan veiligheid vraagt inspanning op zowel 
bestuurlijk, management als uitvoerend niveau.

Het werken volgens de visie is ‘AVG-proof’.

Bekijk ook de video ‘Visie op Veiligheid’.

Veiligheidsschaal

!
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Visie

5

Veiligheidsplan

Om gezamenlijk een veiligheidsplan op te stellen moeten de 
professionals om het gezin/huishouden (het liefst samen met het gezin/
huishouden):

Gezamenlijk de vraag stellen:  ‘wat zijn schadelijke onveilige situaties’

Deze meest schadelijke onveilige situaties zo concreet mogelijk maken. 
Dat vraagt dat elke professional in zo concreet mogelijke bewoordingen 
spreekt over de kennis die hij/zij heeft van de onveilige situatie in het 

etre en e e in is en

Het vervolgens gezamenlijk eens worden over de 
veiligheidsvoorwaarden die gerealiseerd moeten worden om het gezin/
huishouden in de toekomst een 6 op de veiligheidsschaal te kunnen 
geven.

Gezamenlijk afspreken welke interventies noodzakelijk zijn om 

de veiligheidsvoorwaarden te realiseren en wie wat doet. Elke 
professional draagt vanuit de eigen expertise en mogelijkheden hier 
aan bij.  

De veiligheidsvoorwaarden en de interventies die worden 
afgesproken (veiligheidsafspraken) om deze te realiseren, vormen 
gezamenlijk het veiligheidsplan. Bij een vermoeden van een strafbaar 
feit en samenloop van straf en zorg:

Worden de veiligheidsafspraken opgenomen in het plan van aanpak 
dat bij de start van het politieonderzoek wordt gemaakt. 

Wordt het plan van aanpak gedeeld met de OvJ en gezamenlijk 
beoordeeld of vervolging van meerwaarde is voor stabiele veiligheid 
in het gezin/huishouden.

Wanneer betrokkene zich niet houdt aan de gemaakte 
veiligheidsafspraken kan het OM bijvoorbeeld alsnog overgaan tot 
vervolging. 

Directe veiligheid 
organiseren

Stabiele veiligheid 
creëren

Herstel bevorderen0 6 7 7+

Risico
gestuurd

Herstel
gericht

Veiligheidsplan

Visie

De visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid beschrijft een 
aanpak in drie stappen:

Eerst werken aan de directe veiligheid met veiligheids- 
voorwaarden en een veiligheidsplan. Door bijvoorbeeld 
vroegtijdige afstemming van veiligheidsmaatregelen lopen 
interventies naast elkaar en in aanvulling op elkaar, in plaats 
van na elkaar. De kans op bijdrage aan herstel van de veilighed 
neemt hierdoor toe.

Dan risicogestuurde zorg inzetten om de risicofactoren voor 
herhaling van geweld en onveiligheid aan te pakken 

en vervolgens ondersteuning of behandeling bieden voor 
herstel. 

Het veiligheidsplan loopt ook in deze twee laatste fases door.

Professionals die het gezin/huishouden al kennen, zijn de 
aangewezen personen om samen met ouders, kinderen en hun 
netwerk de meest onveilige situaties te benoemen. 

Het daadwerkelijk werken volgens de visie gefaseerd 
samenwerken aan veiligheid vraagt inspanning op zowel 
bestuurlijk, management als uitvoerend niveau.

Het werken volgens de visie is ‘AVG-proof’.

Bekijk ook de video ‘Visie op Veiligheid’.

Veiligheidsschaal

!

Als het niet lukt om binnen een redelijke termijn 
stabiele veiligheid te organiseren voor alle leden 
van het gezin/ huishouden, dan moet er extra 
expertise of mogelijkheden tot interventies 
worden ingezet (bv. Veilig Thuis, Raad voor de 
Kinderbescherming, strafketen, MDA++).
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Visie

6

Risicogestuurd

Als er consensus is over de borging van veiligheid op (minimaal) het 
niveau van een 6 op de veiligheidsschaal, is sprake van directe veiligheid. 
Hiermee is een belangrijke voorwaarde gerealiseerd om te gaan werken 
aan de veiligheid op de lange termijn: stabiele veiligheid. 

Nu kan er met het gezin/huishouden en met de betrokken professionals 
gekeken worden naar de onderliggende factoren die de onveiligheid 
in stand houden. Stabiele veiligheid ontstaat wanneer alle leden van 
het gezin/huishouden en de betrokken professionals met elkaar 
met tussenpozen meerdere malen beoordelen dat de veiligheid in 
het gezin/huishouden goed genoeg is. ‘Goed genoeg’ is een 7 op de 
veiligheidsschaal. 

In deze fase wordt er steeds zicht gehouden op de directe veiligheid 
van a e e en van et e in is en en  e e e ten van e
interventies (veiligheidsafspraken).

Directe veiligheid 
organiseren

Stabiele veiligheid 
creëren
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Veiligheidsplan

De visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid beschrijft een 
aanpak in drie stappen:

Eerst werken aan de directe veiligheid met veiligheids- 
voorwaarden en een veiligheidsplan. Door bijvoorbeeld 
vroegtijdige afstemming van veiligheidsmaatregelen lopen 
interventies naast elkaar en in aanvulling op elkaar, in plaats 
van na elkaar. De kans op bijdrage aan herstel van de veilighed 
neemt hierdoor toe.

Dan risicogestuurde zorg inzetten om de risicofactoren voor 
herhaling van geweld en onveiligheid aan te pakken 

en vervolgens ondersteuning of behandeling bieden voor 
herstel. 

Het veiligheidsplan loopt ook in deze twee laatste fases door.

Professionals die het gezin/huishouden al kennen, zijn de 
aangewezen personen om samen met ouders, kinderen en hun 
netwerk de meest onveilige situaties te benoemen. 

Het daadwerkelijk werken volgens de visie gefaseerd 
samenwerken aan veiligheid vraagt inspanning op zowel 
bestuurlijk, management als uitvoerend niveau.

Het werken volgens de visie is ‘AVG-proof’.

Bekijk ook de video ‘Visie op Veiligheid’.

Visie

Veiligheidsschaal

!
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Visie

7

Risicogestuurd

Als er consensus is over de borging van veiligheid op (minimaal) het 
niveau van een 6 op de veiligheidsschaal, is sprake van directe veiligheid. 
Hiermee is een belangrijke voorwaarde gerealiseerd om te gaan werken 
aan de veiligheid op de lange termijn: stabiele veiligheid. 

Nu kan er met het gezin/huishouden en met de betrokken professionals 
gekeken worden naar de onderliggende factoren die de onveiligheid 
in stand houden. Stabiele veiligheid ontstaat wanneer alle leden van 
het gezin/huishouden en de betrokken professionals met elkaar 
met tussenpozen meerdere malen beoordelen dat de veiligheid in 
het gezin/huishouden goed genoeg is. ‘Goed genoeg’ is een 7 op de 
veiligheidsschaal. 

In deze fase wordt er steeds zicht gehouden op de directe veiligheid 
van a e e en van et e in is en en  e e e ten van e
interventies (veiligheidsafspraken).
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De visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid beschrijft een 
aanpak in drie stappen:

Eerst werken aan de directe veiligheid met veiligheids- 
voorwaarden en een veiligheidsplan. Door bijvoorbeeld 
vroegtijdige afstemming van veiligheidsmaatregelen lopen 
interventies naast elkaar en in aanvulling op elkaar, in plaats 
van na elkaar. De kans op bijdrage aan herstel van de veilighed 
neemt hierdoor toe.

Dan risicogestuurde zorg inzetten om de risicofactoren voor 
herhaling van geweld en onveiligheid aan te pakken 

en vervolgens ondersteuning of behandeling bieden voor 
herstel. 

Het veiligheidsplan loopt ook in deze twee laatste fases door.

Professionals die het gezin/huishouden al kennen, zijn de 
aangewezen personen om samen met ouders, kinderen en hun 
netwerk de meest onveilige situaties te benoemen. 

Het daadwerkelijk werken volgens de visie gefaseerd 
samenwerken aan veiligheid vraagt inspanning op zowel 
bestuurlijk, management als uitvoerend niveau.

Het werken volgens de visie is ‘AVG-proof’.

Bekijk ook de video ‘Visie op Veiligheid’.

Visie

Veiligheidsschaal

!

Als het niet lukt om binnen een redelijke termijn 
stabiele veiligheid te organiseren voor alle leden 
van het gezin/ huishouden, dan moet er extra 
expertise of mogelijkheden tot interventies 
worden ingezet (bv. Veilig Thuis, Raad voor de 
Kinderbescherming, strafketen, MDA++).

!
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Visie

De visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid beschrijft een 
aanpak in drie stappen:

Eerst werken aan de directe veiligheid met veiligheids- 
voorwaarden en een veiligheidsplan. Door bijvoorbeeld 
vroegtijdige afstemming van veiligheidsmaatregelen lopen 
interventies naast elkaar en in aanvulling op elkaar, in plaats 
van na elkaar. De kans op bijdrage aan herstel van de veilighed 
neemt hierdoor toe.

Dan risicogestuurde zorg inzetten om de risicofactoren voor 
herhaling van geweld en onveiligheid aan te pakken 

en vervolgens ondersteuning of behandeling bieden voor 
herstel. 

Het veiligheidsplan loopt ook in deze twee laatste fases door.

Professionals die het gezin/huishouden al kennen, zijn de 
aangewezen personen om samen met ouders, kinderen en hun 
netwerk de meest onveilige situaties te benoemen. 

Het daadwerkelijk werken volgens de visie gefaseerd 
samenwerken aan veiligheid vraagt inspanning op zowel 
bestuurlijk, management als uitvoerend niveau.

Het werken volgens de visie is ‘AVG-proof’.

Bekijk ook de video ‘Visie op Veiligheid’.

Veiligheidsschaal

Herstelgericht

Nadat het hulpverleningsplan heeft geleid tot een stabiele veiligheid 
die ‘goed genoeg’ is, volgt de taak om waar nodig (trauma)behandeling 
te bieden om geweldservaringen te verwerken, om psychische klachten 
te verminderen en om de persoonlijke ontwikkeling te bevorderen van 
alle leden van het gezin/huishouden.

Herstel is gericht op onder andere:

gezondheid

persoonlijke ontwikkeling

maatschappelijk participeren

gevoel van veiligheid

In deze fase wordt er steeds zicht gehouden op de directe 
veiligheid van alle leden van het gezin/huishouden en op de 
e e ten van e interventies vei i ei sa s ra en 40
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Betrokken partijen
Om te komen tot stabiele veiligheid in gezinnen en huishoudens 
is het van belang dat de inzet van alle bij het gezin/huishouden 
betrokken professionals uit al deze organisaties op elkaar wordt 
afgestemd en ten dienste staat aan deze veiligheid. Dat vraagt 
multidisciplinaire en systeemgerichte samenwerking.

Gezin / 
Huishouden

Huisarts

Informeel netwerk

School

...

GGZ

Veilig Thuis

Raad voor de 
Kinderbescherming

Politie

Vrouwen- 
opvang

...

Jeugdzorg

Gecertificeerde 
Instelling 

Verslavingszorg

Thuiszorg

...

Bestuurders 
/ Directeuren

Opdrachtgevers

Beleidsmakers

Teamleiders

Managers

Het daadwerkelijk 
werken volgens de visie 
gefaseerd samenwerken 
aan veiligheid vraagt 
inspanning op zowel 
bestuurlijk, management 
als uitvoerend niveau. Van 
bestuurders, managers en 
beleidsmakers wordt verwacht 
dat zij het werken volgens de 
visie omarmen, uitdragen en 
mogelijk maken. Elke bestuurder 
en manager moet zichzelf vragen: ‘wat 
hebben mijn professionals nodig om volgens 
deze visie te kunnen werken?’ en dat vervolgens 
organiseren.

Slachto�erhulp Reclassering

Openbaar 
Ministerie

Lokaal team

JGZ

Betrokken partijen
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Risico
gestuurd

Herstel
gericht

Veiligheidsplan

Helpende vragen

Het werken volgende de visie vraagt het volgende van deze 
professionals:

Gericht zijn op directe en stabiele veiligheid in het gezin/
huishouden

Gericht zijn op alle betrokkenen/leden van het gezin/
huishouden (systeemgericht)

Het gezamenlijk beschrijven van de onveilige situatie(s) in zo 
concreet mogelijke bewoordingen, gevoed door de kennis van 
alle professionals over de situatie in het gezin/huishouden 
(multidisciplinair).

Het gezamenlijk bepalen wat er concreet nodig is om directe 
veiligheid te bewerkstelligen voor alle leden van het gezin/
huishouden / voor alle betrokkenen (gezamenlijk doel).

Deze vragen helpen om hier invulling aan te geven.

Helpende vragen voor 
professionals
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Risico
gestuurd

Herstel
gerichtVeiligheidsplan

Het werken volgende de visie vraagt het volgende van deze 
professionals:

Gericht zijn op directe en stabiele veiligheid in het gezin/
huishouden

Gericht zijn op alle betrokkenen/leden van het gezin/
huishouden (systeemgericht)

Het gezamenlijk beschrijven van de onveilige situatie(s) in zo 
concreet mogelijke bewoordingen, gevoed door de kennis van 
alle professionals over de situatie in het gezin/huishouden 
(multidisciplinair).

Het gezamenlijk bepalen wat er concreet nodig is om directe 
veiligheid te bewerkstelligen voor alle leden van het gezin/
huishouden / voor alle betrokkenen (gezamenlijk doel).

Deze vragen helpen om hier invulling aan te geven.

Helpende vragen voor 
professionals

Veiligheidsplan
• Wat zijn de concrete feitelijke gebeurtenissen die onveilig waren?

• Wat zien de directbetrokkenen als onveiligheid? Wat heeft het kind verteld?

• Welk cijfer op de veiligheidsschaal geven de directbetrokkenen voor de 
veiligheid?

• Welk cijfer op de veiligheidsschaal geef je voor de veiligheid? Wat maakt het 
hoger / lager?

• Wat vind je de meest onveilige situatie?

• Wat zijn triggers geweest voor het geweld?

• Wat gebeurt voor het geweld en erna? Wat is de dynamiek van het geweld?

• Wat zijn de belangrijkste problemen/risicofactoren die de situatie onveilig 
houden?

• Zijn er veiligheidsafspraken gemaakt voor het hier en nu, bv. time out 
afspraken?

• Wat zijn de zorgen naar de toekomst? (Wat kan er gebeuren als er niets 
verandert?)

• Welke voorwaarden zijn nodig om op redelijke termijn de veiligheid met 
een 6 te beoordelen? (max. 3 – 5). Bedenk of deze voorwaarden tot de 
veiligheid van iedere betrokkene leidt?

• Wat kan ik hierin betekenen vanuit mijn mogelijkheden en expertise?

• Welke partijen zijn naast de directbetrokkenen, eventueel de kinderen, 
personen uit het sociaal netwerk nodig om een veiligheidsplan te maken?

• Wie kan de casusregie voeren?

• Wie vertelt en hoe vertellen we het veiligheidsplan aan de kinderen?

• Is er een vermoeden van een strafbaar feit?

• Is een combinatie van zorg, bescherming en de strafketen nodig om 
het geweld te doen stoppen? Hoe raken veiligheidsmaatregelen en 
onderzoekshandelingen elkaar dan? Welke onderzoekshandelingen 

nnen e e t e en  et in  e nnen vei i ei s aatre e en en 
onderzoekshandelingen in de tijd op elkaar afgestemd worden?

• Zijn er directbetrokkenen met traumatische herinneringen?

Hebben we samen zicht op de veiligheid?
• Beschikken alle betrokken partijen over het veiligheidsplan met de onveilige 

gebeurtenissen, de voorwaarden/ doelen en de afspraken?

• Staat in het veiligheidsplan wie coördineert/ de regie heeft, en op welke 
momenten met wie de veiligheid getoetst gaat worden?

• Is het duidelijk wanneer VT geïnformeerd wordt?

• Wie heeft regie op zicht op veiligheid?

• Wat zijn consequenties wanneer voorwaarden geschonden worden?

• Welk veiligheidscijfer wordt gegeven? Blijft de directe veiligheid geborgd? Is 
het stabiel veilig?

• Is aanvullende expertise en/of mogelijkheden nodig?

Helpende vragen
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Risicogestuurd
• Is de directe veiligheid geborgd?

• Wat denk jij, op basis van de informatie die je hebt, dat de kans op    
herhaling  van het geweld vergroot?

• Welke risicofactoren hebben tot onveiligheid geleid?

• Welk van deze risicofactoren zijn beïnvloedbaar?

• Wat moet nog uitgezocht worden om de risicofactoren helder te krijgen?

• Heeft het meerwaarde om een risicotaxatie instrument te gebruiken?

• Lukt het om de risicofactoren samen met andere betrokkenen te    
prioriteren en om vervolgens een risicogestuurde aanpak op te stellen (de 
 risicofactoren steeds koppelen aan het geweld)?

Risico
gestuurd

Herstel
gerichtVeiligheidsplan

Helpende vragen

Het werken volgende de visie vraagt het volgende van deze 
professionals:

Gericht zijn op directe en stabiele veiligheid in het gezin/
huishouden

Gericht zijn op alle betrokkenen/leden van het gezin/
huishouden (systeemgericht)

Het gezamenlijk beschrijven van de onveilige situatie(s) in zo 
concreet mogelijke bewoordingen, gevoed door de kennis van 
alle professionals over de situatie in het gezin/huishouden 
(multidisciplinair).

Het gezamenlijk bepalen wat er concreet nodig is om directe 
veiligheid te bewerkstelligen voor alle leden van het gezin/
huishouden / voor alle betrokkenen (gezamenlijk doel).

Deze vragen helpen om hier invulling aan te geven.

Helpende vragen voor 
professionals
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Herstelgericht
• Is er sprake van stabiele veiligheid?

• Wat denk je dat directbetrokkenen nodig hebben voor verwerking,    
ontwikkeling en herstel van dagelijkse leven?

• Welke schade denk je dat directbetrokkenen hebben opgelopen?

• Wat hebben directbetrokkenen, inclusief de kinderen aangegeven in   
hoeverre zij zich belemmerd voelen in hun dagelijks functioneren?    
(Dit bepaalt o.a. de snelheid van inzet herstelgerichte hulp.)

• Is het helpend om een vragenlijst af te nemen om trauma in kaart te   
brengen?

• Heeft het meerwaarde om een screeningslijst op trauma af te laten   
nemen?

• Welk beeld heb je van het sociale netwerk van de kinderen en de    
volwassenen?

Risico
gestuurd

Herstel
gerichtVeiligheidsplan

Helpende vragen

Het werken volgende de visie vraagt het volgende van deze 
professionals:

Gericht zijn op directe en stabiele veiligheid in het gezin/
huishouden

Gericht zijn op alle betrokkenen/leden van het gezin/
huishouden (systeemgericht)

Het gezamenlijk beschrijven van de onveilige situatie(s) in zo 
concreet mogelijke bewoordingen, gevoed door de kennis van 
alle professionals over de situatie in het gezin/huishouden 
(multidisciplinair).

Het gezamenlijk bepalen wat er concreet nodig is om directe 
veiligheid te bewerkstelligen voor alle leden van het gezin/
huishouden / voor alle betrokkenen (gezamenlijk doel).

Deze vragen helpen om hier invulling aan te geven.

Helpende vragen voor 
professionals
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Succesfactoren
Het organiseren van de volgende factoren maakt dat 
professionals succesvol kunnen werken volgens de visie 
gefaseerd samenwerken aan veiligheid:  

i  en e i i iteit van r essi na s v r ti is i inaire 
samenwerking en overleg (met als resultaat een 
gezamenlijke analyse, veiligheidsbeoordeling, prioritering 
en besluitvorming).

Faciliteren van het samenwerken volgens de visie tussen 
alle bij het gezin betrokken professionals en alle leden van 
het gezin/huishouden.

Continuïteit van het faciliteren van de samenwerking.

Informatie wordt tijdig gedeeld met alle bij het gezin 
betrokken professionals (zie ‘AVG-proof’)

Gezamenlijk veiligheidsplan (veiligheidsvoorwaarden + 
veiligheidsafspraken) in alle dossiers.

Succesfactoren

Professionals kunnen extra expertise betrekken 
en extra mogelijkheden inzetten. Wanneer nodig 
hebben zij toegang tot manager en bestuurder.

Financiering van consultatie door specialisten door 
de lokale (wijk)teams.

Doen wat je afspreekt.
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Voetnoten
1. Ook wel visie gefaseerde ketenzorg genoemd. De visie 
is in opdracht van de VNG en GGD GHOR Nederland 
door Linda Vogtländer en Sander van Arum opgesteld.

2. Ministeries van VWS, JenV, OCW en SZW, VNG, 
Nationale Politie, Openbaar Ministerie,  Raad voor de 
Kinderbescherming, reclassering NL, Landelijk Netwerk 
Veilig Thuis, KNMG, Jeugdzorg Nederland, Nederlandse 
GGZ, PO-Raad.

3. Veilig Thuis, Politie, OM, Reclassering en Raad voor de 
Kinderbescherming.

Voetnoten

AVG-proof
...

AVG-proof
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Meer weten?
Dit product is het resultaat van een samenwerking tussen de stichting  Civil 
Care, het landelijk netwerk Zorg Straf en het programma Geweld hoort 
nergens thuis. 

In het Landelijk Netwerk Zorg Straf werken Justitiepartners (Politie, OM, 
Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming) en Veilig Thuis samen op basis 
van de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop.

De opgave van het Programma Geweld hoort nergens thuis is om huiselijk 
geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken 
en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie 
te doorbreken. Het Programma werkt in opdracht van het Ministerie 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Justitie en Veiligheid (JenV) en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De stichting Civil Care bevordert dat de landelijk breed gedragen visie 
Gefaseerde ketenzorg conform de bedoeling wordt toegepast.

Meer weten?

48



Basisdocumenten
Landelijk geaccordeerd  

Uitleg 
Ontwikkelagenda 
Veiligheid voorop! 49

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

https://vng.nl/artikelen/veiligheid-voorop-programma-ghnt#ontwikkelagenda


Veiligheid 
voorop!
Uitleg verbeteractiviteiten en hun samenhang,
mede in relatie tot het Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’.

Ontwikkelagenda 

December 2020
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Veiligheid voorop staat centraal in 
de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling

De Visie Gefaseerd samen werken aan veiligheid (voorheen 
Visie gefaseerde ketenzorg) legde de grondslag voor dit 
motto. Alle organisaties proberen hun bijdrage aan de 
aanpak telkens te verbeteren. Zij trekken daarin samen 
op vanuit het Programma Geweld hoort nergens thuis. 
De verbeteractiviteiten in de samenwerking bij samenloop 
zorg-straf zijn gebundeld in de Ontwikkelagenda Veiligheid 
voorop. In dit document lichten we deze verbeteractiviteiten 
(steeds onderstreept) en hun samenhang toe. 

Wérk maken van de aanpak Veiligheid voorop is als 
verbeteractiviteit de kapstok voor de rest. 

Huiselijk geweld en kindermishandeling betreft geweld dat 
wordt gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het 
slachtoffer. Er is vaak sprake van een langdurig patroon van 
geweld. Situaties van geweld (acute onveiligheid) wisselen 
af met situaties van relatieve rust. We spreken dan van 
structurele onveiligheid. 

Veelal vindt het geweld buiten het blikveld van anderen 
plaats, in het privé-domein, ‘achter de voordeur’. 

Veiligheid voorop staat centraal in de aanpak van dit geweld. 
Betrokken organisaties werken erin samen: we werken 
eerst en steeds opnieuw waar nodig samen aan de directe 
veiligheid en daarna aan risico gestuurde en herstelgerichte 
zorg en doen waar nodig daartoe samen onderzoek naar de 
feiten. 
Zodoende willen we, vanuit onze wettelijke taken, bijdragen 
aan een veilig thuis voor iedereen.

p. 1
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Risico
gestuurd

Herstel
gericht

Veiligheidsplan

‘We werken eerst en steeds opnieuw waar nodig samen aan de 
directe veiligheid en daarna aan risico gestuurde en herstelgerichte 
zorg en doen waar nodig daartoe samen onderzoek naar de feiten.’

p. 2
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De aanpak van kindermishandeling 
en huiselijk geweld begint bij het 
eerste signaal
De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling begint 
bij het signaleren van zorgen over de veiligheid. Omstanders 
vermoeden/merken dat er ergens huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling speelt. En proberen dat bespreekbaar 
te maken, in het gezin of bijvoorbeeld door een melding aan 
Veilig Thuis of de politie. Dit kan een buurvrouw, vriend of 
familielid zijn maar ook een professional, bijvoorbeeld een 
leraar of arts. Deze professionals zijn verplicht volgens de 
Wet Meldcode, op basis van hun afwegingskader, advies te 
vragen/melding te doen bij Veilig Thuis als ze iets vermoeden.

Het kan ook zijn dat een slachtoffer zelf aan de bel trekt. 
Bijvoorbeeld kinderen die de kindertelefoon bellen of 
een slachtoffer dat contact opneemt met Veilig Thuis. Als 
een slachtoffer aangifte komt doen, of een slachtoffer 
of omstander onveiligheid meldt bij de politie, zorgt de 
politie dat Veilig Thuis daar een melding van krijgt zodat de 
samenwerking direct opstart. Iedereen kan bij direct gevaar 
112 bellen.

Melding

Aangifte

Advies

p. 3
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Doen wat nodig is

Soms zijn er kinderen in het gezin. In de meeste gevallen 
is het gezin geholpen met vrijwillige ondersteuning. Uit de 
beoordeling van Veilig Thuis of de terugkoppeling van het 
lokale team kan echter ook blijken dat de ouders en/of het 
kind de hulp niet accepteren en de zorgen om het kind groot 
blijven. Dat wordt altijd eerst besproken met de betrokkenen 
zelf en daarna aan de zogenaamde beschermingstafel met 
betrokken hulpverleners en het gezin. Als de situatie niet 
verandert, verzoekt Veilig Thuis of het lokale team de Raad 
voor de Kinderbescherming om onderzoek te doen naar een 
kinderbeschermingsmaatregel. De kinderrechter kan zo’n 
maatregel opleggen, het is een vorm van gedwongen hulp 
bij de opvoeding.

Als het acuut onveilig is, komt de politie in actie. De politie 
brengt betrokkenen in fysieke veiligheid en/of ondersteunt 
de professionals ter plaatse als er agressie is of dreigt. 

Veilig Thuis geeft burgers en professionals advies 
en neemt meldingen aan als er signalen zijn over 
huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis 
verzamelt alle informatie die nodig is en voert een 
veiligheidsbeoordeling uit. Bij de meeste meldingen 
komt Veilig Thuis tot het besluit dat het gezin met 
gerichte ondersteuning zelf de veiligheid kan 
herstellen. In de meeste gevallen draagt Veilig Thuis de 
ondersteuningsvraag over aan het lokale veld. Dat kan 
bijvoorbeeld een sociaal wijkteam zijn, een centrum voor 
Jeugd & gezin of een hulpverlenende instantie die al 
bekend is bij het gezin. 

Vrijwillige hulp overdracht 
lokale veld of afronding

→

p. 4
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Soms is er naast zorg over de veiligheid ook sprake van gedrag 
dat bij wet strafbaar is gesteld. Dan ontstaat er een samenloop 
tussen straf en zorg. Er is bijvoorbeeld aangifte gedaan 
of iemand is aangehouden door de politie. Of het geweld, 
de recidive of het letsel zijn zo ernstig dat strafrechtelijk 
onderzoek wordt ingesteld. 

Naast bescherming van het slachtoffer zijn preventie 
(voorkomen herhaling) en vergelding doelen van het strafrecht. 
Deze worden meer en meer ingezet ten dienste van de 
structurele veiligheid. Straf mét zorg. Volgens de regels van 
het strafproces vraagt de Officier van Justitie daarbij advies 
aan de reclassering waar het gaat om de begeleiding van de 
verdachte of aan de Raad voor de Kinderbescherming bij een 
minderjarige verdachte. 

Bij samenloop van zorg en straf hebben alle partijen 
elkaar hard nodig omdat ze allemaal vanuit hun eigen 
verantwoordelijkheid een aandeel hebben in de aanpak. 
Het is belangrijk vroegtijdig, samen met de betrokkenen tot 
het meest kansrijke samenstel van interventies te komen. 
Hulp & zorg, straf-, civiel- of bestuursrecht, er zijn tal van 

mogelijkheden. Het gaat erom te doen wat nodig is met het 
oog op de veiligheid van alle leden van het gezin/huishouden 
(systeemgericht). 

De verbeteractiviteit Interventiepalet leidt tot een praktisch 
overzicht van mogelijke interventies voor professionals en 
betrokkenen. 

p. 5
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Crisis?

De verbeteractiviteit Samen op in acuut werkt aan de 
verbetering van de aanpak bij crisis. 

Soms is het goed een time out te organiseren om een crisis 
aan te pakken of juist te voorkomen. Betrokkenen kunnen 
worden gescheiden door een Tijdelijk Huisverbod voor de 
pleger. Dat is een bestuurlijke maatregel, die letterlijk tijd 
en ruimte genereert om met elkaar na te gaan wat er nodig 
is om de risico’s te beperken en de veiligheid te herstellen. 
Zo’n maatregel is dan onderdeel van het veiligheidsplan en 
helpt (verdere) crisis te voorkomen.

We spreken van crisis als er voor de betrokkenen acuut 
fysiek gevaar is of dreigt en ze in veiligheid gebracht 
moeten worden.  Het stoppen van de acute onveiligheid is 
het eerste doel. Politie en Veilig Thuis gaan steeds vaker 
samen op de crisismelding af. In verschillende gemeenten 
zijn hier ook crisisinterventieteams actief, die nauw 
samenwerken met politie en Veilig Thuis. Naast de zorg voor 
de veiligheid voor betrokkenen starten het feitenonderzoek 
en de veiligheidsbeoordeling meteen op. Het plan voor 
strafrechtelijk onderzoek en het veiligheidsplan worden op 
elkaar afgestemd. Als strafrechtelijke maatregelen nodig 
zijn voor de veiligheid, dan worden deze opgenomen in het 
veiligheidsplan. 

p. 6
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Geen Crisis?

Als er geen sprake is van crisis, neemt Veilig Thuis de melding 
aan en start haar werkproces zonder eerst ter plaatse te 
gaan. Veilig Thuis verzamelt informatie en voert de gehele 
veiligheidsbeoordeling uit, de zogenoemde triage. Let wel, 
acute onveiligheid kan ook nu in beeld komen. 

Crisis of geen crisis, er kan altijd sprake zijn van samenloop 
van zorg en straf. Daarom is het bij alle afstemmingsmomenten 
belangrijk voor goede opvolging en overdracht te zorgen en te 
weten of er al een veiligheidsplan is.

Crisis Samen 
op in Acuut

Geen crisis?
VT Triage

Melding

Aangifte

Advies →

p. 7
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Wat zijn de andere belangrijke 
afstemmingsmomenten als er samenloop 
is tussen straf en zorg? 

 Actieoverleg 

Soms is er een vermoeden van samenloop tussen straf en 
zorg, is er aannemelijk gevaar of een dreigende crisis. Politie 
of Veilig Thuis hebben behoefte om met elkaar en met de 
Officier van Justitie te overleggen over de beste aanpak en 
het juiste samenstel van interventies. 

Dan vindt vroegtijdige afstemming plaats in het actieoverleg, 
een periodiek overleg waarin informatie gedeeld en geduid 
wordt, risico’s en kansen op de veiligheid gewogen en 
verschillende routes op de aanpak uitgewerkt worden. 
Het overleg leidt tot heldere besluiten over wie wat doet 
en hoe de monitoring plaats zal vinden. De Raad voor de 
Kinderbescherming en de reclassering sluiten aan waar 
nodig of op eigen initiatief. Het realiseren van een goed 
actieoverleg is een verbeteractiviteit. 

Crisis Samen 
op in Acuut

Geen crisis?
VT Triage

Melding

Aangifte

Advies →
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 MDA ++ 

Als een gezin al (intensieve) hulpverlening krijgt, is het 
belangrijk dat te weten en adequaat tot afstemming en 
overdracht te komen. Dat kan bijvoorbeeld in het casusoverleg 
in het Zorg- en Veiligheidshuis. 

Soms is er sprake van structurele onveiligheid, is de reguliere 
aanpak maximaal beproefd en heeft dit niet tot resultaat 
geleid. Er is sprake van herhalende of voortdurende onveilige 
en schadelijke gebeurtenissen en situaties, hoog risico op 
escalatie en een stapeling van problemen op verschillende 
leefgebieden (zoals verstandelijke beperking, verslaving, 
armoede, psychiatrie en emotionele verwaarlozing). In die 
situaties is het belangrijk om voor een langere tijd met de 
betrokkenen te werken vanuit een plan dat alle leefgebieden 
samenbrengt. De aanpak MDA++, multidisciplinaire aanpak 
plusplus, brengt verschillende lijnen bij elkaar tot éen 
doelmatige en planmatige aanpak.  

Door heel het land werken projectleiders MDA++ vanuit het 
Programma Geweld hoort nergens thuis aan de stevige basis 
voor deze aanpak, binnen of in nauwe aansluiting op de Zorg- 
en Veiligheidshuizen.  

MDA++

Actieoverleg

HG op ZSM

Strafproces 
met zorg
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 Huiselijk geweld op ZSM 

Als er een verdachte gehoord of aangehouden is, wordt 
de zaak besproken op ZSM. Daar stemmen de Officier van 
Justitie, de politie, de Raad voor de Kinderbescherming, 
de reclassering, slachtofferhulp en Halt met elkaar af. De 
Officier van Justitie moet binnen 9 uur na aanhouding 
eerste besluiten nemen: vasthouden of heenzenden. Een 
zaak verder (laten) onderzoeken, vervolging instellen of 
seponeren. 

Veilig Thuis blijkt een waardevolle nieuwe partner bij 
de bespreking van huiselijk geweld zaken op ZSM. De 
veiligheidsbeoordeling draagt bij aan de besluitvorming.

Als de Officier van Justitie de zaak aanhoudt, volgt steeds 
vaker overleg aan de verdiepingstafel ZSM of het spreekuur 
huiselijk geweld. De reclassering stelt in overleg met de 
verdachte, Veilig Thuis en andere betrokken organisaties het 
advies over de afdoening op. 

De verbeteractiviteit HG op ZSM maakt inmiddels onderdeel 
uit van de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop. 

 Strafproces met zorg 

Soms is meteen duidelijk dat een melding tot een 
opsporingsonderzoek zal leiden. Bijvoorbeeld bij zaken 
met ernstig letsel, recidive op zware feiten of hoogrisico 
bij stalking of in geval van strafbare feiten rond 
kindermishandeling. 

De Officier van Justitie, de politie, Raad voor de 
Kinderbescherming, reclassering en Veilig Thuis stemmen 
samen af om op basis van onderzoek naar de feiten tot de 
juiste besluiten te kunnen komen in het veiligheidsplan en 
het strafproces. Vaak zijn er dan direct ook andere partijen 
betrokken, zoals forensisch artsen die het letsel kunnen 
duiden. 

In dit kader is de versterking van de samenwerking bij 
strafbare kindermishandeling een verbeteractiviteit in de 
Ontwikkelagenda.

p. 10
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Wat hebben we nodig voor een goede 
inrichting van de samenwerking?

Hoe verder we komen met de verbeterslagen hoe meer 
behoefte er is vanuit samenhang te werken. We werken 
daarom met elkaar aan deskundigheidsbevordering. 
Iedere lokale samenwerking kan bovendien vanuit de 
eigen werkstromen nagaan waar de samenwerking en de 
samenhang verbetering behoeft. De regionale netwerken 
zorg-straf jagen die verbeterslagen in de samenloop 
zorg- straf aan. Daarbij is in ondersteuning vanuit het 
landelijk netwerk zorg-straf voorzien. De verbinding met 
de ondersteuning vanuit het Programma Geweld hoort 
nergens thuis versterkt de integraliteit van de (verbeter-)
aanpak. 

De versterking van de netwerken is een verbeteractiviteit. 

De Aanpak Veiligheid voorop, de praktijk en het teamleren 
staan centraal in de verbeteraanpak. Alle verbeteractiviteiten 
zijn door de professionals aangereikt en krijgen door hun 
inzet betekenis.

De afstemmingsmomenten dragen bij aan de aanpak. 
Om ze goed uit te kunnen voeren werken we vanuit de 
praktijk werkprocessen en handreikingen uit. Deze helpen 
de professionals de juiste stappen te zetten en de juiste 
afstemming te zoeken. 

Goed uitgewerkte werkprocessen zijn bovendien nodig om 
tot professionele informatie-uitwisseling te kunnen komen, 
in termen van privacy en informatiedeling en in termen van 
ondersteunende informatietechnologie. 

De versterking van de informatie-uitwisseling is een 
verbeteractiviteit. 

p. 13
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En hoe werkt dat voor de betrokkenen?

Voor de direct betrokkenen is er vaak een patroon van 
herhaling, incident op incident stapelt zich op. Nieuwe 
incidenten leiden tot nieuwe meldingen en nieuwe 
interventies. Bij ieder signaal wordt een nieuwe werkstroom 
gestart. Dit is behoorlijk onoverzichtelijk voor de betrokkenen. 

Een visualisatie kan de aanpak voor de betrokkenen 
inzichtelijker maken. Het kan ook de professional helpen de 
aanpak met de betrokkenen te bespreken. De ontwikkeling 
van zo’n visualisatie is een verbeteractiviteit (de zogenoemde 
‘situatieplaat’). 

Het helpt om niet te denken vanuit de organisaties 
met hun afstemmingsmomenten, werkprocessen en 
verbeteractiviteiten, maar vanuit het perspectief van de 
betrokkenen. Dat is misschien nog wel de belangrijkste 
verbeteractiviteit. 
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Zodoende zijn we weer terug bij de start, bij de visie 
Gefaseerd samen werken aan veiligheid: we werken eerst en 
steeds opnieuw waar nodig samen aan de directe veiligheid 
en daarna aan risico gestuurde en herstelgerichte zorg en 
doen waar nodig daartoe samen onderzoek naar de feiten. 
Veiligheid voorop!

Daarbij is het belangrijk niet bij ieder signaal, melding of 
aangifte een nieuwe werkstroom te starten. Maar juist na 
te gaan of het gezinssysteem al bekend is en de te plegen 
interventie past in een bestaand veiligheidsplan. Dat is 
veel overzichtelijker. Effectiever en efficiënter. Voor de 
betrokkenen en de professionals. 

We werken samen in de uitvoering van de Ontwikkelagenda 
Veiligheid voorop met als doel een bijdrage te leveren aan 
een veilig thuis voor iedereen. 

Wil je meedoen, meer weten of een ervaring of reactie delen? 
Zoek contact met je lokale of landelijke partner bij Veilig 
Thuis, de politie, het Openbaar Ministerie, de Raad voor 
de Kinderbescherming of de reclassering of stuur een mail 
aan info@OAVV.nl.

STRUCTURELE ONVEILIGHEID → SAMEN AANPAKKEN 

p. 16
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STRUCTURELE ONVEILIGHEID → SAMEN AANPAKKEN → BIJDRAGE AAN VEILIG(ER) THUIS
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Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

https://vng.nl/artikelen/veiligheid-voorop-programma-ghnt#ontwikkelagenda


Veiligheidsplan Risicogestuurd Herstelgericht Interventiepalet

Leeswijzer

Interventiepalet
Het doel van het interventiepalet is het hebben van een praktisch 
en werkbaar overzicht van veiligheidsmaatregelen/ interventies 
in te zetten voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor de 
professional werkzaam op het snijvlak van zorg en straf. 
Het nodigt professionals uit om breder naar de mogelijkheden van 
veiligheidsmaatregelen/ interventies te kijken. Zo kunnen er beter 
en sneller in samenhang gerichte interventies worden ingezet die 
direct bijdragen aan het stoppen van geweld, het beperken van 
risico’s en het herstellen van duurzame veiligheid. 
Dit interventiepalet is geen uitputtend overzicht van alle interventies 
en er kunnen regionale verschillen aanwezig zijn in het aanbod van 
de (sociale) interventies.

Klik op de rechthoek voor een interactieve pdf over de visie 
Veiligheid Voorop.

Hoe lees je het interventiepalet?
Het interventiepalet is ingedeeld op basis van de verschillende 
fases van de visie Veiligheid Voorop: ‘eerst samenwerken voor 
veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg en dan 
werken aan herstelgerichte zorg’. Op deze manier kan je per fase 
zien welke interventies je wanneer kunt inzetten en welk domein 
hier verantwoordelijk voor is.

Belangrijk tijdens het gebruik van het interventiepalet is dat, 
ondanks dat iedere professional vanuit zijn eigen professie werkt, er 
zicht gehouden blijft op de mogelijkheden van de andere partners, 
waardoor er verbinding en samenhang is, én kan blijven op het 
integrale plan van aanpak en de veiligheidsmaatregelen/interventies 
daarbinnen. Om dit te realiseren, is het van belang om als partners 
met elkaar in gesprek te gaan over de interventies en wat die 
inhouden.

Wanneer gebruik je het interventiepalet?
- Individueel (om zicht te krijgen op alle mogelijkheden)
- Intern binnen de organisatie (bijv. casuïstiekoverleggen)
- Netwerkoverleggen

Justitiele interventies/maatregelen 
die tijdens een crisis/incidient kunnen 
worden ingezet.
Strafrecht
•  Aanhouding / inverzekeringstelling 
•  Inbewaringstelling 
•  Voorwaardelijk sepot
•  Inzet stelsel bewaken en beveiligen
•  Stopgesprek door politie (evt ism VT)
•  Gedragsaanwijzing (art 509hh Sr)
•  Vrijheidsbeperkende voorwaarden:
 •  Meldplicht bij reclassering
 •  Contactverbod (eventueel met elektronische 

monitoring)
 •  Locatiegebod en/of locatieverbod (eventueel 

met elektronische monitoring)

Bestuursrecht
•  Tijdelijk Huisverbod
•  Gebiedsverbod / wijkverbod
•  Meldplicht
•  Inbewaringstelling (ibs)

Civiel recht
•  Voorlopige ondertoezichtstelling (bij spoed) 
•  Voorlopige voogdij
•  Machtiging uithuisplaatsing (UHP) 

Sociale interventie
•  Eerste hulp bij een tijdelijk huisverbod
•  Ambulante spoedhulp
•  Families First
•  Crisishulp aan gezinnen

Dit betreffen justitiële interventies/
maatregelen die bijdragen aan de directe 
veiligheid, maar een langere periode 
waardoor het werken aan stabiele 
veiligheid wordt gestut. Het inzetten van 
justitiële interventies/maatregelen die 
bijdragen aan de directe veiligheid of aan 
de stabiele veiligheid is maatwerk. Veel 
interventies uit strafrecht kunnen zowel 
acuut als later worden ingezet.

Strafrecht 
•  Toezicht door de reclassering
•   Vrijheidsbeperkende voorwaarden: contactverbod/

locatieverbod (eventueel met elektronische monitoring), 
meldplicht bij de reclassering

• Vrijheidsbeperkende maatregel (art 38v Sr)
•  Taakstraf/ voorwaardelijk sepot/ strafbeschikking
•  Gedragsveranderende voorwaarden (alcohol- en/of 

drugsverbod incl. urinecontroles)
•  Detentie(verlof)
•  Verlofvoorwaarden DJI

Civiel recht (staat ook in blauw beschreven)
•  Voorlopige OTS (+ eventuele UHP)
•  OTS (+ eventuele UHP)
•  Voogdij
•  Beëindiging van het gezag 

Vrijwillig
•  AWARE (i.s.m. politie) – financiering via gemeente
• Vrouwenopvang

Werken aan stabiele veiligheid door 
oorzaken geweld aan te pakken.

Strafrecht
Bijzondere voorwaarden:
•  Behandeling in een (forensische) zorginstelling
•  Verplichting zich onder behandeling te stellen van een 

deskundige of (forensische) zorginstelling
•  Het verblijven in een instelling voor begeleid wonen of 

maatschappelijke opvang
•  Justitiële gedragsinterventies
 •  COVA    •  COVA+    •  BORG    •  Alcohol en geweld
•  Gedragsveranderende bijzondere voorwaarden: 

alcohol- en/of drugsverbod incl. urinecontroles

Bestuursrecht
•  Inzet sociaal wijkteam 
•  Inzet leerplichtambtenaar 
•  Nazorg detentie (huisvesting, ID-bewijs, inkomen en 

werk, schulden en zorg)

Civiel recht
•  Voorlopige OTS (+ eventuele UHP)
•  OTS (+ eventuele UHP)
•  Voogdij
•  Beëindiging van het gezag 

Sociale interventies
•  Niet meer door het lint
•  Oranje Huis

Vrijwillig
•  Vrijwillige jeugd- en gezinsbescherming
•  Ondersteuning bestaanszekerheden door lokaal 

wijkteam (huisvesting, werk/inkomen, schulden, 
onderwijs)

•  Ambulante hulp vrouwenopvang
•  Gespecialiseerde jeugdhulp
•  GGZ
•  Ondersteuning buddy / ervaringsdeskundige/ 

nieuwe toekomst 
•  Contact wijkagent 

Werken aan herstel van de ontwikkeling 
van de individuele gezinsleden.

Strafrecht 
•  Werken aan herstel binnen toezicht door de reclassering
•  Schadevergoeding/ herstel/ storting in een schadefonds
•  Mediation in het strafrecht

Bestuursrecht
•  Inzet sociaal wijkteam 

Civiel recht
•  Voorlopige OTS (+ eventuele UHP)
•  OTS (+ eventuele UHP)
•  Voogdij
•  Beëindiging van het gezag 

Sociale interventies
•  8 fasenmodel
•  Als ik haar was
•  De aanpak
•  Caring Dads
•  Eigen kracht conferentie
•  EMDR
•  Geweldloos verzet in gezinnen
•  Heibel thuis
•  MeMoSa
•  Multifocus
•  Signs of safety
•  Tijd voor toontje
•  Uit de schaduw van de ander
•  Veerkracht
•  Voorzorg
•  Your right 2choose!

Vrijwillig
•  Perspectief herstelbemiddeling
•  GGZ / Traumabehandeling

Risico
gestuurd

Herstel
gericht

Veiligheidsplan
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Werken vanuit de bedoeling
In de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 
staat de veiligheid centraal: we werken eerst en steeds 
opnieuw waar nodig samen aan de directe veiligheid 
van betrokkenen en daarna aan risico gestuurde en 
herstelgerichte zorg en doen waar nodig daartoe 
samen onderzoek naar de feiten. De Ontwikkelagenda 
Veiligheid voorop bevat verschillende verbeteractiviteiten 
in de samenloop zorg-straf bij de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. De uitvoering van de 
Ontwikkelagenda draagt bij aan de ambitie van het 
Programma Geweld hoort nergens thuis. Het landelijk 
netwerk zorg-straf coördineert de uitvoering. 

Impactanalyse
Met de impactanalyse wil het landelijk netwerk inzicht 
krijgen in de samenhang en de impact van de vier 
verbeteractiviteiten die direct invloed hebben op 
het operationeel proces. Dit zijn Samen op in acuut, 
de gezamenlijk aanpak van huiselijk geweld op 
ZSM, het actieoverleg en samenwerken bij strafbare 
kindermishandeling. Voor de betrokken partners 
moet dit handvatten geven om strategische keuzes te 
maken ten aanzien van de gefaseerde realisatie van de 
verbeteractiviteiten.

Uitvoeren in een netwerksamenwerking
De verbeteractiviteiten volgen in de kern dezelfde 
principes, namelijk systeemgericht, gericht op mate 
van onveiligheid, vroegtijdig, gelijktijdig en resulterend 
in afspraken over onderzoek en inzet van interventies. 
De verbeteractiviteiten zijn complementair aan elkaar, 
gaan uit van gezamenlijk optrekken van zorg en straf en 
sluiten aan bij de verschillende momenten in de loop 
van de zaak. Situaties van onveiligheid komen hierdoor 
eerder in beeld komen, het gelijktijdig samenwerken 
zorgt voor meer snelheid en efficiency in het werk. 
De informatiepositie versterkt waardoor de afweging 
wat op welk moment nodig is voor veiligheid wint 
aan kwaliteit. En de kans op escalatie neemt af als er 
gedurende de loop van een zaak afstemming is. Deze 
manier van werken heeft impact op de organisatie van 
de werkzaamheden en heeft op onderdelen invloed op 
capaciteit en financiën. Dit is voor betrokken partners 
verschillend omdat de mate waarin de verbeteractiviteit 
aansluit bij de huidige werkzaamheden anders is. In het 
bijgesloten rapport van Significant is dit terug te lezen, 
aangevuld met adviezen over het vervolg. We bedanken 
de onderzoekers van Significant voor het onderzoek, 
evenals de begeleidingscommissie en de betrokken 
projectleiders van de verbeteractiviteiten.

Concrete stappen vooruit
De verbeteractiviteiten vragen om doorontwikkeling. In 
de uitvoeringspraktijk kunnen de organisaties beproeven 
hoe de uitvoering aansluit bij de (on)mogelijkheden 
in een regio of arrondissement. Het samen uitzoeken 
wat wel en niet werkt en waarom is nog niet afgerond. 
De geplande ontwikkeltijd (2019-2021) is in ieder 
geval nodig om de kosten en baten (in samenhang) te 
monitoren. Deze ontwikkeltijd is reeds geaccordeerd. Het 
landelijk netwerk zorg-straf werkt in de volgende stap 
een aantal gedragen indicatoren uit die het resultaat 
van de verbeterslagen kunnen monitoren. Hierin is 
ook oog voor het maatschappelijk rendement van de 
verbeteractiviteiten op de verbinding van zorg en straf. 

Meer weten, vragen, reacties en ideeën?
Leg contact met de landelijk of regionaal 
vertegenwoordiger in de aanpak van huiselijk geweld 
en kindermishandeling bij één van de direct betrokken 
organisaties, of met de regionale of het landelijk 
netwerk(en) zorg-straf. 

Basisdocumenten Ontwikkelagenda Veiligheid Voorop!

Een onderzoek naar de ontwikkelagenda 
Veiligheid Voorop!
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Het ond erz oek  is  begin januari 2020 ges tart en d e res ultaten z ijn eind  ok tober 2020 op geleverd .  Voor d e uitvoering van 

h et ond erz oek  is  gebruik  gemaak t van vers c h illend e ond erz oek s meth od en:

a. Ges p rek k en met s leutelfiguren uit h et L NZ S over d e aanp ak ;  

b. Ges p rek k en met bes tuurd ers  van d e betrok k en organis aties  uit h et L NZ S;

c . Doc umentens tud ie w aarin vers c h illend e initiatieven, land elijk  en regionaal georië nteerd  z ijn bes tud eerd ;

d . Interviews met de landelijke aanspreekpunten voor de verbeteractiviteiten en een aantal regio’s;

e. Analy s e van vers c h illend e ond erz oek en in h et k ad er van d e ontw ik k elagend a Veiligh eid  Voorop ! ;

f. Vers c h illend e groep s bijeenk oms ten met h et L NZ S, bes tuurd ers  van d e betrok k en organis aties  en d e 

begeleid ings c ommis s ie.

De samenhang tussen de verbeteractiviteiten uit de ontwikkelagenda

Alle verbeterac tiviteiten uit d e ontw ik k elagend a z ijn nod ig voor een netw erk c ons is tente aanp ak .  De verbeterac tiviteiten 

z ijn c omp lementair aan elk aar en sluiten aan bij verschillende momenten in ‘de loop van een zaak’ (en het niet - lineaire 

en las tig voors p elbare verloop  van d e s ituatie in een gez in) .  Tegelijk ertijd  z ien w e d at d e verbeterac tiviteiten in d e k ern 

d ez elfd e p rinc ip es volgen:  h et gaat om vroegtijd igh eid , namelijk  h et naar voren h alen van grotend eels  reguliere 

w erk z aamh ed en ( vers c h uiving) ;  en gelijk tijd igh eid , namelijk  h et organis eren en uitvoeren van d ez e w erk z aamh ed en in 

een netw erk s amenw erk ing. In ond ers taand  figuur is  d e s amenh ang s c h ematis c h  w eergegeven.  

De opbrengsten van de ontwikkelagenda (de baten)

Het realis eren van d e ontw ik k elagend a z orgt er voor d at s ituaties  van onveiligh eid  in gez ins s y s temen eerd er ( gez amenlijk )

in beeld  k omen bij d e betrok k en p artners .  Het p arallel ( en mind er volgtijd elijk )  s amen w erk en d oor d e betrok k en p artners  

z orgt er voor d at z ij met meer s nelh eid  en effic ienc y  k unnen s amenw erk en.  De k ans  op  es c alatie of h erh aling van h et 

gew eld  w ord t bovend ien k leiner omd at d e ontw ik k elagend a er voor z orgt d at er op  vers c h illend e momenten in d e loop  

van een z aak  afs temming is  tus s en d e betrok k en p artners .  Tijd ens  d ez e afs temmings momenten mak en d e betrok k en 

p artners  afs p rak en over d e inzet van interventies (justitiële en ‘zorg’ interventies) om het geweld te stoppen en te 

voork omen.  De informatiep os itie van betrok k en p artners  w ord t op  vers c h illend e momenten in d e loop  van d e z aak  

vers terk t.  In d e vers c h illend e afs temmings momenten w ord t relevante en bes c h ik bare informatie van d e betrok k en 

p artners  over h et gez ins s y s teem z o veel mogelijk  ged eeld .  Dit benutten z ij in h et bep alen en uitvoeren van d e ac ties .  O ok  

onts taat met d e ontw ik k elagend a ruimte voor h et ges p rek  over d e k ennis  en ( on) mogelijk h ed en van d e betrok k en p artners , 

gek op p eld  aan d e uitvoering van d e ( w ettelijk e)  bevoegd h eid  en d e taak  van d e betrok k en p artners . Dit is  belangrijk  voor 
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Managementsamenvatting
Achtergrond en scope van het onderzoek

Veilig Th uis  ( h ierna:  VT) , p olitie, O p enbaar Minis terie ( h ierna:  O M) , rec las s ering ( h ierna:  3RO )  en d e Raad  voor d e 

Kind erbes c h erming ( Rvd K) w erk en in h et L and elijk  Netw erk  Z org/ Straf ( h ierna:  L NZ S)  met d e ontw ik k elagend a Veiligh eid  

Voorop !  s amen aan d e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling w aar h et gaat om een s amenloop  van s traf 

en z org.  Signific ant Public  is  gevraagd  d oor h et minis terie van Jus titie en Veiligh eid  en h et L NZ S om d e imp ac t van d e 

ontw ik k elagend a voor h et L NZ S inz ic h telijk  te mak en.

Het is  belangrijk  d at bovengenoemd e p artijen met elk aar s amenw erk en in d e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  en 

k ind ermis h and eling.  Dit h eeft ond er and ere te mak en met h et herhalende, langdurige (‘episodische’) en complexe 

k arak ter van h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling.  Hierd oor is  er vrijw el altijd  s p rak e van op volging en overlap  van 

meld ingen bij Veilig Th uis  en/ of d e p olitie. Het is  d aarom belangrijk  d at er s p rak e is  van een p lanmatige aanp ak  en 

afs temming w aarin d e z aak s troom z ic h  s teed s  voegt naar w at d e veiligh eid  in d it uniek e gez ins s y s teem nod ig h eeft. In 

p laats  van d at s teed s  een nieuw e, eigens tand ige w erk s troom s tart bij ied er nieuw  inc id ent en ied er afs temmings moment 

z elfs tand ig uitvoering k rijgt.  

De ontw ik k elagend a k ent tien verbeterac tiviteiten.  In d it ond erz oek  ligt d e foc us  op  d e verbeterac tiviteiten d ie rak en aan 

( nieuw e)  w erk w ijz en en/ of w erk p roc es s en.  Dez e verbeterac tiviteiten leveren naar verw ac h tingen d e groots te imp ac t op .  

De volgend e verbeterac tiviteiten s taan c entraal:

a. Samen op  in ac uut;

b. Gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  op  Z SM;

c . Het ac tieoverleg;

d . Hand reik ing s amenw erk en bij s trafbare k ind ermis h and eling ( h ierna:  HSSK) .

Ged urend e h et ond erz oek  bleek  d at d e op brengs ten en imp ac t van d e HSSK grotend eels  overeenk omen met d e 

op brengs ten en imp ac t d ie overs tijgend  is  aan d e afz ond erlijk e verbeterac tiviteiten. O m d ez e red en is  d e HSSK niet meer 

afz ond erlijk  benoemd .  

Doelstelling en onderzoeksvragen

De d oels telling van d it ond erz oek  is  om inz ic h t te geven in d e imp ac t van d e ontw ik k elagend a en d e betrok k en p artners  

uit h et L NZ S1 h and vatten te geven om s trategis c h e k euz es  te mak en ten aanz ien van d e realis atie van d e 

ontw ik k elagend a.  

De volgend e ond erz oek s vragen s tond en c entraal:

a. Wat h oud en d e verbeterac tiviteiten in d e ontw ik k elagend a in?

b. Wat is  d e h uid ige s tand  van z ak en van d e verbeterac tiviteiten?

c . Wat is  d e s amenh ang tus s en d e verbeterac tiviteiten?

d . Wat leveren d e verbeterac tiviteiten inh oud elijk  op ?

e. Wat is  d e imp ac t van d e ontw ik k elagend a op  organis atie en financ ië n?  

f. Wat is  nod ig voor verd ere uitw erk ing en realis atie van d e verbeterac tiviteiten?

Aanpak van het onderzoek

In d e aanp ak  van d it ond erz oek  h ebben w e z oveel mogelijk  aanges loten bij d e meth od iek  van d e lerend e organis atie.  Dit 

betek ent ond er and ere d at p er s tap  in h et ond erz oek  s amen met d e op d rac h tgever en h et L NZ S is  afges temd  w elk e 

vervolgs tap p en nod ig en p as s end  w aren om h et ond erz oek  goed  uit te voeren en een bijd rage te leveren aan h et s tap je 

voor s tap je realis eren van d e ontw ik k elagend a.

1 Hiermee bed oelen w e alle organis aties  d ie in L NZ S w ord en vertegenw oord igd , w aarond er ook  alle 26  Veilig Th uis  

organis aties
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bred ere maats c h ap p elijk e rend ement van d e ontw ik k elagend a en d e bred ere c ontex t van d e ontw ik k elagend a, 

z oals  h et p rogramma Gew eld  Hoort Nergens  Th uis .  Dit k an bijvoorbeeld  aan d e h and  van maats c h ap p elijk e ( mini)  

bus ines s c as es  ( p er c as us ) .  Dez e manier van monitoring en ond erz oek  maak t h et mogelijk  om gez ins s y s temen 

w aarin s p rak e is  van h uis elijk  gew eld  of k ind ermis h and eling over een langere p eriod e te volgen en d e effec ten 

van d e ontw ik k elagend a op  h et betreffend e gez ins s y s teem é n op  d e maats c h ap p ij in beeld  te brengen.  Waar 

mogelijk  is  h et belangrijk  om ook  d e verbind ing te mak en naar d e imp ac tmonitor h uis elijk  gew eld 2.

c . Maak het ‘verhaal’ van de ontwikkelagenda steeds scherper en vertel het verhaal door. De ontw ik k elagend a 

w ord t gerealis eerd  in een netw erk  van betrok k en netw erk p artners  d ie allen een gez amenlijk  d oel nas treven.  In h et 

al lerend  vormgeven en invullen van d e ontw ik k elagend a en ook  tijd ens  d it ond erz oek  naar d e imp ac t van d e 

ontw ik k elagend a w as  en is  d e d ialoog tus s en betrok k en p artners  in d it netw erk  een belangrijk e voorw aard e en 

s uc c es fac tor.  Dit betrof z ow el h et ges p rek  op  uitvoerend / managementniveau als  op  h et niveau van d e bes tuurd ers  

van de betrokken organisaties. Ondanks dat er nog niet op alle onderdelen van de ontwikkelagenda ‘overtuigend 

bewijs’ is dat de (maatschappelijke) effec ten ten aanz ien van d e imp ac t z ic h  ook  d aad w erk elijk  ( gaan)  voord oen, 

is  er een breed  ged ragen overtuiging onts taan over d e nood z aak  van d e ontw ik k elagend a en h et geloof in d e 

meerwaarde hiervan. Wij adviseren het LNZS om het ‘verhaal’ van de ontwikkelagend a s teed s  verd er aan te 

scherpen en te laden met zo concreet mogelijke ervaringen en ‘bewijs’ uit de praktijk (bijvoorbeeld met behulp van 

de informatie uit de monitoring). Daarnaast is het belangrijk om dit ‘verhaal’ door te vertellen en de dialoog hierover 

te (blijven) voeren; binnen de eigen organisatie, richting de regio’s en binnen het LNZS - netw erk .  De eerd er 

genoemd e maats c h ap p elijk e ( mini)  bus ines s c as es  k unnen d it verh aal verd er ond erbouw en en illus treren.

2 h ttp s : / / w w w . c bs . nl/ nl- nl/ p ublic atie/ 201 9 / 5 1 / monitor- h uis elijk - gew eld - en- k ind ermis h and eling- 201 9 .
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d e ond erlinge s amenw erk ing, ook  w anneer er s p rak e is  van fric tie in d e s amenw erk ing of w anneer er s p rak e is  van 

tegenges teld e belangen of verw ac h tingen bij d e betrok k en p artners .   

De impact van de ontwikkelagenda op de betrokken organisaties

Het s truc tureel uitvoering geven aan d e ontw ik k elagend a h eeft voor d e betrok k en p artners  imp ac t voor d e manier w aarop  

z ij h un w erk z aamh ed en organis eren en d it h eeft op  ond erd elen imp ac t op  financ ië n.  Dez e imp ac t is  vers c h illend  voor d e 

betrok k en organis aties en med e afh ank elijk  van d e w ijz e w aarop  d e organis aties  regionaal invulling geven aan d e 

ontw ik k elagend a.  O p  bas is  van d e informatie d ie op  d it moment bek end  is  s c h atten w ij in d at d e imp ac t bij een op timale 

uitvoering van d e ambitie, voor Veilig Th uis  ( z ow el op  organis atie als  op  financ ië n) h et groots t is .  Dit k omt met name d oor 

d e verruiming van d e bes c h ik baarh eid  d ie Samen op  in ac uut en d e gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  op  Z SM 

van Veilig Th uis  vraagt.  Wij benad ruk k en d aarbij d at er variatie mogelijk  is  ten aanz ien van d e invulling van d ez e 

bes c h ik baarh eid .  B ijvoorbeeld  in vorm ( fy s iek e /  telefonis c h e bes c h ik baarh eid ) en in tijd  ( 24  uur /  avond uren /  

k antoortijd en/ et c etera) .  De k euz es  d ie h ierin gemaak t w ord en z ijn med e bep alend  voor d e omvang van d e imp ac t. De 

verand eringen d ie d e ontw ik k elagend a met z ic h  meebrengt voor p olitie en O M liggen ten op z ic h te van and ere 

organis aties , d ic h ter bij d e h uid ige w erk z aamh ed en d ie z ij uitvoeren.  Tegelijk ertijd  vraag d e ontw ik k elagend a ook  van h en 

om een and ere – meer s y s teemgeric h te –manier van w erk en, w aarbij aand ac h t is  voor d e ac h terliggend e p roblematiek  

in gez ins s y s temen.  Dit vraagt voor h et O M op  vers c h illend e momenten om een intens ivering van d e inz et, bijvoorbeeld  

bij h et ac tieoverleg.  O ok  vraagt d e ontw ik k elagend a om s p ec ifiek e k ennis  en vaard igh ed en van d e betrok k en 

p rofes s ionals  ( z ie p aragraaf 5 . 2) .  Het organis eren van eventuele d es k und igh eid s bevord ering h eeft een imp ac t voor alle 

betrok k en organis aties .  De imp ac t voor d e 3RO  en d e Rvd K is  op  d it moment nog las tig in te s c h atten.  De verw ac h ting is  

d at d e ontw ik k elagend a op  enk ele ond erd elen ( z oals  d e inz et van d e 3RO  en d e Rvd K op  Z SM op  Z SM) imp ac t h eeft.

De imp ac t van d e verbeterac tiviteiten op  organis atie vraagt om ruimte en ‘lucht’ om deze veranderingen verd er te 

realis eren en d aarom om inc id entele ( tijd elijk e, eenmalige)  inves teringen.  De imp ac t van d e verbeterac tiviteiten op  

financ ië n vraagt mogelijk  om s truc turele inves teringen.  De omvang h iervan k unnen w e p as  goed  vas ts tellen na een 

p eriod e w aarin d e verbeterac tiviteiten verd er z ijn ( d oor) ontw ik k eld  en d e k os ten en baten – beid e in ond erlinge 

s amenh ang - z ijn gemonitord .

De volgende stappen in de realisatie van de ontwikkelagenda

Het d oel van d it ond erz oek  w as  om betrok k en p artners  uit h et L NZ S h and vatten te geven om ( gez amenlijk )  s trategis c h e 

k euz es  te mak en ten aanz ien van d e realis atie van d e ontw ik k elagend a.  De bes tuurd ers  h ebben op  bas is  van d e 

bevind ingen van h et ond erz oek  ‘ja’ gezegd tegen de verdere realisatie van de ontwikkelagenda. Zij hebben de overtuiging 

d at d e ontw ik k elagend a gew ens t en nood z ak elijk  is .  O md at d e ontw ik k elagend a w ord t gerealis eerd  in een p roc es  van 

organis c h e groei, is  h et niet mogelijk  om met volled ige z ek erh eid  te k unnen s tellen d at d e ontw ik k elagend a volled ig 

h aalbaar is .  Het is  d aarom naar onz e mening belangrijk  d at d e betrok k en p artners  d e realis atie van d e ontw ik k elagend a 

nauw lettend  volgen

Aanbevelingen die een goede bijdrage (kunnen) leveren aan de verdere realisatie van de ontwikkelagenda:

a. Tijd en (financiële) ruimte om verder door te ontwikkelen volgens de principes van de lerende organisatie 

(en lerende netwerken). Het is  belangrijk  om d e realis atie van d e ontw ik k elagend a nauw lettend  te volgen.  

Hierd oor onts taat ( s teed s  beter)  z ic h t op  w at w erk t ( en w at niet)  en w aarom.  Het is  belangrijk  om d it op  h et niveau 

van d e ind ivid uele verbeterac tiviteiten te d oen en op  h et niveau van d e ontw ik k elagend a en h et netw erk .  Het 

nauw lettend  volgen van d e realis atie van d e ontw ik k elagend a k an bijvoorbeeld  d oor mid d el van h et ( laten)  

uitvoeren van ac tieond erz oek , h et organis eren van leers es s ies , reflec tiebijeenk oms ten en intervis ie op  bas is  van 

c as uï s tiek .

b. Beter zicht krijgen op de kosten en de baten .  O m d e k omend e p eriod e meer c onc reet z ic h t te k rijgen op  d e 

k os ten en baten van d e ontw ik k elagend a ad vis eren w ij om meer ( feitelijk e)  informatie h ierover te verz amelen.  Dit 

k an bijvoorbeeld  d oor h et uitvoeren van nulmetingen en vervolgmetingen op  bas is  van ind ic atoren voor d e baten 

en k os tenc omp onenten van d e vers c h illend e verbeterac tiviteiten en d e s amenh ang d aartus s en.  Hierd oor onts taat 

inz ic h t in h et rend ement van d e ontw ik k elagend a.  Wij ad vis eren h et L NZ S om h ierbij ( juis t)  ook  te k ijk en naar h et 
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• B etrek k en p ers p ec tief van d e betrok k enen;

• O nd ers teunen land elijk  en regionale netw erk en z org/ s traf;

De verbeterac tiviteiten uit d e ontw ik k elagend a w ord en uitgew erk t c onform d e meth od iek  van d e lerend e organis atie:  door 

te luisteren naar de praktijk komen knelpunten en kansen in beeld. Vanuit (multidisciplinair) teamdenken (van lokaal tot 

landelijk) worden gaandeweg, in samenhang en verbinding concrete stappen vooruit geformuleerd, uitgevoerd en geborgd 

door de organisaties en de medewerkers5. Dit houdt in dat bovenstaande verbeteractiviteiten op dit moment in de regio’s 

in vers c h illend e varianten uitgevoerd  w ord en.  De fas e nad ert w aarin d e verbeterac tiviteiten op  grotere s c h aal ingevoerd  

gaan w ord en.  Signific ant Public  is  gevraagd  d oor h et minis terie van Jus titie en Veiligh eid en h et L NZ S om d e imp ac t van 

d e ontw ik k elagend a voor h et L NZ S inz ic h telijk  te mak en.  

1.2 Doelstellingen en onderzoeksvragen

De doelstelling van d it ond erz oek  is  om inz ic h t te geven in d e imp ac t van d e ontw ik k elagend a en d e betrok k en p artners  

uit h et L NZ S6 h and vatten te geven om s trategis c h e k euz es  te mak en ten aanz ien van d e realis atie van d e 

ontw ik k elagend a.  

De volgend e ond erz oek s vragen s tond en c entraal:  

a. Wat h oud en d e verbeterac tiviteiten in d e ontw ik k elagend a in?

b. Wat is  d e h uid ige s tand  van z ak en van d e verbeterac tiviteiten?

c . Wat is  d e s amenh ang tus s en d e verbeterac tiviteiten?

d . Wat leveren d e verbeterac tiviteiten inh oud elijk  op ?

e. Wat is  d e imp ac t van d e ontw ik k elagend a op  organis atie en financ ië n?  

f. Wat is  nod ig voor verd ere uitw erk ing en realis atie van d e verbeterac tiviteiten?

1.3 Scope van het onderzoek

De ontw ik k elagend a k ent tien verbeterac tiviteiten ( z ie p aragraaf 1 . 1 ) .  De aard  van d e verbeterac tiviteiten is  vers c h illend :  

s ommige verbeterac tiviteiten z ijn geric h t op  h et ontw ik k elen van ins trumenten, z oals  een interventiep alet of een ‘ p lac emat’

ten beh oeve van h et ges p rek  met betrok k enen, and ere verbeterac tiviteiten z ijn bijvoorbeeld  geric h t op  h et d oorleven van 

d e vis ie Veiligh eid  Voorop ! .  In s amens p raak  met h et L NZ S en d e op d rac h tgever is  bes loten om in d it ond erz oek  d e foc us  

te leggen op  d e verbeterac tiviteiten d ie rak en aan ( nieuw e)  w erk w ijz en en/ of w erk p roc es s en.  De volgend e 

verbeterac tiviteiten s taan c entraal:

a. Samen op  in ac uut;

b. Gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  op  Z SM;

c . Het ac tieoverleg.

De Hand reik ing s amenw erk en bij s trafbare k ind ermis h and eling ( HSSK)  w as  bij aanvang van h et ond erz oek  ook  é é n van 

d e verbeterac tiviteiten w aar d e foc us  op  lag.  Ec h ter bleek  ged urend e h et ond erz oek  d at d e imp ac t van d ez e 

verbeterac tiviteit overs tijgend  is  aan d e HSSK.  Dit is  d aarom meegenomen in d e algemene bes c h rijving van d e imp ac t 

en niet s p ec ifiek  op genomen.

1.4 Aanpak

In d e aanp ak  van d it ond erz oek  h ebben w e z oveel mogelijk  aanges loten bij d e meth od iek  van d e lerend e organis atie.  Dit 

betek ent ond er and ere d at p er s tap  in h et ond erz oek  s amen met d e op d rac h tgever en h et L NZ S is  afges temd  w elk e 

5 h ttp s : / / vng. nl/ s ites / d efault/ files / p agina_ attac h ments / 201 6 / veiligh eid _ voorop _ -

_ ontw ik k elagend a_ land elijk _ netw erk _ z org_ en_ s traf_ h g_ en_ k m. p d f
6 Hiermee bed oelen w e alle organis aties  d ie in L NZ S w ord en vertegenw oord igd , w aarond er ook  alle 26  Veilig Th uis  

organis aties
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond en aanleiding

De aanp ak  van h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling s taat h oog op  d e agend a.  De afgelop en jaren is  gew erk t aan d e 

intens ivering van d e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling. In 201 8  is  h et p rogramma ‘Gew eld  h oort nergens  

th uis ’ ges tart in op d rac h t van d e minis ter van Volk s gez ond h eid , Welz ijn en Sp ort, d e minis ter voor Rec h ts bes c h erming 

en d e VNG. Dit p rogramma h eeft als mis s ie: ‘huiselijk geweld en kindermishandeling stoppen, terugdringen en de schade 

ervan beperken en zo de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie doorbreken.’ In d it p rogramma 

w ord t s amengew erk t met een bred e vertegenw oord iging van betrok k en organis aties . Veilig Th uis  ( h ierna:  VT) , p olitie, 

O p enbaar Minis terie ( h ierna:  O M) , rec las s ering ( h ierna:  3RO )  en d e Raad  voor d e Kind erbes c h erming ( Rvd K) w erk en in 

h et L and elijk  Netw erk  Z org/ Straf ( h ierna:  L NZ S) in h et k ad er van d ez e mis s ie s amen aan d e intens ivering van d e aanp ak  

van h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling w aar h et gaat om een s amenloop  van s traf en z org.

Het is  belangrijk  d at bovengenoemd e p artijen met elk aar s amenw erk en in d e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  en 

k ind ermis h and eling.  Dit h eeft ond er and ere te mak en met h et herhalende, langdurige (‘episodische’) en complexe 

k arak ter van h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling.  Z oals  w is s eling van rollen als  s lac h toffer en d ad er en h et generatieve 

p atroon.  Hierd oor is  er vrijw el altijd  s p rak e van op volging en overlap  van meld ingen bij Veilig Th uis  en/ of d e p olitie. Het is  

d aarom belangrijk  d at er s p rak e is  van een p lanmatige aanp ak  en afs temming w aarin d e z aak s troom z ic h  s teed s  voegt 

naar w at d e veiligh eid  in d it uniek e gez ins s y s teem nod ig h eeft. In p laats  van d at s teed s  een nieuw e, eigens tand ige 

w erk s troom s tart bij ied er nieuw  inc id ent en ied er afs temmings moment z elfs tand ig uitvoering k rijgt.  Dit blijk t nog te vaak  

d e p rak tijk te z ijn.  De bevind ingen uit h et Ins p ec tierap p ort3 naar d e d ood  van Hü mey ra ond ers teunen d it bijvoorbeeld .  

In de ontwikkelagenda ‘Veiligheid Voorop!’ staat d e vis ie op  d e aanp ak bes c h reven w aar d e p artners  uit h et L NZ S

gez amenlijk  verantw oord elijk  voor z ijn.  Dez e vis ie is  gebas eerd  op  d e visie ‘gefaseerde ketenzorg’ van Van 

Arum/ Vogtland er4 .  O p  bas is van deze visie is een leidraad voor de ontwikkelagenda opgesteld: “we werken eerst en 

steeds opnieuw waar nodig samen aan de directe veiligheid en daarna aan risico gestuurde en vervolgens herstel gerichte 

zorg en doen waar nodig daartoe samen onderzoek naar de feiten”. De p artners  van h et L NZ S d ragen ied er vanuit h un 

eigen tak en en bevoegd h ed en ( en ex p ertis e)  bij aan s amenw erk ing tus s en z org en s traf voor gez innen d ie te mak en 

k rijgen met h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling.  Dez e netw erk p artners  h ebben d e gez amenlijk e op gave 

gec onc retis eerd  in een aantal verbeterac tiviteiten, deze zijn gecategoriseerd naar de thema’s doen, delen en leren :

Verbeterac tiviteiten in het kader van ‘doen’:

• Imp lementeren Hand reik ing s trafbare k ind ermis h and eling;

• O ntw ik k elen integraal h and elings k ad er c ris is  ( nu) :  Samen op  in ac uut;

• Vers terk en lok aal Ac tie- overleg;

• De gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  op  Z SM.

Verbeterac tiviteiten in het kader van ‘delen’:

• O ntw ik k elen en toep as baar mak en van een interventiep alet;

• Ontwikkelen ‘placemat’ voor gesprek met betrokkenen;

• Duid elijk h eid  bied en en fac iliteren informatie- uitw is s eling;

Verbeterac tiviteiten in h et k ad er van ‘leren’:

• Doorleven vis ie tot in d e h aarvaten en genen van d e organis aties ;

3 Ins p ec tieond erz oek  naar d e aanp ak  van d e s talk ing d oor B ek ir E. Ins p ec tie Jus titie en Veiligh eid .  201 9
4 h ttp s : / / vng. nl/ files / vng/ 201 6 05 _ vis ied oc ument_ gefas eerd e_ k etens amenw erk ingvogtland er_ van_ arum_ 0. p d f
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2 Verbeteractiviteiten uit de 
ontwikkelagenda
Voorliggend  h oofd s tuk  geeft een bes c h rijving van d e vier verbeterac tiviteiten d ie c entraal s taan in h et ond erz oek  ( h ierna:  

d e verbeterac tiviteiten) .  Per verbeterac tiviteit w ord t een bes c h rijving gegeven van d e bed oeling van d e verbeterac tiviteit

en van d e wijze waarop regio’s invulling geven aan de verbeteractiviteit . Dit is  gebas eerd  op  d oc umentatie en aanvullend e 

ges p rek k en met p rofes s ionals  uit h et L NZ S en ex p erts  d ie betrok k en z ijn bij d e verbeterac tiviteiten.  

2.1 Samen op in acuut

2.1.1 De bedoeling van samen op Samen op in acuut7

Samen op  in ac uut is  een integrale aanp ak  van p olitie en Veilig Th uis  ( w aar nod ig ook  met betrok k enh eid  van d e and ere 

p artijen uit h et L NZ S en and ere p artners ) .  De aanp ak  is  erop geric h t om bij ac ute onveiligh eid  en vermoed en van h ui s elijk  

gew eld  en k ind ermis h and eling s amen op  te trek k en.  Samen op  in ac uut ric h t z ic h  grofw eg op  d e eers te 24  uur na een 

meld ing bij p olitie of Veilig Th uis .  Het d oel van d e aanp ak  is  h et h ers tellen van d e ac ute veiligh eid  van betrok k enen bij 

een meld ing van h uis elijk  gew eld  of k ind ermis h and eling.  Door bij een meld ing van h uis elijk  gew eld  of k ind ermis h and eling 

d irec t en gez amenlijk  ter p laats e te gaan en z o s nel mogelijk  na h et inc id ent met elk aar af te s temmen, k an voork omen 

w ord en d at h ulp  te laat k omt, gew eigerd  w ord t of d at d e d y namiek  in h et gez in in d e tijd  tus s en meld ing en bez oek  

verand ert.  O ok  k unnen vroegtijd ig p roc es afs p rak en w ord en gemaak t over d e benod igd e h and elingen ten aanz ien van 

ond erz oek  en interventies .  O nd ers taand figuur geeft een s amenvatting van d e w erk w ijz e rond  Samen op  in ac uut.  

F iguur 1 . Samenvatting w erk w ijz e Samen op  in ac uut

2.1.2 Stand van zaken Samen op in acuut

O p  vier p laats en in h et land  is in 2020 ges tart met d e w erk w ijz e Samen op  in ac uut:  O os t- Ned erland  ( d is tric t IJs s elland ) , 

Haagland en ( bas is teams  L aak  en B eres tein) , L imburg ( bas is teams  Venlo en Wes telijk e Mijns treek )  en Noord - Holland  

( d is tric t IJmond ) .  

a. Oost-Nederland.  B as is teams  z etten z ak en van h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling - op  bas is  van een 

afw egings k ad er - d oor naar d e d is tric ts rec h erc h e.  De offic ier van d iens t van d e d is tric ts rec h erc h e s c h ak elt Veilig 

Th uis  in en bes p reek t met Veilig Th uis  w elk e ac ties  en afs p rak en nod ig z ijn ten aanz ien van h et h ers tellen van d e 

ac ute veiligh eid .

7 Zie ook: Politie. 2019. Veiligheid voorop! … dan risicogestuurde zorg, dan herstelgerichte zorg. (Infographic ) .
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vervolgs tap p en nod ig en p as s end  w aren om h et ond erz oek  goed  uit te voeren en een bijd rage te leveren aan h et s tap je 

voor s tap je realis eren van d e ontw ik k elagend a.  Daartoe z ijn tus s entijd s e inz ic h ten en ( d eel) res ultaten voorgelegd  en 

bes p rok en met h et L NZ S, d e begeleid ings c ommis s ie en d e op d rac h tgever.

Het ond erz oek  is  begin januari 2020 ges tart en d e res ultaten z ijn eind ok tober 2020 op geleverd .  Voor d e uitvoering van 

h et ond erz oek  is  gebruik  gemaak t van vers c h illend e ond erz oek s meth od en:

g. Ges p rek k en met s leutelfiguren uit h et L NZ S over d e aanp ak ;

h . Ges p rek k en met bes tuurd ers  van d e betrok k en organis aties  uit h et L NZ S;

i. Doc umentens tud ie w aarin vers c h illend e initiatieven, land elijk  en regionaal georië nteerd  z ijn bes tud eerd ;

j. Interview s  met de landelijke aanspreekpunten voor de verbeteractiviteiten en een aantal regio’s ;

k . Analy s e van vers c h illend e ond erz oek en in h et k ad er van d e ontw ik k elagend a Veiligh eid  Voorop ! ;

l. Vers c h illend e groep s bijeenk oms ten met h et L NZ S, bes tuurd ers  van d e betrok k en organis aties en d e 

begeleid ings c ommis s ie.

1.5 Leeswijzer

Hoofd s tuk  2 geeft een bes c h rijving van d e verbeterac tiviteiten d ie c entraal s taan in h et ond erz oek .  Daarbij w ord t 

aangegeven op  w elk e manier regio’s invulling geven aan de verbeteractiviteiten. Hoofdstuk 3 gaat in op de samenhang 

tus s en d e vers c h illend e verbeterac tiviteiten. In h oofd s tuk  4  w ord en d e inh oud elijk e effec ten van d e ontw ik k elagend a 

bes c h reven.  Hoofd s tuk  5  geeft inz ic h t in d e imp ac t van d e ontw ik k elagend a.  Hoofd s tuk  6  bevat h et ad vies  ric h ting verd ere 

realis atie van d e ontw ik k elagend a.
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Vooruitlop end  op  d e formele bes luitvorming over d e gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  Z SM w ord t op  

vers c h illend e Z SM- loc aties  al gew erk t volgens  ond erd elen van h et nieuw e w erk p roc es .  O p  z even van d e 1 0 loc aties  is  

op  h et moment van s c h rijven van d ez e rap p ortage d e s amenw erk ing tus s en Z SM en Veilig Th uis  in ontw ik k eling.  

a. In Noord - Holland  is  Veilig Th uis  d rie d agen p er w eek  aanw ez ig op  Z SM en voeren z ij een ged eelte van d e 

veiligh eid s beoord eling uit in z ak en d ie ins tromen op  Z SM.  

b. In O os t- B rabant w erk en d e tw ee Veilig Th uis  organis aties  in d e regio s amen met Z SM. Vanaf 1  s ep tember 2020 

is  een van d e tw ee Veilig Th uis  organis aties  d rie d agen p er w eek  fy s iek  op  Z SM.  O p  d e overige tw ee w erk d agen 

is  d e and ere Veilig Th uis  organis aties  telefonis c h  bereik baar.  

c . In L imburg, Rotterd am en Haagland en is  Veilig Th uis  tijd ens  k antooruren fy s iek  aanw ez ig op  Z SM.  In L imburg 

s c reent Veilig Th uis  d e z ak en d ie op  Z SM beh and eld  w ord en op  bas is  van ond erd eel A ( ac ute onveiligh eid )  van 

d e veiligh eid s beoord eling.  In Rotterd am en Haagland en verrijk t Veilig Th uis  d e z ak en d ie beh and eld  w ord en op  

Z SM, op  bas is  van d e informatie d ie bij h en bek end  is .

d . In O os t- Ned erland  en O os t B rabant bes taat h et s p reek uur h uis elijk  gew eld  w aarin d e 3RO  ( in afs temming met 

Veilig Th uis )  een ad vies  op s telt.

e. In Ams terd am is  d e s amenw erk ing tus s en Z SM en Veilig Th uis  in juli 2020 ges tart.  De afs temming vind t p laats  via 

mail en telefoon.  Vanaf 1  november 2020 gaat Veilig Th uis  een d ag p er w eek  fy s iek  op  Z SM w erk en.  

In de overige regio’s verloopt de samenwerking en afstemming tussen de ZSM - p artners  en Veilig Th uis  over h et algemeen 

via d e 3RO  of d e Rvd K.  De mate w aarin d it gebeurt w is s elt p er Z SM- loc atie en p er z aak .

2.3 Het actieoverleg

2.3.1 De bedoeling van het actieoverleg

B ij h et ac tieoverleg9 gaat h et over vroegtijd ige afs temming tus s en d e p artners  uit h et L NZ S over c as uï s tiek  w aarbij; er 

s amenloop  is  van s traf en z org, er s p rak e is  van ( vermoed ens  van)  een s trafbaar feit ( w aarbij h et p olitieond erz oek  nog 

loop t)  en d ie niet al ergens  and ers  in d e s amenw erk ing belegd  is  ( z oals  een MDA+ +  aanp ak ) .  Het gaat veelal over 

casuïstiek waarvan de ‘route’ nog niet precies duidelijk is. In d it overleg w ord t bep aald  h oe d e w erk z aamh ed en van d e 

organis aties  z ic h  tot elk aar verh oud en.  Het d oel is  s amen te w erk en aan d e d irec te veiligh eid  voor alle betrok k enen en 

d e eers te ond erz oek s h and elingen en interventies  veilig, s nel en d oeltreffend  in te z etten.  Per c as us  w ord t een 

ond erz oek s - en veiligh eid s p lan op ges teld .  F iguur 3 geeft een s amenvatting van d e w erk w ijz e van h et ac tieoverleg.  

F iguur 3. Samenvatting w erk w ijz e ac tieoverleg

2.3.2 Stand van zaken actieoverleg

9 Dit is  gebaseerd op de ‘Onderlegger en bouwstenen voor het actie(gericht)overleg. 
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b. Haaglanden .  In d e p eriod e november 201 9  tot en met februari 2020 z ijn d e bas is teams  L aak  en B eres tein met h et 

Cris is interventieteam Jeugd  ( h ierna:  CIT)  s amen op getrok k en in z ak en van h uis elijk  gew eld  en 

k ind ermis h and eling.  Het CIT voerd e d ez e tak en uit als ‘vooruitgeschoven post’ van Veilig Th uis .  Het CIT voerd e 

in d ez e rol ( een d eel van)  d e veiligh eid s beoord eling uit.  Het s amen op trek k en k reeg in d e p rak tijk  vorm d oord at 

p olitie na een meld ing van h uis elijk  gew eld  of k ind ermis h and eling c ontac t op nam met h et CIT.  Het CIT ging s amen 

met p olitie ter p laats e of er vond  k ort na h et moment van d e meld ing afs temming p laats  tus s en p olitie en CIT.  

c . Limburg.  In Venlo z itten tw ee med ew erk ers  van Veilig Th uis  op  d ond erd ag en vrijd ag tus s en 1 7 . 00 - 22. 00 uur op  

h et p olitiebureau.  Med ew erk ers  van Veilig Th uis  voeren op  h et p olitiebureau h un reguliere tak en uit.  Dez e 

w erk w ijz e bied t d e gelegenh eid  aan p olitie en Veilig Th uis  om ( mak k elijk er en s neller)  af te s temmen bij meld ingen 

van h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling.  Politie en Veilig Th uis  gaan niet s amen ter p laats e bij meld ingen.  Het 

k omt voor d at p olitie naar aanleid ing van een meld ing van h uis elijk  gew eld  betrok k enen meeneemt naar h et 

p olitiebureau z od at Veilig Th uis  op  h et p olitiebureau c ontac t k an h ebben met h en. Als  er ( reed s )  s p rak e is  van een 

tijd elijk  h uis verbod  gaan p olitie en Veilig Th uis  w el s amen ter p laats e.  

d . Noord-Holland.  In IJmond  is  Veilig Th uis  vertegenw oord igd  in d e integrale c ris is d iens t.  B ij s ituaties  van ac ute 

onveiligh eid  neemt p olitie c ontac t op  met d e integrale c ris is d iens t.  Een med ew erk er van d e integrale c ris is d iens t 

( met k ennis  en bevoegd h ed en ten aanz ien van d e Veilig Th uis  w erk z aamh ed en)  k omt ter p laats e.  Dez e 

med ew erk er maak t ter p laats e een veiligh eid s beoord eling en s temt met p olitie af over d e inz et van 

c ris is interventies .  De integrale c ris is d iens t is  24 / 7  bereik baar en bes c h ik baar voor p ers onen van 0 tot 23 jaar.

2.2 Gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld op ZSM

2.2.1 De bedoeling van de gezamenlijke aanpak huiselijk geweld ZSM

Het merend eel van d e h uis elijk  gew eld z ak en w aarin een verd ac h te is  of w ord t geh oord , k omt binnen via Z SM.  Dit maak t 

afs temming en een gez amenlijk e aanp ak  tus s en d e p artners  op  Z SM en Veilig Th uis  nood z ak elijk .  Hiertoe is  h et 

werkproces ‘gezamenlijke aanpak huiselijk geweld ZSM’ opgesteld 8 .  Met d it w erk p roc es  w ord t ond er and ere beoogd om 

d e s trafrec h telijk e interventies  beter aan te laten s luiten bij d e s y s teemgeric h te aanp ak  vanuit d e z org en vic e vers a.  Een 

aantal belangrijk  ond erd elen in h et nieuw e w erk p roc es  z ijn:

a. Veilig Th uis  voert d e veiligh eid s beoord eling uit op  Z SM.  Dez e geeft inz ic h t in d e mate en s oort van onveiligh eid .  

O p  bas is  h iervan w ord t op  Z SM bes p rok en of h et nod ig is  om op  k orte termijn veiligh eid s maatregelen te treffen 

d ie d e ac ute ( en s truc turele)  onveiligh eid  k unnen op h effen of d e veiligh eid  in vold oend e mate k unnen w aarborgen.

b. De 3RO  verrijk t h aar rec las s erings ad vies  met d e uitk oms t van d e veiligh eid s beoord eling.

c . De Rvd K is  betrok k en bij z ak en met meerd erjarige verd ac h ten met k ind eren.  

F iguur 2 geeft een s amenvatting van d e w erk w ijz e h uis elijk  gew eld  op  Z SM.  

F iguur 2. Samenvatting w erk w ijz e h uis elijk  gew eld  op  Z SM

2.2.2 Stand van zaken gezamenlijke aanpak huiselijk geweld ZSM

8 Zie voor meer informatie ‘Werkproces Gezamenlijke aanpak Huiselijk Geweld ZSM in samenwerking met Veilig Thuis’.
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De HSSK is  begin 201 8  bes c h ik baar ges teld  aan uitvoerings organis aties . De betrok k en organis aties  integreren d e 

h and reik ing z o veel als  mogelijk  in d e bes taand e w erk w ijz en en w erk p roc es s en.  De p olitie h eeft d e h and reik ing 

bijvoorbeeld  vertaald  naar een land elijk e w erk ins truc tie en een infograp h ic  h uis elijk  gew eld .  

In 2020 is  een ond erz oek  uitgevoerd  naar d e ervaren s uc c es fac toren en d e k nelp unten bij d e s amenw erk ing rond  

s trafbare k ind ermis h and eling.  U it d it ond erz oek  blijk t ond er and ere d at d e s amenw erk ing tus s en p artners , med e d oor d e 

h and reik ing, is  verbeterd  en een mind er ‘ad  h oc  k arak ter’ heeft dan eerder. Het ‘door d e bril van de ander’ (leren) kijken, 

k ennis  h ebben van elk aars  p roc es s en en mogelijk h ed en, vas te c ontac tp ers onen en k orte lijnen d ragen h ieraan bij. In h et 

ond erz oek  w ord t ook  een aantal verbeterp unten aanged ragen.  Z o is  er bijvoorbeeld  w ins t te beh alen in d e s amenw erk ing 

bij casussen in het ‘grijze gebied’ .  Dit z ijn c as us s en w aarbij vers c h illend e fac toren mees p elen in d e k euz e om jus titie w el 

of niet te betrek k en.  Afh ank elijk  van d e lok ale s amenw erk ing en d e ins c h atting van d e vertrouw ens arts  w ord t in d ez e 

c as us s en in elk  geval overlegd  met h et O p enbaar Minis terie1 3.

1 3 Ervaren s uc c es fac toren en k nelp unten s amenw erk en s trafbare k ind ermis h and eling.  Vers ie juli 2020.
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In op d rac h t van h et L NZ S is  in 2020 een inventaris atie uitgevoerd  naar d e imp lementatie van h et ac tieoverleg1 0.  U it h et 

onderzoek blijkt dat in vrijwel alle regio’s afstemming plaatsvindt over casuïstiek van huiselijk geweld en 

k ind ermis h and eling w aarbij s amenloop  is  tus s en s traf en z org1 1 :  

a. U it h et ond erz oek  ( ap ril 2020) blijk t d at in 1 6  Veilig Th uis  regio’ s  h et ac tieoverleg is  geï mp lementeerd .  O p  h et 

moment van s c h rijven van d ez e rap p ortage ( ok tober 2020)  h eeft d e p rojec tleid er van h et ac tieoverleg aangegeven 

d at inmid d els  alle regio’s bezig z ijn ofw el net z ijn ges tart met h et ac tieoverleg.  L imburg is  als  eers te regio ges tart 

met het actieoverleg en wordt door veel regio’s gezien als voorbeeld voor de wijze waarop je d it k unt organis eren.  

b. Het overleg vindt in het merendeel van de regio’s minimaal w ek elijk s  p laats .

c . Het actieoverleg wordt in vrijwel alle regio’s uitgevoerd op de schaalgrootte van de Veilig Thuis regio. Een klein 

aantal regio’s kiest voor een andere schaalgrootte .

d . In vrijwel alle regio’s ligt de focus op ‘buikpijn’ casuïstiek, waarin s p rak e is  van s amenloop  tus s en s traf en z org, en 

de ‘route’ voor een casus nog niet duidelijk is. 

e. In alle regio’s nemen politie en Veilig Thuis deel aan het actieoverleg. Het OM is in 14 regio’s een vaste deelnemer. 

In 2 regio’s zijn zij op afroep betrok k en.  De 3RO sluit in 10 regio’s structureel aan bij het overleg. In 2 regio’s zijn 

z e op  afroep  bes c h ik baar of w ord en z ij inc id enteel betrok k en.  De Rvd K is in acht regio’s een vaste deelnemer van 

het overleg. In 5 regio’s zijn zij op afroep beschikbaar of worden zij incidenteel betrokken. In enkele regio’s sluiten 

ook  and ere p artijen aan, z oals  h et c ris is interventieteam, h et Z org- en Veiligh eid s h uis  of and ere 

h ulp verlenings p artijen.

2.4 Handreiking Samenwerken bij Strafbare kindermishandeling

2.4.1 De bedoeling van de handreiking samenwerken bij strafbare kindermishandeling

De Hand reik ing s amenw erk en bij s trafbare k ind ermis h and eling ( h ierna:  HSSK)  gaat over d e s amenw erk ing tus s en Veilig 

Th uis , p olitie, O M, Rvd K en 3RO  bij meld ingen d ie bij Veilig Th uis  z ijn ged aan en w aar s p rak e is  van een vermoed en van 

s trafbare k ind ermis h and eling.  Het d oel van d e HSSK is  om bij h et vermoed en of bij s ignalering van s trafbare 

k ind ermis h and eling d irec t en ad eq uaat tot s amenw erk ing te k omen tus s en jus titiep artners , Veilig Th uis  en and ere 

p rofes s ionals  ( p rofes s ionele meld ers  z oals  z iek enh uiz en en ex p ertis ec entra z oals  h et L ECK) . 1 2 De HSSK geeft h ouvas t 

voor d e manier w aarop  p rofes s ionals  elk aars  ond erz oek s h and elingen en elk aars  interventies  op  elk aar k unnen 

afs temmen. B ijvoorbeeld  d oor h et mak en van een gez amenlijk  ond erz oek s p lan.  F iguur 4  geeft een s amenvatting van d e 

w erk w ijz e van d e HSSK.

F iguur 4 . Samenvatting w erk w ijz e HSSK

2.4.2 Stand van zaken handreiking

1 0 Stand  van z ak en imp lementatie ac tie- overleg ( ap ril 2020) .
1 1 In h et ond erz oek  is  d e s tand  van z ak en ten aanz ien van h et ac tieoverleg p er regio in beeld  gebrac h t.  
1 2 Hand reik ing Samenw erk en bij s trafbare k ind ermis h and eling.
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infras truc tuur voor betrok k en p artners  om d e s amenw erk ing op  te s tarten é n vas t te h oud en w anneer d e s ituatie in een 

gez ins s y s teem verand ert.  

F iguur 5 . De veel voork omend e d y namiek  in gez ins s y s temen w aar h uis elijk  gew eld  voork omt

3.3 Alle verbeteractiviteiten zijn in samenhang nodig voor een netwerkconsistente aanpak

In een gez ins s y s teem w aar s p rak e is  van h uis elijk  gew eld  verand erlijk verand ert d e s ituatie vaak .  Dit benad ruk t d at alle 

verbeterac tiviteiten, in d e s amenh ang, nood z ak elijk  en belangrijk  z ijn voor een netw erk c ons is tente aanp ak .  Wanneer d e 

verbeterac tiviteiten in s amenh ang w ord en uitgevoerd , onts taat er op  meerd ere momenten in d e loop  van een z aak  en 

met meerd ere p artijen ( vanuit z org en s traf)  d e mogelijk h eid  om af te s temmen en ac ties  in gang te z etten.  Dit is  nod ig 

om z ic h t te k rijgen op  d e ond erliggend e p roblematiek  en h et p atroon van inc id enten te d oorbrek en in een gez ins s y s teem.  

De verbeterac tiviteiten z ijn bovend ien c omp lementair aan elk aar.  Z e volgen d ez elfd e p rinc ip es en k unnen elk aar 

vers terk en.  Het vroegtijd ig en gez amenlijk  op trek k en van d e betrok k en p artners  in d e ac ute fas e z orgt er bijvoorbeeld  

voor d at er meer en rijk ere informatie bes c h ik baar is  op  een later moment in d e loop  van een z aak .  Wanneer d e 

verbeterac tiviteiten als  s amenh angend  geh eel gerealis eerd  w ord en, goed  op  elk aar aans luiten en er s p rak e is  van een 

z orgvuld ige overd rac h t van informatie, levert d it naar verw ac h ting w ins t op  in d e effec tiviteit en d e effic ië ntie van d e 

gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling.  

B ovens taand e w ord t geï llus treerd  in figuur 6 .

F iguur 6 . Samenh ang tus s en d e verbeterac tiviteiten
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3 Samenhang tussen de 
verbeteractiviteiten
O p  bas is  van interview s  met ex p erts  en een bijeenk oms t met h et L NZ S is  d e s amenh ang tus s en d e verbeterac tiviteiten 

in k aart gebrac h t.  Dit h oofd s tuk  geeft inz ic h t in d ez e s amenh ang.  

3.1 De verbeteractiviteiten volgen in de kern dezelfde principes

Alle verbeterac tiviteiten z ijn gebas eerd  op  d e vis ie van Veiligh eid  voorop :  eerst samenwerken voor veiligheid, dan 

samenwerken voor risicogestuurde zorg en herstelgerichte zorg14 .  Hierd oor k omen in d e verbeterac tiviteiten d ez elfd e 

p rinc ip es  terug:

a. Systeemgericht .  De verbeterac tiviteiten k ijk en naar h et gez in als  s y s teem.  Z e z ijn er op  geric h t om h et p atroon 

aan inc id enten en/ of d e ond erliggend e p roblematiek  in een gez ins s y s teem in beeld  te k rijgen en te d oorbrek en, in 

p laats  van h et inz etten op  los s taand e inc id enten.  Hierbij is  oog voor d e ( eventueel w is s elend e)  rollen van 

verd ac h te en s lac h toffer.  

b. Vroegtijdigheid.  In d e verbeterac tiviteiten w ord t h et belang van vroegtijd igh eid  ond ers c h reven.  Dit betek ent d at

betrok k en p artners z o s nel mogelijk  na ontvangs t van een meld ing van h uis elijk  gew eld  of k ind ermis h and eling in 

ac tie k omen.  Dit k omt in d e vers c h illend e verbeterac tiviteiten tot uiting d oord at betrok k en p artners , grotend eels  

reguliere tak en eerd er in d e tijd  gaan uitvoeren.  In Samen op  in ac uut voert Veilig Th uis  bijvoorbeeld  ter p laats e 

of k ort na h et inc id ent een ( d eel van d e)  veiligh eid s beoord eling uit, in p laats  van enk ele d agen na h et inc id ent 

w anneer z ij d e meld ing van p olitie ontvangen.

c . Gelijktijdigheid creëren in netwerksamenwerking.  In alle verbeterac tiviteiten ligt d e foc us  op  s amen w erk en 

met elk aar en p arallel aan elk aar in p laats  van los  van elk aar en na elk aar.  Dit k omt tot uiting d oord at d e betrok k en 

p artners  in alle verbeterac tiviteiten afs p rak en mak en over w at d e betrok k en p artners  gaan d oen en h oe z ij gaan 

s amenw erk en.  

d . Inzicht in het soort en de mate van onveiligheid. Veilig Th uis  voert in alle verbeterac tiviteiten z o s nel mogelijk  

een veiligh eid s beoord eling uit.  De uitk oms t van d e veiligh eid s beoord eling vormt d e bas is  voor h et h and elen van 

de betrokken partners en geeft richting aan de ‘route’ van een zaak of melding. 

e. Inzet van interventies. In d e verbeterac tiviteiten mak en d e betrok k en p artners  afs p rak en over w at er nod ig is  om 

d e ac ute en s truc turele veiligh eid  in een gez ins s y s teem te h ers tellen.  De bes c h ik bare interventies  vanuit jus titie 

( s trafrec h t, c ivielrec h t en bes tuurs rec h t)  en interventies  vanuit d e z org w ord en z o ingez et d at z e elk aar vers terk en.

f. Afspraken over onderzoek .  Politie ( en O M als  leid er van h et op s p orings ond erz oek  d at p olitie uitvoert) é n Veilig 

Th uis  h ebben beid e d e w ettelijk e taak  om ond erz oek  uit te voeren in een gez in.  In d e verbeterac tiviteiten mak en

d ez e p artners  afs p rak en met elk aar over eventuele ond erz oek s h and elingen, bijvoorbeeld  over h et vas tleggen van 

h et lets el en h et s p rek en met- en h et h oren van d e k ind eren.  Hiermee borgen d ez e p artners  d at z ij elk aar niet in 

d e w eg z itten bij h et uitvoeren van een eventueel ond erz oek .  

3.2 De verbeteractiviteiten richten zich op verschillende momenten in de ‘loop van de zaak’ 

In gez ins s y s temen w aar h uis elijk  gew eld  voork omt blijk t vaak  s p rak e te z ijn van een langere p eriod e van s truc turele 

onveiligh eid  met d aarin ep is od es  van ac ute onveiligh eid , z ie figuur 5 .  De verbeterac tiviteiten ric h ten z ic h  op  vers c h illend e 

situaties in een gezinssysteem en op verschillende momenten in de ‘loop van een zaak’. Samen op  in ac uut en d e HSSK 

ric h ten z ic h  op  ac ute s ituaties  van h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling.  De gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  

op  Z SM ric h t z ic h  op  h et moment k ort na een ac ute s ituatie. Het ac tieoverleg vind t los  van een ac ute s ituatie p laats . De 

verbeterac tiviteiten s p elen in op  vers c h illend e momenten in d e d y namiek  van een gez ins s y s teem en c reë ren een 

1 4 L .  Vogtlä nd er &  S.  van Arum.

82



18

belang w anneer er s p rak e is  van fric tie in d e s amenw erk ing of w anneer er s p rak e is  van tegenges teld e belangen 

of verw ac h tingen bij d e betrok k en p artners .  

4.2 Samen op in acuut

a. B etrok k enen uit h et gez ins s y s teem h ebben bij ac ute meld ingen d e mogelijk h eid  om d irec t na h et inc id ent h un 

verh aal te d oen bij p olitie en/ of Veilig Th uis .  Het ges p rek  d at betrok k enen met p olitie of Veilig Th uis  voeren is  een 

and er ty p e ges p rek .  Het is  belangrijk  d at p olitie en Veilig Th uis  afs temmen op  w elk  moment en op  w elk e manier 

z ij d it ges p rek  ( eventueel gez amenlijk )  voeren.  

b. Er is  s neller een beeld  van d e veiligh eid  van betrok k enen omd at Veilig Th uis en p olitie s neller betrok k en rak en bij 

‘elk aars ’ ac ute meld ingen bij p olitie en Veilig Th uis .  In d e reguliere w erk w ijz e k omt h et regelmatig voor d at een 

Veilig Th uis  meld ing van p olitie, Veilig Th uis  enk ele d agen na een inc id ent bereik t en and ers om.

c . De k w aliteit en rijk h eid  van d e informatie is beter ten op z i c h te van d e informatie d ie in d e h uid ige s ituatie via een 

Veilig Th uis  meld ing van p olitie bij Veilig Th uis  terec h t k omt.  Dit k omt ond er and ere d oord at:

i. Het p ers p ec tief van Veilig Th uis  aanw ez ig is tijd ens  d e ac ute s ituatie en vic e vers a ( bijvoorbeeld  w anneer 

een arts  in een z iek enh uis  een c ris is  meld t bij Veilig Th uis  en p olitie w ord t inges c h ak eld ) ;  

ii. Meer informatie vanuit h et gez ins s y s teem bes c h ik baar k omt ten tijd e van c ris is .  B ijvoorbeeld  over d e 

ris ic ofac toren.  Dez e informatie k an Veilig Th uis  benutten bij h et uitvoeren van d e veiligh eid s beoord eling.  

d . Med e d oor d e verbeterd e informatiep os itie k unnen p olitie en Veilig Th uis  op  een meer effec tieve en effic ië nte 

manier interventies  inz etten.  Dit k an ervoor z orgen d at er s neller en beter p as s end e z org ( ook  na h et p roc es  van 

Veilig Th uis )  w ord t georganis eerd .  

e. Er w ord t een meer ex p lic iete en gez amenlijk e afw eging gemaak t tus s en p olitie en Veilig Th uis over w at er moet 

gebeuren na een inc id ent, de ‘route’ van een zaak .  Er w ord en afs p rak en gemaak t over vervolgac ties .  Z oals : gaat 

p olitie over tot aanh oud ing om d e ac ute veiligh eid  te h ers tellen?  Welk e s p oren moeten veiligges teld  w ord en ten 

beh oeve van een eventueel s trafrec h telijk  ond erz oek ?  Welk e h ulp verlening moet geï nformeerd  of ingez et w ord en?  

Kan een h uis verbod  h elp en?  Et c etera.  Dit d raagt bij aan d e mogelijk h eid  om een s trafrec h telijk  ond erz oek  op  te 

s tarten.  Als  d e s p oren veilig ges teld  w ord en en d e feiten vas tges teld  w ord en in d e eers te z es  uur is  h et mogelijk  

om ook  eventueel op  een later moment een bes luit te nemen over d e op s p oring.  

f. Het op tred en van p olitie en Veilig Th uis  in d e fas e van ac ute onveiligh eid  k an vers terk t w ord en w anneer z ij 

bes c h ik k en over informatie vanuit lop end e trajec ten of van k etenp artners  z oals  d e 3RO of d e Rvd K.  B ijvoorbeeld  

vanuit een ac tieoverleg, een toez ic h t vanuit d e 3RO , een jeugd bes c h ermings maatregel, of een overleg vanuit een 

z org- en veiligh eid s h uis .  Dit effec t k an ook  omgek eerd  op tred en.  Het op tred en van p artners  in lop end e trajec ten 

k an geric h ter en effec tiever uitgevoerd  w ord en w anneer z ij op  d e h oogte z ijn van een ac uut onveilige s ituatie d ie 

h eeft ges p eeld  en informatie uit d ez e fas e k unnen benutten.  Een goed e informatievoorz iening is  een belangrijk e 

rand voorw aard e h iervoor.  Politie en of Veilig Th uis  moeten immers  op  d e h oogte z ijn van eventuele lop end e 

trajecten. De ‘dat - informatie’. Daarnaast moeten betrokken partijen in staat zijn om binnen de geldende privacy 

w et- en regelgeving, informatie met elk aar uit te w is s elen.  

4.3 Gezamenlijke aanpak huiselijk geweld op ZSM

a. O p  Z SM onts taat d oor h et nieuw e w erk p roc es , bij h uis elijk  gew eld z ak en, inz ic h t in h et s oort en d e mate van 

onveiligh eid .  Veilig Th uis  geeft d it inz ic h t d oord at z ij een ged eelte van d e veiligh eid s beoord eling uitvoeren.  Dit 

betreft in ied er geval h et ond erd eel d at inz ic h t geeft in d e mate van ac ute onveiligh eid .  Voor h et uitvoeren van d e 

overige ond erd elen van d e veiligh eid s beoord eling h eeft Veilig Th uis  d oorgaans  meer tijd  nod ig.  Veilig Th uis  k an 

bij h et uitvoeren van d e veiligh eid s beoord eling gebruik  mak en van informatie van d e Z SM- p artners .

b. Het inz ic h t in h et s oort en d e mate van onveiligheid geeft richting aan de ‘route’ van een zaak . Dit moet er ond er 

and ere voor z orgen d at w anneer s p rak e is  van z ak en met een aangeh oud en verd ac h te en ac ute onveiligh eid , d e 

verd ac h te niet in vrijh eid  w ord t ges teld  z ond er ( jurid is c h e)  veiligh eid s maatregelen.  Ind ien h et geleverd e bew ijs t 

onvold oend e is  bes taat altijd  d e k ans  d at bep aald e s trafrec h telijk e interventies  niet mogelijk  z ijn.  Dit is  belangrijk  
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4 Wat leveren de 
verbeteractiviteiten op
In d it h oofd s tuk  geven w e een bes c h rijving van w at d e verbeterac tiviteiten op leveren, d e baten van d e ontw ik k elagend a.  

We bes c h rijven d it voornamelijk  vanuit h et p ers p ec tief van d e betrok k en organis aties  uit h et land elijk  netw erk . Dez e 

bevind ingen z ijn gebas eerd  op  ( h erh aald e)  p rak tijk ervaringen van betrok k en p rofes s ionals van d e netw erk p artners .  

B ijvoorbeeld  vanuit p ilots  en ex p erimenten.  O nd ank s  d at d e verbeterac tiviteiten nog niet volled ig uitgek ris tallis eerd  z ijn

en d e baten nog lang niet altijd  ex p lic iet w ord en bijgeh oud en of gemeten, h eers t er bij d e betrok k enen d e overtuiging d at 

d e baten z oals  bes c h reven in d it h oofd s tuk  aan d e ord e z ijn en in d e toek oms t meer en meer z ullen z ijn.  Naar mate d e 

verbeterac tiviteiten verd er gerealis eerd  z ijn, w ord t h et mogelijk  om d e baten verd er te ex p lic iteren en te c onc retis eren.  

In d it h oofd s tuk  w ord en d e baten van d e HSSK niet ap art bes c h reven. De red en h iervoor is  d at d e baten van d e HSSK 

vergelijk baar z ijn met d e baten d ie overs tijgend  z ijn aan d e afz ond erlijk e verbeterac tiviteiten.  De baten van d e HSSK z ijn 

d aarom meegenomen in p aragraaf 4 . 1 .  

4.1 De verbeteractiviteiten in samenhang

a. Situaties  van onveiligh eid  in gez ins s y s temen k omen eerd er ( gez amenlijk ) in beeld  bij d e betrok k en p artners .  

Doord at Veilig Th uis  aans luit op  Z SM en d aar ( een d eel van)  d e veiligh eid s beoord eling uitvoert h ebben z ij s ituaties  

van onveiligh eid  eerd er in beeld .  Dit geld t ook  voor d e jus titië le p artners .  De HSSK ond ers c h rijft bijvoorbeeld  h et 

belang van h et ins c h ak elen van h et O M d oor een vertrouw ens arts van Veilig Th uis , bij vermoed ens  van s trafbare 

k ind ermis h and eling.  Wanneer h et O M eerd er ( vroegtijd ig)  betrok k en w ord t, z ijn z ij beter in s taat om een 

s trafrec h telijk  ond erz oek  uit te voeren, bijvoorbeeld  h et op  een juis te manier vas tleggen van h et lets el.  Het p arallel 

( en mind er volgtijd elijk )  s amen w erk en d oor d e betrok k en p artners  z orgt er voor d at er met meer s nelh eid  en 

effic ienc y  gew erk t k an w ord en.  

b. De k ans  op  es c alatie of h erh aling van h et gew eld  w ord t k leiner omd at d e ontw ik k elagend a er voor z orgt d at er op  

vers c h illend e momenten in d e loop  van een z aak  afs temming is  tus s en d e betrok k en p artners .  Tijd ens  d ez e 

afs temmings momenten mak en d e betrok k en p artners  afs p rak en over d e eventuele inz et van interventies  om h et 

gew eld  te s top p en en te voork omen. Dit k unnen jus titië le interventies  betreffen ( vanuit c iviel rec h t, s trafrec h t en 

bes tuurs rec h t)  é n interventies  vanuit d e z org.  De inz et van d ez e interventie( s )  z ijn op  elk aar afges temd .  Het eerd er, 

beter en gez amenlijk  op trek k en van d e p artners  maak t d e k ans  op  d uurz aam h ers tel van d e veiligh eid  groter.  Dit 

levert w ins t op  in termen van effec tiviteit en effic ienc y .  Inc id enten van h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling z ijn 

bijvoorbeeld  een belangrijk  d eel van h et h uid ige p olitiew erk  ( 6 7 . 5 8 1 inc id enten in 201 9 1 5 ) .  In d e h uid ige s ituatie 

w ord en h ier vooral inc id entgeric h t op  gereageerd  en h eeft bep erk te s amenh ang met and ere 

( h ulp verlenings ) interventies .  Dez e relatief grote inz et van p olitie leid t niet altijd  tot h et d uurz ame h ers tel.  Met d e 

verbeterac tiviteiten uit d e ontw ik k elagend a gaat aan inz et, ond erz oek  en interventies  van bijvoorbeeld  p olitie en 

O M een betere afw eging vooraf en w ord t d ubbel w erk  voork omen.  

c . De informatiep os itie van betrok k en p artners  w ord t vers terk t op  vers c h illend e momenten in d e loop  van d e z aak .

In d e afs temmings momenten, bijvoorbeeld  op  Z SM, w ord t relevante en bes c h ik bare informatie van d e betrok k en 

p artners  over h et gez ins s y s teem z o veel mogelijk  ged eeld .  Hierd oor bes c h ik k en betrok k en p artners  over meer 

informatie, bijvoorbeeld  over eventuele eerd ere inc id enten van h uis elijk  gew eld  of k ind ermis h and eling in h et 

gez ins s y s teem of over h et verloop  van een eventueel toez ic h t vanuit d e rec las s ering.  Dez e informatie w ord t benut 

in h et bep alen en uitvoeren van d e ac ties .  

d . Er onts taat een s truc tuur voor s amenw erk ing tus s en Veilig Th uis  en d e jus titië le p artners .  Hiermee onts taat ruimte 

voor h et ges p rek  over elk aars  k ennis  en ( on) mogelijk h ed en. Dit is  belangrijk voor d e ond erlinge s amenw erk ing.  

Hierd oor w eten p rofes s ionals  van vers c h illend e netw erk p artners elk aar beter en s neller te vind en.  B ovend ien z ijn 

z ij beter in s taat om z ic h  te verp laats en in h et p ers p ec tief van een and ere organis aties .  Dit is  ond er and ere van 

1 5 Politie:  bas is voorz iening h and h aving
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in te z etten maar eers t h ulp verlening af te w ac h ten, als  d e betrok k enen in h et gez ins s y s teem d it w illen en 

d e veiligh eid  geen and er op tred en vereis t.  

b. Cas uï s tiek  k omt eerd er in beeld  bij p olitie en O M.  In h et ac tieoverleg w ord t ook  c as uï s tiek  bes p rok en w aarin niet 

d irec t d uid elijk  is  of s p rak e is  van een s trafbaar feit.  Het O M benad ruk t h et belang van z ijn betrok k enh eid  bij h et 

ac tieoverleg vanuit p rofes s ionaliteit en s elec tiviteit.  Door aanw ez igh eid  van h et O M k unnen z ij een goed e afw eging 

mak en of een z aak  s trafrec h telijk  op gep ak t moeten w ord en. Het O M h eeft w ettelijk  gez ien als  enige p artij d e taak  

in h et s trafrec h t om h ierover te bes luiten.  Dit bes luit k an d aarom niet bij een and ere organis atie belegd  w ord en.  

Daarnaas t is  h et O M, d oor d e d eelname aan h et ac tieoverleg, in s taat om te s elec teren w elk e z ak en z ij w el en niet 

op p ak k en. Z ond er ac tieoverleg bes taat d e k ans  d at Veilig Th uis  d ez e ins c h atting eigens tand ig maak t, z ond er 

overleg met p olitie en O M.  

c . Het ac tieoverleg d raagt bij aan een verbeterd e s amenw erk ing tus s en d e betrok k en p artners .  Door een s truc tureel 

c as uï s tiek overleg k rijgen betrok k enen meer k ennis  van d e mogelijk h ed en en onmogelijk h ed en van d e 

vers c h illend e organis aties .  B ijvoorbeeld  w elk e interventies  d e vers c h illend e organis aties  k unnen inz etten.  Het 

ac tieoverleg d raagt er ook  aan bij d at w anneer betrok k en p artners  h et niet met elk aar eens  z ijn over d e aanp ak  in 

een bep aald e c as us  of er s p rak e is  van tegens trijd ige d oelen, belangen of op vattingen, z ij d e mogelijk h eid  h ebben 

om d it met elk aar te bes p rek en.  
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informatie voor Veilig Th uis .  Z ij z ullen in d at geval s amen met p olitie aan d e s lag moeten om d e veiligh eid  op  

and ere manieren te borgen.  B ijvoorbeeld  mid d els  een tijd elijk  h uis verbod .  

c . De 3RO  h eeft d e ambitie om in alle h uis elijk  gew eld z ak en d ie ins tromen op  Z SM ( en w aarbij s p rak e is  van een 

red elijk  vermoed en van een s trafbaar feit)  een ad vies  uit te brengen over d e verd ac h te en z ijn of h aar s ituatie.  

Hiervoor mak en z ij gebruik  van h et ris ic otax atie- en ad vies ins trument d e RISC, inc lus ief h et verd iep ings ins trument 

d e B - SAF ER ( p artnergew eld ) .  O ok  s p reek t d e 3RO  alle verd ac h ten van h uis elijk  gew eld z ak en.  De 3RO  verrijk t

h aar ad vies over d e verd ac h te inh oud elijk  met d e uitk oms t van d e veiligh eid s beoord eling van Veilig Th uis .  Hiermee 

s luit h et ad vies  van d e 3RO  aan bij d e uitk oms t van d e veiligh eid s beoord eling en d e ges teld e 

veiligh eid s voorw aard en d oor Veilig Th uis .

d . Wanneer Veilig Th uis  fy s iek  aanw ez ig is  op  Z SM k unnen z ij d eelnemen aan h et afs temmings overleg w aarin d e 

Z SM- p artners  d e z ak en1 6 bes p rek en en relevante informatie met elk aar d elen en d uid en.  O p  d e Z SM- loc aties  w aar 

Veilig Th uis  reed s  fy s iek  aanw ez ig is  w ord t d eelname van Veilig Th uis  aan h et afs temmings overleg op  Z SM als  

meerw aard e ervaren. B ijvoorbeeld  omd at er tijd ens  h et afs temmings overleg op  bas is  van ( een d eel van d e 

veiligh eid s beoord eling)  informatie is  over d e veiligh eid  in een gez ins s y s teem.  De aanw ez igh eid  van Veilig Th uis  

k an er ook  aan bijd ragen d at h uis elijk  gew eld  w ord t ond erk end  in z ak en d ie bij ins troom op  Z SM niet d irec t een 

label van h uis elijk  gew eld  h ebben gek regen.  B ijvoorbeeld  z ak en w aarin s p rak e is  van gew eld , agres s ie, d elic ten 

van ex - p artners  d ie niet bij elk aar w onen.  In d ez e s ituaties  is  veelal ook  geen Veilig Th uis  meld ing op  gemaak t.  

e. Met h et nieuw e w erk p roc es  w ord t beoogd  om s trafrec h telijk e maatregelen beter aan te s luiten bij ( reed s  lop end e)  

interventies  vanuit d e z org of h ulp verlening en vic e vers a. Het is  aannemelijk  d at een d eel van d e h uis elijk  

gew eld z ak en d at ins troomt in Z SM reed s  bek end  is  bij Veilig Th uis  en/ of and ere organis aties  vanuit d e z org of 

h ulp verlening.  Dit blijk t ond er and ere uit d e ervaringen van Z SM in Noord - Holland 1 7 .  In 7 3%  van alle z ak en d ie in 

d e p eriod e januari 2020 tot en met maart 2020 ins troomd en op  Z SM, w as  h et gez in als  geh eel of betrok k enen 

ind ivid ueel bek end  bij Veilig Th uis .  Het nieuw e w erk p roc es  d raagt eraan bij d at informatie d ie bek end  is  bij Veilig 

Th uis  w ord t meegenomen in h et bes luit ten aanz ien van d e inz et van s trafrec h telijk e interventies .  Het ris ic o d at 

s trafrec h telijk e interventies  niet aans luiten bij interventies  vanuit d e z org of d e h ulp verlening w ord t h ierd oor k leiner.

f. In h et nieuw e w erk p roc es  w ord t d e Rvd K ( vanuit h un c ivielrec h telijk e taak )  betrok k en bij z ak en w aarin s p rak e is  

van een meerd erjarige verd ac h te é n k ind eren z ijn betrok k en, bijvoorbeeld  als  s lac h toffer of getuige. O p  d it moment 

is  h et nog onvold oend e inh oud elijk  uitgew erk t w at d it k an op leveren voor d e Rvd K en d e k eten als  geh eel.  

4.4 Het actieoverleg

a. De bes p rek ing( en)  van c as uï s tiek  in een ac tieoverleg levert een gez amenlijk  p lan op  voor d e d irec te en s truc turele

veiligheid, inclusief de best passende ‘route’ voor een casus. B ij s ommige c as uï s tiek k an d it p lan in, of naar 

aanleid ing van é é n ac tieoverleg op ges teld  w ord en.  Er bes taat ook  c as uï s tiek  w aarin d it nog niet mogelijk  is .  In d at 

geval k an er bijvoorbeeld  bes loten w ord en om een MDA+ +  aanp ak  op  te z etten en op  bas is  d aarvan te k omen tot 

een gez amenlijk  p lan van aanp ak .  In h et p lan van aanp ak  w ord en afs p rak en gemaak t over 

ond erz oek s h and elingen en interventies .  

i. Afs p rak en over onderzoekshandelingen z orgen ervoor d at eventuele ond erz oek s ac tiviteiten van p olitie 

en O M é n d e ond erz oek s ac tiviteiten vanuit Veilig Th uis  op  elk aar z ijn afges temd .  B ijvoorbeeld  d at er 

afs p rak en gemaak t w ord en over h et s p rek en van betrok k enen d oor Veilig Th uis  en h et h oren van getuigen 

d oor p olitie en O M.  Wanneer h ierover geen afs p rak en w ord en gemaak t k an d it afbreuk  d oen aan d e 

bew ijs w aard e van een verk laring in een s trafrec h telijk  ond erz oek .

ii. Er w ord en ook  afs p rak en gemaak t over d e inz et van interventies.  O m h et gew eld  in gez innen ( d uurz aam)  

te s top p en, k unnen vers c h illend e interventies  w ord en ingez et.  Jus titië le interventies  ( s trafrec h t, c ivielrec h t, 

bes tuurs rec h t)  en interventies  vanuit d e z org en h et s oc iaal d omein.  Door afs p rak en te mak en over 

interventies  w ord t ges timuleerd  d at d ez e z oveel mogelijk  met elk aar s amenh angen en elk aar niet 

tegenw erk en.  Z o k an h et bijvoorbeeld  voork omen d at h et O M bes luit om s trafrec h t ( nog)  niet ambts h alve 

1 6 Veilig Th uis  s luit aan bij h et afs temmings overleg w anneer h uis elijk  gew eld z ak en w ord en bes p rok en.
1 7 Evaluatie jan - maart 2020 s amenw erk ing Z SM en Veilig Th uis  bij h uis elijk  gew eld z ak en.
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a. Professionaliteit. Med ew erk ers  d ie uitvoering geven aan d e vers c h illend e verbeterac tiviteiten moeten bes c h ik k en 

over vold oend e k ennis  en ex p ertis e.  Het begrijp en en d oorleven van d e vis ie Veiligheid Voorop! is , naas t d e k ennis  

en ex p ertis e ten aanz ien van d e afz ond erlijk e verbeterac tiviteiten, een belangrijk  element h ierin. Hiermee bed oelen 

w ij d at p rofes s ionals k ennis  h ebben van d ez e vis ie en begrijp en w at d it betek ent voor d e uitvoering van h un 

w erk z aamh ed en. Daarnaas t is  h et belangrijk  d at z ij ervaring op d oen met h et w erk en volgens  d ez e vis ie. O ok is  

h et belangrijk  d at d e betrok k en p rofes s ionals  bes c h ik k en over vaard igh ed en geric h t op  s amenw erk en in een 

netw erk .  Het d oel is  immers  niet p rimair om te k omen tot inz et van interventies  vanuit jus titie of z org maar is  juis t 

geric h t op  d e vraag ‘ w at k an ik  vanuit mijn eigen organis atie in h et s amens p el van interventies  bijd ragen aan d e 

veiligh eid  in een gez ins s y s teem’ ?  Dit vraagt om d es k und igh eid s bevord ering van d e betrok k en p rofes s ionals .  Dit 

vind t gaand ew eg in d e d agelijk s e p rak tijk  p laats , maar bijvoorbeeld  ook  d oormid d el van h et ontw ik k elen van een 

s c h olings aanbod  rond  h uis elijk  gew eld  voor p rofes s ionals  op  Z SM en Veilig Th uis .  

b. Informatievoorziening. U it d e analy s e van d e s amenh ang tus s en d e verbeterac tiviteiten blijk t d at z ij elk aar 

k unnen vers terk en en d at d e verbeterac tiviteiten c omp lementair z ijn aan elk aar ( z ie h oofd s tuk  4 ) .  O m d it effec t te 

realis eren is  h et belangrijk  d at d e informatievoorz iening ( en ond erlinge informatie- uitw is s eling)  op  h et niveau van 

h et netw erk  op  ord e is .  Daarmee w ord t bed oeld  d at betrok k en p artners  in s taat z ijn om relevante informatie ( binnen 

d e p rivac y  w et- en regelgeving)  op en vanuit verschillende momenten in de ‘loop van een zaak’ met elk aar uit te 

w is s elen.  De betrok k en p artners  geven aan d at h et met name belangrijk  is  om d e ‘dat- informatie’ met elk aar uit te 

k unnen w is s elen.  Pas als deze randvoorwaarde wordt ingevuld, kan er ook ‘geprofiteerd’ worden van de versterkte 

informatiepositie van betrokken netwerkpartners op verschillende momenten in ‘de loop van een zaak’. Als  d it h et 

geval is , z al blijk en d at d e inz et van een bep aald e verbeterac tiviteit effec ten c reë ert op  een later moment ( en d us  

gek op p eld  aan een and ere verbeterac tiviteit) .

c . Leren en realiseren. De verbeterac tiviteiten in d e ontw ik k elagend a bevatten land elijk e w erk w ijz en d ie op  

regionaal niveau gec onc retis eerd  en gerealis eerd  w ord en.  Het is  belangrijk  om h ierbij te z oek en naar een goed e 

balans  tus s en land elijk  en regionaal.  De land elijk e w erk w ijz en moeten z oveel mogelijk  aans luiten bij d e regionale 

uitvoerings p rak tijk , d ez e k an d ivers  z ijn.  Tegelijk ertijd  is  h et belangrijk  om uniformiteit ten aanz ien van d e uitvoering 

van d e land elijk e w erk w ijz en in d e regio borgen.  U iteind elijk  gaat h et om h et goed  func tioneren van h et netw erk  in 

d e regio ( over d e verbeterac tiviteiten h een) , uitgaand e van ontw erp p rinc ip es  d ie z oveel mogelijk  land elijk  uniform 

z ijn.  Dit vraagt om een c ontinu ges p rek  en ond erling leerproces in de regio en tussen regio’s .  Eventuele 

ond ers teuning d ie h iervoor nod ig is , h eeft imp ac t op  organis atie en financ ië n.  

d . Instroom en aantallen. Vers c h illend e ex p erts  verw ac h ten d at d e verbeterac tiviteiten in d e ontw ik k elagend a 

imp ac t h ebben op  d e ins troom van z ak en en/ of h et aantal meld ingen.  O p  w elk e manier d ez e imp ac t z ic h tbaar 

w ord t, is  in d ez e fas e van d e ontw ik k eling van d e verbeterac tiviteiten moeilijk  te voors p ellen. Er z ijn vers c h illend e 

scenario’s denkbaar:

i. De ontw ik k elagend a k an ervoor z orgen d at h et aantal z ak en en/ of meld ingen toeneemt omd at s ituaties  

van onveiligh eid  eerd er in beeld  k omen, bijvoorbeeld  als  gevolg van d e HSSK.  Het O M geeft aan d at h et 

aantal z ak en w aarin p olitie overgaat tot aanh oud ing en h et O M tot vervolging k an toenemen omd at d e 

betrok k en p artners  betere afs p rak en mak en met elk aar over w ie, w at, w anneer d oet ( bijvoorbeeld  in een 

ac tieoverleg) .

ii. Een ( ac tie) overleg d raagt er bovend ien aan bij d at h et O M beter k an s elec teren w elk e z ak en z ij w el en 

niet op p ak k en voor s trafrec h telijk  ond erz oek .  Dit k an z ow el leid en tot een toename als  tot een afname 

van h et aantal s trafrec h telijk e ond erz oek en.  

iii. De ontw ik k elagend a k an op  ( iets )  langere termijn er voor z orgen d at h et aantal z ak en en/ of meld ingen 

afneemt.  O nd er and ere h et vroegtijd ig en gelijk tijd ig s amen w erk en van betrok k en p artners  k an er voor 

z orgen d at s ituaties  van h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling mind er s nel es c aleren en z ic h  mind er 

vaak  h erh alen.  

Er is  en blijft een goed  ges p rek  nod ig tus s en netw erk p artners  om h un bijd rage bij eventueel toenemend e 

aantallen ( in termen van c ap ac iteit)  w aar te k unnen ( blijven)  mak en en op  elk aar af te s temmen.
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5 De impact op organisatie en 
financiën
Dit h oofd s tuk  gaat in op  d e imp ac t van d e verbeterac tiviteiten op d e betrok k en organis aties .  Wij mak en h ierbij ond ers c h eid  

tus s en imp ac t op :

a. Organisatie:  op  w elk e manier h ebben d e verbeterac tiviteiten imp ac t op  d e w ijz e w aarop  betrok k en p artners  h un 

w erk  organis eren?

b. Financiën:  op  w elk e ond erd elen onts taan s truc turele k os ten en baten als  gevolg van d e verbeterac tiviteiten?

De verw ac h tingen ten aanz ien van d e imp ac t z ijn gebas eerd  op  d e informatie d ie momenteel bes c h ik baar is . O p  bas is  

van d ez e informatie is  h et niet mogelijk  om d e ex ac te omvang van d e imp ac t te k w antific eren. Dit k omt ond er and ere 

d oord at d e verbeterac tiviteiten nog in ontw ik k eling z ijn en in d e p rak tijk  bep roefd  w ord en. Het is  bijvoorbeeld  nog niet 

volled ig d uid elijk  h oe d e rol van d e Rvd K eruit z iet in h et nieuw e w erk p roc es  op  Z SM of in h oeveel meld ingen p olitie en 

Veilig Th uis  fy s iek  Samen op  in ac uut gaan.  Dit w ord t naarmate d e betrok k en p artners  ervaring op d oen met d e 

vers c h illend e verbeterac tiviteiten s teed s  meer d uid elijk .  Daarnaas t betreffen d e verw ac h tingen ten aanz ien van d e imp ac t 

een land elijk  beeld . Dit beeld moet geconcretiseerd (en georganiseerd) worden in de regio’s. Op deze manier s luiten d e 

verbeterac tiviteiten aan bij d e vers c h illend e regionale c ontex ten.  De w ijz e w aarop  d ez e verbeterac tiviteiten uitgevoerd  

w ord en in d e regio’ s is  med ebep alend voor d e omvang van d e imp ac t.  

Dit h oofd s tuk  s tart met een bek nop te s amenvatting van d e baten.  Vervolgens  bes c h rijven w e d e imp ac t d ie overs tijgend  

is  aan d e verbeterac tiviteiten.  Daarna w ord t d e imp ac t op  organis atie en financ ië n p er verbeterac tiviteit in k aart gebrac h t.

O p  bas is  van d e informatie d ie momenteel bes c h ik baar is  s c h atten w ij in d at d e imp ac t van d e HSSK aans luit bij d e imp ac t 

z oals  bes c h reven in p aragraaf 5 . 2 O m d ez e red en brengen w ij d e imp ac t van d e HSSK niet ap art in beeld .  

5.1 Samenvatting van de baten

In h oofd s tuk  3 en h oofd s tuk  4  bes c h rijven w ij d at alle verbeterac tiviteiten nod ig z ijn voor een netw erk c ons is tente aanp ak .  

De verbeterac tiviteiten z ijn c omp lementair aan elk aar en sluiten aan bij verschillende momenten in ‘de loop van een zaak’ 

( en h et niet- lineaire en las tig voors p elbare verloop  van d e s ituatie in een gez in) .  De verbeterac tiviteiten volgen in d e k ern 

d ez elfd e p rinc ip es :  h et gaat om vroegtijd igh eid , namelijk  h et naar voren h alen van grotend eels  reguliere w erk z aamh ed en 

( vers c h uiving) ;  en gelijk tijd igh eid , namelijk  h et organis eren en uitvoeren van d ez e w erk z aamh ed en in een 

netw erk s amenw erk ing. De betrok k en p artners  z ijn, med e op  bas is  van h erh aald e p rak tijk ervaringen, overtuigd  van d e 

baten.  Z ij geven bijvoorbeeld  aan d at d e ontw ik k elagend a er voor z orgt d at s ituaties  van onveiligh eid  in gez ins s y s temen 

eerd er ( gez amenlijk ) in beeld  k omen bij d e betrok k en p artners .  Het p arallel ( en mind er volgtijd elijk )  s amen w erk en d oor 

d e betrok k en p artners  z orgt er voor d at z ij met meer s nelh eid  en effic ienc y  k unnen s amenw erk en.  De k ans  op  es c alatie 

of h erh aling van h et gew eld  w ord t bovend ien k leiner omd at d e ontw ik k elagend a er voor z orgt d at er op  vers c h illend e 

momenten in d e loop  van een z aak  afs temming is  tus s en d e betrok k en p artners .  Tijd ens  d ez e afs temmings momenten 

mak en d e betrok k en p artners  afs p rak en over d e inz et van interventies  ( jus titië le en ‘zorg’ interventies) om het geweld te 

s top p en en te voork omen. O ok  d e informatiep os itie van betrok k en p artners  w ord t op  vers c h illend e momenten in d e loop  

van d e z aak  vers terk t.  In d e vers c h illend e afs temmings momenten w ord t relevante en bes c h ik bare informatie van d e 

betrok k en p artners  over h et gez ins s y s teem z o veel mogelijk  ged eeld .  Dit benutten z ij in h et bep alen en uitvoeren van d e 

ac ties .  

5.2 Impact overstijgend aan de verbeteractiviteiten

De realis atie van d e ontw ik k elagend a geeft naar verw ac h ting op  een aantal th ema’s impact. Deze impact, maar ook  

d aarvoor benod igd e rand voorw aard en, z ijn overs tijgend  aan d e afz ond erlijk e verbeterac tiviteiten en betreft veelal een 

imp ac t op  organis atie d ie vraagt om inc id entele inves teringen.
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5.3.2 Overige partners

De rol van d e 3RO  en d e Rvd K is  in d e h uid ige fas e van d e ontw ik k eling van Samen op  in ac uut nog bep erk t.  Het is  

d aarom nog onvold oend e d uid elijk  w at d e imp ac t op  organis atie en financ ië n is .  O p  bas is  van d e informatie d ie momenteel 

bes c h ik baar is  h eeft Samen op  in ac uut geen imp ac t op  organis atie en financ ië n voor p olitie en O M. Dit k an verand eren 

w anneer blijk t d at p olitie als  gevolg van Samen op  in ac uut vak er overgaat tot aanh oud ing.  B ijvoorbeeld  omd at Veilig

Th uis  aangeeft d at h et ac uut onveilig is  en er een vermoed en is  van een s trafbaar feit.  Dit h eeft ook  effec t op  h et aantal 

z ak en d at ins troomt op  Z SM.  

5.4 Impact van de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld op ZSM

F iguur 7 . Samenvatting van d e imp ac t

5.4.1 Veilig Thuis

In d e gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  op  Z SM is  Veilig Th uis  bes c h ik baar op  Z SM.  Veilig Th uis  voert op  Z SM 

in ied er geval ond erd eel A van d e veiligh eid s beoord eling ( geric h t op  ac ute onveiligh eid ) uit op  Z SM.  O p  bas is  h iervan 

s telt Veilig Th uis  veiligh eid s voorw aard en op .  Dez e informatie d eelt Veilig Th uis  met d e Z SM- p artners .  Dez e manier van 

w erk en levert in ied er geval op  d e volgend e ond erd elen een imp ac t op :

a. Beschikbaarheid op ZSM (impact op organisatie en financiën)

Veilig Th uis  maak t in h aar bed rijfs voering ond ers c h eid  tus s en bereik baarh eid  en bes c h ik baarh eid .  Alle Veilig Th uis  

organis aties z ijn 7  d agen p er w eek  en 24  uur p er d ag bereik baar.  Het merend eel van d e Veilig Th uis  organis aties  

is tijd ens  k antooruren bes c h ik baar.  O p  Z SM w erk en d e betrok k en p artners  7  d agen p er w eek  en 1 4  uur p er d ag.

Dat vraagt om een verruiming van d e bes c h ik baarh eid  van Veilig Th uis .  Dit h eeft naas t imp ac t op  organis atie ook  

imp ac t op  financ ië n.  Denk  bijvoorbeeld  aan onregelmatigh eid toes lagen en eventuele k os ten voor w erk p lek k en 

en/ of mid d elen voor med ew erk ers  van Veilig Th uis  op  Z SM.

Veilig Th uis  k an d e bes c h ik baarh eid  op  vers c h illend e manieren organis eren.  In d e p rak tijk  z ien w e voorbeeld en 

w aarbij d e bes c h ik baarh eid  w ord t georganis eerd  met vers c h illend e Veilig Th uis  organis aties  d ie in h etz elfd e 

w erk gebied  van Z SM vallen.  O ok z ien w e een enk ele Veilig Th uis  organis atie d ie ervoor k ies t om d e 

bes c h ik baarh eid  telefonis c h  en d igitaal te organis eren in p laats  van in d e vorm van fy s iek e aanw ez igh eid .

b. Opvolging van meldingen (impact op organisatie)

Veilig Th uis  maak t een veiligh eid s beoord eling in d e h uis elijk  gew eld z ak en d ie ins tromen op  Z SM.  Hierd oor 

onts taat s neller inz ic h t in h et s oort en d e mate van onveiligh eid .  Med e op  bas is  van d it inz ic h t w ord en eventuele 

veiligh eid s maatregelen ingez et.  O m d e s nelh eid  d ie is  ingez et op  Z SM vas t te h oud en en eventuele interventies  

in te z etten is  een s nelle op volging van d e meld ing belangrijk .  Dit betek ent d at Veilig Th uis  na moet d enk en h oe 

z ij d e op volging van d e meld ingen d ie z ij via Z SM ontvangen organis eren. Hoe verhoudt deze ‘werkstroom’ zich

tot and ere meld ingen bij Veilig Th uis , k rijgen d ez e meld ingen bijvoorbeeld  voorrang ten op z ic h te van eventuele 

meld ingen op  een w ac h tlijs t?

c. Inzet van Veilig Thuis in niet huiselijk geweldzaken (impact op financiën)
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5.3 Impact van Samen op in acuut

F iguur 6 . Samenvatting van d e imp ac t

5.3.1 Veilig Thuis

In Samen op  in ac uut w erk t Veilig Th uis  s amen met p olitie in c ris is s ituaties .  Dit betek ent d at er afs temming is  tus s en beid e 

organis aties  in c ris is s ituaties .  Dez e afs temming k an telefonis c h  of fy s iek  p laats vind en.  De imp ac t van d ez e manier van 

w erk en voor Veilig Th uis  is  vergelijk baar met d e imp ac t van d e gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  op  Z SM voor 

Veilig Th uis .  De imp ac t blijk t uit d e volgend e ond erd elen:

a. Beschikbaarheid voor Samen op in acuut (impact op organisatie en financiën)

Politie en Veilig Th uis  k unnen ‘24 / 7 ’ ac ute meld ingen van h uis elijk  gew eld  of k ind ermis h and eling ontvangen w aarin 

gez amenlijk  op trek k en nood z ak elijk  is .  Id ealiter vraagt d it om 24 / 7  bes c h ik baarh eid  van Veilig Th uis .  Dez e manier 

van w erk en vraagt d aarom om een verruiming van d e bes c h ik baarh eid  van Veilig Th uis .  Veilig Th uis  k an d e 

bes c h ik baarh eid  op  vers c h illend e manieren organis eren.  In d e p rak tijk  z ien w e voorbeeld en w aarbij d e 

bes c h ik baarh eid  w ord t georganis eerd  met vers c h illend e Veilig Th uis  organis aties  d ie in h etz elfd e w erk gebied  van 

p olitie vallen.  O ok  z ien w e voorbeeld en w aarbij Veilig Th uis  d e bes c h ik baarh eid  voor Samen op  in ac uut 

organis eert s amen met een gemeentelijk e c ris is d iens ten jeugd  ( d ie veelal w el een 24 / 7  bes c h ik baarh eid  h ebben) .  

De k euz es  ten aanz ien van d e organis atie van d e bes c h ik baarh eid  z ijn med ebep alend voor d e imp ac t op  financ ië n.

Daarnaas t is  ook  h et aantal meld ingen van ac ute s ituaties  van h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling bij p olitie 

en Veilig Th uis  ( w aarin p olitie en Veilig Th uis  Samen op  in ac uut gaan)  bep alend  voor d e imp ac t op  organis atie 

en financ ië n.  O p  bas is  van d e p rak tijk ervaringen met Samen op  in ac uut onts taat s teed s  meer inz ic h t in d e 

aantallen meld ingen van beid e organis aties  en h et ty p e meld ingen.  Politie en Veilig Th uis  verw ac h ten d at z ij op  

bas is  van d ez e inz ic h ten op  termijn een ins c h atting k unnen mak en in w elk e z ak en Samen op  in ac uut nood z ak elijk  

is  en d e vorm w aarin d it p laats vind t ( fy s iek  of telefonis c h ) .  O ok  d it is  med ebep alend voor d e ( omvang)  van d e 

imp ac t op  organis atie en financ ië n.  

b. Opvolging van meldingen (impact op organisatie)

Veilig Th uis  maak t een veiligh eid s beoord eling in alle meld ingen d ie z ij via Samen op  in ac uut d oen.  O m d e s nelh eid  

d ie is  ingez et via Samen op  in ac uut vas t te h oud en en eventuele interventies  in te z etten is  een s nelle op volging 

van d e meld ing bij Veilig Th uis  belangrijk .  Dit betek ent d at Veilig Th uis  na moeten d enk en h oe z ij d e op volging 

van d e meld ingen d ie z ij via Samen op  in ac uut ontvangen organis eren. Hoe verhoudt deze ‘werkstroom’ zich tot 

and ere meld ingen bij Veilig Th uis , k rijgen d ez e meld ingen bijvoorbeeld  voorrang ten op z ic h te van eventuele 

meld ingen op  een w ac h tlijs t?

c. Meer doelmatige uitvoering van de veiligheidsbeoordeling (impact op financiën)

In Samen op  in ac uut voert Veilig Th uis  ( ter p laats e)  k ort na h et inc id ent d e veiligh eid s beoord eling uit.  Doord at 

Veilig Th uis  ter p laats e is  en/ of h et gez ins s y s teem k ort na h et inc id ent s p reek t is  d e verw ac h ting d at z ij s neller d e 

benod igd e informatie voor d e veiligh eid s beoord eling k unnen verz amelen.  Daarnaas t verw ac h t Veilig Th uis  d at d e 

informatie d ie z ij verz amelen rijk er is .  Dit levert naar verw ac h ting w ins t op  ten aanz ien van d e k w aliteit van d e 

veiligh eid s beoord eling en ten aanz ien van d e tijd  d ie Veilig Th uis  k w ijt is  met h et uitvoeren van d e 

veiligh eid s beoord eling.
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b. In alle h uis elijk  gew eld z ak en ( w aarin s p rak e is  van een red elijk  vermoed en van een s trafbaar feit) brengt d e 3RO  

een ad vies  uit voor d e eind bes lis s ing ( van h et O M of d e Z M) .  De 3RO  gebruik t h iervoor d e RISC ( h et ris ic otax atie-

en ad vies ins trument) , inc lus ief h et verd iep ings ins trument d e B - SAF ER ( p artnergew eld ) . Hiervoor is  h et 

nood z ak elijk  d at d e 3RO  d e verd ac h te s p reek t. De h aalbaarh eid  van bovengenoemd  p unt is  ond er and ere 

afh ank elijk  van d e termijn w aarbinnen d e z aak  w ord t afged aan op  Z SM.  Ind ien een z aak  binnen d e reguliere 

termijn van 9  uur w ord t afged aan, is  h et naar mening van vers c h illend e med ew erk ers  van d e 3RO  niet h aalbaar 

om een ad vies  uit te brengen ( inc lus ief RISC, B - SAF ER en h et s p rek en van d e verd ac h te) .  Wanneer een verd ac h te 

w ord t voorgeleid  of w anneer h et bes luit over d e afd oening of routering van een z aak  w ord t uitges teld , h eeft d e 

3RO  meer tijd  om een ad vies  op  te s tellen en d e verd ac h te te s p rek en.  Ten op z ic h te van d e h uid ige w erk w ijz e van 

d e 3RO  betek ent d it veelal d at h et moment w aarop  h et ad vies  w ord t op ges teld  naar voren w ord t geh aald  in d e 

tijd .  Korter op  h et moment w aarop  h et inc i d ent h eeft p laats gevond en.  

Dit levert organis atoris c h e vraags tuk k en op .  B ijvoorbeeld  ten aanz ien van de ‘plek’ binnen de organisatie waar het 

ad vies  w ord t op ges teld .  Z ijn d it d e med ew erk ers  van d e 3RO  d ie op  Z SM w erk z aam z ijn of d oor med ew erk ers  d ie 

eld ers  binnen d e 3RO  w erk z aam z ijn?

Het is  op  d it moment nog niet goed  vas t te s tellen of h et nieuw e w erk p roc es  ook  imp ac t h eeft op  financ ië n. Dit is  

ond er and ere afh ank elijk  van h et aantal ad viez en d at d e 3RO  gaat op s tellen.  Er z ijn momenteel geen betrouw bare

c ijfers  over h et aantal ad viez en d at d e 3RO  geeft in h uis elijk  gew eld z ak en ( inc lus ief vroegh ulp ) .  De imp ac t op  

financ ië n is  ook  afh ank elijk  van d e tijd  d ie d e 3RO  k w ijt is  met h et op s tellen van een ad vies .  Het is  op  bas is  van 

d e h uid ige informatie nog moeilijk  te voors p ellen of d e 3RO  meer of mind er tijd  k w ijt is  met h et op s tellen van h aar 

ad viez en ( bijvoorbeeld  omd at er meer informatie vanuit Veilig Th uis  bes c h ik baar is ) .  Daarnaas t is  h et nog niet 

goed  vas t te s tellen of d ez e manier van w erk en ook  invloed  h eeft op  d e w erk z aamh ed en van d e 3RO  in d e 

ex ec utiefas e, z oals  h et uitvoeren van een toez ic h t.

5.4.4 Raad voor de Kinderbescherming

De Rvd K is  vanuit h aar s trafrec h telijk e rol op  Z SM betrok k en in z ak en met mind erjarige verd ac h ten.  In h et nieuw e 

w erk p roc es  w ord t d e Rvd K ook  betrok k en in z ak en met meerd erjarige verd ac h ten met k ind eren.  B ijvoorbeeld  w anneer 

k ind eren s lac h toffer of getuigen z ijn van h et gew eld .  In d it ty p e z ak en w ord t d e Rvd K betrok k en vanuit h aar c iviele rol.  

Het is  op  d it moment nog onvold oend e bek end  w at d e imp ac t van d ez e nieuw e rol van d e Rvd K op  Z SM is .  De Rvd K 

ond erz oek t d it mid d els  een p arallelle bus ines s c as e.  De res ultaten h iervan w ord en begin november 2020 verw ac h t.

5.5 Impact van het actieoverleg

F iguur 8 . Samenvatting van d e imp ac t

5.5.1 Veilig Thuis

Veilig Th uis  is  voorz itter van h et ac tieoverleg.  Alle c as uï s tiek d ie w ord t bes p rok en in h et ac tieond erz oek  is  voorz ien van 

een meld ing bij Veilig Th uis .  Veilig Th uis  voert d e veiligh eid s beoord eling op  d ez e meld ingen uit, alvorens  d e c as us  

bes p rok en w ord t in h et ac tieoverleg.  Dez e w erk w ijz e levert net z oals  bij d e gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  op  
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U it d e bevind ingen van d e p ilot op  Z SM in Noord - Holland 1 8 blijk t d at een d eel van d e w erk z aamh ed en d ie Veilig 

Th uis  op  Z SM uitvoerd e binnen h et normale tak enp ak k et van Veilig Th uis  valt en gefinanc ierd  k an w ord en via d e 

reguliere begrotingen van d e Veilig Th uis  organis aties .  Dit betreft bijvoorbeeld  h et uitvoeren van een 

veiligh eid s beoord eling en h et op s tellen van veiligh eid s voorw aard en.  

In d e gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  op  Z SM h eeft Veilig Th uis  enk el in z ak en met een h uis elijk  gew eld  

label een rol.  De verw ac h ting van d e p artners  is  d at w anneer Veilig Th uis ( fy s iek )  aanw ez ig is  op  Z SM, d at z ij ook  

in and ere z ak en betrok k en w ord en.  U it d e evaluatie van d e p ilot op  Z SM in Noord  Holland 1 9 blijk t d at mind er z ak en 

een h uis elijk  gew eld  label k rijgen d an moet.  Er lijk t nog geen overeens temmend  beeld  te z ijn over w at h uis elijk  

gew eld  is  en vooral of gew eld , agres s ie, d elic ten van ex - p artners  d ie niet bij elk aar w onen ond er h uis elijk  gew eld  

valt.  B ijvoorbeeld  d iefs tal van s leutel of vernieling van een d eur bij een ex - p artner.  Als  d ez e z ak en geen h uis elijk  

gew eld  label k rijgen w ord t er mees tal ook  geen Veilig Th uis  meld ing op gemaak t.  Het vermoed en bes taat d at med e 

d oor d e aanw ez igh eid  van Veilig Th uis  op  Z SM, d it s oort z ak en s teed s  s c h erp er in beeld  k omen.

5.4.2 Openbaar Ministerie

De gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  op  Z SM levert geen ex tra of and ere w erk z aamh ed en op  voor h et O M. De 

h uid ige p rak tijk ervaringen rond  h uis elijk  gew eld z ak en op  Z SM laten ec h ter w el z ien d at in d it ty p e z ak en over h et 

algemeen meer ( c ontex t)  informatie benod igd  is  om een bes luit te nemen over d e afd oening of routering van een z aak

ten op z ic h te van and ere z ak en. Vers c h illend e Z SM- loc aties  h ebben een ‘vertraagde’ stroom voor h et beh and elen van 

een d eel van d e h uis elijk  gew eld z ak en.  B ijvoorbeeld  via een h uis elijk  gew eld  s p reek uur of een verd iep ings tafel.  Dit 

betek ent d at h et O M d e eind bes lis s ing over d e afd oening of routering van d e z aak  aanh oud t en d ez e niet binnen d e 

reguliere negen uur neemt. Veelal w ord t d e z aak  binnen enk ele d agen of w ek en op nieuw  geagend eerd  op  Z SM.  Dit h eeft 

organis atoris c h e c ons eq uenties  voor h et O M.  De k ans  is  groot d at h et bes luit over d e z aak  d oor een and ere offic ier van 

jus titie op  Z SM genomen w ord t d an d e offic ier van jus titie d ie d iens t h ad  toen d e z aak  op  Z SM ins troomd e.  Dit levert ex tra 

overdrachtsmomenten op. Het voordeel van de zaak ‘op ZSM houden’ ( in p laats  van d at d ez e naar d e bac k offic e van h et 

O M gaat) is  d at juis t in d it ty p e z ak en d e s amenw erk ing tus s en d e Z SM- p artners  en Veilig Th uis  c ruc iaal is .  De 

infras truc tuur voor d ez e s amenw erk ing is  aanw ez ig op  Z SM.

5.4.3 Reclassering

In h et nieuw e w erk p roc es  verrijk t d e 3RO  h aar ad vies  op  bas is  van d e uitk oms t van d e veiligh eid s beoord eling en d e 

ges teld e veiligh eid s voorw aard en van Veilig Th uis .  Dit h eeft c ons eq uenties voor d e w ijz e w aarop  d e 3RO  h aar ad vies rol 

invult.  De 3RO  ond erz oek t d ez e c ons eq uenties  nad er via een bus ines s c as e. O p  bas is  van d e eers te bevind ingen van d e 

bus ines s c as e h eeft d e 3RO  d e volgend e uitgangs p unten ten aanz ien van d e invulling van h aar ad vies rol:

a. In h et nieuw e w erk p roc es  vind t in alle h uis elijk  gew eld z ak en ( w aarin s p rak e is  van een red elijk  vermoed en van 

een s trafbaar feit)  afs temming p laats  met Veilig Th uis .  De afs temming is  geric h t op  d e inh oud  van d e 

veiligh eid s voorw aard en en veiligh eid s maatregelen ( rek ening h oud end  met ied ers  w ettelijk e taak  en 

d es k und igh eid ) . Vanuit vrijw el alle Z SM- loc aties  vind t afs temming tus s en d e 3RO  en Veilig Th uis  p laats , d e w ijz e 

w aarop  d ez e afs temming ( s truc tureel)  p laats vind t vers c h ilt tus s en Z SM- loc aties .  De 3RO  en Veilig Th uis  moeten 

nad ere afs p rak en mak en over d e w ijz e w aarop  z ij d ez e afs temming organis eren.  De afs temming met Veilig Th uis

brengt naar verw ac h ting ( ex tra) s truc turele k os ten met z ic h  mee.  De omvang van d ez e k os ten z ijn ond er and ere 

afh ank elijk  van d e omvang van h et w erk gebied  van d e betreffend e Z SM- loc atie.  De 3RO  gaat uit van een 

tijd s bes ted ing van d e afs temming met Veilig Th uis  van c irc a 1 0 - 20 minuten p er z aak .  De mate waarin dit ‘extra’ 

k os ten z ijn is  afh ank elijk  van d e w ijz e w aarop  d e afs temming met Veilig Th uis  momenteel is  georganis eerd .  De 

ins c h atting van d e 3RO  is  d at momenteel in d e h uid ige uitvoerings p rak tijk in c irc a 4 0%  van d e h uis elijk  

gew eld z ak en afs temming met Veilig Th uis  p laats vind t.  

1 8 Evaluatie jan - maart 2020 s amenw erk ing Z SM en Veilig Th uis  bij h uis elijk  gew eld z ak en.
1 9 Evaluatie jan - maart 2020 s amenw erk ing Z SM en Veilig Th uis  bij h uis elijk  gew eld z ak en.

87



28

6 Advies voor realisatie 
ontwikkelagenda
De d oels telling van d it ond erz oek  w as  tw eeled ig:  inz ic h t geven in d e imp ac t van d e ontw ik k elagend a en betrok k en 

p artners  uit h et L NZ S h and vatten te geven om ( gez amenlijk )  s trategis c h e k euz es  te mak en ten aanz ien van d e realis atie 

van d e ontw ik k elagend a. O p  bas is  van d e bevind ingen z oals  bes c h reven in d e voorgaand e h oofd s tuk k en bevat d it laats te 

h oofd s tuk  een ad vies  ric h ting verd ere realis atie van d e ontw ik k elagend a.  Dit ad vies  is  med e op  bas is  van een 

groep s ges p rek  met d e bes tuurd ers  van d e betrok k en p artners  uit h et L NZ S op ges teld .  

6.1 De impact van de ontwikkelagenda: van incident gedreven naar systeemgericht

O p  bas is  van d e bevind ingen van h et ond erz oek  c onc lud eren w ij d at alle verbeterac tiviteiten ( in s amenh ang)  nod ig z ijn 

voor een netw erk c ons is tente aanp ak .  De verbeterac tiviteiten z ijn c omp lementair aan elk aar en s luiten aan bij 

vers c h illend e momenten in ‘de loop van een zaak’ (en het niet - lineaire en las tig voors p elbare verloop  van d e s ituatie in 

een gez in) .  Tegelijk ertijd  z ien w e d at d e verbeterac tiviteiten in d e k ern d ez elfd e p rinc ip es volgen:  h et gaat om 

vroegtijdigheid, namelijk  h et naar voren h alen van grotend eels  reguliere w erk z aamh ed en ( vers c h uiving) ;  en 

gelijktijdigheid, namelijk  h et organis eren en uitvoeren van d ez e w erk z aamh ed en in een netw erk s amenw erk ing.

Het realis eren van d e ontw ik k elagend a z orgt er voor d at s ituaties  van onveiligh eid  in gez ins s y s temen eerd er ( gez amenlijk )

in beeld  k omen bij d e betrok k en p artners .  Het p arallel ( en mind er volgtijd elijk )  s amen w erk en d oor d e betrok k en p artners  

z orgt er voor d at z ij met meer s nelh eid  en effic ienc y  k unnen s amenw erk en.  De k ans  op  es c alatie of h erh aling van h et 

gew eld  w ord t bovend ien k leiner omd at d e ontw ik k elagend a er voor z orgt d at er op  vers c h illend e momenten in d e loop  

van een z aak  afs temming is  tus s en d e betrok k en p artners .  Tijd ens  d ez e afs temmings momenten mak en d e betrok k en 

p artners  afs p rak en over d e inz et van interventies  ( jus titië le en ‘zorg’ interventies) om h et gew eld  te s top p en en te 

voork omen.  De informatiep os itie van betrok k en p artners  w ord t op  vers c h illend e momenten in d e loop  van d e z aak  

vers terk t.  In d e vers c h illend e afs temmings momenten w ord t relevante en bes c h ik bare informatie van d e betrok k en 

p artners  over h et gez ins s y s teem z o veel mogelijk  ged eeld .  Dit benutten z ij in h et bep alen en uitvoeren van d e ac ties . O ok  

onts taat met d e ontw ik k elagend a ruimte voor h et ges p rek  over d e k ennis  en ( on) mogelijk h ed en van d e betrok k en p artners .  

Dit is  belangrijk  voor d e ond erlinge s amenw erk ing, ook w anneer er s p rak e is  van fric tie in d e s amenw erk ing of w anneer 

er s p rak e is  van tegenges teld e belangen of verw ac h tingen bij d e betrok k en p artners .   

Het s truc tureel uitvoering geven aan d e ontw ik k elagend a h eeft voor d e betrok k en p artners  imp ac t voor d e manier w aarop  

z ij h un w erk z aamh ed en organis eren en d it h eeft op  ond erd elen imp ac t op  financ ië n.  Dez e imp ac t is  vers c h illend  voor d e 

betrok k en organis aties en med e afh ank elijk  van d e w ijz e w aarop  d e organis aties  regionaal invulling geven aan d e 

ontw ik k elagend a.  O p  bas is  van d e informatie d ie op  d it moment bek end  is  s c h atten w ij in d at d e imp ac t bij een op timale 

uitvoering van d e ambitie, voor Veilig Th uis  ( z ow el op  organis atie als  op  financ ië n) h et groots t is .  Dit k omt met name d oor 

d e verruiming van d e bes c h ik baarh eid  d ie Samen op  in ac uut en d e gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  op  Z SM 

van Veilig Th uis  vraagt.  Wij benad ruk k en d aarbij d at er variatie mogelijk  is  ten aanz ien van d e invulling van d ez e 

bes c h ik baarh eid .  B ijvoorbeeld  in vorm ( fy s iek e /  telefonis c h e bes c h ik baarh eid ) en in tijd  ( 24  uur /  avond uren /  

k antoortijd en/ et c etera) .  De k euz es  d ie h ierin gemaak t w ord en z ijn med e bep alend  voor d e omvang van d e imp ac t.  De 

verand eringen d ie d e ontw ik k elagend a met z ic h  mee brengt voor p olitie en O M liggen ten op z ic h te van and ere 

organis aties , d ic h ter bij d e h uid ige w erk z aamh ed en d ie z ij uitvoeren.  Tegelijk ertijd  vraag d e ontw ik k elagend a ook  van h en 

om een and ere – meer s y s teemgeric h te –manier van w erk en, w aarbij aand ac h t is  voor d e ac h terliggend e p roblematiek  

in gez ins s y s temen.  Dit vraagt voor h et O M op  vers c h illend e momenten om een intens ivering van d e inz et, bijvoorbeeld  

bij h et ac tieoverleg.  O ok  vraagt d e ontw ik k elagend a om s p ec ifiek e k ennis  en vaard igh ed en van d e betrok k en 

p rofes s ionals  ( z ie p aragraaf 5 . 2) .  Het organis eren van eventuele d es k und igh eid s bevord ering h eeft een imp ac t voor alle 
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Z SM en Samen op  in ac uut imp ac t op  organis atie op  voor Veilig Th uis ten aanz ien van d e op volging van d ez e meld ingen.

Hoe verhoudt deze ‘werkstroom’ zich tot andere meldingen bij Veilig Thuis, krijgen deze meldingen bijvoorbeeld voorrang 

ten op z ic h te van eventuele meld ingen op  een w ac h tlijs t?

Veilig Th uis  fac iliteert h et ac tieoverleg en z it h et ac tieoverleg voor.  De ad minis tratieve ond ers teuning van d it overleg 

brengt z orgt voor een ( k leine)  imp ac t op  financ ië n.

5.5.2 Openbaar Ministerie

Een offic ier van jus titie met d e p ortefeuille h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling neemt s truc tureel d eel aan h et 

ac tieoverleg. In sommige regio’s sluiten ook a s s is tent offic ieren, p ark ets ec retaris s en, ad vis eurs  beleid  &  s trategie aan bij 

h et ac tieoverleg.  B ijvoorbeeld  omd at d e offic ier van jus titie overvraagd  w ord t vanw ege d e intens ivering van d e afs temming 

op  vers c h illend e momenten.  Het is  belangrijk  d at ook  d ez e func tionaris s en k ennis  h ebben van h uis elijk  gew eld  en 

k ind ermis h and eling ( z ie ook  p aragraaf 5 . 2 s ub a) .  Dit h eeft imp ac t op  organis atie.

In h et ac tieoverleg w ord en c as us s en bes p rok en w aar s p rak e is  van s amenloop  van z org en s traf en/ of c as us s en w aarbij 

een vermoed en is  van een s trafbaar feit.  Niet alle c as us s en d ie bes p rok en w ord en in h et ac tieoverleg bereik en h et 

s trafrec h t.  De inz et van h et O M in d it ty p e c as uï s tiek  h eeft een imp ac t op  financ ië n voor h et O M, med e omd at d ez e niet 

d irec t gek op p eld  is  aan een gefinanc ierd  p rod uc t.  Het O M geeft aan d at h et vanuit p rofes s ionaliteit en s elec tiviteit 

belangrijk  is  d at z ij d eelnemen aan h et ac tieoverleg ( z ie ook  p aragraaf 4 . 3) . Dit d raagt bijvoorbeeld  bij aan h et goed  

d oord enk en van interventies  en of ac ties  en d ez e ook  d aad w erk elijk  d oorz etten.  

5.5.3 Reclassering en Raad voor de Kinderbescherming

De 3RO  en d e Rvd K s luiten aan bij h et ac tieoverleg ind ien d it voor h en van toep as s ing is .  Dit is  bijvoorbeeld  aan d e ord e 

w anneer een c as us  bes p rok en w ord t w aarin 3RO  en/ of Rvd K ook  betrok k en z ijn ( gew ees t) .  Dit geeft imp ac t op  organis atie 

voor d e 3RO  en d e Rvd K.  O m een goed e afw eging te k unnen mak en ten aanz ien van h un d eelname aan h et overleg is  

h et belangrijk  d at z ij w eten w elk e c as uï s tiek bes p rok en w ord t.

5.5.4 Politie

De p olitie s luit s truc tureel aan bij h et ac tieoverleg.  De inz et van p olitie bij d it overleg valt ond er d e reguliere tak en van d e 

p olitie en levert d aarom geen ex tra imp ac t op  organis atie of financ ië n op .  
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p rinc ip es  volgen k unnen z e elk aar vers terk en. Het is  d aarom ook  belangrijk  om d e effec ten in beeld  te 

brengen w anneer d e verbeterac tiviteiten uit d e ontw ik k elagend a ( s teed s  meer)  in z ijn geh eel en in 

s amenh ang w ord en uitgevoerd .  Wij ad vis eren om h ierbij op  land elijk  niveau aand ac h t te ( blijven)  bes ted en 

aan het leren tussen regio’ s , over d e invulling van d e organis atie van d e vers c h illend e verbeterac tiviteiten.  

De verbeterac tiviteiten in d e ontw ik k elagend a z ijn namelijk  w erk w ijz en d ie op  regionaal niveau 

gec onc retis eerd  en gerealis eerd  ( moeten)  w ord en.  De verschillende regio’s kunnen gebruik  mak en van 

elk aars  ervaringen en ex p ertis e bij het integreren en realiseren van de ‘landelijke’ werkprocessen en 

afs p rak en.  Het nauw lettend  volgen van d ez e bew eging bied t ook  d e mogelijk h eid om naast de ‘regionale 

inkleuring’ d e geh anteerd e w erk z ame p rinc ip es  en w aar nod ig land elijk e uniformiteit in d e 

verbeterac tiviteiten te borgen.  

B ovend ien is  er een aantal rand voorw aard e z oals  p rofes s ionaliteit en informatievoorz iening ( z ie p aragraaf 

5 . 2)  w aarop  land elijk e inz et nood z ak elijk  blijft.  

Het nauw lettend  volgen van d e realis atie van d e ontw ik k elagend a k an bijvoorbeeld  d oor mid d el van h et ( laten)  

uitvoeren van ac tieond erz oek , h et organis eren van leers es s ies , reflec tiebijeenk oms ten en intervis ie op  bas is  van 

c as uï s tiek .

b. Beter zicht krijgen op de kosten en de baten .  O p  bas is  van d e informatie d ie momenteel bes c h ik baar is , is h et 

niet goed  mogelijk  om d e k os ten en baten van d e ontw ik k elagend a te k w antific eren.  O m d e k omend e p eriod e z ic h t 

te k rijgen op  d e k os ten en baten van d e ontw ik k elagend a ad vis eren w ij om meer ( feitelijk e)  informatie h ierover te 

verz amelen.  Dit k an bijvoorbeeld  d oor h et uitvoeren van nulmetingen en vervolgmetingen op  bas is  van ind ic atoren 

voor d e baten en k os tenc omp onenten van d e vers c h illend e verbeterac tiviteiten en d e s amenh ang d aartus s en.

Hierd oor onts taat inz ic h t in h et rend ement van d e ontw ik k elagend a.  Wij ad vis eren h et L NZ S om h ierbij ( juis t)  ook  

te k ijk en naar h et bred ere maats c h ap p elijk e rend ement van d e ontw ik k elagend a en d e bred ere c ontex t van d e 

ontw ik k elagend a, z oals  h et p rogramma Gew eld  Hoort Nergens  Th uis .  Dit k an bijvoorbeeld  aan d e h and  van 

maats c h ap p elijk e ( mini)  bus ines s c as es ( p er c as us ) . Dez e manier van monitoring en ond erz oek maak t h et mogelijk  

om gez ins s y s temen w aarin s p rak e is  van h uis elijk  gew eld  of k ind ermis h and eling over een langere p eriod e te 

volgen en d e effec ten van d e ontw ik k elagend a op  h et betreffend e gez ins s y s teem é n op  d e maats c h ap p ij in beeld  

te brengen.  Waar mogelijk  is  h et belangrijk  om ook  d e verbind ing te mak en naar d e imp ac tmonitor h uis elijk  

gew eld 20.

De p unten d ie w ij benoemen bij a ( met name k w alitatief) en b ( met name k w antitatief) z ijn vers c h illend e manieren om d e 

verd ere realis atie van d e ontw ik k elagend a te volgen en te monitoren.  Wij benad ruk k en d aarbij h et belang om d ez e tw ee 

s p oren in s amenh ang uit te voeren, omd at beid e s p oren elk aar k unnen vers terk en.  Het inz ic h t in d e k os ten en baten van 

d e ontw ik k elagend a is  bijvoorbeeld  belangrijk e inp ut voor h et verd er uitk ris tallis eren van d e vers c h illend e 

verbeterac tiviteiten. Daarom formuleren w e een d erd e aanbeveling d ie eerd ere aanbevelingen verbind t en vers terk t:

c . Maak het ‘verhaal’ van de ontwikkelagenda steeds scherper en vertel het verhaal door. De ontw ik k elagend a 

w ord t gerealis eerd  in een netw erk  van betrok k en netw erk p artners  d ie allen een gez amenlijk  d oel nas treven. In h et 

al lerend  vormgeven en invullen van d e ontw ik k elagend a en ook  tijd ens  d it ond erz oek  naar d e imp ac t van d e 

ontw ik k elagend a w as  en is d e d ialoog tus s en betrok k en p artners  in d it netw erk  een belangrijk e voorw aard e en 

s uc c es fac tor.  Dit betrof z ow el h et ges p rek  op  uitvoerend / managementniveau als  op  h et niveau van d e bes tuurd ers  

van d e betrok k en organis aties .  O nd ank s  d at er nog niet op  alle ond erd elen van d e ontw ik k elagend a ‘overtuigend 

bewijs’ is d at d e ( maats c h ap p elijk e)  effec ten ten aanz ien van d e imp ac t z ic h  ook  d aad w erk elijk  ( gaan)  voord oen,

is  er een breed  ged ragen overtuiging onts taan over d e nood z aak van d e ontw ik k elagend a en h et geloof in d e 

meerw aard e h iervan.  Wij ad vis eren h et L NZ S om het ‘verhaal’ van de ontwikkelagenda s teed s  verd er aan te 

s c h erp en en te lad en met z o c onc reet mogelijk e ervaringen en ‘bewijs’ uit de praktijk  ( bijvoorbeeld  met beh ulp  van 

d e informatie uit d e monitoring) .  Daarnaas t is  h et belangrijk  om dit ‘verhaal’ door te vertellen en de dialoog hierover 

te ( blijven)  voeren;  binnen d e eigen organis atie, richting de regio’s en binnen het L NZ S- netw erk .  De eerd er 

genoemd e maats c h ap p elijk e ( mini)  bus ines s c as es  k unnen d it verh aal verd er ond erbouw en en illus treren.

20 h ttp s : / / w w w . c bs . nl/ nl- nl/ p ublic atie/ 201 9 / 5 1 / monitor- h uis elijk - gew eld - en- k ind ermis h and eling- 201 9 .
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betrok k en organis aties .  De imp ac t voor d e 3RO  en d e Rvd K is  op  d it moment nog las tig in te s c h atten.  De verw ac h ting is  

d at d e ontw ik k elagend a op  enk ele ond erd elen ( z oals  d e inz et van d e 3RO  en d e Rvd K op  Z SM)  imp ac t h eeft.

De imp ac t van d e verbeterac tiviteiten op  organis atie vraagt om ruimte en ‘lucht’ om deze veranderingen verd er te 

realis eren en d aarom om inc id entele ( tijd elijk e, eenmalige)  inves teringen.  De imp ac t van d e verbeterac tiviteiten op  

financ ië n vraagt mogelijk  om s truc turele inves teringen.  De omvang h iervan k unnen w e p as  goed  vas ts tellen na een 

p eriod e w aarin d e verbeterac tiviteiten verd er z ijn ( d oor) ontw ik k eld  en d e k os ten en baten – beid e in ond erlinge 

s amenh ang - z ijn gemonitord .

6.2 De bestuurders van de betrokken organisaties uit het LNZS zeggen ‘ja’ tegen de verdere realisatie van de 
ontwikkelagenda

Het d oel van d it ond erz oek  w as  om betrok k en p artners  uit h et L NZ S h and vatten te geven om ( gez amenlijk )  s trategis c h e 

k euz es  te mak en ten aanz ien van d e realis atie van d e ontw ik k elagend a.  De bes tuurd ers  van d e betrok k en organis aties  

h ebben met elk aar h et ges p rek  gevoerd  over d e bevind ingen ten aanz ien van d e s amenh ang en d e imp ac t van d e 

ontw ik k elagend a.  Op basis van deze inzichten hebben zij ‘ja’ gezegd tegen de verdere realisatie van de ontwikkelagenda.

Z ij h ebben med e op  bas is  van d e bes c h ik bare informatie é n d e h erh aald e p os itieve p rak tijk ervaringen met vers c h illend e 

verbeterac tiviteiten d e overtuiging d at d e ontw ik k elagend a gew ens t en nood z ak elijk  is . O md at d e ontw ik k elagend a w ord t 

gerealis eerd  in een p roc es  van organis c h e groei, is  h et niet mogelijk om met volled ige z ek erh eid  te k unnen s tellen d at d e

ontw ik k elagend a volled ig h aalbaar is .  Het is  d aarom naar onz e mening belangrijk  d at d e betrok k en p artners  d e realis atie 

van d e ontw ik k elagend a nauw lettend  volgen ( z ie ook  p aragraaf 6 . 3) .  B ijvoorbeeld  d oor op  vers c h illend e momenten in h et 

ontw ik k elp roc es , op  bas is van ervaringen en feiten, met bes tuurd ers  van d e betrok k en p artners  h et ges p rek  te voeren of 

z ij d e ambitie nog s teed s  k unnen w aarmak en en w at ervoor nod ig is  om d it ( gez amenlijk )  te k unnen blijven d oen.  

6.3 De volgende stappen in de realisatie van de ontwikkelagenda

O p  bas is  van d e op ged ane bevind ingen in d it ond erz oek  en onz e bred ere ervaring met d it s oort ontw ik k eltrajec ten binnen 

netw erk en, d enk en w ij d at d e volgend e aanbevelingen een goed e bijd rage ( k unnen)  leveren aan d e verd ere realis atie 

van d e ontw ik k elagend a:

a. Tijd en (financiële) ruimte om verder door te ontwikkelen volgens de principes van de lerende organisatie 

(en lerende netwerken). Het is  belangrijk  om d e realis atie van d e ontw ik k elagend a nauw lettend  te volgen.  

Hierd oor onts taat ( s teed s  beter)  z ic h t op  w at w erk t ( en w at niet)  en w aarom.  Hierbij ond ers c h eid en w ij tw ee 

vers c h illend e niveaus :

i. Het niveau van d e ind ivid uele verbeterac tiviteiten.  De verbeterac tiviteiten vers c h illen in d e mate w aarin z ij 

reed s  z ijn gerealis eerd  in d e p rak tijk .  Het ac tieoverleg is d e verbeterac tiviteit d ie naar onz e mening 

grotend eels  en breed  is  gerealis eerd .  Het merendeel van de regio’s heeft een actieoverleg gerealiseerd of 

is  h iermee bez ig.  O ns  ad vies  is  om verd er uitvoering te geven aan d it ac tieoverleg, w aarbij d e bed oeling 

en d e op z et van h et ac tieoverleg z oals  bes c h reven in h oofd s tuk  2 niet uit h et oog w ord t verloren:  h et gaat 

om c as uï s tiek w aarin s p rak e is  van s amenloop  s traf en z org, er ( vermoed ens  z ijn van)  een s trafbaar feit en 

waarvan de ‘route’ van de casus nog niet duidelijk is. Hiermee blijft h et ac tieoverleg ond ers c h eid end  ten 

aanz ien van and ere lok ale en regionale c as uï s tiek  overleggen en s luit h et aan op  d e and ere 

verbeterac tiviteiten in d e ontw ik k elagend a. De gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  op  Z SM w ord t op  

een toenemend  aantal Z SM- loc aties  ( in ond erd elen)  uitgep robeerd  in d e p rak tijk . O ok  Samen op  in ac uut

k rijgt s teed s  meer vorm in d e p rak tijk .  Wij ad vis eren om beid e w erk w ijz en al d oend e verd er in d e p rak tijk  

uit te p roberen en aan te s c h erp en.  In beid e verbeterac tiviteiten h eeft Veilig Th uis  een c entrale rol en w ord t 

er een beroep  ged aan op  d e bes c h ik baarh eid  van Veilig Th uis .  In d e verd ere ontw ik k eling van d e 

gez amenlijk e aanp ak  van h uis elijk  gew eld  op  Z SM en Samen op  in ac uut is  h et naar onz e mening belangrijk  

om te z oek en naar een op timum in d e bes c h ik baarh eid  van Veilig Th uis  tijd ens  k antooruren é n 7  x  24  uur.

ii. Het niveau van d e ontw ik k elagend a en h et netw erk . Alle verbeterac tiviteiten z ijn nood z ak elijk  voor een 

netw erk c ons is tente aanp ak  en z ijn c omp lementair aan elk aar.  O md at d e verbeterac tiviteiten d ez elfd e 
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Respondenten

Landelijk netwerk zorg straf (supervisors)

Naam Organisatie

Pauline Klomp Politie

Jud ith  van Sc h oond erw oerd  d en B ez emer- Wolters O M L and elijk  O ffic ier Kind ermis h and eling, Huis elijk  
Gew eld  en Z ed en

Anne Hoek s ema 3RO

B ianc a Pold ervaart Rvd K

Jud ith  Kuijp ers  en Mac h teld  B euk ema Veilig Th uis

L ianne van Stuijvenberg JenV B eleid s med ew erk er aanp ak  h uis elijk  gew eld  en 
k ind ermis h and eling

Ieta Polman Proc es begeleid er Veiligh eid  Voorop

B ertine Koek oek Gez amenlijk e aanp ak  h uis elijk  gew eld  op  Z SM

Landelijk netwerk zorg straf (bestuurders)

Naam Organisatie

Anja Sc h outen Politie

L ind a Dubbelman O M 

Joh an B ac 3RO

Herk e Elbers  en B enjamin Jans en Rvd K

Debbie Maas Veilig Th uis

Has an Goleli JenV 

Begeleidingscommissie

Naam Organisatie

L ies  O ud e Nijh uis Politie

Kam Mai Tan O M 

Kirs ten van Sc h erp enz eel 3RO

Anja F row ijn Rvd K

Jans k e Mommers Veilig Th uis
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Bijlage A: overzicht documentatie 
en respondenten
Documentatie

# Titel

1 O ntw ik k elagend a Jus titiep artners  en Veilig Th uis in meerjarig p ers p ec tief ten aanz ien van d e gez amenlijk e 
aanp ak van h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling

2 O nd erlegger Ac tieoverleg

3 Infograp h ic  Veiligh eid  voorop

4 Samenw erk en bij s trafbare k ind ermis h and eling

5 B us ines s c as e HG Sp reek uur

6 Samenvatting p ilot ‘VROEGTIJDIGE AFSTEMMING HUISELIJK GEWELD’

7 Werk p roc es  Gez amenlijk e aanp ak  Huis elijk  Gew eld  Z SM in s amenw erk ing met Veilig Th uis

8 ( O rganis atie- overs tijgend e)  Rand voorw aard en voor d e invoering van d e gez amenlijk e aanp ak HG VT &  Z SM

9 Conc retis ering bijs c h oling med ew erk ers  Z SM &  VT gez amenlijk e aanp ak  HG en ex - p artners talk ing

1 0 Gew eld  h oort nergens  th uis  Aanp ak  h uis elijk  gew eld  en k ind ermis h and eling

1 1 B ouw s tenen en Road map  MDA+ +

1 2 F ac ts h eet s amenw erk ings verband  Z SM VT O os t Ned erland

1 3 Evaluatie jan - maart 2020 s amenw erk ing Z SM en Veilig Th uis  bij h uis elijk  gew eld z ak en

1 4 Gegevens verw erk ing bij Z SM en VT - VT en Z SM;  s tartnotitie jurid is c h e as p ec ten gegevens verw erk ing

1 5 Pres entatie Samen op  in ac uut ( w erk w ijz e IJmond  Noord  Holland  en w erk w ijz e L imburg)

1 6 Stand  van z ak en imp lementatie ac tie- overleg

1 7 F ac ts h eet Geautomatis eerd e p olitiemeld ingen en terugk op p elingen p olitie en Veilig Th uis  Verand eringen 

1 8 HG analy s e 2020 O os t NL  Z SM

1 9 Sp reek uur Huis elijk  Gew eld  vers us  nieuw e w erk p roc es  Huis elijk  Gew eld  op  Z SM

20 Notitie Samen op  in Ac uut in Z uid - L imburg

21 B ouw blok k en voor d e verbetering van s amenw erk ing bij s trafbare k ind ermis h and eling

22 Veiligheid voorop! … dan risicogestuurde zorg, d an h ers telgeric h te z org

23 Ins p ec tieond erz oek  naar d e aanp ak  van d e s talk ing d oor B ek ir E
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Landelijk Netwerk zorg-straf, aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling
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Overige gesprekspartners

Naam Organisatie

Koh inoor Sams on en Nic ole Jans en Politie ( s amen op  in ac uut)

Ils e Hofland Veilig Th uis  ( p ilot Noord  Holland )

Petra Ebben O nd erz oek  naar ac tiegeric h t overleg

Gerrie B ronk h ors t Rvd K ( rol van d e Rvd K op  Z SM)
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Reactie 
netwerk zorg-straf

Consultatie Toekomstscenario E JGB-keten

Samen werken aan veiligheid in de aanpak van huiselijk geweld 
en kindermishandeling bij de samenloop van zorg en straf. 
Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

&
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Samenvatting 

1 Een korte uitleg en concrete informatie over het netwerk zorg -straf en de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop treft u hier: Veiligheid voorop (programma GHNT) | VNG
2 Vanwege de krappe consultatieperiode is het niet gelukt vanuit alle tien regionale netwerken straf-zorg input te krijgen. De gemeenschappelijke deler op regionaal, landelijk coördinerend en landelijk bestuurlijk niveau 
was desondanks groot en is verwerkt in deze reactie.  
3 De Visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid is voor de brede aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling op visie en methodiek ontwikkeld vanuit de grondleggers Van Arum/Vogtländer en in samenwerking met 
het Programma Geweld hoort nergens thuis: visie_gefaseerd_samenwerken_aan_veiligheid_januari2021.pdf (vng.nl)

Hierbij treft u de reactie van het netwerk zorg-straf, een 
intensieve samenwerking van Veilig Thuis, de politie, 
het Openbaar Ministerie (hierna: OM) de Raad voor de 
Kinderbescherming (hierna: RvdK) en de reclassering 
(hierna: 3RO) met als doel de aanpak van huiselijk 
geweld (hierna: HG) en kindermishandeling (hierna: KM) 
bij de samenloop van zorg en straf te verbeteren1. In de 
hier voorliggende reactie hebben we vanuit de intensieve 
netwerk-samenwerking onze gemene deler afgestemd2. 
Als organisaties reageren we ook ieder afzonderlijk 
vanuit organisatieperspectief. 

Vanuit het netwerk zorg-straf onderschrijven wij 
het nut en de noodzaak van de opdracht om tot 
vereenvoudiging van de jeugd- en gezinsbescherming 
te komen. Sterker nog, de ervaren knelpunten zijn 
herkenbaar in het brede veld van zorg & veiligheid. 
We willen ten volle en opgavegericht meewerken en 
bijdragen aan verbeterslagen vanuit de bedoeling: 
veiligheid en groei voor kinderen en volwassenen in de 
gezinnen die het aangaat. In dat licht onderschrijven 
wij ook de uitgangspunten van de verbetering: er 
is samenhangende hulp en ondersteuning voor 
het hele gezin, er zijn minder professionals bij een 
gezin betrokken, professionals werken samen in 
multidisciplinaire teams en de werkwijze is begrijpelijk 
en transparant voor het gezin.

De kwartiermakersfase en het toekomstscenario als 
hoofdscenario geven waardevolle aangrijpingspunten 
om tot verbeterslagen te kunnen komen. Echter, we 
verhouden ons ook kritisch tot het enkele scenario 
dat nu voorligt. De geringe uitwerking van de visie en 
methodiek op de brede 0-100 aanpak, onze ernstige 
zorg over de ingrijpende gevolgen van een nieuwe 
stelselherziening, de uitwerking in een toekómstig 
scenario en het daarbij ontbreken van een verdiepende 
uitwerking op de belangrijke kritische succesfactoren en 
randvoorwaardelijke condities geven daar voeding aan. 

We brengen in dat de uitwerking van een parallel 
scenario tegemoet komt aan de opdracht om vanuit 
scenariodenken tot het meest optimale scenario te 
kunnen komen. Parallel scenario is het verbeteren en 
vereenvoudigen middels intensieve samenwerking 
vanuit de huidige praktijk en het realiseren van al dan 
niet ingrijpende maatregelen die dan nodig blijken. Wij 
hebben – met breed draagvlak en samen op met het 
Programma Geweld hoort nergens thuis – afgelopen 
jaren op deze wijze concrete en werkzame resultaten 
geboekt. Dit komt niet alleen tegemoet aan de opdracht, 
het doet daarnaast recht aan de bedoeling en het is 
nodig opdat wij ons werk goed kunnen (blijven) doen. De 
Visie gefaseerd samen werken aan veiligheid is hierbij 
een gedeelde en sterke basis3. 

Wij stellen onze ervaring op dit parallelle scenario 
ten volle beschikbaar om zo tot een verdiepingsslag 
op de opdracht te komen die – in wisselwerking met 
de opbrengsten uit de kwartiermakersfase tot nu 
toe- naar onze overtuiging zal leiden tot een meer 
optimaal (lees: effectief en efficiënt) scenario ten 
behoeve van de vereenvoudiging van de jeugd- en 
gezinsbeschermingsketen. 
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Uitwerking 

4 Zie daarvoor onder meer de belangrijk rapportage op het onderzoek dat de Inspecties J&V en G&J gezamenlijk in 2019 samen uitvoerden n.a.v. een stalkingzaak: Inspectieonderzoek naar de aanpak van de stalking door 
Bekir E. | Rapport | Rijksoverheid.nl. Alle betrokken organisaties hebben de uitkomsten erkend, vanuit integrale samenwerking verbeterslagen ingezet en boeken daarin inmiddels structurele resultaten. 
5 En wordt er – bijvoorbeeld vanuit de VNG en VLOT - gewerkt aan verbeterslagen die houvast geven, zie Dezelfde bouwstenen, verschillende bouwwerken: opbrengsten regiopilots zorg en veiligheid | VNG. 
6  Zie https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/20/kamerbrief-over-perspectief-voor-de-jeugd

1. Knelpunten erkend
De knelpunten die ten grondslag liggen aan de 
opdracht om tot een vereenvoudiging van de kind- en 
gezinsbeschermingsketen te komen, zijn herkenbaar 
voor alle organisaties in het netwerk zorg-straf. Sterker 
nog, ze overlappen voor een groot deel de knelpunten in 
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 
bij de samenloop van zorg en straf4. Ook breder, in het 
brede spectrum Zorg & veiligheid (denk bijvoorbeeld 
aan personen met verward gedrag) herkennen we 
de knelpunten5. In de onderscheiden reacties van 
de partners in het netwerk zorg-straf gaan we daar 
verdiepend op in. 

2. Opdracht van groot belang  
De opdracht voor de kwartiermakersfase kent 3 
kernvragen: Hoe kan de kind- en gezinsbescherming 
eenvoudiger gemaakt worden? Hoe kan er effectief 
en systemisch vanuit het perspectief van het kind 
en het gezin worden gewerkt? Wat hebben de 
betrokken professionals nodig om het gezin op een 
passende manier te ondersteunen? Wij willen ten 
volle opgavegericht meewerken aan de uitvoering van 
deze opdracht en grijpen de uitnodiging en kans die 
daartoe nu in de consultatiefase is gedaan, gemotiveerd 
en betrokken aan. Wij onderschrijven daarbij ook 
de uitgangspunten: er is samenhangende hulp en 
ondersteuning voor het hele gezin, er zijn minder 
professionals bij een gezin betrokken, professionals 
werken samen in multidisciplinaire teams en de 
werkwijze is begrijpelijk en transparant voor het gezin6.

3. Dilemma op meedoen
In de netwerkoverleggen waarin we het 
Toekomstscenario bespreken en onze reactie 
afstemmen, ervaren we een dilemma op ‘meedoen’. 
De daadwerkelijke vereenvoudiging van de jeugd- en 
gezinsbescherming is een stip op de horizon waar 
we ons bij aan willen sluiten, intrinsiek betrokken 
en vanuit de meerwaarde van onze eigen en onze 
gezamenlijke professie. Maar we willen ons, naast de 
waardering voor de waardevolle aangrijpingspunten, 
ook kritisch kunnen verhouden tot de huidige uitwerking 
van het toekomstscenario en vanuit onze ervaring en 
ontwikkeling als netwerk zorg-straf met frisse blik 
aanvullende en ook andere mogelijkheden aandragen om 
tot de gewenste vereenvoudiging te komen. 
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4. Methodiek goed gekozen
Resultaatverwachting van de kwartiermakersfase is 
te komen tot een schets van hoofdscenario’s voor 
de realisatie van de verschillende (te onderzoeken) 
functionaliteiten op basis van het (te ontwikkelen) 
beoordelingskader, lessen uit het buitenland en 
Nederland, de pilots en een verkenning van het 
juridisch instrumentarium. Een nadere verkenning 
van de hoofdscenario’s in termen van (financiële) 
randvoorwaarde, verantwoordelijkheden, sturings- en 
toezichtmechanismen, gewenst schaalgrootte en IV/IT 
moeten leiden tot een keuze en verdieping van het meest 
gewenst scenario7.

Scenariodenken is een krachtige methodiek voor 
de aanpak van complexe en veelzijdige opgaven 
met meerdere onzekere einden8. De kracht van 
scenariodenken is dat krachten gebundeld worden en 
kennis gedeeld om op basis van gezamenlijke duiding 
met elkaar tot een beperkt aantal scenario’s te komen. 
Door deze scenario’s uit te werken en naast elkaar 
af te wegen ontstaat er in de meeste gevallen ofwel 
een gedragen voorkeur voor 1 van de scenario’s ofwel 
een nieuw samengesteld scenario dat beter is dan de 
oorspronkelijke. Juist deze methodiek geeft ons nu de 
mogelijkheid te kunnen reageren vanuit de bedoeling, 
onze ervaring te kunnen delen en erop te vertrouwen dat 
juist het bij elkaar brengen van meerdere perspectieven 
tot beter resultaat gaat leiden.  

7 Zie Kamerbrief bij Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
8 In de aanpak HG en KM bij samenloop zorg-straf gebruiken wij de methodiek veelvuldig, bijvoorbeeld als er wél sprake is van dreigend gevaar en hoogrisico, maar er (nog) geen escalatie van geweld is of er (nog) geen 
verdachte is aangehouden. Zie hiervoor onder meer: bundel_actieoverleg.pdf (vng.nl). 
9 Zie Onderzoek Athena Instituut naar de jeugdbeschermingspilots - Zorg voor de Jeugd · Zorg voor de Jeugd

5. Pas op de plaats in de kwartiermakersfase 
Bekende valkuilen in het scenariodenken is dat er te 
snel voor slechts éen scenario wordt gekozen of er een 
welles-nietes ontstaat tussen verschillende scenario’s. 
Tal van andere belangen dan het inhoudelijk belang 
kunnen daar debet aan zijn. Wij willen daarvoor waken. 
Niet of/of, maar en/en leidt tot het meest optimale 
scenario. 

De kwartiermakersfase heeft geleid tot één 
hoofdscenario, het toekomstscenario. Het is een 
ontwerp voor een toekomstige aanpak, die tot stand 
moet komen door onder meer een herinrichting van 
de jeugdbescherming in een regionaal centrum voor 
veiligheid: het samenvoegen van de RvdK, Veilig Thuis en 
de GI’s. 

Uit de documentatie en onze betrokkenheid blijkt niet 
dat er conform de opdracht andere hoofdscenario’s zijn 
uitgewerkt en afgewogen en welke de overwegingen 
daartoe zijn geweest. Dit terwijl onder meer de 
uitwerking van het beoordelingskader, de pilots en de 
evaluatie van Athena op de pilots daar wel aanleiding toe 
geven9. Het roept bij ons de vraag en het verzoek op het 
gesprek daarover aan te gaan. 

6. Ernstige zorg bij toekomstscenario
Wij maken ons vanuit het perspectief van het netwerk 
zorg-straf ernstige zorgen over het nu voorgelegde 
scenario. De belangrijkste pijnpunten zijn: 
·   Het ontbreken van een heldere en methodisch 

uitgewerkte visie op de brede 0-100 aanpak die wordt 
voorgesteld met hierin begrepen de verbinding zorg en 
straf.

·  Het ontbreken van een stevige onderbouwing op het 
nut en de noodzaak van de vergaande stelselherziening 
die in het toekomstscenario als onontkoombaar wordt 
voorgesteld en uitgewerkt ten aanzien van de inrichting 
van de regionale centra voor veiligheid. 

·  Afgezien van nut en noodzaak missen we de verbinding 
op de inhoud en hebben we ernstige zorg over de lange 
periode van (rechts-)onzekerheid en negatieve impact 
als gevolg van de voorgestelde structuurwijziging 
op de kinderen en gezinnen die het aangaat, op 
de professionals op wiens schouders de zoveelste 
reorganisatie terecht komt (denk ook aan uitstroom 
en uitval) en op de impact op de aanpak en de 
samenwerking. 

·  De uitwerking van het scenario in een ontwerp in de 
toekomst in plaats van een gefaseerde verbetering op 
basis van ervaring en verbeterslagen in het hier en nu 
van de praktijk.  

·  Het ontbreken en vooruitschuiven van een eerste 
uitwerking van de noodzakelijke en kritische 
randvoorwaarden (zoals bestuurlijke inbedding, 
juridisch kader, informatiemanagement, 
beschikbaarheid van -specialistische- hulp, 
schaalgrootte, financieringsstructuur) die moeten 
helpen om tot de juiste afweging van scenario’s te 
komen. 
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7. Intensieve samenwerking als parallel 
hoofdscenario
Het belang van zorgvuldige besluitvorming rechtvaardigt 
naar ons idee de opgave om parallel aan het 
toekomstscenario een tweede hoofdscenario uit te 
werken in de vorm van intensieve netwerk-samenwerking 
en verbeterslagen vanuit het hier en nu (in het werk aan 
het werk). De herkenning en overlap van knelpunten, het 
werken vanuit de bedoeling, het stevige commitment op 
en draagvlak voor de verbeteropdracht, de kracht van 
scenariodenken, onze ernstige zorg over het nu geschetste 
toekomstscenario en de waardevolle ervaring en reeds 
geboekte resultaten vanuit intensieve samenwerking in de 
huidige praktijk onderbouwen deze insteek. 

Er zijn tal van ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden die 
de uitwerking van dit hoofdscenario voeden. Naast onze 
ervaring in het netwerk zorg-straf en verschillende van 
de pilots Zorg voor jeugd, wordt in veel meer gemeenten 
en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden de 
praktijk van intensieve netwerk-samenwerking beproefd 
en verbeterd. Ook het Programma Geweld hoort nergens 
thuis (hierna: Programma GHNT) ondersteunt die 
verbeterpraktijk intensief10. 

De recente publicatie van het Verweij-Jonker Instituut 
toont door diepgaand longitudinaal onderzoek aan 
dat door intensieve samenwerking en gerichte en 
op elkaar afgestemde inzet van de expertise, taken 
en bevoegdheden van de verschillende betrokken 
organisaties in steeds meer gezinnen de spiraal en 
patronen van geweld kunnen worden doorbroken. Het is 
een kwestie van lange adem, maar we zijn op de goede 

10 Zie hiervoor uitgebreid: Geweld hoort nergens thuis | VNG
11 Zie: Kwestie van lange adem - Verwey-Jonker Instituut
12 Denk bijvoorbeeld aan de optimale inzet van het Tijdelijk Huisverbod (bestuursrecht) in de gevallen waar sprake is van dreigende escalatie of zorgmijdend gedrag (inzet van strafrecht als stok achter de deur) en de 
aanwezigheid van kinderen in het gezin (civiele beschermingsmaatregelen). Denk ook aan de aanpak MDA++, ontwikkeld vanuit het Programma GHNT: Tools (programma GHNT) | VNG.  
13 Zie hiervoor onder meer het Interventiepalet dat voor en door professionals is opgesteld en nu wordt verdiept met korte uitleg en verwijzing per interventie: interventiepalet_januari2021_lnzs.pdf (vng.nl)

weg11. Het rapport is een belangrijke bron om in het 
kader van scenariodenken volgende verbeterslagen in 
te zetten en beide hoofdscenario’s uit te werken om te 
kunnen komen tot het meest optimale scenario. 

Het verdiepend uitwerken van de twee hoofdscenario’s 
gaat leiden tot een beter voorstel voor besluitvorming op 
het meest optimale scenario. Hierin moet in ieder geval 
het volgende tot uitwerking komen:
·  Werken vanuit een heldere visie en methodiek, geënt 

op de bedoeling en leren en ervaren vanuit de praktijk 
wat werkt. 

·  De wijkteams verder versterken met inzet van de 
ontwikkelde tools vanuit PGHNT.

·  Samen werken in wisselende teams van 
professionals, systeemgericht, methodisch, op 
verschillende momenten in de loop van de zaak. 

·  Verder verbeteren van de verbinding zorg en straf in 
de aanpak, met de daarbij betrokken organisaties; 
dit betekent ook meer oog voor inzet van het 
recht (rechtszekerheid, rechtsbescherming en 
mogelijkheden van het strafrecht om straf mét zorg 
toe te passen voor situaties waar een meer dwingend 
kader nodig is om de veiligheid te kunnen herstellen). 

·  Regionaliseren van de samenwerking bij de meer 
complexe problematiek (zoals combinatie met 
verstandelijke beperking, verslaving, armoede, 
psychiatrie en emotionele verwaarlozing, forensische 
zorg). 

·  De aanpak en methodiek verbreden naar alle 
problemen van onveiligheid die betrokkenen in 
situaties van huiselijk geweld kunnen ondervinden, 
ook als er geen kinderen in het gezin zijn (denk aan 

partner geweld, (ex-)partnerstalking, eergerelateerd 
geweld, ouderenmishandeling, seksueel misbruik, 
financiële uitbuiting, intiem terreur).

·  Vanuit verschillende invalshoeken samen werken aan 
ontdubbelen, ontlasten, feitelijkheid, taal en begrip, 
regie, communicatie en samenwerking in plaats van 
overdracht. Doorontwikkelen en duurzaam borgen 
van werkprocessen op het niveau van de integrale 
samenwerking in plaats van herstructureren van de 
organisaties. 

·  Het inzetten van de 4 uitgangspunten uit het 
beoordelingskader en de ervaringen en het 
evaluatieonderzoek op de pilots Zorg voor jeugd als 
verdiepend voor de uitwerking van beide scenario’s. 

·  Uitwerken van een stevige onderbouwing op 
informatie-uitwisseling zowel ten aanzien van de 
juridische aspecten van gegevensverstrekking 
en gegevensverwerking voor de werkprocessen 
in de samenwerking als voor de aspecten t.a.v. 
informatievoorziening in termen van IM en 
IV12. Inzetten van de praktijkervaring waarin de 
samenwerking gericht is op het inzetten van het 
juiste samenstel bestuurs-, straf- en civielrechtelijke 
interventies12,13.

·  Vooráfgaand aan de besluitvorming in de Tweede 
Kamer uitwerken van de belangrijke randvoorwaarden 
voor realisatie van het meest optimale scenario. 

Op al deze items hebben we reeds vanuit intensieve 
samenwerking ontwikkeling gerealiseerd, ervaring 
opgedaan en (deel-)resultaten geboekt die helpend 
kunnen zijn. Die brengen we graag in. Sterker, de praktijk 
leert ons dat wij het bovengenoemde nodig hebben om 
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ons werk goed te kunnen (blijven) doen.

Hieronder beschrijven we tot slot kort het netwerk 
zorg-straf, met als doel een opstap te maken naar meer 
en gezamenlijke betrokkenheid op de volgende stappen 
in het scenariodenken waarin aangrijpingspunten uit 
de kwartiermakersfase én uit de netwerk-ervaring 
waardevol zijn. 

14 Concrete uitwerking van de verbeteractiviteiten zoals Samen op in acuut, actieoverleg, HG met VT & ZSM en samenwerken bij strafbare kindermishandeling treft u in de digitale bundels op de VNG-site: Veiligheid voorop 
(programma GHNT) | VNG
15 Principes die in de praktijk werkzaam blijken als: werken vanuit de bedoeling, systeemgericht, vroegtijdig, gelijktijdig, actiegericht, complementair, wederkerig, geënt op onderzoek en veiligheidsbeoordeling, vanuit 
wettelijke taken en bevoegdheden, kennen en gekend worden, begrijpen en begrepen worden. Zie voor onderzoek en uitwerking noten 15 (praktijk) en 18 (onderzoek). 
16 De praktijk is treffend in beeld gebracht door collega’s in Limburg: Samenwerken bij huiselijk geweld en kindermishandeling on Vimeo
17 Zie: impactanalyse_ontwikkelagenda_veiligheid_voorop_november2020_significant.pdf (vng.nl)

8. Netwerk zorg-straf
Het netwerk zorg-straf is een intensieve samenwerking 
die als doel heeft de vroegtijdige aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling bij de samenloop van 
zorg en straf te verbeteren. We werken en verbeteren 
vanuit de bedoeling: veiligheid voorop voor de 
betrokkenen, of het nu gaat om situaties van acute 
onveiligheid die om direct ingrijpen vragen of om 
situaties waarin met betrokkenen en ondersteuning 
aan het gezin wordt gewerkt aan risicogestuurde en 
herstelgerichte zorg. 

In het netwerk werken we nauw samen, ieder vanuit de 
eigen wettelijke taak, bevoegdheid en deskundigheid. 
We stemmen af wie wat doet, hoe we dit doen, en 
waar we elkaar kunnen versterken ten dienste van de 
veiligheid van de betrokkenen. Regievoering en gedeeld 
eigenaarschap gaan samen op. 

Operationele samenwerking vindt plaats vanuit de 26 
Veilig Thuis organisaties en de 10 arrondissementen 
(politie, OM, RvdK en 3RO)14. Gaandeweg leren 
we inmiddels wat de juiste schaalgrootte is om 
verbeterslagen te kunnen realiseren. Tactisch en 
strategisch stemmen we op de verbeterslagen in het 
werk af in 10 regionale netwerken zorg-straf en in 
het landelijk coördinerend en het landelijk bestuurlijk 
netwerk. In het bestuurlijk netwerk is het ministerie 
van JenV actief, nauw en ondersteunend betrokken en 
participeren ook het ministerie van VWS, de VNG en de 
programmadirecteur Geweld hoort nergens thuis. 

Om effectief te kunnen verbeteren zijn we aan het 
werk als lerend netwerk: we focussen op wat in de 
praktijk nodig blijkt om beter werk te leveren en 
ondersteunen daarbij het oplossend vermogen van de 
professionals. We halen lessen op door afstemming en 
onderzoek, bekrachtigen die waar nodig landelijk en 
dragen ze vervolgens breed uit. We maken werkzame 
principes breed toepasbaar15. Dat doen we sinds 
2018 op concrete, resultaat- en oplossingsgerichte 
verbeterslagen, verenigd in de Ontwikkelagenda 
Veiligheid voorop (zie noot 1). Denk daarbij aan 
operationele verbeterslagen als Samen op in acuut 
(situatie van crisis), actie-overleg (situaties van dreigend 
gevaar en hoogrisico), HG met VT & ZSM (samenloop bij 
aangehouden verdachten) en de aanpak van strafbare 
KM (samen op vanaf de melding, de taxatie en het 
onderzoek)16. Het perspectief van de betrokkenen 
ligt besloten in de visie en de methodiek Gefaseerd 
samenwerken aan veiligheid (noot 3). 

Het onderzoek door Significant17 naar de impact van de 
Ontwikkelagenda laat zien dat de ingezette verbeteringen 
complementair zijn aan elkaar en bijdragen aan de aanpak 
van HG en KM bij de samenloop zorg en straf. 

Niet alleen in de dagelijkse praktijk werken we 
aan verbetering. We werken bijvoorbeeld ook 
aan onze organisatie specifieke en integrale 
deskundigheidsbevordering, op verschillende manieren. 
In de dialoog tussen de kwartiermakers en het regionale 
netwerk zorg-straf Limburg noemden we de casusreviews 
als voorbeeld van hoe we leren, op alle niveaus van 
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samenwerken. De professionals van het regionaal netwerk 
zorg-straf Oost-Nederland organiseerden 20 mei een 
webinar over de – lessen en verbeterslagen op de - aanpak 
van stalking18. En het lukt om de visie, de methodiek en de 
ontwikkelde integrale werkprocessen op de samenwerking 
in het reguliere aanbod van opleidingen op te nemen. 
Sterker nog, we leiden meer en meer professionals vanuit 
verschillende organisaties samen op19.   

Omdat we zelf beter weten wat werkt en daar uitvoering 
aan geven, lukt het sinds 2020 steeds beter om samen 
op te trekken met de partners in de brede aanpak van HG 
en KM, zoals op operationeel niveau met het lokale veld, 
de sociale wijkteams, de hulpverlening, de GI’s, maar ook 
bijvoorbeeld de ggz, de medische zorg of het onderwijs. 
En tactisch-strategisch met de Zorg- en veiligheidshuizen, 
de gemeenten, de bestuurlijke governance en de regionaal 
projectleiders van het Programma GHNT. 

18 Dit webinar is nog tot iig 18 juli te volgen via medialive.nl/stalking/stalkingondemand/ wachtwoord: Stalkingterugkijken2021
19 Zoals: De politieacademie geeft in 2020/2021 de opleiding Veiligheid voorop landelijk en in alle politie-eenheden voor politie en in ieder geval Veilig Thuis. De verbeteraanpak HG met VT & ZSM kent een scholingsplan 
waar alle bij ZSM betrokken organisaties aan deelnemen. 

Deze manier van verbeteren levert, naast verbeterslagen 
op de aanpak voor de gezinnen die het aangaat, de 
volgende voordelen op: 
·  Werken vanuit de bedoeling versterkt de teamkracht 

op de aanpak: het gezamenlijk belang is leidend, 
maar het organisatiebelang verdwijnt niet uit beeld. 
We leren rekening te houden met elkaar, ten dienste 
van de veiligheid. 

·  Het vraagt een beperkt ontwikkelbudget; structurele 
kosten komen pas in beeld nadat de verbeterslag in 
de oefenpraktijk effectief is gebleken.

·  Draagvlak onder en betrokkenheid van professionals 
is groot. Dit leidt ertoe dat er veel verbetercapaciteit 
‘in natura’ ingezet wordt, deskundigheid en 
vakmanschap ten volle aangesproken worden, werk 
als meer betekenisvol wordt ervaren en de ‘massa’ op 
de beweging/transformatie groter en sterker wordt.

·  De gewenste cultuurverandering vindt in het werk 
plaats. 

·  Bestuurlijk en politiek-bestuurlijk wordt er 
commitment gevraagd op kleine stappen vooruit, 
die weinig risico bevatten en hun grondslag 
vinden in het hier en nu in plaats van in een nog 
onbewezen toekomst. Iedere volgende stap vraagt 
verantwoording op de vorige.  

·  Resultaten zijn concreet en werkzaam. 
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DNA van het 
samenwerkingsverband
Politie, Justitie en Veilig Thuis werken sinds 2015 
intensief samen om de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling bij de samenloop van zorg-straf 
te versterken. Dit doen zij vanuit de overtuiging dat zij 
daardoor beter bijdragen aan de bedoeling: een veilig 
thuis voor iedereen. De Ontwikkelagenda Veiligheid 
voorop maakt die ambitie voor de periode 2018-2021 
concreet. Belangrijke uitdagingen zijn het ontwikkelen 
van een gezamenlijke en toekomstbestendige 
werkwijze op de belangrijke momenten van vroegtijdige 
afstemming, het verbinden van medewerkers uit de 
organisaties door vertrouwen, kennen en gekend 
worden en het aansluiten op de brede aanpak in 
het lokale veld. Ook in hun communicatie zoeken 
de aangesloten organisaties de samenwerking. Dit 
document is hiervoor bedoeld en biedt de samenwerking, 
met name op regioniveau, een praktisch toepasbare 
communicatiestrategie die nu en naar de toekomst 
toe de samenwerking versterkt. Het jaar 2022 staat 
voor het bestendigen van behaalde resultaten en de 
concretisering van de Ontwikkelagenda 2023 en verder.

WHY 
Bijdragen aan een veilig thuis voor iedereen

HOW 
Door het ontwikkelen van een intensieve, effectieve 
vorm van netwerksamenwerking tussen organisaties. De 
methodiek van lerende organisaties is het uitgangspunt: 
de focus ligt op wat nodig is om beter werk te leveren 
en het oplossend vermogen van de professionals te 
ondersteunen. We halen lessen op door afstemming en 
onderzoek, bekrachtigen die waar nodig landelijk en 
regionaal en dragen ze vervolgens breed uit.

WHAT 
1.0 Gezamenlijke en gedeelde boodschappen
2.0 Praktisch toepasbare communicatiemiddelen
3.0 Samenwerking in communicatie
4.0 Resultaten meten
5.0 Leren en ontwikkelen

Why/How/
What

Communicatiestrategie
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Doelstellingen

1.
Zorg en straf versterken elkaar 

2.
Betere toekomstgerichte regionale samenwerking 
tussen politie, justitie en Veilig Thuis 

3.
Betere communicatie ten behoeve van de aansluiting 
op de brede regionale aanpak van huiselijk geweld 
en kindermishandeling

Beleidsmakers 

Onder beleidsmakers vallen politici, bestuurders en 
overheidsorganisaties. Zij zijn als beslissingnemers en 
informatiedragers van groot belang voor de voortgang 
van het project.

Regionaal netwerk zorg-straf

Dit zijn de medewerkers van de betrokken organisaties 
binnen zorg-straf. Deze doelgroep is de kern van de 
netwerksamenwerking. Zij maken het verschil in de 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Bovendien zijn zij binnen de methodiek van lerende 
organisaties belangrijke raadgevers en dragers van 
de verbeterslagen in de aanpak. Elkaar leren kennen, 
elkaar weten te vinden en goed weten hoe collega’s 
uit verschillende organisaties of regio’s elkaar kunnen 
versterken in de aanpak is de belangrijkste doelstelling.

Werkveld buiten zorg-straf, binnen HG/KM

Alle organisaties die bijdragen aan de brede aanpak van 
huiselijk geweld (HG) en kindermishandeling (KM), zoals 
op het vlak van preventie en hulpverlening. Daarnaast 
gaat het ook om beslissers, zoals gemeenten die over 
de inzet van Veilig Thuis gaan of over de prioriteiten in 
het regionale of gemeentelijke veiligheidsplan. Deze 
doelgroep beschikt ook over relevante informatie. 
Daarom is het belangrijk  deze doelgroep te betrekken bij 
het werk van Veiligheid voorop en de aansluiting tussen 
preventie, hulp en straf te versterken.

Doelgroepen
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De Ontwikkelagenda Veiligheid voorop 
is de werkagenda van het netwerk van 
5 organisaties uit het domein zorg-straf 
die sinds 2015 intensief samenwerken 
om de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling bij de samenloop 
van zorg en straf te versterken. Dit doen 
zij vanuit de overtuiging dat zij daardoor 
beter bijdragen aan de bedoeling: een 
veilig thuis voor iedereen.
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104

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

https://vng.nl/artikelen/veiligheid-voorop-programma-ghnt#ontwikkelagenda


105

De Ontwikkelagenda 
Veiligheid voorop 
werkt vanuit de 
bedoeling: een veilig 
thuis voor iedereen. 
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Situatie nu… …en hierna

Sinds eind 2021 weet het netwerk concreet wat nodig is 
om goed werk te leveren bij de samenloop zorg-straf. Als 
onderdeel van de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop, die 
de vijf betrokken organisaties – de Politie, het Openbaar 
Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, Veilig 
Thuis en de Reclassering – in 2018 in gezamenlijkheid 
schreven, zijn verbeteractiviteiten gekozen voor 
ontwikkeling. De uitvoering van deze agenda resulteerde 
met name in praktische en doelmatige samenwerking op 
de belangrijke vroege momenten van afstemming: 
•  Samen handelen bij crises en acute onveiligheid;
•  Actie-overleg bij dreigend gevaar en risico op geweld;
•  Afstemming met Veilig Thuis & ZSM bij aangehouden 

verdachten en niet-vast zaken;
•  Samenwerken bij strafbare kindermishandeling.

In 2022 staat de regionale uitvoering centraal, evenals 
de duurzame bestendiging van behaalde resultaten. 
De professionals zelf zijn daarbij de hoofdrolspelers. 
De communicatiestrategie ondersteunt hen hierbij zo 
goed mogelijk. Dat is ook de belangrijkste oproep vanuit 
de regionale netwerken zorg-straf: hou de aandacht 
en de focus vast, geef ons de ruimte en ondersteuning 
om tot goede regionale uitvoering te komen.

Communicatiestrategie
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Uitdagingen

Bij de samenloop zorg-straf overstijgt de 
probleemstelling de processen en methodes van de 
afzonderlijke organisaties. Juiste afstemming van 
rollen en handelingen is essentieel. Daarnaast zijn er 
mogelijkheden om communicatiemiddelen nog beter te 
benutten. Ook in informatievoorziening is nog veel winst 
te behalen. Met name bij de volgende drie vragen is 
behoefte aan concrete handvatten:

1.
Met welke middelen en methodes kan communicatie 
ondersteunen in het inzichtelijk maken en verspreiden 
van resultaten, ontwikkelingen en voortgang? 

2.
Met welke middelen en methodes kan communicatie 
de samenwerking tussen de regionale netwerken 
zorg-straf stimuleren en faciliteren? 

3.
Op welke wijze draagt communicatie bij aan de 
gekozen verbeteractiviteiten? 

Uit analyses, interviews en gesprekken met betrokkenen 
komt keer op keer naar voren dat regio’s sterke behoefte 
hebben aan informatie die praktisch toepasbaar is. 
Goede communicatie, gericht op de specifieke en 
gedeelde behoeftes van de doelgroepen helpt daarbij. 
Hieronder werken we per kernvraag en doelgroep de 
communicatiestrategie uit.

De communicatievraagstukken

Communicatiestrategie
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Met welke middelen en methodes 
kan communicatie ondersteunen in het 
verspreiden en inzichtelijk maken van 
resultaten, ontwikkelingen en voortgang?

Oplossingsrichting
Het meten van resultaten is een belangrijke voorwaarde 
om beleidsmakers in positie te brengen en te betrekken. 
Voor een heldere en eenduidige boodschap is daarnaast 
een herkenbare afgevaardigde medebepalend voor het 
succes. Het is aan te raden een herkenbaar gezichts-
punt te vinden, zoals een ambassadeur, die alle vijf 
organisaties naar buiten toe vertegenwoordigt en de 
inhoudelijke kennis heeft om de gezamenlijke boodschap 
uit te dragen.

Doelgroep: Beleidsmaker*

Daartoe zijn veel middelen beschikbaar (Zie voor 
een overzicht van middelen Conceptlijst middelen en 
toepassingen). Door visie, missie en gezamenlijke 
boodschappen op te stellen houd je zelf de controle 
over je verhaal. Benut de exposure die dit genereert 
vervolgens voor interviews of publicaties in vakbladen en 
beeldbepalende media.

Resultaat
Erkenning en draagvlak bij beleidsmakers.
Communicatie helpt beleidsmakers bij het inzetten van 
hun verantwoordelijkheid om goede besluiten te nemen. 
De Ontwikkelagenda blijft daarmee hoog op de agenda, 
met de daarbij behorende urgentie waar het gaat 
om toekenning van budgetten en het opstellen van 
beleidsbeslissingen.
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Doelgroepen: Regionaal netwerk zorg-straf* + werkveld buiten zorg-straf**, binnen HG/KM

Met welke middelen en methodes kan 
communicatie de samenwerking tussen 
de regionale netwerken zorg-straf 
stimuleren en faciliteren?

Oplossingsrichting
Thema’s en herkenbare situaties zijn voor professionals 
uit het werkveld essentieel. Elke regio heeft zijn 
specifieke eigen behoefte en deelt behoeftes met 
andere regio’s.  Het is belangrijk dat verbeteractiviteiten, 
maar ook beleid en visie, hier logisch en praktisch 
op aansluiten. Communicatiemiddelen dragen hier 
aanzienlijk aan bij (Zie voor een overzicht van middelen 
Conceptlijst middelen en toepassingen). Door 
samenwerking te bevorderen bij het maken van praktisch 
toepasbare middelen als routekaarten of methodieken 
leren professionals van elkaar, leren ze elkaar kennen 
en vinden en weten ze hoe ze elkaar kunnen versterken. 
Communicatiemiddelen leiden zo tot gedeelde relevante 
en praktisch toepasbare informatie. Deze resultaten 
zijn een-op-een te vertalen naar de twee andere 
doelgroepen.

Resultaat
Betere kennis en begrip van gezamenlijke 
organisatiedoelstellingen. Betrokkenen hebben dezelfde 
doelen voor ogen, begrijpen de voordelen van het 
realiseren hiervan en hoe hun werkzaamheden hieraan 
bijdragen.

Grotere medewerkerbetrokkenheid. De betrokkenheid 
neemt toe door het delen van praktijkvoorbeelden, 
het op de hoogte blijven van elkaars werkzaamheden 
en het ingelicht blijven over de bijdrage van eigen 
werkzaamheden aan de verwezenlijking van algehele 
doelstellingen.

Betere werkrelaties. Op de hoogte zijn en blijven van 
elkaars werkzaamheden – van verschillende organisaties 
en verschillende regio’s – stroomlijnt de samenwerking 
en verbetert de werkrelatie.

Communicatiestrategie
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Doelgroep: Regionaal netwerk zorg-straf*

Op welke wijze draagt communicatie 
bij aan de gekozen verbeteractiviteiten?

Oplossingsrichting
Door de gezamenlijk opgestelde verbeteractiviteiten 
vanuit de praktijk te ontwikkelen en te delen in het 
werkveld, maak je ze herkenbaar en toepasbaar voor 
de doelgroep. Een thematische of situatiegerichte 
benadering leent zich hier het beste voor. Deze informatie 
kun je vervolgens delen via praktisch toepasbare 
tools of mailings (Zie voor een overzicht van middelen 
Conceptlijst middelen en toepassingen). Daar kunnen 
professionals samen aan werken. Door ervaringen en 
lessen te delen en bestuurders op alle tussenstappen te 
betrekken, ontstaat meer en meer een gedeelde goede 
werkpraktijk en verbetert de werkrelatie.

Resultaat
Betere kennis van goed werkende praktijkvoorbeelden.
Betrokkenen zijn beter op de hoogte van het werk van 
andere betrokken organisaties en andere regio’s en 
kunnen hier goed werkende praktijkvoorbeelden aan 
ontlenen voor hun eigen werkzaamheden.

Minder fouten. Fouten kunnen leiden tot 
veiligheidsrisico’s en afnemend maatschappelijk 
draagvlak. Goede communicatie helpt om fouten te 
voorkomen door van elkaar te leren.

Continu verbeterend en lerend systeem. De vertaalslag 
naar relevante en praktisch toepasbare informatie over 
herkenbare thema’s en situaties helpt het werkveld om 
zijn werk te verbeteren. De resultaten die dit oplevert, 
draagt weer bij aan optimalisering van de beleidsmatige 
kant van de samenwerking.
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Adviezen en ondersteuning

PR-plan

Bepaal je doelstellingen: Een gezamenlijke aanpak 
is de benadering van public relations. Zorg ervoor dat 
alle betrokken organisaties hetzelfde doel nastreven 
en bepaal aan de hand daarvan als netwerk gedeelde 
standpunten. Dit heeft twee onmiddellijke voordelen:

A. Je beschikt altijd over een (gedeelde) 
boodschap waar je op kunt terugvallen;

B. Je stelt makkelijker acties vast voor positieve 
publiciteit of preventieve acties die crisiscommunicatie 
kunnen voorkomen.

Bepaal wie informeert. Identificeer de belangrijkste 
betrokkenen. Wie treedt in welke situatie op als 
woordvoerder? Is dat één organisatie? Of gebeurt dat 
gezamenlijk? Het is cruciaal dit in de voorbereiding 
goed vast te leggen, want tegenstrijdige boodschappen 
kunnen schade toebrengen aan de publieke opinie. 

Bepaal wie je betrekt. Welke inhoudelijk deskundigen 
heb je daarnaast nodig in welke situatie? Breng 
deze personen in kaart en bepaal met hen hun 
beschikbaarheid.

Bepaal wie intern geïnformeerd wordt. Je informatie-
voorziening verloopt niet alleen extern, maar ook 
intern. Intern is het van het grootste belang dat 
verantwoordelijken op de hoogte zijn en dat overige 
relevante betrokkenen, zoals persvoorlichters van 
andere organisaties of collega’s, op de hoogte zijn.

Bepaal welke informatie je deelt. Stel in een vroeg 
stadium niet alleen vast wie je informeert en hoe de 
communicatie verloopt, maar ook hoeveel en welke 
informatie je deelt.

Crisiscommunicatieplan
Ook in crisiscommunicatie is een goede voorbereiding 
het allerbelangrijkste. Als expert beschik je over een 
informatievoorsprong, ook bij actuele ontwikkelingen 
of ad hoc-situaties. Zorg vooraf dat je die voorsprong 
zo goed mogelijk benut. Begin daarmee op momenten 
dat er nog helemaal geen sprake is van publiciteit, 
positief of negatief, door een crisiscommunicatieplan:

Inventariseer risico’s en prioriteer deze op basis van 
urgentie en waarschijnlijkheid. Kies op basis hiervan de 
5 tot 10 meest waarschijnlijke scenario’s voor verdere 
uitwerking;

Bepaal de rollen. Welke rollen heb je per scenario 
nodig en wie heeft welke verantwoordelijkheid? Wie is 
woordvoerder? Wie zijn de stakeholders?

Formuleer je kernboodschap: voer deze boodschap 
consequent door in al je uitingen;

Stel je kanalen vast: welke kanalen gebruik je in welk 
scenario? Wat kun je hiervoor al voorbereiden? Wie heb 
je nodig om een bericht te verspreiden? Welke faciliteiten 
heb je nodig (bijvoorbeeld bij een persconferentie)?

Journalisten kaarten problemen aan, maar zijn tegelijk een ideaal middel om jouw boodschap snel met 
een breed publiek te delen. Een goed PR-plan, aangevuld met een crisiscommunicatieplan, helpt publiciteit 
via media optimaal te benutten en helpt je op momenten van ongewenste publiciteit de juiste boodschap 
over te brengen. 
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Communicatie-
waaier
Concepten en voorbeelden van communicatie
toepassingen ter ondersteuning van de doelstellingen 
van de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop
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Opdrachten

Middelen en methodes waarmee 
communicatie kan ondersteunen in 
het inzichtelijk maken en verspreiden 
van resultaten, ontwikkelingen en 
voortgang.

Middelen en methodes waarmee 
communicatie de samenwerking 
tussen de regionale netwerken zorg-
straf kan stimuleren en faciliteren.

De communicatie draagt bij aan
de gekozen verbeteractiviteiten. 

Doelgroepen

Beleidsmakers
Netwerk Straf/Zorg   
Werkveld buiten Straf/Zorg

Communicatiewaaier

Thematische verdieping
e-mailing en bundel
Thematische verdieping
De e-mailing en bundel (Ex-)Partnerstalking van de 
Ontwikkelagenda Veiligheid voorop biedt professionals 
een brede waaier aan informatie over het thema (Ex-)
Partnerstalking. In de bundel vindt u waardevolle 
praktijkinformatie van professionals uit het werkveld en 
praktische links en tools.

Mogelijke toekomstige thema’s
• Strafbare kindermishandeling
• Ouderenmishandeling
• Psychische probl. & verslaving
• Financïele problemen
• Straf & Zorg in cijfers
• Recidive
• Kwetsbare verdachten
• Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Ontwikkelagenda Veiligheid vooropOntwikkelagenda Veiligheid voorop

September 2021(Ex-)Partnerstalking Thematische verdieping 

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

September 2021September 2021(Ex-)PartnerstalkingPartnerstalking Thematische verdieping Thematische verdieping 

Thematische verdieping. Aanmelden | Afmelden

Zorg alleen is niet voldoende, straf evenmin

In de regio heb je elkaar hard nodig...

Nieuw werkproces Rotterdam...

Brief van de minister: Voortgang aanpak stalking

Politiepodcast stalking

Praktische links & documenten

Digitale informatieve bundels

Baukje Dotinga
Beleidsadviseur Straf met Zorg OM
Regio Noord-Nederland

Nathalie Evelijn Veere
Teammanager Veilig Thuis
Regio Zuidoost-Brabant

Met betere samenwerking in de regio verminder je risico’s

Hoe werk je het beste samen als verschillende organisaties zich richten op een complex en
gevoelig thema als stalking? Baukje Dotinga, beleidsadviseur Straf met Zorg bij het OM in
Noord-Nederland, en Nathalie Evelijn Veere, teammanager Veilig Thuis in Zuidoost-Brabant
en voorzitter van het Landelijk Platform Managers Veilig Thuis bieden een inkijkje in hoe zij
dat in hun regio aanpakken. “Het gaat mis omdat dingen langs elkaar heenlopen, mensen
soms niet weten wat er precies is afgesproken of de rechter-commissaris net weer wat anders
besluit.” Lees verder...

Los artikel Bundel (Ex-)Partnerstalking

Kirstie Schmitz
Coördinator Huiselijk Geweld Reclassering
Nederland
Regio Oost-Nederland

Bertina Rave
Operationeel Specialist C Zorg en Veiligheid
Regio Oost-Nederland

Webinar leidt tot meer begrip en beter contact tussen betrokken organisaties Straf & Zorg

Het thema stalking leeft. De behoefte aan informatie over dit onderwerp is groot. Inmiddels
keken duizenden betrokken professionals naar het webinar Aanpak stalking. “Ook al doet
iedereen zijn stinkende best, als je niet oppast, heb je een volgende landelijke zaak op je
bord." Lees verder...

Bekijk de webinar online:
"Webinar Aanpak stalking in ketensamenwerking"

Los artikel Bundel (Ex-)Partnerstalking

Kees Zeebregts
Procesregisseur Zorg- en Veiligheidshuis
Rotterdam Rijnmond

Rotterdam plukt de vruchten van een nieuw werkproces om vroegtijdig in te grijpen in
stalkingsituaties met een hoog risico. Het werkproces helpt geweld te voorkomen en de
veiligheid van slachtoffers beter te garanderen. “In het begin kregen we opeens een stuk
meer stalkingszaken”, vertelt Kees Zeebregts, procesregisseur bij het Zorg-Veiligheidshuis
Rotterdam-Rijnmond. Lees verder...

Los artikel Bundel (Ex-)Partnerstalking

dhr. dr. F.B.J. (Ferdinand)
Grapperhaus
Minister van
Justitie en Veiligheid

Voortgang aanpak stalking

De impact van stalking op slachtoffers is enorm en leidt tot een onafgebroken gevoel van
onveiligheid dat doorwerkt in alle dagelijkse bezigheden. Deze mensen verdienen dat door de
betrokken organisaties snel en adequaat wordt opgetreden en dat hen bescherming wordt
geboden. Lees verder...

Los artikel Bundel (Ex-)Partnerstalking

Thematische verdieping. Aanmelden |  | Afmelden

Zorg alleen is niet voldoende, straf evenmin

In de regio heb je elkaar hard nodig...

Nieuw werkproces Rotterdam...

Brief van de minister: Voortgang aanpak stalking

Politiepodcast stalking

Praktische links & documenten

Digitale informatieve bundels

Baukje Dotinga
Beleidsadviseur Straf met Zorg OM
Regio Noord-Nederland

Nathalie Evelijn Veere
Teammanager Veilig Thuis
Regio Zuidoost-Brabant

Met betere samenwerking in de regio verminder je risico’s

Hoe werk je het beste samen als verschillende organisaties zich richten op een complex en
gevoelig thema als stalking? Baukje Dotinga, beleidsadviseur Straf met Zorg bij het OM in
Noord-Nederland, en Nathalie Evelijn Veere, teammanager Veilig Thuis in Zuidoost-Brabant
en voorzitter van het Landelijk Platform Managers Veilig Thuis bieden een inkijkje in hoe zij
dat in hun regio aanpakken. “Het gaat mis omdat dingen langs elkaar heenlopen, mensen
soms niet weten wat er precies is afgesproken of de rechter-commissaris net weer wat anders
besluit.” Lees verder...

Los artikel Bundel (Ex-)Partnerstalking

Kirstie Schmitz
Coördinator Huiselijk Geweld Reclassering
Nederland
Regio Oost-Nederland

Bertina Rave
Operationeel Specialist C Zorg en Veiligheid
Regio Oost-Nederland

Webinar leidt tot meer begrip en beter contact tussen betrokken organisaties Straf & Zorg

Het thema stalking leeft. De behoefte aan informatie over dit onderwerp is groot. Inmiddels
keken duizenden betrokken professionals naar het webinar Aanpak stalking. “Ook al doet
iedereen zijn stinkende best, als je niet oppast, heb je een volgende landelijke zaak op je
bord." Lees verder...

Bekijk de webinar online:
"Webinar Aanpak stalking in ketensamenwerkingWebinar Aanpak stalking in ketensamenwerkingWebinar Aanpak stalking in ketensamenwerkingWebinar Aanpak stalking in ketensamenwerking"

Los artikel Bundel (Ex-)Partnerstalking
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Opdrachten

Middelen en methodes waarmee 
communicatie kan ondersteunen in 
het inzichtelijk maken en verspreiden 
van resultaten, ontwikkelingen en 
voortgang.

Middelen en methodes waarmee 
communicatie de samenwerking 
tussen de regionale netwerken zorg-
straf kan stimuleren en faciliteren.

De communicatie draagt bij aan
de gekozen verbeteractiviteiten. 

Doelgroepen

Beleidsmakers
Netwerk Straf/Zorg   
Werkveld buiten Straf/Zorg

Communicatiewaaier

4 E-mailings over de 
4 Verbeteractiviteiten in de praktijk
Mailing over verbeteractiviteit in de praktijk
A.hv. van gesprekken en interviews wordt er in de regio’s per 
verbeteractiviteit onderzocht hoe deze functioneert en zijn 
vorm wel/niet vindt. 

De opzet is vergelijkbaar met de thematische verdieping, enkel 
nu toegespitst op de verbeteractiviteit al dan niet aangevuld 
met een bundeling van verhalen en ervaringen die als 
voedingsbodem kunnen fungeren voor meer reacties en voor 
het doorontwikkelingen van de specifieke verbeteracties:

• Samen op in acuut

• Actie-overleg

• Gezamenlijke aanpak huiselijk 
geweld door VT & ZSM

• Samenwerken bij strafbare 
kindermishandeling
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Beleidsmakers
Netwerk Straf/Zorg   
Werkveld buiten Straf/Zorg

Communicatiewaaier

Uitwisselen van elkaars
e-mailings en publicaties
Delen van informatie
In het werkveld Zorg-Straf zijn vele organisaties actief met 
overlappende thema’s en onderwerpen. Om te voorkomen dat 
informatie zich enkel verspreidt binnen de eigen netwerken
raden wij aan pro-actief elkaars e-mailings en uitgaves te 
delen door er, vanuit de eigen publicaties naar te verwijzen. 
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de gekozen verbeteractiviteiten. 

Doelgroepen

Beleidsmakers
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Werkveld buiten Straf/Zorg

Communicatiewaaier

Frequente
e-mail ‘Updates’*
Updates
De huidige nieuwsbrief per e-mail is omgezet naar een 
standaard opmaak met de mogelijkheid om per regio/ 
doelgroep de mail te kunnen versturen.

* = Voorheen ‘Nieuwsbrief’
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Werkveld buiten Straf/Zorg

Communicatiewaaier

Kleinschalige thematische
events/webinars Off-/Online

Kleinschalige thematische events Offline/Online
Het delen van informatie over specifieke thema’s 
verbreedt bij ieder thema het netwerk. Specialisten 
weten elkaar te vinden en te versterken en ieder thema 
haken er weer andere uit het werkveld aan waardoor 
de groep steeds groter wordt.

Mogelijke thema’s
• Strafbare kindermishandeling
• Ouderenmishandeling
• Psychische probl. & verslaving
• Financïele problemen
• Straf & Zorg in cijfers
• Recidive
• Kwetsbare verdachten
• Licht Verstandelijke Beperking (LVB)
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Werkveld buiten Straf/Zorg

Communicatiewaaier

Thematische
Webinars
Per specifiek thema een webinar organiseren
Regio Oost-Nederland organiseerde 20 mei 2021 
het webinar ‘Aanpak stalking in ketensamenwerking’. 
Het webinar was direct een groot succes. Meer dan 
zevenhonderd mensen keken live mee. Naderhand 
keken er nog eens 20.000 mensen het webinar terug. 

Hieruit blijkt dat het gericht aanboren van een heel 
specifiek thema, vooral wanneer het actueel en in 
ontwikkeling is, veel interesse opwekt bij het werkveld.

Wil je het webinar bekijken:
https://vng.nl/artikelen/stalking

Mogelijke toekomstige thema’s
• Strafbare kindermishandeling
• Ouderenmishandeling
• Psychische probl. & verslaving
• Financïele problemen
• Straf & Zorg in cijfers
• Recidive
• Kwetsbare verdachten
• Licht Verstandelijke Beperking (LVB)

Thematische insteek per verbeteractiviteit
Een werkgroep samengesteld uit LNZS en regio’s en 
regio-ondersteuners kunnen een webinar organiseren 
waarbij alle aspecten worden besproken en belicht van 
de specifieke verbeteractie:

• Samen op in acuut
• Actie-overleg
• Gezamenlijke aanpak huiselijk 

geweld door VT & ZSM
• Samenwerken bij strafbare Kindermishandeling

Bertina Rave, Operationeel Specialist C, Zorg en Veiligheid, Politie Oost-Nederland
Kirstie Schmitz, Coördinator Huiselijk Geweld Reclassering Nederland, Regio Oost-Nederland
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het inzichtelijk maken en verspreiden 
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voortgang.

Middelen en methodes waarmee 
communicatie de samenwerking 
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De communicatie draagt bij aan
de gekozen verbeteractiviteiten. 

Doelgroepen

Beleidsmakers
Netwerk Straf/Zorg   
Werkveld buiten Straf/Zorg

Communicatiewaaier

Jaarverslag 
met casussen
Jaarverslag
Een jaarverslag met een ‘n bundeling van producten, 
resultaten en cijfers, kan gebruikt worden als kapstok 
om voorbeeldcasussen te delen en verhalen uit de 
praktijk te bundelen.

Jaarverslag kan zowel digitaal als in drukwerk.
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Werkveld buiten Straf/Zorg

Communicatiewaaier

Maak samen je
regio-netwerk-overzicht 
Regio-netwerk-overzichten maken
Zet samen met met collega’s van andere organisaties je 
bestaande netwerk in kaart per probleemstelling. Naast 
het nuttige resultaat is de weg er naar toe minstens net zo 
waardevol. 
Het inzichtelijk maken schept een band, opent deuren en  
resulteert in een veel beter en completer overzicht dan dat 
dit van bovenaf of vanaf de zijkant in kaart wordt gebracht. 

Een tweede stap is iedereen uit dit netwerk het overzicht 
meegeven met de mogelijkheid om deze nog aan te vullen. 

Idealiter zou het netwerk document online beschikbaar 
moeten raken samen met de overige netwerkoverzichten.
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het inzichtelijk maken en verspreiden 
van resultaten, ontwikkelingen en 
voortgang.

Middelen en methodes waarmee 
communicatie de samenwerking 
tussen de regionale netwerken zorg-
straf kan stimuleren en faciliteren.

De communicatie draagt bij aan
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Werkveld buiten Straf/Zorg

Communicatiewaaier

Samen op in acuut
Infographic
Update
De verbeteractiviteit Samen op in acuut heeft als doel om partners nog eerder, 
beter en effectiever te laten samenwerken in het eerste uur van die crisis.

https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/bundel_samen_op_in_acuut.pdf

1. Melding naar Veilig Thuis

2. Informatie wordt gecombineerd

3. Veiligheidsbeoordeling

4. Veiligheidsplan

1. Fysieke veiligheid

2. Motorkapoverleg

3. (Gezamenlijk) onderzoek

4. Veiligheidsmaatregelen

5. Niet meer acuut?

2

Samen op in acuut  
bij huiselijk geweld en kindermishandeling
Veilig Thuis, de politie, het Openbaar Ministerie (OM), reclassering (3RO) 
en de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) werken samen aan de 
verbetering van de aanpak vanaf het eerste uur van een crisis. Er is een 
crisis als er acuut fysiek gevaar is of dreigt en de betrokkenen in veiligheid 
gebracht moeten worden: de rode fase in de visie ‘Gefaseerd samenwerken 
aan veiligheid’. Het stoppen van het geweld is het eerste doel. 

Acuut onveilig Structureel onveilig

 Politie  Veilig Thuis  OM  3RO  RvdK 

1. Melding naar Veilig Thuis
Veilig Thuis ontvangt meldingen over 
(vermoedens van) huiselijk geweld en 
kindermishandeling van burgers en 
professionals die vallen onder de wet Meldcode. 
De politie stuurt bij zorgen over de veiligheid 
een melding naar Veilig Thuis.

2. Informatie wordt gecombineerd
Veilig Thuis combineert de informatie uit de 
melding met informatie uit eigen systemen en 
eventueel met informatie verkregen uit andere 
bronnen. 

3. Veiligheidsbeoordeling
Veilig Thuis beoordeelt de veiligheid van 
directbetrokkene(n). Is het acuut onveilig? Dan 
naar de stappen Acuut onveilig.

4. Veiligheidsplan
Veilig Thuis stelt veiligheidsvoorwaarden en 
-afspraken op. Bij samenloop van zorg en straf 
stemt Veilig Thuis af met de politie en deelt 
de veiligheidsbeoordeling en -voorwaarden 
met OM, 3RO en/of RvdK. Als straf-, civiel- en/
of bestuursrechtelijke maatregelen worden 
genomen, dan staan deze in het veiligheidsplan. 

1. Fysieke veiligheid
Een melding over fysieke onveiligheid kan binnenkomen bij de 
politie of Veilig Thuis. Het eerste wat de politie doet is zorgen voor 
de fysieke veiligheid van alle gezinsleden.

2. Motorkapoverleg
In een acuut onveilige situatie is er altijd contact tussen politie 
en Veilig Thuis. Zij gaan als het nodig is samen ter plaatse. Veilig 
Thuis maakt een eerste veiligheidsbeoordeling. Waar nodig wordt 
informatie gevraagd en overlegd met (lokale) partners. 

3. (Gezamenlijk) onderzoek
Veilig Thuis onderzoekt wat nodig is voor de veiligheid van 
directbetrokkenen. De politie doet onderzoek naar strafbare feiten. 
De RvdK onderzoekt of een kinderbeschermingsmaatregel nodig 
is. Waar mogelijk doen ze delen van het onderzoek samen. 

4. Veiligheidsmaatregelen
Op basis van de veiligheidsbeoordeling en het onderzoek wegen 
Veilig Thuis en de politie welke veiligheidsmaatregelen nodig 
zijn. Waar nodig overleggen zij met OM, RvdK en 3RO en maken 
afspraken over de inzet en uitvoering van de maatregelen. 

5. Niet meer acuut?
Als de directe veiligheid is hersteld, zorgen de partners voor een 
goede (informatie) overdracht, zodat vervolgstappen kunnen 
worden gezet voor het opheffen van de structurele onveiligheid. 

 Politie 

 Politie 

 Politie 

 Veilig Thuis  Veilig Thuis 

 Veilig Thuis  Veilig Thuis 

 Veilig Thuis 

 Veilig Thuis  Veilig Thuis 

 Veilig Thuis  Veilig Thuis 

 OM 

 OM 

 3RO 

 3RO 

 RvdK 

 RvdK 

+ overleg

 Politie 

 Politie 

 RvdK 

 Politie  Veilig Thuis 

 Veilig Thuis 

 Veilig Thuis 

 OM  3RO  RvdK 
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Werkveld buiten Straf/Zorg

Communicatiewaaier

Interactief Interventiepalet (incl. uitlegvideo)
Op het Interventiepalet zie je welke interventies en 
maatregelen in het kader van huiselijk geweld en 
kindermishandeling je kan inzetten volgens de visie 
Gefaseerd samenwerken aan veiligheid. Elke interventie 
waar je op klikt, toont de uitleg van deze specifieke 
maatregel. De praktische bundeling van interventies kan 
je op verschillende manieren toepassen binnen straf en 
zorg. Wanneer je individueel bezig bent met een casus, 
of tijdens een netwerkoverleg, om tot een bredere 
samenhang van de maatregelen te komen. Er is ook 
een korte animatie beschikbaar met uitleg waarom het 

interventiepalet er zó uitziet en waar het palet voor kan 
worden gebruikt, wanneer en hoe. Klik hieronder om het 
interactieve interventiepalet te downloaden én de animatie 
te bekijken en te gebruiken.

Download het interventiepalet:
https://vng.nl/artikelen/interventiepalet

Veiligheidsplan Risicogestuurd Herstelgericht

Interventies tijdens de acute fase 
(crisis/incident).

Strafrecht

•
•
•
•

• Vrijheidsbeperkende voorwaarden
•
•

•

• Gedragsveranderende voorwaarden
•

Bestuursrecht

Civiel recht

Overige interventie

Hiernaast de interventies/maatregelen 
die bijdragen aan de directe veiligheid op 
de langere termijn, waardoor het werken 
aan stabiele veiligheid wordt gestut. 
Het inzetten van interventies/maatregelen 
die bijdragen aan de directe veiligheid of 
aan de stabiele veiligheid is maatwerk. 
Veel interventies kunnen zowel acuut als 
later worden ingezet.

Strafrecht Civiel recht

Overige interventies

Werken aan stabiele veiligheid door 
oorzaken geweld aan te pakken.

Strafrecht

Bestuursrecht

Civiel recht

Sociale interventies

Overige interventies

• Ondersteuning buddy / ervaringsdeskundige / nieuwe 
toekomst

• Contact wijkagent

Werken aan herstel van de ontwikkeling 
van de individuele gezinsleden.

Strafrecht 

Bestuursrecht

Civiel recht

Sociale interventies
•
•
•
•

•

Overige interventies

• Vrijheidsbeperkende voorwaarden

• Gedragsveranderende voorwaarden

Interventiepalet

Leeswijzer

Interventiepalet
Het doel van het interventiepalet is het hebben van een praktisch 
en werkbaar overzicht van veiligheidsmaatregelen/ interventies 
in te zetten voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor de 
professional werkzaam op het snijvlak van zorg en straf. 
Het nodigt professionals uit om breder naar de mogelijkheden van 
veiligheidsmaatregelen/ interventies te kijken. Zo kunnen er beter 
en sneller in samenhang gerichte interventies worden ingezet die 
direct bijdragen aan het stoppen van geweld, het beperken van 
risico’s en het herstellen van duurzame veiligheid. 
Dit interventiepalet is geen uitputtend overzicht van alle interventies 
en er kunnen regionale verschillen aanwezig zijn in het aanbod van 
de (sociale) interventies.

Klik op de rechthoek voor een interactieve pdf over de visie 
Veiligheid Voorop.

Hoe lees je het interventiepalet?
Het interventiepalet is ingedeeld op basis van de verschillende fases 
van de visie Veiligheid Voorop: ‘eerst samenwerken voor veiligheid, 
dan samenwerken voor risicogestuurde zorg en dan werken 
aan herstelgerichte zorg’. Op deze manier kan je per fase zien 
welke interventies je wanneer kunt inzetten en welk domein hier 
verantwoordelijk voor is.

Belangrijk tijdens het gebruik van het interventiepalet is dat, 
ondanks dat iedere professional vanuit zijn eigen professie werkt, er 
zicht gehouden blijft op de mogelijkheden van de andere partners, 
waardoor er verbinding en samenhang is, én kan blijven op het 
integrale plan van aanpak en de veiligheidsmaatregelen/interventies 
daarbinnen. Om dit te realiseren, is het van belang om als partners 
met elkaar in gesprek te gaan over de interventies en wat die 
inhouden. Het interventiepalet kan in samenhang met de andere 
verbeteractiviteiten van de Ontwikkelagenda Veiligheid Voorop, 
zoals bij het Actieoverleg, Samen op in Acuut, HG met VT en ZSM of 
Samenwerken bij strafbare kindermishandeling worden gebruikt.

Wanneer gebruik je het interventiepalet?
- Individueel (om zicht te krijgen op alle mogelijkheden)
- Intern binnen de organisatie (bijv. casuïstiekoverleggen)
- Netwerkoverleggen
Vragen, reacties? mail ons: info@oavv.nl

Risico
gestuurd

Herstel
gericht

Veiligheidsplan

•  Aanhouding / inverzekeringstelling 
•  Inbewaringstelling
•  Voorwaardelijk sepot

•  8 fasenmodel
•  Als ik haar was
•  Caring Dads
•  Eigen kracht conferentie

•  Geweldloos verzet in gezinnen

• Behandeling in een (forensische) zorginstelling
•  Inzet stelsel bewaken en beveiligen
• Stopgesprek door politie (evt i.s.m. VT)
• Gedragsaanwijzing (art 509hh Sr)
• (Schorsings)toezicht door de reclassering

• Contactverbod
• Locatiegebod en/of locatieverbod (eventueel met 

elektronische monitoring)
• Locatiegebod: een verdachte of veroordeelde 

moet op bepaalde tijden juist ergens zijn, meestal 
is dit thuis

• Alcohol en drugsverbod

• Tijdelijk Huisverbod
• Gebiedsverbod / wijkverbod
• Meldplicht
• Inbewaringstelling (ibs) (Wet zorg en dwang (Wzd)
• Crisismaatregel (wet verplichte Geestelijke Gezondheid 

Zorg (Wvggz)

• Voorlopige ondertoezichtstelling (bij spoed)
• Voorlopige voogdij

• Inzet Veilig Thuis (VT)
• Eerste hulp bij een huisverbod
• Crisishulp aan gezinnen

• Families First
• Ambulante Spoedhulp

• AWARE (i.s.m. politie) – financiering 
via gemeente

• Vrouwenopvang / opvang voor 
slachtoffers

• OTS (+ eventuele UHP)• Toezicht door de reclassering

• Contactverbod
• Locatiegebod en/of locatieverbod (eventueel met 

elektronische monitoring)
• Gedragsveranderende voorwaarden

• Rechtelijke vrijheidsbeperkende maatregel (art 38v Sr)
• Voorwaardelijk sepot / werkstraf / strafbeschikking
• Terbeschikkingstelling (tbs)
• Gevangenisstraf
• Detentie(verlof)
• Verlofvoorwaarden DJI

• Machtiging uithuisplaatsing (UHP)
• Voogdij
• Beëindiging van het gezag
• Curatele (bij fin uitbuiting)

• Inzet Veilig Thuis (VT)
• Ambulante hulp vrouwenopvang
• Multifocus
• Signs of safety

• Inzet sociaal wijkteam

• OTS (+ eventuele UHP)

• Niet meer door het lint

• Ambulante hulp vrouwenopvang

• Toezicht door de reclassering

• Verplichting zich onder behandeling te stellen van 
een deskundige of (forensische) zorginstelling

• Het verblijven in een instelling voor begeleid 
wonen of maatschappelijke opvang

• Justitiële gedragsinterventies
   • COVA • COVA+  • BORG • Alcohol en geweld

• Alcohol- en/of drugsverbod incl. urinecontroles

• Inzet leerplichtambtenaar
• Nazorg detentie

• Voogdij
• Beëindiging van het gezag

• De Oranje Huis-aanpak

• Gespecialiseerde jeugdhulp
• GGZ
• Multifocus
• Signs of safety

• Werken aan herstel binnen toezicht door de reclassering
• Schadevergoeding / storting in een schadefonds
• Mediation in het strafrecht

• Inzet sociaal wijkteam

• OTS (+ eventuele UHP)
• Voogdij
• Beëindiging van het gezag

• EMDR

• Heibel thuis
• MeMoSa
• Tijd voor Toontje
• Uit de schaduw van de ander
• Veerkracht
• VoorZorg

• Perspectief herstelbemiddeling
• GGZ / Traumabehandeling
• Lotgenotengroepen

Veiligheidsplan Risicogestuurd Herstelgericht

Interventies tijdens de acute fase 
(crisis/incident).

Strafrecht

•
•
•
•

• Vrijheidsbeperkende voorwaarden
•
•

•

• Gedragsveranderende voorwaarden
•

Bestuursrecht

Civiel recht

Overige interventie

Hiernaast de interventies/maatregelen 
die bijdragen aan de directe veiligheid op 
de langere termijn, waardoor het werken 
aan stabiele veiligheid wordt gestut. 
Het inzetten van interventies/maatregelen 
die bijdragen aan de directe veiligheid of 
aan de stabiele veiligheid is maatwerk. 
Veel interventies kunnen zowel acuut als 
later worden ingezet.

Strafrecht Civiel recht

Overige interventies

Werken aan stabiele veiligheid door 
oorzaken geweld aan te pakken.

Strafrecht

Bestuursrecht

Civiel recht

Sociale interventies

Overige interventies

• Ondersteuning buddy / ervaringsdeskundige / nieuwe 
toekomst

• Contact wijkagent

Werken aan herstel van de ontwikkeling 
van de individuele gezinsleden.

Strafrecht 

Bestuursrecht

Civiel recht

Sociale interventies
•
•
•
•

•

Overige interventies

• Vrijheidsbeperkende voorwaarden

• Gedragsveranderende voorwaarden

Interventiepalet

Leeswijzer

Interventiepalet
Het doel van het interventiepalet is het hebben van een praktisch 
en werkbaar overzicht van veiligheidsmaatregelen/ interventies 
in te zetten voor huiselijk geweld en kindermishandeling voor de 
professional werkzaam op het snijvlak van zorg en straf. 
Het nodigt professionals uit om breder naar de mogelijkheden van 
veiligheidsmaatregelen/ interventies te kijken. Zo kunnen er beter 
en sneller in samenhang gerichte interventies worden ingezet die 
direct bijdragen aan het stoppen van geweld, het beperken van 
risico’s en het herstellen van duurzame veiligheid. 
Dit interventiepalet is geen uitputtend overzicht van alle interventies 
en er kunnen regionale verschillen aanwezig zijn in het aanbod van 
de (sociale) interventies.

Klik op de rechthoek voor een interactieve pdf over de visie 
Veiligheid Voorop.

Hoe lees je het interventiepalet?
Het interventiepalet is ingedeeld op basis van de verschillende fases 
van de visie Veiligheid Voorop: ‘eerst samenwerken voor veiligheid, ‘eerst samenwerken voor veiligheid, 
dan samenwerken voor risicogestuurde zorg en dan werken dan samenwerken voor risicogestuurde zorg en dan werken 
aan herstelgerichte zorg’. Op deze manier kan je per fase zien . Op deze manier kan je per fase zien 
welke interventies je wanneer kunt inzetten en welk domein hier welke interventies je wanneer kunt inzetten en welk domein hier 
verantwoordelijk voor is.

Belangrijk tijdens het gebruik van het interventiepalet is dat, Belangrijk tijdens het gebruik van het interventiepalet is dat, 
ondanks dat iedere professional vanuit zijn eigen professie werkt, er ondanks dat iedere professional vanuit zijn eigen professie werkt, er 
zicht gehouden blijft op de mogelijkheden van de andere partners, zicht gehouden blijft op de mogelijkheden van de andere partners, 
waardoor er verbinding en samenhang is, én kan blijven op het waardoor er verbinding en samenhang is, én kan blijven op het 
integrale plan van aanpak en de veiligheidsmaatregelen/interventies 
daarbinnen. Om dit te realiseren, is het van belang om als partners 
met elkaar in gesprek te gaan over de interventies en wat die 
inhouden. Het interventiepalet kan in samenhang met de andere 
verbeteractiviteiten van de Ontwikkelagenda Veiligheid VooropOntwikkelagenda Veiligheid Voorop, , 
zoals bij het Actieoverleg, Samen op in AcuutSamen op in Acuut, HG met VT en ZSM of 
Samenwerken bij strafbare kindermishandelingSamenwerken bij strafbare kindermishandeling worden gebruikt.

Wanneer gebruik je het interventiepalet?Wanneer gebruik je het interventiepalet?
- Individueel (om zicht te krijgen op alle mogelijkheden)- Individueel (om zicht te krijgen op alle mogelijkheden)
- Intern binnen de organisatie (bijv. casuïstiekoverleggen)
- Netwerkoverleggen
Vragen, reacties? mail ons: info@oavv.nl

Risico
gestuurd

Herstel
gericht

Veiligheidsplan

•  Aanhouding / inverzekeringstelling 
•  Inbewaringstelling
•  Voorwaardelijk sepot

••••  8 fasenmodel
••••  Als ik haar was
••••  Caring Dads
••••  Eigen kracht conferentie

••••  Geweldloos verzet in gezinnen

• Behandeling in een (forensische) zorginstelling
••••  Inzet stelsel bewaken en beveiligen
•••• Stopgesprek door politie (evt i.s.m. VT)
•••• Gedragsaanwijzing (art 509hh Sr)
•••• (Schorsings)toezicht door de reclassering

•••• Contactverbod
•••• Locatiegebod en/of locatieverbod (eventueel met 

elektronische monitoring)
•••• Locatiegebod: een verdachte of veroordeelde 

moet op bepaalde tijden juist ergens zijn, meestal 
is dit thuis

•••• Alcohol en drugsverbod

• Tijdelijk Huisverbod
• Gebiedsverbod / wijkverbod
• Meldplicht
• Inbewaringstelling (ibs) (Wet zorg en dwang (Wzd)
• Crisismaatregel (wet verplichte Geestelijke Gezondheid 

Zorg (Wvggz)

• Voorlopige ondertoezichtstelling (bij spoed)
• Voorlopige voogdij

• Inzet Veilig Thuis (VT)
• Eerste hulp bij een huisverbod
• Crisishulp aan gezinnen

• Families First
• Ambulante Spoedhulp

• AWARE (i.s.m. politie) – financiering 
via gemeente

• Vrouwenopvang / opvang voor 
slachtoffers

• OTS (+ eventuele UHP)• Toezicht door de reclassering

• Contactverbod
• Locatiegebod en/of locatieverbod (eventueel met 

elektronische monitoring)
• Gedragsveranderende voorwaarden

• Rechtelijke vrijheidsbeperkende maatregel (art 38v Sr)
• Voorwaardelijk sepot / werkstraf / strafbeschikking
• Terbeschikkingstelling (tbs)
• Gevangenisstraf
• Detentie(verlof)
• Verlofvoorwaarden DJI

• Machtiging uithuisplaatsing (UHP)
• Voogdij
• Beëindiging van het gezag
• Curatele (bij fin uitbuiting)

• Inzet Veilig Thuis (VT)
• Ambulante hulp vrouwenopvang
• Multifocus
• Signs of safety

• Inzet sociaal wijkteam

• OTS (+ eventuele UHP)

• Niet meer door het lint

• Ambulante hulp vrouwenopvang

• Toezicht door de reclassering

• Verplichting zich onder behandeling te stellen van 
een deskundige of (forensische) zorginstelling

• Het verblijven in een instelling voor begeleid 
wonen of maatschappelijke opvang

• Justitiële gedragsinterventies
   • COVA • COVA+  • BORG • Alcohol en geweld

• Alcohol- en/of drugsverbod incl. urinecontroles

• Inzet leerplichtambtenaar
• Nazorg detentie

• Voogdij
• Beëindiging van het gezag

• De Oranje Huis-aanpak

• Gespecialiseerde jeugdhulp
• GGZ
• Multifocus
• Signs of safety

• Werken aan herstel binnen toezicht door de reclassering
• Schadevergoeding / storting in een schadefonds
• Mediation in het strafrecht

• Inzet sociaal wijkteam

• OTS (+ eventuele UHP)
• Voogdij
• Beëindiging van het gezag

• EMDR

• Heibel thuis
• MeMoSa
• Tijd voor Toontje
• Uit de schaduw van de ander
• Veerkracht
• VoorZorg

• Perspectief herstelbemiddeling
• GGZ / Traumabehandeling
• Lotgenotengroepen

Interventiepalet

InterventiepaletOntwikkelagenda Veiligheid voorop

InterventiepaletOntwikkelagenda Veiligheid voorop

InterventiepaletOntwikkelagenda Veiligheid voorop

InterventiepaletOntwikkelagenda Veiligheid voorop

InterventiepaletOntwikkelagenda Veiligheid voorop

Wanneer je klikt op een van de interventies, 
komt de uitleg in het witte vlak... 

Met het kruisje kan je 
de uitleg weer wegklikken.

Maar je kan ook direct op 
een andere interventie klikken. 
[Verschillende interventies worden aangeroepen en de pijlen bewegen mee]

De praktische bundeling van interventies
kan je op verschillende manieren toepassen.

Tijdens ketenoverleg, om tot een bredere 
samenhang van de maatregelen te komen.

Of tijdens casuïstiek overleg om een 
breder beeld te krijgen van het aanbod.

Of wanneer je individueel bezig bent met een
casus. Wat is er al ingezet in een casus en/of 
welke mogelijkheden zijn er nog meer waar 
nog niet aan is gedacht.

InterventiepaletOntwikkelagenda Veiligheid voorop

InterventiepaletOntwikkelagenda Veiligheid voorop

Veiligheidsplan

Individueel

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

Interactief 
Interventiepalet

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

https://vng.nl/artikelen/interventiepalet
https://vng.nl/artikelen/veiligheid-voorop-programma-ghnt#ontwikkelagenda
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Opdrachten

Middelen en methodes waarmee 
communicatie kan ondersteunen in 
het inzichtelijk maken en verspreiden 
van resultaten, ontwikkelingen en 
voortgang.

Middelen en methodes waarmee 
communicatie de samenwerking 
tussen de regionale netwerken zorg-
straf kan stimuleren en faciliteren.

De communicatie draagt bij aan
de gekozen verbeteractiviteiten. 

Doelgroepen

Beleidsmakers
Netwerk Straf/Zorg   
Werkveld buiten Straf/Zorg

Communicatiewaaier

Casus 
reviews
Reviews vanuit de praktijk
Hoe vinden beleid, inzichten en afspraken zijn weg in de 
praktijk? Om dat zichtbaar te maken is het goed om middels 
video, blog, vlog, podcast of mailings verslag te doen wat 
werkt en wat niet bij de uitgerolde routekaart en methodieken. 
Daarbij is het goed om ook aan te geven wat het verschil zou 
zijn als de methodes niet zouden zijn ingezet (What if?).

Beleid en plannen worden in de regio’s, lees: ‘in het werkveld’ 
toegepast. Door met enige regelmaat verslag te doen van hoe 
dit in de praktijk wel/niet werkt, en dit te delen met collega’s 
in andere regio’s en het landelijk netwerk, kunnen er gelijk 
aanpassingen en verbeteringen worden afgestemd.
Collega’s krijgen hierdoor een goed beeld van hoe de aanpak, 
de methodes en het beleid zijn weg vindt in de praktijk. 

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

https://vng.nl/artikelen/veiligheid-voorop-programma-ghnt#ontwikkelagenda
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Opdrachten

Middelen en methodes waarmee 
communicatie kan ondersteunen in 
het inzichtelijk maken en verspreiden 
van resultaten, ontwikkelingen en 
voortgang.

Middelen en methodes waarmee 
communicatie de samenwerking 
tussen de regionale netwerken zorg-
straf kan stimuleren en faciliteren.

De communicatie draagt bij aan
de gekozen verbeteractiviteiten. 

Doelgroepen

Beleidsmakers
Netwerk Straf/Zorg   
Werkveld buiten Straf/Zorg

Communicatiewaaier

Database
Praktijkvoorbeelden
Bundelen van praktijkvoorbeelden
Praktijkvoorbeelden vertellen vaak meer dan het verhaal en het 
beleid alleen. Door goede weergaves van wat de slachtoffers 
en betrokkenen hebben ervaren ontstaat veelal een waardevol 
document dat met enige regelmaat kan worden geraadpleegd 
bij overleggen en/of publicaties.

Gezien de waarde van praktijkvoorbeelden is het van belang
handvatten te bieden in het samenstellen van zo’n praktijk-
voorbeeld. 

Wanneer we een database weten aan te leggen van goede 
praktijkvoorbeelden, zullen vele vakgenoten deze met 
grote regelmaat aanspreken. Daarbij kan er ook gedacht 
worden aan het thematisch of catagorisch bundelen van 
praktijkvoorbeelden. Bijvoorbeeld voor een boekvorm, een 
reeks artikelen of podcast.

VNG site
Vooralsnog kan de omgeving van de VNG dienen als centrale 
locatie waar alle praktijkvoorbeelden kunnen worden 
teruggevonden.

Format
Communicatie kan een basisopzet / template ontwikkelen 
waarlangs de praktijkvoorbeelden gemaakt kunnen worden, 
hierdoor worden de casussen beter vergelijkbaar en 
uitwisselbaar.

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop
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Opdrachten

Middelen en methodes waarmee 
communicatie kan ondersteunen in 
het inzichtelijk maken en verspreiden 
van resultaten, ontwikkelingen en 
voortgang.

Middelen en methodes waarmee 
communicatie de samenwerking 
tussen de regionale netwerken zorg-
straf kan stimuleren en faciliteren.

De communicatie draagt bij aan
de gekozen verbeteractiviteiten. 

Doelgroepen

Beleidsmakers
Netwerk Straf/Zorg   
Werkveld buiten Straf/Zorg

Communicatiewaaier

Speaksman 
m/v
De vaste aanspreekbare vertegenwoordiger
Voor de zichtbaarheid en het eenduidig uitdragen van de 
ontwikkelagenda is het goed om 1 vast communicatief sterke 
m/v als speaksman aan te wijzen die zich vooral het verhaal 
en de rol van OAVV uitdraagt buiten het eigen netwerk.

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

https://vng.nl/artikelen/veiligheid-voorop-programma-ghnt#ontwikkelagenda
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Impact
Tegelijk met die ontwikkeling vroegen we ons af wat de impact is van de verbeterslagen op de 
betrokken organisaties, zodat we tijdig op de juiste tafels onderbouwde strategische keuzes kunnen 
voorleggen. Significant onderzocht de impact en concludeerde dat de geplande ontwikkeltijd (2019-
2021) nodig is om kosten en baten onderbouwd te kunnen benoemen en monitoren. Het onderzoek 
leidde tevens tot de conclusie dat de verbeteractiviteiten sterk complementair zijn aan elkaar en in 
samenhang in de loop van een zaak bijdragen aan zowel de kwaliteit van de aanpak als aan de 
efficiency ervan. Voorbeeld: een goede aanpak en overdracht bij Samen op in acuut of Actieoverleg 
maakt besluitvorming op ZSM sneller en effectiever.  Uit het onderzoek blijken ook duidelijk de 
werkende principes, waar de aanpak en alle verbeteractiviteiten aan voldoen: systeemgericht, 
vroegtijdig, gelijktijdig, resulterend in afspraken over onderzoek en inzet van interventies, vanuit eigen 
wettelijke taken gezamenlijk optrekken van zorg en straf. We starten 2021 met het opstellen van 
indicatoren om de impact bij verdere realisatie beter te kunnen monitoren.     

Een enkele verbeteractiviteit volgt op de rest, zoals de verbeterslag in de informatie-uitwisseling op 
IM/ICT en op de privacyregels. De verbeteractiviteiten Werken vanuit de visie en Perspectief van de 
betrokkenen zijn de fundamenten waar de aanpak op rust. In 2021 gaan we op basis van casuïstiek 
reviews en wellicht door het opstellen van enkele ‘klantreizen’ na hoe we dat fundament verder 
kunnen versterken. 

Communicatie
Gaandeweg in 2020 nam de vraag naar uitleg over de visie, over de activiteiten in de uitvoering van de 
Ontwikkelagenda en het overzicht van de behaalde resultaten toe. Die vraag was terecht. 
Samen met het Programma GHNT is de Visie Gefaseerde  ketenzorg in een praktische iPDF uitgewerkt. 
Deze komt begin 2021 beschikbaar. Deze visie beschrijft de methodiek voor de aanpak van alle
situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Daarnaast is een eenvoudig uitlegdocument op de Ontwikkelagenda opgesteld, waar het vooral de 
samenloop zorg-straf betreft. Begin 2021 volgt de geordende en digitale oplevering van alle tot nu toe 
behaalde resultaten op de uitvoering van de Ontwikkelagenda, zodat deze gemakkelijk terug te vinden 
en te raadplegen zijn. Daarover volgt spoedig meer informatie. 
Vanuit de regionale netwerken komen steeds meer goede praktijkvoorbeelden beschikbaar. Juist die 
onderlinge uitwisseling helpt om als lerende organisaties met elkaar de eigen lokale praktijk te 
verbeteren. Een goed voorbeeld van zo’n lokale praktijk vind je hier: https://vimeo.com/477164272. 

Focus 2021

Aansluitend op de regionale en landelijke ontwikkeling en behoefte ligt de focus in 2021 op 2 pijlers: 

Pijler 1: Doorzetten verbeteractiviteiten
Doorzetten van de verbeteractiviteiten die gericht zijn op het operationeel proces in de samenwerking 
bij de samenloop zorg-straf: Samen op in acuut, Actieoverleg, HG op ZSM, samenwerken bij strafbare 
kindermishandeling. 
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Update Uitvoering Ontwikkelagenda Veiligheid voorop
December 2020

In 2020 zijn we goed op stoom geraakt in de uitvoering van de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop
(Veiligheid voorop (programma GHNT) | VNG). Vanuit de regionale netwerken zorg-straf is hard 
gewerkt aan de realisering van verbeterslagen, met succes. We leren van de ervaringen en kunnen 
steeds beter met elkaar vaststellen wat de juiste werkende elementen zijn die de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling in de samenloop zorg-straf versterken. Het landelijk netwerk en de inzet 
van landelijke projectleiders dragen eraan bij dat die ontwikkeling beklijft.  

Nu is er behoefte aan overzicht op de behaalde resultaten 2020 en aan focus voor 2021. 
Daarover lees je in deze update.

Verantwoording 2020

Verbeteractiviteiten
In 2020 hebben we regionaal en landelijk vooral geïnvesteerd in de verbeteractiviteiten waarin we in 
de loop van een zaak  werk maken van de aanpak: 

• Op de verbeteractiviteit Samen op in acuut hebben we met inbreng  uit 5 startgebieden in een 
aantal sessies gewerkt aan een toolkit die vanaf 2021 ook andere locaties helpt in de eerste 24 
uur bij crisis ‘samen op’ de goede stappen te zetten.  

• Het Actieoverleg kent inmiddels een landelijk dekkende uitvoering van overleggen die 
operationeel zijn of voornemens zijn om te gaan starten in 2021. Met name de ontwikkelde 
methodische onderlegger geeft een stevige basis aan dit overleg en sluit naadloos aan bij de 
Visie gefaseerde ketenzorg. In het Actieoverleg komt de aanpak bij onder meer dreigend 
gevaar, vermoeden van samenloop zorg-straf of als er behoefte aan overleg is bij vermoedens 
van strafbare kindermishandeling aan de orde. Het Actieoverleg bepaalt (VT, politie en 
justitiepartners) welke acties/ scenario’s nodig zijn die bijdragen aan directe en/of structurele 
veiligheid, hoe de handelingen van de partners elkaar kunnen raken en verstevigen, wie regie 
voert en wat gecommuniceerd wordt naar directbetrokkenen. `

• In inmiddels 7 van de 10 arrondissementen wordt het werkproces t.a.v. de gezamenlijke 
aanpak HG door VT en ZSM in praktijk beproefd en doorontwikkeld. Hier betreft het de zaken 
waar verdachten aangehouden zijn. 

• Door heel Nederland hebben we de succesfactoren en knelpunten in de samenwerking bij 
strafbare kindermishandeling opgehaald en gevraagd naar bouwblokken voor verbetering. We 
zien dat de Handreiking in heel het land onderbouwing geeft aan het werk en we starten 2021 
met de keus op welke van de bouwblokken we het beste kunnen investeren. 

• Het werken met de Situatieplaat, die de aanpak voor de betrokkenen in de gezinnen 
visualiseert, liep door de coronamaatregelen vast in de testfase. Inmiddels ontwikkelen we de 
digitale variant. En werken we voor de professionals het Interventiepalet uit, dat geeft een 
praktisch overzicht van mogelijke interventies in de domeinen straf en zorg.          
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Bestuurlijk draagvlak
Het bestuurlijk draagvlak om de verbeterslagen door te zetten en verschillende verbeteragenda’s en 
programma’s sterker aan elkaar te verbinden is groot. Het landelijk bestuurlijk netwerk zorg-straf, 
waarin naast de betrokken organisaties bij de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop (OM, politie, Raad 
voor de Kinderbescherming, reclassering en Veilig Thuis) ook de Ministeries van JenV en VWS , de VNG 
en de programmadirecteur GHNT zitting hebben, stemde 26 november in met de focus 2021.

Waardering en uitnodiging
Uit de opgehaalde resultaten, de gekozen focus en het stevige draagvlak blijkt veel waardering voor 
iedere professional die zijn of haar schouders onder de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling zet en daarbij collega’s van de andere betrokken organisaties actief opzoekt om 
samen met de betrokkenen te werken aan de veiligheid. 

Juist in 2020 waarin het coronavirus veel op z’n kop zette, bleek de aanpak Veiligheid voorop goed te 
werken en lieten door heel het land de professionals zien waar ze voor staan en waar ze voor gaan. 

lasse. Veel dank daarvoor. 

We willen iedereen van harte uitnodigen in 2021 de verbeterslagen door te zetten, te borgen en 
krachtig aan elkaar te verbinden, zodat we door de aanpak en opnieuw mét elkaar bijdragen aan het 
stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Heb je een ervaring, reactie, idee of vraag die je 
wilt delen? Graag! Leg contact met een van de landelijk of regionaal vertegenwoordigers bij een van 
de direct betrokken organisaties of de regionale of het landelijk netwerk(en) zorg-straf of stuur een
mail aan natascha@deverandermanager.nl. 
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Daarbij is de nieuwe focus in het ontwikkelproces: 
• Op inhoud en uitvoering doorontwikkelen waar nodig
• Daadwerkelijke uitvoering in organisaties
• Meer vanuit samenhang (‘loop van de zaak’) in de uitvoering ondersteunen
• egionaal centraal (dus landelijke ontwikkeling waar nodig, focus op regionaal)

Verbeteractiviteiten die het operationeel proces onderbouwen/fundament geven ontwikkelen we 
door: Werken vanuit de Visie, Perspectief van de betrokkenen, Situatieplaat/Interventiepalet, 
Informatie-uitwisseling (op IM/ICT en op gegevensverwerking), Versterken netwerken. 

Pijler 2 : Aansluiten en verbinden 
Doorontwikkeling vraagt dat verbeteractiviteiten (nog meer) aansluiten bij wat er in de aanpak HG/KM 
beweegt en belangrijk is. Dat zoeken we actiever op. 

Lokaal is dat het gemeentelijk domein, waarbij we in de casuïstiek zien dat in ieder geval de sociale 
wijkteams en de (jeugd-)zorgpartijen belangrijke uitvoeringspartners zijn. Bij verschillende 
verbeteractiviteiten is die koppeling in gang gezet. In de aansluiting zijn het lokale veld (t.a.v. de 
uitvoering) en de Directies Zorg en Directies Veiligheid van de gemeenten en de bestuurlijke netwerken
(t.a.v. de governance en sturing) belangrijk.   

Landelijk is het allereerst de samenwerking met het Programma GHNT, op inhoud (koppelen 
verbeteractiviteiten aan focus-onderwerpen Programma GHNT als kwaliteitskader sociale wijkteams, 
integrale sturing en MDA++ ) en proces (versterken van onze gezamenlijke ondersteuning in de aanpak 
HG/KM naar het primair proces en in de politiek bestuurlijke gremia). 

Landelijk is het daarnaast de bijdrage die we kunnen leveren aan impactvolle ontwikkelingen als 
Effectieve JB-keten, de nieuwe Meerjarenagenda ZVH en in bestuurlijke zin het samenbrengen van 
verschillende bestuurlijke regiegroepen (mogelijke paraplufunctie bij Regiegroep Z&V). 

Noodzaak
De noodzaak om te blijven investeren is onverminderd hoog. Zo bleek ook uit een recent gepubliceerd 
onderzoek van het Verweij Jonker instituut. Het onderzoek kreeg negatieve pers (‘aanpak HG en KM 
faalt’), terwijl de uitkomsten juist motiveren krachtdadig door te gaan met de gezamenlijke 
verbeterslagen. Waar 4 jaar terug nog nauwelijks resultaat van de aanpak te zien was (bij 10 van de 10 
gezinnen geen verbetering in de veiligheid), is dat nu bij 4 van de 10 gezinnen wel het geval. 

Directeur arjon Steketee is voorzichtig optimistisch gestemd door de onderzoeksresultaten ‘Kwestie 
van een lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?’ : “Ja, dat kan, maar 
huiselijk geweld is een uiterst comple  probleem. r zijn verschillende soorten geweld, f siek en 
geestelijk bijvoorbeeld en elke vorm moet anders worden aangepakt. ovendien is geen gezin 
hetzelfde.” Dat het geweld bij dertig procent van de gezinnen is gestopt, is vergeleken met eerdere 
metingen een mooi resultaat. aar om gezinnen uit de vicieuze cirkel van geweld te halen, blijft 
maatwerk en een integrale aanpak nodig. “Veiligheid in het gezin is de verantwoordelijkheid van 
iedereen”, aldus Steketee. Bron en rapportage: https://www.verwey-jonker.nl/artikel/onderzoek-
aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-in-dertien-veilig-thuis-regios/

Uit het onderzoek blijkt hoe belangrijk het is het kindperspectief meer aandacht te geven (denk aan 
kinderen spreken en inzetten kindspecifieke hulp). 
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onderscheid nodig is tussen zaken (prioritering) om de veiligheid en continuïteit te borgen. Daarbij 
kijken we wat we kunnen met (veilig) (beeld-)bellen, hoe stemmen we af op de interventies, welk 
overleg gaat – aangepast- door. De kleurcodering is gedeeld met ketenpartners o.a. lokale teams. En 
je ziet goed hoe belangrijk de politie nu is, zij staan vooraan in de keten.”

Mentale weerbaarheid
Jan Vlijm (politie DH): “Voor ons als politie is er geen ‘lockdown’, we gaan van begin af aan naar 
meldingen toe als dat nodig is, net als het crisisinterventieteam van Den Haag waar we nauw mee 
samenwerken. Corona-werken vraagt veel van collega’s, ook van hun mentale weerbaarheid. Want wij 
zijn ook bang besmet te raken.  Je weet niet of je een besmetting mee naar huis neemt.”
Jacobien Lugtenborg (VT Friesland): “Mentale weerbaarheid speelt bij de VT-medewerkers in de 
uitoefening van onze kerntaak. Contact, mensen zien is de kern van ons vak. Dat we nu niet voluit 
kunnen werken knaagt. En thuiswerken gooit de scheiding tussen werk en privé in de war. Kinderen 
thuis horen, ook als ze zoet aan het spelen zijn, meer dan we wel eens denken. Een collega vertelde 
me dat haar dochtertje vroeg waarom die mevrouw in de computer zo hard moest huilen en of mamma 
altijd zulk moeilijk werk doet.”  

Outreachend en creatief
Eveline Plomp (RN NH): “De noodzaak van ‘anders werken’ geeft ook ruimte. Dingen die gestold waren 
worden vloeibaar, fuzz verdwijnt naar de achtergrond, we werken veel meer outreachend en vinden 
ook dat dat kan. Actief gezinnen benaderen bijvoorbeeld en vragen of ze gebruik willen maken van de 
noodopvang of extra steun in de rug,… het kan en gebeurt.”
Jacobien Lugtenborg (VT Friesland): “Collega’s zijn enorm creatief. Ik voel diep respect voor hun 
werklust en drive om er juist nu te willen zijn.” Eline Kortman (VT ZHZ): “En dan moet je ineens als 
coördinator allemaal slimme dingen organiseren om te kunnen beeldbellen en online overleggen. Ik 
voel me soms knullig, het is zoeken naar wat kan, en aan m’n dochter vragen hoe het werkt. Maar het 
lukt wel, we helpen elkaar.” Emma Dam (OM Adam): “Wij mogen vanuit het OM niet inbellen bij het 
overleg van de stedelijke Regiegroep omdat de verbinding niet veilig is. Dan lossen we het anders op. 
We hebben vooraf afgestemd en onze inbreng gedeeld met de gemeente. Zij koppelen ons de 
uitkomsten terug. En we doen bilateraal wat bilateraal kan.”  Edwin Jakobs lachend (VT NOB): “En dan 
sta ik ineens boven op zolder achter de spullen bij het raampje te bellen met m’n telefoon op een 
stapeltje oude boeken omdat daar m’n bereik het best blijkt te zijn.”

Mantra op orde, ‘leunen’ op het bestaande netwerk
Veiligheid voorop, ook in coronatijd
Lianne van Stuijvenberg (JenV): “Het is fijn zo’n duidelijke mantra vanuit het werk aan de minister mee 
te kunnen geven:  voor gezinnen en huishoudens waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt, 
is thuis juist niet de plek waar het veilig is. En zeker nu andere veilige havens als werk, school, opvang 
wegvallen en de stress in huishoudens toeneemt, wordt dat gevoeld. Er wordt veel gevraagd van de 
draagkracht van kwetsbare gezinnen. Daar zijn de organisaties zich bewust van en zij blijven handelen. 
Zoveel als mogelijk worden de reguliere taken uitgevoerd en wordt telefonisch of anderszins 
afgestemd. De betrokken organisaties vinden het belangrijk dat Veiligheid voorop juist nu blijft 
doorgaan, ondanks dat dit op een meer creatieve wijze vormgegeven moet worden. Hiermee laten we 
ook de waardering zien voor alle medewerkers die hier dagelijks hun uiterste best voor blijven doen.”
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Veiligheid voorop in coronatijd. 
Collega’s aan het woord; nieuwsbrief Ontwikkelagenda Veiligheid voorop 7 mei 2020. 

Afgelopen weken vroegen we onze contactpersonen in de regionale netwerken zorg-straf hoe het 
gaat, …. werken aan Veiligheid voorop in coronatijd. Alle input, ook vanuit de interne lijnen, helpt 
om goede informatie op de landelijke tafels te krijgen, zodat in de sturing besluiten vallen die 
professionals en betrokkenen ondersteunen. Jullie inzet en inbreng is concreet, kordaat, betrokken, 
duidelijk, standvastig, samen op,…  Dank en waardering daarvoor!
In deze nieuwsbrief koppelen we jullie verhalen terug, zodat je ook van elkaar hoort hoe het gaat. 
Het is een verslag van ruim 20 losse gesprekken en 3 regionale netwerkoverleggen, waarin we de 
rode draad van de gesprekken in (gecheckte) citaten aan elkaar rijgen. 

Start corona-maatregelen
Samen op
Azime Gulhan (VT NOG): “Direct bij het afkondigen van de coronamaatregelen wisten we dat we een 
manier moesten vinden om het primair proces doorgang te laten vinden. De neiging was om regels 
naast ons neer te leggen. Maar nee, het was ons al snel duidelijk: het werk moet door, op afstand waar 
het kan en face to face waar het moet. Vanuit het OM kwam meteen een constructieve uitvraag naar 
contactpersonen en bereikbaarheid, prioritering en planvorming op hoe we te werk gaan, wie wat doet 
en hoe we afstemming kunnen houden.” 
Corine Potter (OM OB): “Het is fijn zo’n uitvraag te kunnen doen, de reacties kwamen per omgaande 
binnen.  Goed om met elkaar een update te hebben en te horen dat elke organisatie zoveel als mogelijk 
de taken blijft uitvoeren en dat de lijntjes kort blijven –houden zo!”

Emma Dam (OM Adam): “De landelijke prioriteit om OM-zaken ten aanzien van geweld, kwetsbare 
slachtoffers en zeden doorgang te laten vinden helpt. Het was ook snel duidelijk dat ZSM en THV 
bijvoorbeeld ‘gewoon’ doorgaan, in iets aangepaste vorm. Bij ons kwam het initiatief tot afstemmen 
direct op een goeie manier vanuit de gemeente. We zijn gewend in het overleg Zorg & Veiligheid de 
lijnen kort te houden, dus nu ook. We stemmen concreet af op maatregelen, contact, overleg. Nu de 
eerste weken voorbij zijn, werkt de gemeente verschillende scenario’s uit over de vraag hoe we paraat 
staan als er wel een stijging van meldingen komt. Het is fijne regie, de lijnen zijn kort, de info is duidelijk, 
de wisselwerking is goed”.
Eline Kortman (VT ZHZ): “Ik heb die afstemming met de gemeente direct zelf opgezocht toen bleek dat 
de gemeenten de regie kregen over de noodopvang voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Eerst de 
beleidsadviseur gebeld en afgesproken hoe we vanuit het netwerk gezinnen aan kunnen dragen. Toen 
dat goed bleek te werken, meteen de beleidsadviseurs van alle andere gemeenten ook gebeld en de 
werkwijze doorgezet.” Ida Ouweneel (VT Rdam) herkent dat: “De eerste dagen was onduidelijk hoe 
organisaties de maatregelen vanwege Corona vorm zouden geven,  maar de crisisorganisatie was gauw 
op orde en de lijnen zijn kort. Ook intern merken we hoe belangrijk het is nu goed te coördineren en 
medewerkers goed te blijven informeren. Houvast helpt.”    

Fenna Jansen (VT Utrecht): “Als beleidsmedewerker sta je eerst wat verder weg, maar nu als lid van 
het crisisteam kan ik  de korte lijnen op zorgstraf inzetten. Er is een kleurcodering opgesteld om 
invulling te geven aan zicht op veiligheid binnen de context van de coronacrisis: er is geen fysiek 
contact met cliënten, tenzij. Het geeft richting aan ons werk, we houden er rekening mee dat er 
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bereikbaarheidsdienst van Gelderland (vormgegeven door de drie Gelderse VT’s) deze telefoontjes nu 
zou kunnen krijgen.”

Geen stijging, wel zorg
Landelijk ziet geen van de organisaties een stijging van het aantal meldingen, het aantal blijft gelijk of 
neemt iets af. Meldingen zijn wel ‘ernstiger’ (oa Fenna Jansen VT Utrecht), ‘crisisachtiger’ (oa Jacobien 
Lugtenborg, VT Friesland). Michelle Vrancken (VT Noord Limburg): “Mensen bellen nu als de emmer 
overloopt, we gaan er meteen op af. We zien een stijging van het aantal zelfmelders en omstanders, 
en juist minder meldingen van professionals.”
Azime Gulhan (VT NOG): “We maken ons allemaal zorgen over een stijging van geweld achter de 
voordeur. De behoefte om dan geïnformeerd te blijven is groot. Dat begrijpen we.  Het brengt ook 
nieuwe vragen met zich mee. Bijvoorbeeld hoe we de hoeveelheid vragen vanuit de verschillende 
gemeenten het hoofd kunnen bieden. Iedereen heeft behoefte aan informatie en wil weten hoe het 
in de eigen gemeente gaat. We delen nu bijzonderheden met de betrokken gemeenten en informeren 
iedereen op hoofdlijnen.”

Pijn in de buik, knoop in de maag
Verborgen geweld, stil slachtofferschap
Annemarie Kemp (OM Limburg): “Net als iedereen hou ik m’n hart vast omdat we de verwachte stijging 
van geweld achter de voordeur niet terugzien in de meldingen. Wij zitten als OM achteraan in de keten, 
we zetten ons werk en onze zaken door, zoals op ZSM en in het actie-overleg, maar we moeten het 
van de frontliners hebben.”
Anita Eberson (politie Limburg): “We moeten samen op zoek naar het verborgen geweld en 
slachtofferschap. Zo goed als de gemeente de regie nam bij het organiseren van de noodopvang voor 
de ons bekende gezinnen, zo moeten we nu ook aan de slag op de gezinnen die we maar niet in beeld 
krijgen. In Limburg-zuid nemen de gemeenten ook hierop de regie en we zien hoe belangrijk dat is.”  
Michelle Vrancken (VT Noord Limburg): “We proberen nu alle organisaties die in direct contact staan 
met gezinnen te verbinden aan onze missie ook het onbekende geweld in beeld te krijgen. We stappen 
op de leerkrachten af die spreekuren met hun leerlingen hebben, we gaan op pad met de wijkagent, 
zijn in overleg met de gemeente en de hulpverlening omdat we zien dat de hulp te weinig op 
huisbezoek gaat en dat wel nodig is. Als het helpt gaan we samen. De stress in gezinnen is groot. Het 
kan zo helpen als kinderen naar school kunnen en de ouders even ontlast worden bijvoorbeeld. 
Belangrijk is ook de ouderen en de volwassen slachtoffers zonder kinderen niet te vergeten. Er is weinig 
aanbod, geen zicht. Daarover zijn we nu in contact met de thuiszorg. Ondanks dat de thuiszorg enorm 
is afgenomen, hebben ze toch een belangrijke ogen-, en orenfunctie en hebben we elkaar hard nodig 
nu.” 

Er zijn waar de doelgroep is
Nathalie Evelijn Veere (VT ZOB): “Het is ons gelukt in korte tijd een chatfunctie en een Instagrampagina 
voor ons werkgebied op de website actief te krijgen, nieuwe middelen op een bestaande taak. Nu 
kunnen slachtoffers ons ook bereiken als bellen geen optie is omdat het daar thuis te onveilig voor is.
VWS en het landelijk Netwerk Veilig Thuis werken nu samen aan de inrichting van een chatfunctie voor 
alle VT’s, zodat we in het hele land laagdrempelig advies kunnen geven met de inzet van de chat. In 
Zuidoost Brabant merken we in de eerste week al dat er veel behoefte aan is.”
Paul Giesen (politie OB): ”De chatfunctie op www.vraaghetdepolitie.nl is breder opengesteld. Hij wordt 
veel bezocht, veel gechat.  Er zitten weinig signalen huiselijk geweld of kindermishandeling tussen, we 
houden het in de gaten. Wij gaan zelf zoveel mogelijk overal op af. Juist nu de scholen, de 
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Kennen en gekend worden
Marieke Fimerius (OM ZWB): “We kennen het kunstje van de netwerkorganisatie en kunnen nu leunen 
op de goede contacten die we binnen de samenwerking hebben opgebouwd. De investering in ‘kennen 
en gekend worden’ keert zich uit. We vertrouwen elkaar. Het is daarbij ontdekken hoeveel er nog wel 
kan. En omdat er nu minder reis- en overlegtijd is en sommige zittingen wegvallen, merk ik dat ik meer 
ruimte heb om na te denken over de grotere verbeterslagen die we willen maken. Normaal is dat wat 
vluchtiger.”
Edwin Jakobs (VT NOB): “In ons regionaal netwerk staan we juist op het punt een aantal belangrijke 
verbeterslagen uit te gaan voeren, zoals de invoering van het actie-overleg en de verbeterslagen op 
ons escalatiemodel. Dan denk je eerst dat het nu niet kan, even wachten moet. Maar de praktijk heeft 
juist nu onze goede afstemming nodig. Dus hebben we in het regionaal netwerkoverleg – een 
telefonische conferentie- besloten op korte termijn met een pragmatische corona-variant op het actie-
overleg te beginnen, zodat de gezinnen waar we zorg over hebben en we met elkaar – meer dan alleen 
bilateraal- de problemen moeten duiden en de interventies op veiligheid moeten afstemmen, niet in 
de kou blijven staan.” 

Werken onder corona
Alles wat geen uitstel duldt, gaat door
Maurice Wackers (3RO Limburg): “Er zijn minder face to face contacten, maar het werk gaat door. 
Vanuit de reclassering is er voor alle toezichthouders een richtlijn uitgegaan die tips en handvatten 
geeft om extra waakzaam te zijn op signalen van huiselijk geweld in de gesprekken met cliënten, ook 
bij niet-geweldszaken.” Willem Schroten (3RO OB): ”Justitiële interventies starten weer op waar het 
kan. De Borg-training voor daders van HG is daar een goed voorbeeld van. Zo houden we de aandacht 
voor de plegers vast.” 
Jos Schmeitz (RvdK Limburg): “Bij de Raad is het motto beeldbellen, tenzij…. als er crisis is gaan we erop 
af. Het werk gaat door, ook de onderzoeken al missen we het fysieke contact met de gezinnen. De 
instroom is stabiel.” Janniek van de Looij (RvdK Limburg en OB): “Dat we geen face to face contact met 
de gezinnen hebben wordt door de collega’s als handicap ervaren. We pakken wel alles op en ronden 
ook af. Grote zorg is dat de beschermingszaken nu op de stapel belanden bij de rechtbank. Daar 
ontstaat een ophoping.”
Anita Eberson (politie Limburg): “Het continuïteitsplan van de Nationale Politie is duidelijk: ‘alles wat 
je niet kunt uitstellen gaat door’. De aanpak HG/KM hoort daarbij, dus we screenen dagelijks en pakken 
alle zaken op.”    

Er zijn
Ida Ouweneel (VT R’dam): “Juist nu wil je dat mensen in de knel en omstanders die zich zorgen maken, 
weten dat we er zijn en blijven komen als dat nodig is. Maar hoe communiceer je dat in coronatijd? 
We voelen ons goed gesteund door bijvoorbeeld de vlog-berichten van de politie, waarin wijk- en 
jeugdagenten met veel volgers uitleggen dat de spanning thuis nu op kan lopen en het onveilig kan zijn 
en je altijd kunt melden, ook in coronatijd. ”
Lucelle van Hövell (VT GZ): “Kinderen bellen naar of chatten met de Kindertelefoon. Als de 
Kindertelefoon een kind aan de lijn heeft waar onveiligheid aan de orde is, is de landelijke afspraak –
los van Corona - dat dan direct contact wordt opgenomen met VT. Dan volgt een ‘driegesprek’. 
Landelijk stemmen we binnen VT af wie dit per maand doet. In april heeft Gelderland deze taak. De 
meeste telefoontjes bij de kindertelefoon komen tussen 17.00 en 21.00. Dat betekent dat de 
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kinderdagverblijven en de sportverenigingen weer opengaan, gaan onze jeugdagenten actief naar de 
scholen en de sportclubs toe. Ze hebben een belangrijke signaalfunctie als de kinderen en ouders weer 
met hun verhaal op school komen. Die eerste indruk is zo belangrijk. Het is zaak dat we daar alert op 
zijn en scholen en vrijwilligers in de sportclubs weten waar ze op kunnen letten en wat ze met een niet-
pluisgevoel kunnen doen. Zo zijn we – net als in andere jaren- ook actief in gesprek met de moskeeën 
en islamitische verenigingen rond de ramadan. Dan is het extra moeilijk voor bijvoorbeeld jongeren 
om niet ’s avonds op straat samen te komen. Ook dan is het belangrijk met elkaar de goede houding 
te pakken: begrip en vasthouden aan de corona-maatregelen tegelijk.”       

Regulier overleg inzetten, niet uitstellen
Peter Schleijpen (OM Limburg): “Juist om samen te kunnen werken in corona-tijd en om de pijn in de 
buik die we allemaal vanuit de professie voelen, is het belangrijk elkaar op te zoeken. Wij hebben ons 
regionaal netwerk-overleg dus ook ‘gewoon’ door laten gaan, in aangepaste vorm natuurlijk. Daarin 
hebben we eerst uitgewisseld hoe het overal gaat en wat iedereen doet. Dat bleek al aan een behoefte 
te voldoen. Het houdt ons met de beide benen op de grond ook, veel werk gaat door en dat is goed en 
goed om te weten van elkaar. De zorg om het verborgen slachtofferschap is groot en uniform. Daarom 
hebben we ook gebrainstormd op wat we nog extra zouden kunnen doen en wie daarvoor aan de lat 
staat. Dat ging van praktische afspraken op ‘samen erop af’ tot aan een gezamenlijk initiatief om de 
zorg te adresseren en beter en concreet op het werk in gesprek te raken met de bestuurlijke 
organisatie.”

Zorg om opschorten rechtszaken, impact is groot
Eline Kortman (VT ZHZ): “Bij ons nam de drivergroep HG van de VAR – de veiligheidsalliantie R’dam, 
een samenwerking van gemeenten en ketenpartners in de eenheid- het initiatief om breed uit te 
wisselen op hoe het gaat en wat er beter moet. Naast het verborgen geweld bleek de grootste zorg 
het opschorten van de rechtszaken. Sommige zaken kunnen niet wachten, er komt straks een enorme 
piek en de doorlooptijden nemen toe. We hebben die zorg – vanuit de regio-overstijgende teams- nu 
ook formeel geadresseerd.”
Jacobien Lugtenborg (VT Friesland): “Dat de rechtbanken gesloten zijn heeft grote impact op gezinnen.  
Bijvoorbeeld een gezin waar al 3,5 jaar een rechtszaak loopt in het kader van strafbare 
kindermishandeling en de zitting nu wordt uitgesteld. In het gezin gaat het inmiddels goed, alle 
gezinsleden hebben daar hard aan gewerkt en de rechtszaak betekent een emotionele afronding van 
een stressvolle periode. Mensen worden begeleid naar die zitting toe. Wat doe je zo’n gezin aan als de 
zitting voor onbepaalde tijd wordt uitgesteld?”

Paraat blijven, Veiligheid voorop
Eline Kortman (VT ZHZ): “Juist nu de corona-maatregelen langer doorgaan, moeten we in opperste 
paraatheid blijven. Klaarstaan als er wel een stijging komt. Ondersteunen, hulp vragen en inspringen 
voor elkaar waar dat nodig is. Dat ook willen weten. Aandacht hebben voor de kleine dingen die helpen 
en het groot maken waar het moet. Dat geldt voor ons, maar ook voor de landelijke sturing en 
ondersteuning. We moeten het samen doen.”

In de volgende nieuwsbrief informeren we jullie op de landelijke ontwikkeling (ook op de door jullie 
aangedragen zorg, zie ook de briefings aan de ministers JenV uit de vorige nieuwsbrieven) en op de voortgang 
van de verbeteractiviteiten onder de Ontwikkelagenda Veiligheid voorop en hun samenhang. Reacties op deze 
nieuwsbrief? Laat het ons weten: ietapolman@ipbegeleiding.nl en natascha@deverandermanager.nl.  
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Visie Veiligheid Voorop!

De	 Visie	Veiligheid	Voorop! 	gaat	uit	van	samenwerking	tussen	de	
organisaties	van	zorg	en	straf	die	gezamenli k	aan	de	lat	staan	voor	het	
borgen	van	acute	en	structurele	veiligheid	binnen	 gezins s stemen	die	
te	maken	kri gen	met	huiseli k	geweld	en	kindermishandeling.	
De	visie	gaat	gepaard	met	een	passende	veranderstrategie,	te	weten	die	
van	de	lerende	organisaties.	Dat	betekent	dat	steeds	gedacht	wordt	
vanuit	de	inhoud	van	het	werk,	daarna	gekeken	wordt	hoe	professionals	
een	bi drage	kunnen	leveren	aan	die	inhoud	en	daarna	welke	
ondersteunende	 samenwerkings structuren	er	nodig	zi n	om	
professionals	in	staat	te	stellen	dat	ook	daadwerkeli k	te	doen.	
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Dit	is	de	eerste	Nieuwsbrief	Veiligheid	Voorop!	van	2020.	Deze	nieuwsbrief	is	bedoeld	om	de	regionale	
netwerken,	stakeholders	en	partners	te	informeren	over	de	actuele	stand	van	zaken.	

eze	eerste	nieuwsbrief	van	2020	is	voornamelijk	gericht	op	de	huidige	stand	van	zaken	met	
betrekking	tot	de	 orona-crisis.	Het	 orona-virus	raakt	ons	allemaal.	 ok	van	professionals	die	
werkzaam	zijn	binnen	het	domein	van	huiselijk	geweld	en	kindermishandeling	vraagt	het	veel.	Het	
vraagt	onder	andere	om	fle ibiliteit,	innovatie	en	samenwerking.	 n	deze	moeilijke	en	onzekere	tijd,	
waarin	het	risico	op	huiselijk	geweld	en	kindermishandeling	e tra	groot	is,	is	het	bijzonder	om	te	zien	
hoeveel	werk	er	doorgaat,	hoeveel	mensen	paraat	staan	en	hoe	snel	de	ketenpartners	elkaar	weten	
te	vinden.	Het	Landelijk	 etwerk	Zorg traf	wil	jullie	dan	ook	ontzettend	bedanken	voor	jullie	inzet.	

ovid-19	maakt	ons	werk	zeker	niet	gemakkelijker.	 aar	we	gaan	door	en	blijven	ons	inzetten	voor	
mensen,	jong	en	oud,	die	huiselijk	geweld	en of	kindermishandeling	ervaren.	 p	de	volgende	
pagina s	vind	je	de	input	die	we	hebben	meegegeven	voor	het	gesprek	met	 inister	 ekker	wat	op	
dit	vlak	allemaal	gebeurt.	

Inleiding
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Huiselijk geweld en 
kindermishandeling ten tijde van 

Corona• Huiselijk	geweld	en	kindermishandeling	hebben	juist	nu	de	aandacht	van		 olitie,	 ,	 eclassering,	 aad	voor	de	
Kinderbescherming	en	 eilig	 huis.

• Zoals	op	meer	plaatsen	wordt	uitgedragen:	voor	gezinnen	en	huishoudens	waar	huiselijk	geweld	en	
kindermishandeling	speelt,	is	thuis	juist	niet	de	plek	waar	het	veilig	is.	 n	zeker	nu	andere	veilige	havens	als	werk,	
school,	opvang	wegvallen	en	de	stress	in	huishoudens	toeneemt,	wordt	dat	gevoeld.	 r	wordt	veel	gevraagd	van	de	
draagkracht	van	kwetsbare	gezinnen.

• e	dragen	dat	ook	uit.	Zie	bijvoorbeeld:	 eilig	 huis

• aar	zijn	genoemde	organisaties	zich	bewust	van	en	zij	blijven	handelen.	Zoveel	als	mogelijk	worden	de	reguliere	
taken	uitgevoerd	en	wordt	telefonisch	afgestemd.	 it	loopt	tot	nu	toe	goed.	

• e	betrokken	organisaties	vinden	het	belangrijk	dat	 eiligheid	 oorop 	juist	nu	blijft	doorgaan,	ondanks	dat	dit	op	
een	meer	creatieve	wijze	vormgegeven	moet	worden.	Hiermee	laten	we	ook	de	waardering	zien	voor	alle	
medewerkers	die	hier	dagelijks	hun	uiterste	best	voor	blijven	doen.	
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Veiligheid blijft voorop!

• olitie,	 eilig	 huis,	 ,	 aad	voor	de	Kinderbescherming	en	 eclassering	hebben	op	dit	moment	hun	capaciteit	op	
orde	om	te	kunnen	acteren	in	calamiteiten	van	huiselijk	geweld	en	kindermishandeling.

• it	betekent	dat	mensen	kunnen	bellen	naar	 eilig	 huis	voor	een	melding	en of	adviesvraag	of	naar	112	als	spoed	
nodig	is.	 e	 aad	voor	de	Kinderbescherming	staat	paraat	in	geval	van	spoedonderzoeken	met	het	oog	op	
ondertoezichtstelling uithuisplaatsing.	 e	rechtbanken	zijn	voor	dit	soort	zaken	ook	open.

• Het	onderzoek gesprek	vindt	zo	veel	mogelijk	telefonisch	plaats,	met	uitzondering	van	situaties	van	bijv.	acute	f sieke	
onveiligheid	waarin	netwerkpartners	ter	plaatse	komen.	 anneer	het	niet	mogelijk	is	om	een	inschatting	rondom	
veiligheid	telefonisch	te	maken,	gaat	 eilig	 huis	op	huisbezoek.	 e	organisaties	zullen	daarbij	de	maatregelen	van	
het	 	zo	goed	mogelijk	in	acht	nemen.

• ok	Z 	is	nog	operationeel	en	de	spreekuren	huiselijk	geweld	 ost- ederland	en	 ost- rabant 	gaan	in	de	regio s	
zo	veel	als	mogelijk	door.	 	en	 eclassering	stemmen	af	met	betrokkenen	en	 eclassering	geeft	adviezen	aan	het	

.	 at	betekent	dat	in	de	afdoening	ook	rekening	wordt	gehouden	met	de	mate	van	onveiligheid	in	het	gezin.
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Veiligheid blijft voorop!

• n	het	kader	van	de	beleidslijn	Z ,	als	gevolg	van	de	 orona	-aanpak ,	komt	de	 eclassering	in	aanmerking	voor	
een	telewerkaccount,	waardoor	er	toegang	is	tot	de	verdachtenmonitor	en	de	benodigde	documenten	van	
ketenpartners.	Zo	is	de	 eclassering	op	de	hoogte	van	meldingen	bij	de	politie	in	het	kader	van	H K .

• Het	 	blijft	voorrang geven	aan	zaken	waarbij	sprake	is	van	geweld,	kwetsbare	slachtoffers	en	zeden.	

• olitie	monitort	zaken	die	bij	hen	binnen	komen,	ook	de	zaken	huiselijk	geweld	en	kindermishandeling.	Zo	kunnen	zij	
meteen	acteren	als	er	sprake	is	van	een	af- of	toename	van	specifieke	zaken.	 ot	nog	toe	is	er	geen	sprake	van	een	
beduidende	toename	van	het	aantal	meldingen,	andere	partijen	bevestigen	dit.	 r	zijn	nog	geen	cijfers	bekend.

• .b.v.	de	inzet	en	uitvoering	van	het	huisverbod	past	de	 olitie	de	werkwijze	van	het	huisverbod	aan.	 enk	daarbij	aan	
geen	 e tra 	huisbezoek	tenzij ,	zoveel	mogelijk	gebruik	maken	van	televoorzieningen en	inzet	van	de	collega s	die	al	
in	de	situatie	staan	of	het	innemen	van	sleutels	door	arrestantentaken.	 e	 eclassering	probeert	in	deze	periode	
zoveel	mogelijk	te	doen	aan	daderbegeleiding	d.m.v.	gesprekken	i.h.k.v.	huisverboden.
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Veiligheid blijft voorop!

• e	partijen	zijn	blij	met	de	ruimte	die	er	is	voor	kinderen	die	slachtoffer	zijn	van	geweld	om	gebruik	te	maken	van	
opvang	op	school	 conform	de	brief	van	de	minister	van	 .	Het	komt	nu	aan	op	uitvoering.	 aar	waar	nodig	zal	
lokaal	 met	gemeenten 	worden	opgeschaald	door	de	organisaties.	 r	zijn	nu	nog	geen	knelpunten	zichtbaar.

• r	is	nog	geen	e pliciete	plek	afgesproken	waar	landelijk	opgeschaald	kan	worden	inzake	zaken	van	huiselijk	geweld	
en	kindermishandeling,	hier	wordt	nu	aan	gewerkt	door	 	en	 en bijvoorbeeld	via	ingelast	tripartiet	
directeurenoverleg	programma	 eweld	Hoort	 ergens	 huis .	 ot	die	tijd	kan	gebruik	gemaakt	worden	van	de	
huidige	contacten	en	lijnen.

• e		 eclassering	blijft	toezichten uitvoeren.	 oor	het	noodzakelijke	contact	met	cli nten	gelden	speciale	protocollen,	
zodat	het	toezicht	op	een	veilige	manier	kan	worden	voortgezet.	 aarbij	wordt	per	geval	gekeken	hoe	het	toezicht	
wordt	ingericht,	met	f siek	contact	of	digitaal	contact.	

• an	toezichthouders	van	de	 eclassering	is	gevraagd	om	het	gesprek	aan	te	gaan	met	de	cli nten	over	de	
thuissituatie	en	de	mogelijke	spanningen	die	het	thuis	oproept.	 ij	signalen	die	duiden	op	acute	of	structurele	
onveiligheid	dan	gelden	de	bestaande	afspraken	dat	de	meldcode	gebruikt	moet	worden. Ze	houden	daarbij	contact	
met	netwerkpartners	die	ook	signalen	opvangen	en	melden	dit	bij	 eilig	 huis	bij	acute	of	structurele	onveiligheid.	
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Communicatie

• e	in	het	voorjaar	geplande	publiekscampagne	ouderenmishandeling	wordt	waarschijnlijk	geheel	uitgesteld,	
afhankelijk	van	de	ontwikkelingen	de	komende	periode.	 r	wordt	gekeken	op	welke	manier	mensen	het	beste	
ge nformeerd	kunnen	worden	over	wat	zij	kunnen	doen	met	hun	vermoedens	van	huiselijk	geweld	en	
kindermishandeling.	

• .b.v.	de	interne	communicatie	worden	op	het	intranet	van	de	verschillende	organisaties	adviezen	gegeven.	 e	politie	
attendeert	bijv.	op	de	kindcheck en	verwijst	naar	het	handelingsperspectief	voor	agenten	als	er	sprake	is	van	huiselijk	
geweld	en	kindermishandeling.	

• Het	Landelijk	 etwerk	Zorg traf	maakt	eveneens	gebruik	van	social media om	e tra	aandacht	te	vestigen	op	huiselijk	
geweld	en	kindermishandeling.

• r	wordt	een	 	opgesteld	over	de	samenwerking	tussen	politie justitie	en	zorg	t.b.v.	de	speciale	 	site,	het	
communicatiekanaal	dat	de	programma s	 eweld	Hoort	 ergens	 huis 	en	 Zorg	voor	 eugd 	gebruiken	richting	
gemeenten,	professionals,	ouders	en	kinderen.	
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Communicatie

• Het	 	heeft	namens	het	Landelijk	 etwerk	het	initiatief	genomen	dat	burgemeester	 nnemarie	 enn haar	collega	
burgemeesters	attendeert	op	de	brief die	burgemeester	 hmed	 arcouch	naar	de	burgers	van	 rnhem	heeft	
gestuurd.	 n	die	brief	is	uiteengezet	waar	burgers	terecht	kunnen	met	vragen	en	zorgen	over	zichzelf	of	anderen	met	
de	lokale	en	landelijke	telefoonnummers	op	een	rij.	

• p	20	maart	stuurde	minister	 lob	een	Kamerbrief over	de	continu teit	van	het	basis- en	voortgezet	onderwijs	na	
maatregelen	tegen	corona	.	Hierin	had	hij	e pliciet	aandacht	voor	onveilige	gezinnen.
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Complimenten

• 25	maart	is	minister	 ander	 ekker	ge nformeerd	over	de	stand	van	zaken	m.b.t.	de	aanpak	van	huiselijk	geweld	
en	kindermishandeling	door	politie,	 ,	 vdK,	reclassering	en	 .	Hij	heeft	zijn	dank	en	waardering		
uitgesproken	voor	het	mooie	en	goede	werk	wat	wij	met	zijn	allen	verzetten.
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Deel je ervaring

• Heb	je	reacties	op	de	nieuwsbrief	of	een	aanpak	of	ervaring	die	goed	is	om	te	delen?	Laat	het	ons	
weten:	natascha@deverandermanager.nl of	06-23140230	

• Komende	week	benaderen	we	alle	contactpersonen	van	de	regionale	netwerken	zorgstraf	om	te	
vragen	hoe	het	gaat,	wat	er	goed	gaat,	wat	er	beter	moet	of	kan	en	wat	we	daar	landelijk	in	kunnen	
betekenen.	Zelf	initiatief	nemen	kan	ook:	ietapolman@ipbegeleiding.nl of	06-53649647.	
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Veiligheid 
voorop!
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Basisdocumenten
Praktijkvoorbeelden  

Nieuwsbrief LNZS 
december 2019
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Veiligheid 
voorop!
ie ws rief ntwikkelagenda eiligheid Voorop!  

en o  weg naar 
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Visie Veiligheid Voorop!

e	 Vi ie	Veiligheid	Voorop! 	g 	 i 	v 	 e er i g	 e 	de	
org i ie 	v 	 org	e 	 r 	die	ge e li 	 	de	l 	 	voor	he 	

orge 	v 	 e	e 	 r rele	veiligheid	 i e 	 ge i e e 	die	
e	 e 	 ri ge 	 e 	h i eli 	ge eld	e 	 i der i h deli g 	
e	vi ie	g 	gep rd	 e 	ee 	p e de	ver der r egie 	 e	 e e 	die	

v 	de	lere de	org i ie 	 	 e e e 	d 	 eed 	ged h 	 ord 	
v i 	de	i ho d	v 	he 	 er 	d r 	ge e e 	 ord 	hoe	pro e io l 	
ee 	 i dr ge	 e 	levere 	 	die	i ho d	e 	d r 	 el e	
o der e e de	 e er i g 	 r re 	er	 odig	 i 	o 	
pro e io l 	i 	 	 e	 elle 	d 	oo 	d d er eli 	 e	doe 	
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n n
Or an a
O r 	 	 r ra n
an 	 an	 a n	p r	 r ra 	20 	 n	2020

n
Op	naar	2020!

Inhoud
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it	is	de	eerste	 ieuwsbrief	Veiligheid	voorop! 	bedoeld	o 	de	regionale	
netwerken 	stakeholders	en	partners	te	infor eren.	 eer	structurele	
co unicatie	en	infor atieverstrekking	vinden	we	belangrijk.	 et	helpt	ook	o 	
de	verbinding	tussen	landelijke	en	regionale	netwerken	sterker	te	 aken	dan	die	
in	 	is	geweest.	
eze	nieuwsbrief	weerspiegelt	de	powerpoint presentatie	die	op	 	nove ber	
aan	de	bestuurders	is	gegeven	en	op	inhoud	is	geaccordeerd.		

oor	 	wordt	er	een	co unicatiestrategie	opgesteld en	uitgevoerd	waarbij	
de	co unicatieprofessionals	van	de	partners	van	het	netwerk	worden	
betrokken.	 e	regionale	netwerken	zullen	hierbij	centraal	staan.	 e	nieuwsbrief	
zal	in	 	vier	keer	verschijnen.

Inleiding 
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Visie Veiligheid voorop! staat als een huis

e	visie	Veiligheid	voorop!	staat	als	een	huis.	 et	is	een	stevige	basis	o 	in	de	
uitvoering	de	koers	te	 blijven 	bepalen	en	vast	te	houden.	 n	 	staat 	nog	
eer	dan	in	 	de	uitvoering	voorop.	 e	willen	daarbij	vasthouden	aan	de	

twee	ordeningsprincipes	van	de	ontwikkelagenda:

e	verbeteractiviteiten	volgen	de	loop	van	de	zaak.
e	verbeteractiviteiten	zijn	gerangschikt	onder	de	noe er	 E 	 E E 	
E E .
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Negen verbeteractiviteiten 
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Supervisor LNZS per verbeteractiviteit

oen
. udith choonderwoerd den ezemer : Handreiking trafbare indermishandeling

2. auline lomp olitie                                  :  Handelingskader crisis
. udith uijpers eilig Thuis                         : okaal actieoverleg

elen
. nne Hoeksema eclassering                    :  nterventiepalet
. nne Hoeksema eclassering                    :  lacemat
. ianne van tuijvenberg in                 : nformatie-uitwisseling

Leren
. udith uijpers eilig Thuis                          : erken vanuit de visie Veiligheid voorop
. ianca oldervaart vd                             : erspectief van betrokkenen
. ianne van tuijvenberg in                 : ersterken regionale en landelijke netwerken 
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Doen: Handreiking strafbare kindermishandeling

20
• erkgroep ta atiegesprekken opgericht
• ultidisciplinaire, landelijke bijeenkomsten -middag, voorbereiding -

congres
• pdracht voor landelijk projectleider handreiking strafbare kindermishandeling 

gereed implementatieplan  

2020
• mplementatieplan handreiking samenwerken strafbare kindermishandeling 

gereed
• ethodiek ta atiegesprekken wordt uitgeleerd 
• eldingen standaard meldingen T à politie: ontworpen en voorwaarden T 

voor in gebruikname
•  handelingskader gereed
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Doen: Handelingskader crisis / samen op in acuut

e 	 	uur

e uur	politie
	starters
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Doen: Lokaal actieoverleg

20
• plegger ctie -gericht  overleg is afgerond
• plegger is gedeeld binnen regionale netwerken straf-zorg en 

binnen onze organisaties
•  zal anal se van de huidige stand van zaken plaatsvinden 

2020
• an de hand van een anal se bepalen welke ondersteuning 

noodzakelijk is ter bevordering van verdere implementatie 
• aatwerk leveren aan de regio’s 
• eren van elkaar vanuit de regio’s 
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Delen: Placemat en interventiepalet (samen)
20

• rojectleider vanuit reclassering

• onceptuele denkkracht voor ontwerp en ontwikkeling door bureau ebrandt

• oppeling met ‘ nterventiepalet’ mogelijk op achterkant placemat

• Twee inspiratiesessies 2 nov en  dec  met betrokken partners

2020

• erste ontwerp op kleine schaal in regio testen jan feb

• p basis van ervaring en feedback definitief ontwerp maken mrt

• lan voor landelijke invoering onderdeel gezamenlijke deskundigheidsbevordering  

voorjaar

• nventarisatie overzichten van interventies bundelen

• ‘ eiligheidsmaatregelen’ i.p.v. interventies gaat helpen om het interventiepalet in te vullen
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Delen: Informatie-uitwisseling

20
•  voor informatie-uitwisseling tussen politie en T gereed, 

factsheet ontwikkeld in 2020
• erkproces voor  ontwikkeld zodat informatiedelingsvragen 

scherper zijn
• Nog niet zover met handreiking strafbare kindermishandeling en 

handelingskader crisis

2020
• nal se voor informatie-delen op  in 2020 gereed
• rivac -workshops  in 2020
• fstemming en informatiedeling fase na  aanvangen: rondom 

eindbeslissingen van  en  met T
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Leren: werken vanuit visie Veiligheid
voorop!

20 , de visie leeft in onze organisaties. 
• Training en cursussen
• akdag straf-zorg
• Huistentoonstelling 
• elen van ervaringen op diverse manieren
• Gezamenlijk in de week tegen kindermishandeling 

2020 
itdragen van de visie is een doorlopend proces. r zal een tool 

ontwikkeld worden ter ondersteuning van het verder uitdragen van de 
visie met als doel een groter bereik van alle professionals. 
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Leren: perspectief van betrokkenen
20
• nventarisatie stakeholders en brainstorm aanpak
• ertraging in de aanpak
• aakvlakken met ontwikkelactiviteit lacemat, verbinden
• p de vakdag jan 20  wordt aandacht besteed aan het perspectief van 

betrokkenen 

2020
• itwerking mijlpalen en plan van aanpak
• ijeenkomst betrekken perspectief betrokkenen wordt belegd tbv betrekken 

bij activiteiten ontwikkelagenda. etrekken ervaringsdeskundigen. 
• tem en positie kind krijgt vervolg
• rvaringen en resultaten bestaande initiatieven , o.a. inzet 

ta atiegesprekken bij vd als input voor clientperspectief. 
• amenwerking de andere N ’s, bijv. org voor de eugd actieplant 

verbeteren feitenonderzoek 
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Leren: ondersteuning landelijke en regionale netwerken

Regionale netwerken zorg-straf: 
• eigenaarschap door deskundigheidsbevordering en teamkracht 
• afstemming met GHNT via o.a. regionale projectleiders, regionale 

bijeenkomsten

Landelijke netwerk zorg-straf:
• betere communicatie tussen regionaal en landelijk
• gezamenlijke realisatie van verbeteractiviteiten m.b.v. projectmanager en 

procesbegeleider
• financiële organisatie en -structuur beter ingericht
• ‘Veiligheid voorop  georganiseerd’: strategische besluitvorming juni 2020 

over inbedding in reguliere werkwijzen en organisaties
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Uitvoeringsplan 2020

In het kader van “Verder gaan op de ingeslagen 
weg” ligt de focus op “Doen” en de prioriteit op 
het realiseren van de verbetering in de praktijk
van het werk. 165



Begeleiding
n	 	zullen	 atascha	 eeren	en	 eta	 ol an	de	ondersteuning	en	
begeleiding	vanuit	de	ontwikkelagenda	Veiligheid	voorop! sa en	 et	de	
leden	van	het	landelijk	netwerk	oppakken.	
atascha	is	in	septe ber	 	begonnen	als	project anager.	 eta	kan 	
tot	onze	blijdschap 	in	dece ber	 	starten	als	procesbegeleider	en	
tea coach.	 e	zijn	content	dat	daar ee	het	ondersteunende	tea 	
voor	de	regionale	netwerken	en	het	landelijke	netwerk	co pleet	is	en	
dat	we	in	 	de	draad	weer	kunnen	oppakken.	 e	gaan	januari	 	
bij	alle	regio’s	langs.	 e	kunt	uiteraard	ook	zelf	bellen.

a	 an									 :	 	of	ietapol an ipbegeleiding.nl
a a a	 r n :	 	of	natascha deverander anager.nl
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“Op naar 2020”

Er	is	het	afgelopen	jaar	veel	gebeurd	en	een	hoop	
werk	verricht.	Alle	professionals	die	zich	hebben	
ingezet	voor	‘Veiligheid	voorop!’	voor	de	betrokkenen:	
Bedankt	voor	jullie	inzet!

“Op	naar	2020!”

167



Veiligheid 
voorop!
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Basisdocumenten
Praktijkvoorbeelden  

Werkplan Netwerk 
Straf en Zorg 
Oost-Brabant 169



Werkplan

Regionaal Netwerk Straf & Zorg Oost-Brabant

eroen os  Blaauwberg  1  de ember 2020

nhoud

. ol, taak en samenstelling van het (lerend) Netwerk traf en org

. erkwijze en prioriteiten   

. ink naar bestuur en lokale veld en de overlegdrukte 

. rganisatie, voortgang en communicatie
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Werkplan 2021 -2022 Regionaal Netwerk 
Straf en Zorg Oost-Brabant 2

LERENDNETWERK STRAF EN ZORG

. O TAAK EN SA ENSTE ING

2. WERKWIJZE EN PRIORITEITEN

3. BESTUUR EN LOKALE VELD

. RGANISATIE EN VOORTGANG

1.1 et lerend  et er  Stra  en org ost rabant en et rogramma eilig eid ooro

oel an het egionaal et erk tra  en org

De bedoeling: een netwerk vormen op regionaal niveau om huiselijk 

geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade te beperken 

en de vicieuze cirkel te doorbreken. n woord en daad leveren van 

ondersteuning aan en het voortdurend verbeteren van het (werk)proces.

ee leidende principes

. De landelijke visie eilig eid oorop is uitgangspunt: we werken eerst 

en steeds opnieuw waar nodig samen aan de directe veiligheid voor 

betrokkenen en daarna aan risico gestuurde en herstelgerichte zorg 

en doen waar nodig daartoe samen onderzoek naar de feiten. 

. De methodiek van een lerend netwerk: vanuit knelpunten en kansen 

concrete leereffecten en stappen vooruit benoemen, uitgevoerd en 

geborgd door de organisaties zelf. 

m itie

Het gezamenlijk optreden in situaties van onveiligheid verbeteren, beter 

het werk op elkaar afstemmen en zo goed mogelijk samenwerken aan 

het tegengaan van huiselijke geweld en kindermishandeling. 

eelnemers 

Het Netwerk traf en org bestaat uit justitie en zorgpartners , , 

aad voor de inderbescherming, olitie en eilig huis (Noordoost 

Brabant en uidoost Brabant). ok de projectleiders van HN  en de 

org en eiligheidshuizen vragen we aan te sluiten, om zo de link met 

het lokale veld te leggen. lke organisatie zorgt voor n of twee 

deelnemers, die echt gecommitteerd zijn aan het Netwerk en die intern 

kunnen schakelen op tactisch niveau.

Vooral een praktische aanpak

Het Netwerk traf en org is een lerend netwerk, geen aparte 

organisatie. Het Netwerk heeft geen wettelijke status in de keten. Het 

hanteert daarom geen ingewikkelde methodiek voor het lerend 

netwerk, maar een praktische aanpak, waarin iedere partner een actieve 

bijdrage levert. Bespreken van (afgesloten) casuïstiek staat centraal. 
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1.2 et et er  ee t een ta tis e rol

Platform voor benoemen van leereffecten in samenwerking

Tactisch niveau

Het Netwerk is niet strategisch (bestuurlijk) en niet operationeel (ad 

hoc afspraken over aanpassing werkprocessen aan de praktijk), maar 

tactisch: op organisatieniveau leereffecten in de samenwerking 

benoemen, werken aan een gezamenlijke nieuwe aanpak of 

aanpassingen van werkprocessen.

eiderschap in samen erking tonen

Het gaat in het Netwerk echt om leiderschap in samenwerking. Niet om 

regels en nieuwe structuren. Dit Netwerk is er juist om knelpunten op te 

lossen waar structuur en protocollen niet in voorzien. m ook aan de 

voorkant  kwaliteit te kunnen leveren. 

o t po er zie ook volgende pagina

et andere woorden: het gaat bij dit Netwerk om soft power  de wil om 

samen te werken. Niet op basis van macht, maar door te beïnvloeden 

aan de hand van dialoog, inspiratie en inhoudelijk gezag.

estuurlijke ragen

Casuïstiek als leermethode
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chtergrond het et erk tra  en org als een oor eeld an een 

o t Po er et erk

Het gaat in het Netwerk om soft power en de wil om samen te werken. 

Niet op basis van macht ( wij gaan hierover  of wij bepalen hoe het hier 

gaat ), maar door te beïnvloeden. owel in de eigen organisaties, als in de 

onderlinge samenwerking, als in het bredere netwerk van eiligheid en 

org (de link naar het lokale veld).

oft power is een begrip uit de internationale diplomatie: het idee dat 

gezag en invloed op lange termijn effectiever zijn dan ac t en dwang.

Soft power is t e abilit to attract and co-opt  rat er

t an coerce contrast ard power . n ot er words  soft power involves

s aping t e preferences of ot ers t ro g appeal and attraction.

2 21 2 22
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2.1 rie in oudeli e rioriteiten in 2021

et name aan de hand van de drie inhoudelijke thema s wil het 

Netwerk de samenwerking in de praktijk en op tactisch niveau 

verbeteren. 

1. HG op ZSM 

2. Actie-overleg 

3. Kwaliteitsverbetering aan de basis.

Bij de eerste twee prioriteiten gaat het om verbeteracties binnen 

eiligheid oorop. Het gaat er niet om dat het Netwerk de 

projectleiders gaat aansturen, maar dat ze:

• knelpunten wegneemt die invoering bemoeilijken

• uit de invoering lessen trekt voor de ketensamenwerking.

Bij de derde prioriteit gaat het erom de basis van de 

ketensamenwerking te verbeteren. De invoering van de Gefaseerde 

Ketenzorg is daarbij belangrijk. De inhoudelijke verantwoordelijkheid 

daarvan ligt bij het programma HN , maar de verbinding vanuit 

het Netwerk op dit thema is van groot belang om leereffecten te 

kunnen benoemen en daarnaar te handelen. at betreft activiteiten 

kan het gaan om bijvoorbeeld meeloopdagen, gezamenlijke 

trainingen, werkbezoeken, kwaliteitsdagen, multidisciplinaire 

communicatie, et cetera). 

Daarmee telt dit werkplan drie meer methodische prioriteiten. n 

het vervolg kan dat verschuiven naar inhoudelijke prioriteiten. 

n de bespreking van de casuïstiek toch het hart van het lerende 

netwerk zijn de prioritaire thema s uit eiligheid oorop leidend. 

oor ost Brabant is ex-partner stalking daarbij een urgent en 

belangrijk thema.
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2.2 er i e

n elke netwerkbijeenkomst komt steeds een andere prioriteit aan 

bod (naast eventuele actualiteiten). en agendacommissie 

(voorbereidingsgroep) bestaande uit de voorzitters en n of twee 

van de deelnemers (roulerend) pakt de voorbereiding op en zorgt 

voor een lerend netwerk discussie door:

. en inhoudelijk onderwerp (zoals een casus) voor te bereiden en 

te bespreken in het netwerk: hoe is dit gegaan, wat hebben we er 

al van geleerd, wat kunnen we beter doen en wat is daarvoor 

nodig  De thema eigenaren doen eventueel voorstellen voor 

verbeteracties.

. elevante nieuwe ontwikkelingen binnen het thema te delen in 

het Netwerk (nieuw beleid, evaluaties, handreikingen, pilots, 

trainingen, et cetera  dat kan ook op andere momenten 

gedurende het jaar).

• asuïstiek bespreken werkt doorgaans heel goed. ndere 

manieren van bespreken kunnen ook: medewerkers hun 

ervaringen laten delen of verbetervoorstellen laten presenteren,  

wetenschappers uitnodigen, et cetera. Dat is aan de 

voorbereidingsgroep. 

• Het gaat om programmering, niet om (beleid)stukken in te 

brengen. 

• lke Netwerkpartner is zelf verantwoordelijk voor het meenemen  

van de leereffecten naar de eigen organisatie.
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asuïstiek of 

andere 

leermethoden in 

lerend netwerk

erbeterpunten 

benoemen in 

lerend netwerk

erbeterpunten 

implementeren 

in organisaties

erbeterpunten 

implementeren 

erugkoppeling 

ervaringen in 

lerend netwerk

erbeterpunten 

aanpassen in 

organisaties

Verbeelding leer- en verbetercyclus

2 21 2 22
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De relatie van het Netwerk traf en org met het lokale en bestuurlijke veld is om twee redenen belangrijk.

Het is van belang een dat duidelijk bekend is waar het Netwerk voor staat bij bestuurders, zodat er opgeschaald kan worden als er bestuurlijke 

beslissingen nodig zijn en zodat bestuurders ook vragen gaan stellen en advies gaan vragen aan het Netwerk.

De relatie met het lokale veld is uiteraard van belang vanwege de belangrijke plek van de lokale teams (op gemeenteniveau) in het voeren van 

de regie en het opstellen van veiligheidsplannen (wanneer er geen acuut veiligheidsgevaar is) rond huiselijk geweld en kindermishandeling. 

oals recent onderzoek laat zien, moet daar de samenwerking en kennisuitwisseling verbeterd worden.

Dat leidt tot twee opgaven voor het Netwerk:

. bestuurlijke aanhaking bij de twee tuurgroepen HN

. deelname van de twee projectleiders HN  in het Netwerk.

.1 et et er  in relatie tot et lo ale en bestuurli e veld
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estuurlijke aanhaking

r is nu geen evidente bestuurlijke aanhaking voor het Netwerk en 

een nieuw bestuurlijk gremium is niet wenselijk. De aansturing voor 

HN  is programmatisch gezien het  meest logisch als er 

bestuurlijke opschaling nodig is. 

n N  Brabant ligt dat bij het bestuur van het org en 

eiligheidshuis, in  Brabant is er een aparte stuurgroep. r hoeft 

geen formele structurele lijn te worden gelegd (het Netwerk heeft 

immers geen plek in de besluitvormingsketen), maar het Netwerk 

moet er met bestuurlijke vragen terecht kunnen. 

m tot een goede governance in het veld van eiligheid en org te 

komen lijkt het wenselijk dat er na de programmatermijn van HN  

wordt nagedacht over stroomlijning van de bestuurlijke aansturing 

van eiligheid en org: wellicht zelfs samenvoeging van de besturen 

van de eiligheidshuizen, de tuurgroep HN  in  Brabant en de 

rogrammaraad eiligheid en org. 

Het Netwerk traf en org kan dan dienen als adviesorgaan 

(gevraagd en ongevraagd). Dan is tevens de link met het lokale veld 

bestuurlijk geborgd. 

ink met lokale eld

anhaking van de twee projectleiders HN  betekent ook dat er 

naar stroomlijning in de deelname van andere overlegorganen kan 

worden gezocht. Dubbele bezetting in zowel de projectgroep HN  

als in het Netwerk traf en org is niet meer nodig als de 

projectleiders HN  aansluiten bij het Netwerk.

erlegdrukte

ok aparte overleggen van enkele van de vijf partners uit het 

Netwerk (zoals tactisch overleg politie, , ) kan wellicht 

geschrapt of in fre uentie teruggebracht.

.2 oorstellen voor uit er ing van met et lo ale en bestuurli e veld en overlegdru te
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“Courage is what it takes to

stand up and speak; courage is 

also what it takes to sit down 

and listen.”

tergrond: drie voor aarden voor 

su esvolle samen er ing

1. Echt in gesprek willen, iets gezamenlijk willen 

bereiken.

2. Je niet verschuilen achter anderen of het 

systeem, altijd verantwoordelijkheid nemen.

3. Je kunnen verplaatsen in achtergrond en 

verantwoordelijkheden van de ander. 

En dat moet in de operatie 

doorwerken: bewustwording, 

outilleren en communicatie.

2 21 2 22 1
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Voorzitterschap en ondersteuning

De voorzitters hebben een relatief zware rol in het bewaken van 

het lerend karakter van het netwerk. Dat vergt actieve 

programmering en goed aanhaken op landelijke ontwikkelingen. 

De voorbereiding op de Netwerkbijeenkomsten wordt gedaan 

door de voorzitters met elke keer n of twee roulerende 

Netwerkpartners.

Het Netwerk heeft ondersteuning nodig op een aantal 

secretari le en communicatietaken: 

• bijeenkomsten beleggen

• voorbereidende afspraken maken

• actielijst en afspraken vastleggen

• zorgen voor schriftelijke terugkoppeling uit het Netwerk die 

makkelijk deelbaar is met de eigen organisatie

• ommunicatiekanalen die behulpzaam kunnen zijn om de 

doelen van het netwerk te dienen. 

Naar schatting gaat het om een inzet van in totaal circa n tot 

twee dagen per maand. Deelnemers ondernemen actie om die 

taken te beleggen, hetzij vanuit de eigen organisaties, hetzij door 

aanvullende (subsidie) middelen aan te spreken.

Programmaring in Jaarkalender

Het Netwerk komt circa zes keer per jaar bij elkaar. lk jaar 

evalueert het Netwerk haar eigen functioneren. Daarvoor doen 

twee Netwerkpartners in overleg met de voorzitters de 

voorbereiding. an de orde zijn werkwijze, effectiviteit 

(implementatie van eiligheid oorop), inhoudelijke agenda van 

het Netwerk en de verbinding van het Netwerk met het veld.

Voortgangsjournaals

m de voortgang van de prioriteiten en leereffecten te 

monitoren, hanteert het Netwerk voortgangsjournaals.

4.1 rganisatie en voortgang
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4.2 Samenvattend: beoogde resultaten eind 2021

• Betrokken partijen in het Netwerk werken beter samen om 

huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen: er is 

goed overleg op tactisch niveau, er worden verbeteringen en 

leerpunten benoemd en professionals uit de verschillende 

organisaties weten elkaar beter te vinden.  

• Betrokken partijen ervaren het Netwerk als inspirerend, staan 

open voor elkaars inbreng op de eigen werkprocessen en zijn de 

werkwijze (doorlopend op zoek naar leereffecten vanuit de 

bestaande praktijk) van het Netwerk als vanzelfsprekend gaan 

beschouwen.

• De (vertrouwelijke) besprekingen van ontwikkelingen en 

casuïstiek leiden daadwerkelijk tot verbeteringen in de praktijk 

van het werk van de professionals. Dat leidt ook merkbaar tot 

betere resultaten in de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling.

• Het Netwerk is, op basis van inhoud en praktijk, invloedrijk op 

andere tafels op het gebied van zorg en veiligheid. Het Netwerk 

draagt zo merkbaar bij aan de versterking van de samenwerking 

tussen de  regionaal werkende instellingen en het lokale veld 

(goede initiatieven te versterken, gesprekspartner zijn, kennis 

bevorderen en delen et cetera).
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Basisdocumenten
Praktijkvoorbeelden  

Heel het land 
gaat voor 
Veiligheid Voorop!

Publicatie november 2019, auteur communicatie Politie, 
in opdracht van Programma Eén aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling van de politie
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Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

https://vng.nl/artikelen/veiligheid-voorop-programma-ghnt#ontwikkelagenda


2   Veiligheid voorop!

“Het zijn niet alleen de zaken met kinderen bij wie 
je negen botbreuken zag. Niet alleen het kind dat 
van een at as gevallen’. Het zi n ook de zaken 
die zich a spelen onder de oppervlakte. De hele 
ijsberg, en niet alleen de top. Het zijn ook zaken 
waarbij bewijs moeilijker te leveren is. En juist bij 
die zaken kunnen we als politie waardevol zijn: door 
signalen te herkennen en vaker een extra stap extra 
te zetten. Bijvoorbeeld over de drempel van de 
voordeur.”

Sanne Kraayeveld, politiekundige bij de Eenheid Noord-
Nederland, was tien jaar gezinsvoogd vanuit Jeugdzorg 
voordat ze de stap naar de politie zette. Door haar erva-
ring als gezinsvoogd is ze zich bewust van wat verwaar-
lozing en mishandeling doet met een kind. “En als je die 
bewustwording hebt, dan zet je altijd een stap extra. 
Nu is ze werkzaam als specialist kindermishandeling in 
Noord-Nederland.”

Buikpijn
In het hele land zijn we allemaal bezig de aanpak kinder-
mishandeling te verbeteren. In de Eenheid Noord-
Nederland hebben ze daarvoor de FO KIMI ingericht. 
De e frontoffice eeft een monitorende en vooral 
ondersteunende functie voor collega’s in het veld. 
Sanne: “We zijn er om collega’s te helpen bij zaken 
met kindermishandeling. Want die vinden we allemaal 
vreselijk. Maar we vinden het ook ontzettend moeilijk 
om bij zulke casussen verantwoordelijkheid te dragen 
en door te pakken.” 

Herken je dit: dat je bij een zaak van huiselijk geweld 
met buikpijn de deur achter je dicht trekt? Je weet dat 
de verwaarlozing en mishandeling doorgaan, maar je 
weet niet wat je kunt doen. “Je vastbijten in een zaak, 
in iedere buikpijnzaak, dat is het enige wat je kunt 
doen. Eigenaarschap nemen en voelen, en delen met 
samenwerkingspartners. Niets doen is gewoon geen 
optie,” zegt Sanne.

“Zo was er een melding over een dronken minderjarige 
jongen die thuisgebracht werd door de melder. Moeder 
doet open en is kwaad, trekt de jongen aan zijn haren 
en geeft de melder een trap na. In dit geval belde de 
melder enkel om het vast te laten leggen. Je kunt het 
hierbij laten, maar je kunt je ook afvragen: waarom 
is een minderjarige jongen dronken? Waarom wordt 
moeder boos op de melder? Als FO KIMI nemen we 
contact op met de operationeel expert van het basis-
team, niet om met de vinger te wijzen, maar om samen 
te bedenken: moeten we niet meteen doorpakken met 
Veilig Thuis of een melding maken? En wat kunnen we 
nog meer doen?”

Als je het buikpijngevoel herkent, weet je ook dat het 
niet gemakkelijk is om altijd daadkrachtig op te treden. 
En dat maakt het zo moeilijk. Maar onderneem altijd 
actie, zet de extra stap, ook als andere collega’s dit 
niet doen. En bespreek een niet-pluisgevoel altijd met 
je team of met Veilig Thuis.

aandeli ks actieoverleg samen erkings
partners
Sanne en haar collega’s voeren maandelijks actie-
overleg met un  officier van justitie, eilig uis en 
de Raad voor de Kinderbescherming om complexe 
casuïstiek te bespreken. “Soms neem ik de casus 
letterlijk mee door een audio te laten horen. Resultaat: 
iedereen tot op het bot verontwaardigd. Maar de vraag 
blijft: wat kunnen we doen? Simpel antwoord: aan de 
slag! Alleen als we samenwerken, kunnen we de juiste 
zorg voor het slachtoffer bieden.”

Doordat er korte lijnen zijn met Veilig Thuis en ande-
re samenwerkingspartners, slaan ze makkelijker de 
handen ineen: “Vanuit de gezamenlijke visie Veiligheid 
voorop! trekken we samen op en gaan we het liefst 

is het delen van informatie en het maken van afspraken 
waarop je elkaar kunt aanspreken.”

Wi  zi n de oren en ogen van de maatschappi  
en komen ook zonder afspraak”
Sanne vertelt over een ander praktijkvoorbeeld: “Ruzie 
in een gezinswoning, ’s nachts. De buren worden er 
wakker van. Collega’s gaan erheen. Ruziënde buren: 
“Niks aan de hand.” En de collega’s vertrekken weer.” 
Sanne vervolgt: “Ik heb dan zoveel vragen. We weten 
uit eerdere meldingen over dit gezin dat er vier kinde-
ren zijn. Hoe kan het dat er ‘niets aan de hand is’ als 
de buren wakker worden van geschreeuw? Wat maakt 
dat we niet kijken of de kinderen veilig zijn? Wij zijn en 
blijven de oren en ogen van de maatschappij, juist op 
de momenten dat we onverwacht achter de voordeur 
kunnen komen. Dat geeft ons zoveel meer informatie 
dan bij een geplande afspraak waarbij onveiligheid 
veel moeilijker te signaleren is.”

Sannes boodschap? 
“We moeten stoppen met die professionele afstand. 
Laten we het juist meer persoonlijk maken: het is van 
ons allemaal!”

Met de hand op haar hart zegt ze: “Ik weet zeker 
dat iedereen het met mij eens is dat ieder geval van 
kindermishandeling er één te veel is. Maar niet iedere 
collega weet hoe ermee om te gaan. Daarom bieden 
we ondersteuning, bijvoorbeeld in de vorm van onze 
FO KIMI.” 

p de hoogte bli ven?
Benieuwd naar het werk van Sanne? Zij maakt ieder 
kwartaal de KIMI-krant. Stuur een bericht naar kinder-
mishandeling.noord-nederland@politie.nl en ontvang 
de krant ook. Sanne: “Iedereen mag altijd meedenken, 
wij zijn bereikbaar.”

Tips van Sanne
• Ga vaker naar binnen bij de mensen, juist op onver-

wachte momenten.
• Als je binnen bent, neem dan vooral een kijkje in 

de slaapkamers.
• Maak foto’s van de situatie.
• Maak altijd een VT-melding op. Ook als er al 

hulpverlening bij het gezin betrokken is.
• Bij letsel: laat dit zo snel mogelijk door een 

forensisch arts vastleggen.

Sanne voegt tot slot toe
“Het ligt niet aan jou als het niet lukt. Maar houd het 
niet voor jezelf, deel vooral je ervaringen.”

“Onderneem altijd actie, 
zet de extra stap, ook 
als andere collega’s dit 
niet doen. En bespreek 
een niet-pluisgevoel 
altijd met je team of met 
Veilig Thuis.”

Het is van ons allemaal

oop e tegen een acuut 
onveilige situatie aan? 
Bel Veilig Thuis (24/7 bereikbaar op 

0800-2000) en de OPCO/ OvD(-R)

voor afstemming.

samen met Veilig Thuis ter plaatse. Een gouden regel 
is het delen van informatie en het maken van afspraken 

voor afstemming.

oop e tegen een acuut 
onveilige situatie aan? 

Sanne Kraayeveld

Colofon
Dit is een productie van het programma Eén 
aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
in samenwerking met de dienst Communicatie 
van het PDC.

©Politie 2019 
Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen 
zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Kijk voor meer informatie over Huiselijk geweld 
en Kindermishandeling op de intranetpagina 
Huiselijk geweld.

Gebruik ook de webapp Huiselijk geweld 
voor informatie en praktische tips die je kunt 
toepassen op alle incidenten van huiselijk 
geweld. 
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“Door samen 
te werken 
kunnen we 
het geweld 
stoppen”

Pauline Klomp, programmamanager Eén aanpak 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, is 
vastberaden: “Door samen eerder en beter op 
te treden bij incidenten kan je geweld duurzaam 
stoppen.”

“Veiligheid Voorop! is gemaakt door en voor 
collega’s, dat is de kracht van de aanpak. De 
methode is niet dichtgetimmerd, het geeft 
agenten juist veel professionele ruimte. Naast 
vaste sta en ijn soms s ecifieke sta en nodig, 
bijvoorbeeld als het gaat om ex-partnerstalking.”

In deze krant zijn collega’s aan het woord. 
Zij delen hun verhalen uit de praktijk: hoe 
ga je om met zaken van huiselijk geweld en 
kindermishandeling? Hoe breng je betrokkenen 
weer in veiligheid? Welke aanpak werkt en 
waarom? Eén ding is duidelijk: onderneem altijd 
actie, want: Veiligheid Voorop!

Pauline Klomp
programmamanager

Heel het land gaat voor 

Veiligheid Voorop!
Bij acuut onveilige situaties gaan in ieder geval politie 
en Veilig Thuis samen ter plaatse. Dat gebeurt op 
steeds meer plaatsen in het land. 

De politie rijdt pas weg als iedereen veilig is
Nicole Jansen, landelijk projectleider Eén aanpak 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling: “In Limburg 
legt de meldkamer na een 112-melding van huiselijk 
geweld contact met Veilig Thuis. De meldkamer stuurt 
de politie ernaartoe om voor de directe veiligheid te 
zorgen en vraagt Veilig Thuis ook naar het adres te 
gaan. Ter plaatse bespreken Veilig Thuis en de politie 
wat zij weten over het gezin, waarna Veilig Thuis een 
eerste veiligheidsbeoordeling maakt. Zo kunnen zij 
goed bepalen welke maatregelen genomen moeten 
worden.”

Waarom is het belangrijk dat dit meteen ter plaatse 
gebeurt? Nicole: “Door informatie direct te delen, 
kan je sneller en effectiever de veiligheid in een gezin 
herstellen. De politie rijdt pas weg wanneer zeker 
is dat iedereen veilig is.”

Wendbaar en ti de ci nt
Michelle Vrancken, manager Veilig 
Thuis Zuid- en Midden-Limburg: “Als 
wij meteen tijdens het incident bij het 
gezin thuis komen, zien we beter hoe 
de verhoudingen liggen. Dat is 
essentiële informatie voor ons om, 
zowel vanuit straf als zorg krachtig 
en doeltreffend op te treden. We 
houden de lijnen kort, ook om 
verantwoord met onze schaarse 
capaciteit om te gaan. We blijven 
wendbaar en kunnen zo het 
geweld eerder stoppen. Dat 
levert de collega’s uiteindelijk 
ook tijd op.”

Overal staat Veiligheid Voorop!
Limburg is niet de enige plek waar politie en Veilig 
Thuis in het eerste uur van de crisis samen optrekken. 
Overal in het land ontdekken teams welke aanpak bij 
huiselijk geweld het best werkt. Altijd geldt: Veiligheid 
Voorop!

Nicole: “Eind 2019 wisselen we ervaringen uit: wat 
werkt en wat niet? Zo krijgen collega’s overal in het 
land handvatten en inspiratie om samen te werken bij 
acuut onveilige situaties.” 

Kijk op de kaart waar de 
praktijkverhalen uit deze 
krant vandaan komen.

Beverwijk

Haarlem

Utrecht

Lelystad

Den Haag

Groningen

Venlo

Sittard

Samen op in acuut

Samen op in acuut

Samen op in acuut

- Samen op in acuut
- LEC-EGG Actieoverleg

Aanpak kindermishandeling

Veiligheid Voorop! in de praktijk

Veiligheid Voorop! in de praktijk
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4   Veiligheid voorop!

atrick van eel, 
wijkagent bij de Eenheid 

idden ederland, 
krijgt op maandagavond 
een melding: stalking 
in relationele sfeer. 
“Het voelde onveilig. 
Het slachto er, een 
Afghaanse vrouw, 
vertelde mij dat ze door 
een onbekend persoon 
gestalkt wordt. De 
stalker drong haar huis 

binnen en sloeg de vrou  knockout. Hi  nam ook 
oto’s en dreigde deze openbaar te maken.  atrick 

gaat verder: “Toen ik ter plaatse kwam, was er 
niemand anders thuis. Maar ik wist al dat ze een 
zoontje van 12 heeft. Ook dat maakte de situatie 
voor mi  onveilig. Ik belde direct eilig Thuis zodat 
we samen kunnen onderzoeken hoe we de vrouw en 
haar zoon in veiligheid kunnen brengen.”

Maar de vrouw slaat alle hulp af. “Mijn familie mag 
dit beslist niet weten”, vertelt ze. Patrick: “Blijkbaar 
is er sprake van eer. En dat verandert de situatie. 
Als de familie-eer niet op het spel stond, dan had ik 
evengoed actie ondernomen om haar en haar zoontje 
te beschermen. Maar in dit geval kon dat de situatie 
alleen maar onveiliger maken.”

Wat moet ik doen als ik een melding 
huiseli k ge eld kri g?
Patrick: “Dat hangt van het soort melding af. Een 
goede inschatting maken is heel belangrijk. Je doet 
aan opsporing door van tevoren zo goed mogelijk 
geïnformeerd naar de locatie te gaan. Ter plekke 
stel je jezelf open voor onderbuiksignalen. Train je 
waarnemingsvermogen en gebruik je zintuigen: wat 
zie, hoor, voel en ruik ik? Wie zijn er aanwezig? Wat 
gebeurt er om me heen? Is de situatie acuut onveilig?” 

Hoe weet ik wanneer een situatie 
acuut onveilig is?
Patrick: “Veilig Thuis bepaalt uiteindelijk wanneer iets 
acuut onveilig is of niet. Maar wij zijn wel de eerste die 
ter plaatse gaan en dus een belangrijke bron van infor-
matie voor Veilig Thuis. In combinatie met contextinfor-
matie (wat weet ik over de familie, over het adres en wat 
staat er in onze systemen?) en wat je ter plekke aantreft 
(wat zegt mijn onderbuikgevoel?), maak je een inschat-
ting van de situatie. Vertrouw op je kennis én gevoel.”

ag ik alti d eilig Thuis bellen?
Patrick: “Ja. Iedereen mag altijd Veilig Thuis bellen. 
In de meest ideale situatie komt een collega van 
Veilig Thuis zelfs meteen ter plaatse.”

Tip: Twijfel je wat je moet doen? Je kunt ook altijd 
terecht bij de taakaccenthouder in jouw team.

n daarna?
Samen met Veilig Thuis nemen we veiligheidsmaat-
regelen: wat helpt hier om het geweld te stoppen? 
Dit is waar samenwerkingspartners in beeld komen: 
denk bijvoorbeeld aan SAVE (Samen Veilig), het OM 
en de Raad voor de Kinderbescherming.

Tip: Zorg dat je weet wie de lokale partners zijn. “Zo 
kan ik in Lelystad bijvoorbeeld terecht bij verschillende 
zorggroepen en de wijkzorg,” zegt Patrick.

Wanneer schakel ik de D  in?
Patrick: “Dat is afhankelijk van het misdrijf. Bij de 
Afghaanse vrouw was de stalking serieus en ernstig: 
een zaak voor de districtsrecherche (DR). Ook bij 
kindermishandeling waar letsel is, schakelen we direct 
de DR in. En bij zedenmisdrijven schakelen we de 
zedenpolitie in. Deze afdelingen zijn namelijk gespecia-
liseerd, hebben meer mogelijkheden en hebben boven-
dien een eigen officier van justitie.

eer tips van atrick
• Doe de kindcheck: controleer fysiek of er een kind 

aanwezig is en zorg dat het veilig is.
“Ik was als eerste ter plaatse bij een ruzie tussen 
een man en een vrouw. Ik wist dat daar een meisje 
van 1 jaar zou moeten zijn, maar het bleek dat ze al 
was meegenomen door iemand ter bescherming. 
Voor de volledigheid van de contextinformatie is 

Knockout geslagen, 
maar slachto er il 
geen hulp

Veiligheid voorop! in de praktijk:

Onderneem altijd actie!
Kenmerken van huiselijk geweld en kindermishandeling Belangrijk!

Acties bij élke melding huiselijk geweld en kindermishandeling

Doe de kindcheckBel Veilig Thuis:
0800-2000

Ga eerdere 
registraties na 
over betrokkenen

Draag de zaak warm over

18
3

89

•  Angst
• Dreiging
•  Lichamelijke en/of geestelijke 

verwaarlozing en/of letsel

Binnen relationele sfeer, in familieverband 
of in een afhankelijkheidsrelatie 
Let op! Bij eergerelateerd geweld kunnen 
meerdere verdachten zijn.

Denk aan: 
•  gezinssamenstelling
•  betrokkenheid andere familieleden
•  geschiedenis 
•  angst betrokkenen
•  zelfredzaamheid betrokkenen
•  middelengebruik
•  (vuur)wapengebruik en -bezit

•  Is hier een kind aanwezig? 
•  Is het veilig voor dit kind?
•  Is het acuut onveilig of is er meer tijd 

voor onderzoek en afstemming?

Vraag goed door

Raadpleeg daar de politiesystemen voorStem samen af welke interventie 
(straf/zorg) nodig is in het kader 
van de veiligheid

Bijvoorbeeld foto’s letsel en vernielingen 
in de woning, buurtonderzoek (zoveel 
mogelijk samen met Veilig Thuis)

Bespreek met betrokkene wat 
hij of zij zelf kan doen

Ga pas weg of laat betrokkene 
pas vertrekken als je weet dat 
iedereen veilig is

Verzamel
bewijsmateriaal

Zorg voor opvolging

Maak altijd een VT-melding op

Programma ‘Eén aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling’. In aansluiting op de 

ontwikkelagenda van het netwerk straf-zorg.

Integrale aanpak:

De aanpak Veiligheid Voorop geldt in alle 
gevallen van GIA (geweld in afhankelijkheids-
relaties). Sommige vormen vragen extra actie. 

aadpleeg voor de e tra acties de speci eke 
instructies. Bij ex-partnerstalking klik hier.

Neem veiligheidsmaatregelen
(Acuut onveilig? Strafbaar feit = aanhouden, tenzij)

Veiligheid voorop! in de praktijk:

Onderneem altijd actie!

Patrick van Geel

Integrale aanpak:

Veiligheid voorop!

Structureel onveiligAcuut onveilig Handel zo vroeg mogelijk samen met 
Veilig Thuis en het Openbaar Ministerie

1 1

2 2

3 3

4 4

5

Fysieke veiligheid VT-melding

Motorkapoverleg
(veiligheidsbeoordeling)

Informatie wordt 
gecombineerd

(Gezamenlijk) Onderzoek Veiligheidsbeoordeling
(kan alsnog acuut worden)

Veiligheidsmaatregelen
(strafbaar feit = aanhouden, tenzij)

Veiligheidsvoorwaarden en/
of -maatregelen obv veiligheidsplan 

Niet meer acuut? > naar ‘structureel onveilig’ Wil je meer informatie kijk op intranet: 
de onderwerppagina van huiselijk geweld (klik hier)

... dan risicogestuurde zorg, dan herstelgerichte zorg

Meer informatie

Programma ‘Eén aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling’. In aansluiting op de 

ontwikkelagenda van het netwerk straf-zorg.
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ehmet over zi n eerste zaak
Een 21-jarig ongehuwd Turks meisje is zwanger. 
“Als mijn familie dit te weten komt, dan doden ze 
mij en mijn baby”, zegt het meisje tegen Mehmet. 
Ze wilde aanvankelijk haar identiteit niet prijsgeven, 
maar uiteindelijk vertrouwt ze Mehmet. “Ik ging in 
burgerkleding naar haar toe. Want, de politie hoort nu 
eenmaal niet bij de wij-groep die in deze culturen sterk 
aanwezig is. Ik verwachtte dat zij mij in burger sneller 
zou vertrouwen, en dat klopte. Ik kon haar helpen.” 
Via Mehmet wordt zowel het meisje als de baby in 
veiligheid gebracht.

Willem: “Samenwerkingspartners betrekken en het 
volgen van de vaste aanpak biedt houvast. En deel 
je kennis. Inmiddels hebben we via het LEC-EGG 
duizenden collega’s bereikt. Zo ontstaat een blijvend 
sneeuwbaleffect en dat legt de basis voor een vangnet 
van mensen met kennis over onze aanpak. Bovendien 
heeft elke eenheid een coördinator EGG, zoals 
Mehmet, op wie collega’s kunnen terugvallen.” 

Neem eerst veiligheidsmaatregelen
Willem: “Kijk bij eergerelateerd geweld verder dan 
alleen de huiselijke kring. Een neef, dorpsgenoot maar 
ook een onbekende in de moskee kan een meisje 
aanspreken op vermeend seksueel wangedrag.

Willem geeft een voorbeeld: “Een meisje van 19 is 
zoek en de hele familie verschijnt op het bureau. 
Misschien weet jij dat het meisje zich bij haar (voor 

“Bij EGG zijn plegers ook slachtoffers van het lot. 
Daarom zit de oplossing in participatie van zowel 
het slachtoffer als de dader en alle betrokkenen.”

“Als mijn familie dit te weten komt, doden ze mij 
en mijn baby”

Mehmet Sinan is coör-
dinator eergerelateerd 
geweld (EGG) bij de 
Eenheid Noord-Holland.

Willem Timmer is hoofd 
Landelijk Expertise 
Centrum Eergerelateerd 
Geweld (LEC-EGG).

Veiligheid voorop!
... dan risicogestuurde zorg, dan herstelgerichte zorg

Misschien weet jij dat het meisje zich bij haar (voor Eenheid Noord-Holland. Geweld (LEC-EGG).

Over de laatste tip vult Willem aan: “Investeer in relaties 
met sleutelfiguren in de gemeensc a . iets rond in 
je wijk en maak met iedereen een praatje. Bezoek een 
thuiswedstrijd van de voetbalclub of ga eens thee 
drinken in de moskee. En dat kan ook in burger.”

Tips
• Zorg altijd eerst voor het slachtoffer, ga pas 

weg als de situatie veilig is.
• Maak gebruik van een onafhankelijke tolk, 

dus niet een familielid, vriend of kennis van de 
betrokken familie.

• Doe liever geen buurtonderzoek, want hoe 
minder mensen ervan weten, hoe beter.

• Lees dagelijks query’s uit en draag bij aan 
vroege opsporing en preventie.

• Registreer zorgvuldig, denk aan de 7 W’s.
• Investeer in vertrouwen in je wijk.

Wat is ?
EGG is geestelijk of lichamelijk (dreigend) 
geweld in reactie op (dreigende) schending van 
de eer van betrokkenen of familie. Voorbeelden 
zijn huwelijksdwang, eerwraak of gedwongen 
zelfmoord. Groepsdruk speelt altijd een grote rol 
bij EGG. 

Tip!
Zoek op Kompol naar ‘EGG’ en vind onze vaste 
aanpak en de checklist EGG. Voor externen is 
deze informatie ook beschikbaar op politie.nl 
onder het thema ‘Geweld’. 

de familie geheime) vriend bevindt, maar dit tegen 
de familie zeggen kan ernstige gevolgen hebben.” 
Wat doe je dan wel? “Tijd rekken en onderzoeken of 
de eer van de familie bedreigd wordt. Neem eerst 
veiligheidsmaatregelen. Misschien moet het meisje 
wel ondergebracht worden in een opvang. Had je 
direct het meisje opgespoord en naar huis gebracht: 
dan had de veiligheid van het meisje ernstig in gevaar 
kunnen komen.”

signalen zien vraagt een speciale bril
Mehmet leert collega’s een andere bril op te zetten 
bij zaken waar mogelijk sprake is van EGG: “Anders 
zie je cruciale signalen over het hoofd.” Een signaal 
van EGG kan zijn dat familieleden angst uitspreken 
voor ‘wat de gemeenschap ergens van zal denken’: 
“Mijn dochter komt altijd te laat thuis!”, “Ze is een 
schande voor de familie!” of “Wat als iedereen 
weet wat zij heeft gedaan?” Een ander signaal is 
non-verbale communicatie. Mehmet: “Heeft een 
slachtoffer van huiselijk geweld een laag zelfbeeld of 
zelfmoordgedachten? Dat zou kunnen wijzen op EGG.”

Willem legt uit dat iedere aanpak uniek is: “Soms 
bestaat et idee dat een aak van  er definitie 
een collega met een multiculturele achtergrond vraagt. 
Maar het kan net zo goed zijn dat een slachtoffer juist 
niet wil spreken met iemand uit de eigen doelgroep. Of 
de betrokken politiemedewerker loopt zelf risico door 
zich te mengen met een probleem in de (bekende) 
gemeenschap. Belangrijk is daarom dat we nooit uit 
automatisme een EGG-zaak aanvliegen, maar dat we 
per casus samen methodisch blijven werken en ons 
situatie e ibel o stellen.

Samenwerken gaat beter
“Tegenwoordig gaat de samenwerking met partners veel 
beter,” vindt Mehmet. “In de tijd van mijn eerste casus 
was het meer afwachten wie de regie in handen nam. 
Bovendien zijn er nu meer hulptroepen beschikbaar.” 
Zo heeft VT altijd casemanagers die EGG-opgeleid zijn. Zo heeft VT altijd casemanagers die EGG-opgeleid zijn. 
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6   Veiligheid voorop!

Iedere dinsdagochtend zitten ze in Utrecht 
samen om de tafel: politie, Veilig Thuis en het 
OM. Op de agenda staan zaken met grote 
veiligheidsrisico’s, onder andere stalking
zaken. Hoe pakken ze die aan? 

Casus Monique en Paul
Monique en Paul hebben een zoontje. Ze gaan uit 
elkaar en er komt een omgangsregeling voor het kind. 
Monique gaat op internet op zoek naar een nieuwe 
liefde en gaat met twee mannen daten. Monique en 
Paul hebben vanwege het zoontje contact met elkaar 
en zo weet Paul van haar nieuwe liefdes. Hij kan dit 
alles niet verkroppen en gaat Monique stalken. Daar 
blijft het niet bij, ook haar ouders en vriendinnen valt 
hij lastig. Monique doet meerdere keren aangifte. Maar 
Paul stopt niet, hij wil koste wat het kost haar kwetsen, 
direct of indirect. Hij gaat steeds verder en gaat ook 
haar ex en haar dates stalken. Als deze dreigbrieven en 
messen toegestuurd krijgen is de maat vol.

Een stalker wil contact met het slachtoffer en doet daar 
alles voor. Het begint onschuldig met bellen of met het 
sturen van berichten en bloemen. Dit kan overgaan tot 
ernstiger vormen en strafbare feiten, zoals bedreiging, 
vernieling, brandstichting of geweld. Stalking kan 
jarenlang doorgaan, soms zelfs met de dood tot 
gevolg. Het is dan ook belangrijk om snel in te grijpen. 
Stalkingzaken tussen ex-partners zijn vaak het heftigst, 
de kans op geweld is daar groot. Als er kinderen bij 
betrokken zijn, maakt dat de zaak helemaal moeilijk. De 
ex-partners moeten immers op de een of andere manier 
contact hebben over de omgang met de kinderen. 

Om de problemen en risico’s aan te pakken, treden 
politie, Veilig Thuis en het OM gezamenlijk op.

Het actieoverleg
De drie partijen vinden elkaar in het actieoverleg. 
Tijdens dit overleg bespreken zij welke acties ingezet 
kunnen worden om het stalkinggedrag te doen 
stoppen. En dat alles zo snel, adequaat en veilig 
mogelijk. Centraal motto hierbij is: Veiligheid Voorop! 
Veiligheid voor het slachtoffer, de professional en de 
overige betrokkenen. Zo’n overleg bestaat al langer, 
maar is nu efficiënter en consequenter dan vroeger. De 
medewerkers van Veilig Thuis hebben de bevoegdheid 
om beslissingen te nemen en bij acuut onveilige 
situaties doen zij dat al direct tijdens het actieoverleg. 
Dat betekent dat er direct afspraken gemaakt worden 
en iedereen direct in actie komt. En als er sprake is van 
strafbare feiten kan de officier van justitie, als dat nodig 
is, ook direct dwangmiddelen inzetten. 

Een van de deelnemers aan het actieoverleg is Sandra 
Jongerius, coördinator Huiselijk geweld in Utrecht 
en zij legt uit: “Het is een actieoverleg waarin we 
concreet bespreken hoe we samen zaken aanpakken, 
welke acties nodig zijn en wie wat doet.” Vanuit Veilig 
Thuis zitten gedragswetenschapper Aniek Voet en 
een maatschappelijk werker aan tafel. Het OM wordt 
vertegenwoordigd door de officier van justitie met de 
portefeuille Huiselijk geweld. 

Sandra: “We moeten als politie niet de illusie hebben 
dat wij stalkingzaken alleen kunnen oplossen. Dat is 
absoluut niet het geval. Wij hebben de andere partijen 
hard nodig.” Aniek voegt toe dat het omgekeerde ook 
het geval is. “Als wij bij een slachtoffer of pleger langs-
gaan en de situatie is zo onveilig dat onze medewer-
kers zelf risico lopen, dan wil je dat wel vooraf weten.” 

In zulke gevallen gaan Veilig Thuis en politie samen op 
huisbezoek. 

Beide dames zijn enthousiast over de samenwerking. 
Sandra: “We versterken elkaar. Medewerkers van 
Veilig Thuis zijn andere typen mens dan politiemensen. 
Zij kijken anders naar zaken, zij kijken vanuit de zorg-
kant en dat doen wij nog te weinig.”

Kracht van het overleg
Het actieoverleg bestaat uit een kleine, vaste kern 
en is open en laagdrempelig. Het is een kwestie van 
kennen en gekend worden. Sandra: “Tijdens het 
overleg spreken we af wat een ieder vanuit de eigen 
rol kan doen in concrete situaties. Doordat we iedere 
dinsdag met een vaste kern bij elkaar komen, kennen 
we elkaar steeds beter en weten we wat we aan elkaar 
hebben. Als iets niet goed loopt, spreken we elkaar 
daar ook op aan. De kracht zit in het feit dat we snel een 
actieplan kunnen maken. Daar hoeven we ook niet voor 
te wachten tot de volgende dinsdag.” 

Informatie delen, tenzij
De vraag of informatie wel gedeeld mag worden, leidt 
niet vaak tot problemen. Sandra is daar open over: 
“We mogen als politie best veel informatie delen, zeker 
bij acuut onveilige situaties.” Aniek beaamt dit: “Wij 

hebben contact met de omgeving van het slachtoffer 
of de pleger: hulpverleners, huisarts, school. Daar zit 
ook privacygevoelige informatie tussen en dan wegen 
we altijd goed af wat wel en wat niet gedeeld mag 
worden.” Voor alle partijen geldt: delen, tenzij.

Terug naar de casus
In de stalkingzaak van Monique en Paul traden politie, 
VT en OM samen op. Resultaat? Monique en haar 
zoontje konden in veiligheid gebracht worden in een 
opvanghuis en Paul kreeg een contactverbod.

Wat moet beter?
Als een slachtoffer tijdelijk op een ander adres is 
ondergebracht en weer terugkomt, dan loopt de 
communicatie tussen hulpverleners en politie niet 
altijd even soepel. Er is geen sprake meer van een 
crisissituatie en daardoor komt de casus niet meer op 
de agenda van het actieoverleg. Bovendien zijn er dan 
vaak ook andere partijen bij betrokken, waardoor de 
korte lijntjes er niet meer zijn en informatie mogelijk 
verloren gaat. Die overdracht kan beter, daar is echt 
winst te behalen. Tot slot zou het mooi zijn als ook de 
Raad voor de Kinderbescherming en de Reclassering 
aansluiten bij het actieoverleg, zodat we alle expertise 
en mogelijkheden binnen het netwerk zorg en straf 
optimaal kunnen benutten. 

Samen in actie

De gouden regels voor een actieoverleg
• Een zo klein mogelijke vaste kern van deelnemers

• Wekelijks samen om de tafel

• Elkaar snel kunnen vinden als het nodig is

• Elkaar aanspreken op gemaakte afspraken

Veiligheid voorop!    5

• Huiselijk geweld is de meest voorkomende vorm van 

geweld in onze samenleving.

• emiddeld vinden er  incidenten huiseli k ge eld 

plaats voordat een slachto er de eerste aangi te o  

melding doet.

• Na een stopgesprek met een stalker is de kans meer 

dan  procent dat het stalken ophoudt.

•  In de webapp huiselijk geweld staat informatie en 

praktische tips over de aanpak van huiseli k ge eld. ie 

https ebapps.politieacademie.nl huiseli kge eld.

• ind  zi n een elearning en pro check 

Huiseli k ge eld beschikbaar.

het goed om dit soort dingen te weten. Zijn er 
kinderen bij betrokken? Let dan ook op signalen 
zoals bijvoorbeeld te grote kleding, geen jas in de 
winter, onverzorgd haar of de afwezigheid van een 
traphekje. Vermoed je verwaarlozing of kindermis-
handeling? Je kan ook de jeugdagent inschakelen 
voor advies.”

• Schakel bij letsel bij kinderen de forensisch arts in. 
“Mijn eigen zoontje zit onder de blauwe plekken. 
Klimmen, klauteren, wild spelen: je kent het wel. 
Bij sommige collega’s zouden alarmbellen afgaan 
als ze mijn zoontje zien, denk ik. Maar soms zijn 
blauwe plekken bij een klein kind heel logisch ver-
klaarbaar, soms niet. Schakel bij letsel bij kinderen 
altijd de forensisch arts in, want die kan inschatten 
of de verwondingen opzettelijk zijn toegebracht.”

•  Probeer niet te tunnelen op één verhaal. 
“Ik benaderde een bejaarde man ooit als dader, 
onterecht. Voor mij was er op dat moment geen 
twijfel over mogelijk: hij had zijn vrouw bont en 
blauw geslagen. Achteraf bleek dat deze vrouw 
alles had gelogen: ze was ‘gewoon’ uit bed 
gevallen. Helaas wordt er vaak gelogen bij zaken 
van huiselijk geweld, zowel aan de dader- als 
slachtofferkant. Blijf daarom altijd (pro)actief 
bezig met waarheidsvinding.”

•  Houd de zaak vast totdat de veiligheid is hersteld
“Ik heb nog steeds contact met de Afghaanse 
vrouw uit dit verhaal. Ik blijf onderzoeken en ga op 
onverwachte momenten langs om te kijken hoe 
het gaat. Want die mogelijkheid blijft altijd.”

Mannen kunnen ook 
slachtoffer zijn van huiselijk 
geweld en doen vaak uit 
schaamte geen aangifte. 

Vrouwen kunnen ook dader 
zijn van huiselijk geweld.

Mannen kunnen ook 
slachtoffer zijn van huiselijk 

zijn van huiselijk geweld.

  

eiten en ci ers huiseli k ge eld 
en kindermishandeling
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VEILIGHEID VOOROP = 
SAMENWERKING VOOROP!

Geslaagde vakdag over huiselijk geweld 
en kindermishandeling.

TERUGBLIK
EEN TERUGBLIK OP DE VAKDAG VAN 21 JANUARI BIJ CONGRESCENTRUM DE REEHORST 
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ONGELIJK GEVECHT

‘Elk van onze organisaties 
kijkt anders. Samen kijken 
we een stuk beter.’
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‘Veiligheid Voorop’ luidt de titel van de vakdag. 
Veiligheid Voorop is tevens de visie die ten 
grondslag ligt aan de Ontwikkelagenda die 
de justitiepartners Politie, OM, Raad voor 
de Kinderbescherming en Reclassering 
samen met Veilig Thuis hebben opgesteld 
voor de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Veiligheid Voorop is de 
leidraad voor hun gezamenlijk handelen: altijd 
in de eerste plaats samen werken aan directe 
veiligheid, daarna komt de zorg zodat risico’s 
en herstel kunnen worden aangepakt. 

Ontwikkelagenda Veiligheid Voorop
Samen werken aan veiligheid, landelijk en 
lokaal, die samenwerking verbeteren en 
daarmee ook de kwaliteit van het werk, 
dat staat centraal in de Ontwikkelagenda 
Veiligheid Voorop. Aan draagvlak voor 

deze benadering ontbreekt het niet. In 
september 2018 was er de instemming 
met de Ontwikkelagenda van het landelijk 
bestuurlijk overleg en daarmee ook van de 
ministeries van J & V en WVS en de VNG. 
Aan ambities en motivatie geen gebrek. Maar 
nu nog omzetten in daden. Anders gezegd, 
van de concrete verbeteractiviteiten in de 
Ontwikkelagenda een succes maken. Beter 
met elkaar doen, beter met elkaar delen en 
beter van elkaar leren. Als dat lukt, kunnen 
nieuwe stappen worden gezet op weg naar 
een gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld 
en kindermishandeling.

Daar draaide het dus om tijdens de vakdag: 
aan de slag met de verbeteractiviteiten uit 
de Ontwikkelagenda Veiligheid Voorop. 
‘Welke stap kan jouw regio als eerste zetten?’ 

en ‘Wat kun jij daarin betekenen?’. Met die 
twee centrale vragen werden de deelnemers 
aan de vakdag verwelkomd. Ofwel: hoe 
kun jij in jouw dagelijkse praktijk samen 
met je netwerkpartners aan de slag met de 
verbeteractiviteiten? Welke ideeën heb je? 
Maar ook, welke vragen heb je, wat en wie 
heb je nodig? 

Ede, maandag 21 januari 9.30 uur. Buiten vriest het stevig, maar de zonsopkomst is veelbelovend. 

Binnen, in congrescentrum De Reehorst, lopen de deelnemers warm voor de Landelijke Vakdag 

over huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor het eerst een bijeenkomst over dit onderwerp 

die zo groots is opgezet. Rode draad in het programma? Samenwerking! Dat spreekt blijkbaar 

aan. Om 10.00 uur staat de teller van het aantal deelnemers op zo’n 600 professionals van Politie, 

OM, Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis. In de startblokken voor een 

dag vol ontmoetingen en leermomenten. Buiten schijnt de zon, maar die energie kan niet tippen 

aan wat de deelnemers aan de vakdag met en bij elkaar weten op te wekken. Wat een inspiratie 

en wat een bevlogenheid. De overheersende reactie na afloop: super geslaagd!
Congrescentrum De Reehorst te Ede

3
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Wie heb je nodig om succesvol samen te werken? Daarover ging het tijdens de eerste ontmoe-

tingsronde van de vakdag. Elke regio kreeg drie kwartier om nader kennis met elkaar te maken. 

Dat was hier en daar hard nodig. Zelfs binnen de eigen organisatie klonk het af en toe ‘Ben jij 

nou..? Goed dat we elkaar zien.’ De kennismakingen tussen de organisaties onderling leverden 

sowieso de nodige eyeopeners op: ‘Hé ben jij er ook? Ik wist niet eens dat jij in mijn regio werkt.’ 

De deelnemers bleken hoge verwachtingen 
van de vakdag te hebben. Iedereen wilde 
het liefst een ideaalplaatje voor de beste 
samenwerking. Er was ook het besef dat 
elke organisatie vaak eigen accenten heeft 
bij de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De leidraad Veiligheid 
Voorop wordt weliswaar onderschreven, 
maar dat betekent nog niet dat iedereen daar 
hetzelfde in staat. ‘Aan de zorgkant doen ze 
dat toch anders dan bij de Politie of het OM.’ 
Maar ook: ‘Ik leer van mijn partnerorganisatie 
steeds meer over wat veiligheid nu is.’ De 
behoefte aan betere samenwerking komt ook 
voort uit de vele en snelle veranderingen die 
zich voordoen in de problematiek. De materie 
wordt steeds complexer. ‘Het is belangrijk 
dat we daar als uitvoerenden in worden 
meegenomen en er samen van leren.’

Gouden greep
Samen optrekken was vanaf het eerste begin 
de bedoeling van de vakdag. Iedereen kreeg 
tijdens de regio-ontmoeting het verzoek 
om een maatje op te zoeken: een ‘vakdag-
buddy’. Een sparringpartner om samen op 
zoek te gaan naar oplossingen om nog beter 
samen te werken. Uiteraard moest je buddy 
niet uit je eigen organisatie komen. Het ging 

4

BE MY BUDDY

‘Hé, ben jij er ook. 
Waar ken ik jou 
ook weer van?’
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om crossovers die tijdens de vakdag 
zoveel mogelijk zouden opleveren.  
Een duo van een ervaren professional 
met iemand met minder ervaring, had 
de voorkeur boven koppels van alleen 
maar gelijkgestemden. Die aanpak 
bleek een gouden greep. Nauwelijks 
waren de handen geschud, of de eerste 
verbetervoorstellen vlogen al over en 
weer. Er was geen enkele aarzeling om 
contact te maken en ervaringen uit te 
wisselen. Dat beloofde wat. Aan het 
einde van de dag, na de workshops, 
werd van de buddyparen immers 
verwacht dat ze met voornemens 
voor na de vakdag zouden komen.

In het merendeel van de workshops ging 
het over samenwerking. Verschillende pilots 
en nieuwe manieren van samenwerken 
passeerden de revue. Zoals het spreekuur 
huiselijk geweld in Oost-Nederland. 

Wat begon als een pilot van Reclassering en 
OM, is uitgegroeid tot een nieuwe methodiek. 
Ook de samenwerking met Veilig Thuis wordt 
steeds beter. ‘Dankzij de samenwerking zitten 
we veel dichter op de problematiek en staat 

Luisteren, leren, kennis delen, discussiëren, samen een casus afpellen. Er was volop actie en inter-

actie tijdens de workshops. Maar liefst tien stonden er op het programma. Dat werd dus kiezen.

5

SAMENWERKING BRENGT 
IEDEREEN VERDER
IN VOGELVLUCHT DOOR DE WORKSHOPS
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de zorg voor veiligheid voorop’, kregen de 
deelnemers aan deze workshop te horen. 
‘Het strafrecht toepassen is nog wel een stok 
achter de deur, maar we vervolgen steeds 
minder. Zelfs minister Dekker, die nogal van 
het stra�en is, toont zich enthousiast over het 
spreekuur.’ Oost-Brabant heeft de methodiek 
inmiddels overgenomen.

Je hebt ambitieuze en creatieve 
mensen nodig
In Den Haag draait een pilot om te komen 
tot vroegtijdige afstemming. Er zijn mooie 
resultaten, maar de praktijk is soms ook taai 
en weerbarstig. Dan is het lastig om alle 
organisaties tijdig aangehaakt te krijgen. 
Eigenlijk wordt de samenwerking pas 
optimaal, wanneer alle organisaties fysiek 
bij elkaar zitten. En ook dan ben je er nog 
niet. Dat bleek tijdens de workshop over 
het gezamenlijk actieoverleg in Noord- en 
Midden-Limburg. Justitiepartners en Veilig 
Thuis werken daar vruchtbaar samen bij de 
aanpak van acute veiligheid. ‘Daar heb je 
ambitieuze en creatieve mensen voor nodig’, 
was de uitleg. ‘Mensen die bij elkaar in de 
keuken willen kijken, zoals de O�cier van 
Justitie die meeliep bij Veilig Thuis. 
De deelnemers aan het actieoverleg moeten 
ook mandaat hebben om acties uit te kunnen 
zetten en dus verantwoordelijkheid kunnen 
nemen. Anders verzand je in het zoveelste 
casusoverleg.’

6

‘We hebben geen 
verwijtbare fouten 
gemaakt. Maar 
misschien waren ze 
wel vermijdbaar.’ 192



Vroeg beginnen
In Noord-Holland wordt in acute 
onveiligheidssituaties de Integrale Crisisdienst 
ingezet. Daarin werken Politie en Veilig Thuis 
Kennemerland intensief samen. ‘Het liefst 
al tijdens het wegrijden naar de locatie van 
melding.’ Structureel onveilige casussen 
die een multidisciplinaire aanpak vereisen, 
worden als het kan nog de volgende dag 
ingebracht bij het Multi Disciplinair Centrum 
Kindermishandeling (MDCK). De straf- en 
zorgpartners die daarin samenwerken, 
beslissen samen over de regie op de casus.
Met samenwerken kun je niet vroeg genoeg 
beginnen. Dat bleek in de workshop die 
in het teken stond van taxatiegesprekken 
bij vermoedens van seksueel misbruik 
of kindermisshandeling. Dus samen al in 
actie komen, wanneer een kind een vage 
uitspraak doet of door zijn gedrag blijk geeft 
van mogelijk misbruik of mishandeling. Het 
gesprek dient als eerste filter. Er is altijd 
toestemming van de ouders.

Altijd samenwerken
Ook de Handreiking samenwerken bij 
strafbare kindermishandeling kwam tijdens 
een workshop aan de orde. Samenwerken, 
hoe doe je dat, wanneer schakel je welke 
partner in? Best lastig, zo bleek uit de casus 
waar de deelnemers zich over bogen. 
Ga je bijvoorbeeld als Veilig Thuis eerst 
zelf informatie verzamelen of betrek je je 

partnerorganisaties er al meteen bij? De 
meningen waren verdeeld. Het advies: altijd 
samenwerken. Een betere samenwerking 
tussen zorg en straf kwam aan de orde in 
de workshop over de veranderde positie en 
werkwijze van Veilig Thuis. De organisatie gaat 
zijn radarfunctie verstevigen en blijft casussen 
langer en intensiever volgen. Alles met als 
doel om het geweld te stoppen. Om dat voor 
elkaar te krijgen, is vooral het terugdringen van 
recidive hard nodig. Dat bleek onder andere 
in de workshop over strafrechtinterventies. 
In een andere workshop bleek hoe moeilijk 
het is om de moord en doodslag door 

7

‘Hoe voorkomen we dat 
we steeds een generatie 
achterlopen?’

193



De wil tot samenwerking is er, dat heeft de vakdag wel duidelijk gemaakt. Maar er was veel meer. 

Het barst al van de samenwerkingsvormen in het land. Het werd een dag van kennismaken met en 

leren van pilots en best practises. Er werden ook nieuwe afspraken voor samenwerking gemaakt. 

De dag was één grote intervisie. Een puzzeltocht met voor iedereen een andere uitkomst: 

van inspiratie tot leerstof en van contacten leggen tot praktische informatie. In elk geval voor 

iedereen een duwtje in de rug. Dat bleek wel in de regiobijeenkomsten na de workshops en tijdens 

de plenaire afsluiting.

CONCLUSIE: VOOR IEDEREEN 
EEN DUWTJE IN DE RUG

stalkende (ex)partners te bestrijden. 
Politie en andere instanties doen wat 
ze moeten en kunnen. Onderzoek 
laat zien dat geen verwijtbare fouten 
worden gemaakt. Maar misschien waren 
ze wel vermijdbaar, zo blijkt uit de 
verbeterpunten.

Waar of niet waar?
Goed omgaan met privacy en 
gegevensuitwisseling is vaak een 
kwestie van koorddansen. De 
deelnemers aan de betre�ende 
workshop worstelden met de dilemma’s 
die ze kregen voorgeschoteld. Welke 
informatie mag je delen en met wie? 
Heb je altijd toestemming nodig of mag 
je ook je beroepsgeheim doorbreken? 
Je moet je aan de wet houden. Maar je 
moet ook je eigen afwegingen maken. 

8

‘Van samenwerking 
naar samen werken 
en doen.’
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‘Wat heeft deze dag ons geleerd?’ Die 
vraag stond centraal toen elke regio in zijn 
bijeenkomst de balans opmaakte. Iedereen 
had weer andere workshops bezocht. Dat 
leverde uiteraard verschillende indrukken 
op. Maar er waren ook gemene delers. ‘Er 
zijn veel meer wederzijdse contacten nodig, 
zodat we op elkaars netvlies komen’, was er 
één van. Of: ‘We moeten er nu echt werk van 
gaan maken om onze onderlinge informatie-
uitwisseling te versterken.’ Een enkele keer 
hoorde je ook ‘We hadden deze dag niet per 
se nodig, omdat we als professionals al samen 
actiegericht zijn door onze unilocatie.’ Wat 

voor anderen uiteraard aanleiding was om 
naar meer informatie te vragen: ‘want dit klinkt 
als muziek in de oren.’

Ik bel of mail je nog
Ook de buddykoppels tro�en elkaar weer 
tijdens terugbliksessies van de regio’s. De 
afspraken over en weer waren nog wat 
aarzelend. Een enkele keer werd het heel 
concreet, toen Veilig Thuis en Reclassering 
afspraken om vaste aanspreekpunten aan te 
wijzen voor elkaars contacten. Er waren veel 
beloftes om elkaar te bellen of te mailen. 
Vooral toen de visitekaartjes rondgingen 

waarmee iedereen een samenwerkingswens 
aan zijn of haar buddy kon meegeven. 

Van werkvloer naar management
Er viel nog een niet mis te verstane conclusie 
te beluisteren tijdens de regiobijeenkomsten: 
‘Je ziet dat veel samenwerking van onder naar 
boven werkt in een organisatie. De werkvloer 
geeft de eerste aanzet, later volgt ook het 
management.’

9

‘We kunnen meer 
dan we denken.’
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Op weg naar de echte beweging
Die conclusie vormde een prachtige 
voorzet voor de plenaire slotdiscussie in de 
grote theaterzaal. Op het podium zaten de 
bestuurders van de vijf organisaties die voor 
de Ontwikkelagenda tekenen en de vakdag 
hadden georganiseerd. Counselor Ieta Polman 
stelde hen voor en leidde met bevlogenheid de 
discussie met de zaal, waar gretig gebruik werd 
gemaakt van de als microfoon rondgaande 
‘catchbox’. 
Rutger Jeuken (OM) bevestigde dat er op 
werkvloerniveau al best de nodige afstemming 
is met Veilig Thuis. ‘Maar als bestuur sturen 
we daar nog onvoldoende op. We hebben nu 
eenmaal een beperkt aantal specialisten op 
het gebied van huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Die moeten we optimaal 
inzetten en daarin de andere collega’s 
meenemen.’ Johan Bac (Reclassering) was 
onder de indruk van de energie en passie voor 
hun vak van de deelnemers aan de vakdag. 
‘Van hieruit kunnen we de echte beweging 
op gang krijgen en samen het verschil gaan 
maken.’ Anja Schouten (Politie) benadrukte 
dat de optelsom van de verschillen de kracht 
van de samenwerking is. ‘Ik ben blij met het 
partnership van Veilig Thuis. Zij kijken op een 
andere manier naar de problematiek van 
huiselijk geweld en kindermishandeling dan wij. 
Dat verschil is er. Maar samen kijken we beter. 
Dat is onze gezamenlijke kracht.’ Annette 
Roeters (Raad voor de Kinderbescherming) 
wil daarbij ook zicht krijgen op het resultaat 
van die gezamenlijke inzet en maatregelen. 

‘Zo hebben we behoefte aan innovatieve 
intergenerationele programma’s. Het lijkt 
nu dat we in onze aanpak steeds een 
generatie achterlopen.’ Tanno Klijn (Veilig 
Thuis) refereerde aan de leidraad van de 
Ontwikkelagenda en de titel van de vakdag 
‘Veiligheid Voorop’. ‘Van groot belang daarbij 
is de vertrouwensband die je als organisatie 
met betrokkenen hebt. Onze professionaliteit 
vereist dat we MET en niet OVER hen praten. 
Een contactpersoon moet zoveel mogelijk 
hetzelfde gezicht zijn en blijven.’

10

PAK NU JE KANS!
De zaal had nog 10 minuten. De vakdag liep 
ten einde. ‘Pak nu je kans’, moedigde Ieta 
Polman haar gehoor aan. ‘De bestuurders 
beslissen in februari samen met het 
ministerie welke investeringen straks worden 
opgenomen in het Uitvoeringsprogramma. 
Geef ze huiswerk mee.’ Dat was niet tegen 
dovemans oren gezegd. De catchbox ging 
nog snel even rond. Heel concreet waren de 
investeringsvoorstellen uit de zaal niet, maar 
inspirerend waren ze wel. En de bedoelingen 
waren duidelijk: ‘Organiseer tegenspraak! 
Wees kritisch op elkaar. Investeer vooral in 
onderwijs en kennis. Durf je kwetsbaar op te 
stellen. Laten we ook onze succesverhalen 
met elkaar delen. Laten we elkaar blijven 
aanspreken. Intervisie houdt nooit op. Elkaar 
kennen en gekend worden is fundamenteel 
voor een steeds betere uitwisseling en 
samenwerking. Laten we met elkaar de 
complexe casuïstiek afpellen.

‘Een kwestie van 
binnen de privacy-
regels buiten de 
lijntjes kleuren.’
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VERLIEZERS IN EEN ONGELIJK GEVECHT

Het is muisstil wanneer tijdens de workshop ‘Casus ex-partnerstalking: 

lessons learned’ de kille cijfers (CBS, 2017) in beeld verschijnen. Er blijken 

heel veel verliezers in het ongelijke gevecht van huiselijk geweld en 

kindermishandeling te zijn.

• Er zijn 200.000 slachto�ers van evident huiselijk geweld.
• 60% van alle meldingen bestaat uit her-meldingen.
• 40% is in het verleden eerder slachto�er van huiselijk geweld geweest.
• 33% van de slachto�ers pleegt ook zelf huiselijk geweld.
• 73% van de vrouwelijke slachto�ers ervaart geweld door de (ex)partner.
• 1 op de 10 vrouwen krijgt te maken met huiselijk geweld.
• 27% van de kinderen uit groep 7-8 zegt ooit met kindermishandeling 

te maken hebben gehad.
• 60% van de kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld, krijgt geen hulp.
• Van de kinderen, die slachto�er zijn geweest van kindermishandeling 

of huiselijk geweld en traumatische klachten hebben, krijgt slechts 18% 
echt hulp. 

Fotografie: Neven Fotografie11
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Samenwerken bij strafbare kindermishandeling
Tips / links

Externe 
verwijzingen

198

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop
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Video
Reclassering Nederland: Huiselijk Geweld spreekuur
https://youtu.be/eJUXyzFO93A

Podcast
Judith van Schoonderwoerd den Bezemer – De aanpak van huiselijk geweld 
en kindermishandeling
https://ssr.fireside.fm/2

Externe verwijzingen

PDF
Actieprogramma: Geweld hoort nergens thuis
Actieprogramma: Geweld hoort nergens thuis.pdf

Infographic 5e Voortgangsrapportage GHNT
Infographic 5e Voortgangsrapportage GHNT.pdf

Website
Echte Politieverhalen: Lef om te bellen
https://www.politie.nl/nieuws/2018/september/17/00echte-politieverhalen--lef-om-
te-bellen.html

Interview - Veiligheid voorop: Samen werken wij aan... een veiliger thuis
https://magazines.rijksoverheid.nl/jenv/jenvmagazine/2018/04/swwa---algemeen

Ervaar de impact van kindermishandeling met virtual reality
https://wegwijzerjeugdenveiligheid.nl/actueel/ervaar-de-impact-van-
kindermishandeling-met-virtual-reality/

Interview met Judith Kuijpers over Veilig Thuis
https://magazines.openbaarministerie.nl/opportuun/2018/03/omgeving

Interview Kirsty Schmitz
https://magazines.rijksoverheid.nl/jenv/jenvmagazine/2020/11/reportage-huiselijk-
geweld
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https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/beleidsnota-s/2018/04/25/geweld-hoort-nergens-thuis-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/geweld-hoort-nergens-thuis-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling.pdf
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Landelijk Netwerk zorg-straf — Ontwikkelagenda Veiligheid voorop

Ontwikkelagenda 
Veiligheid voorop 
2018-2022
In het werk aan het werk

Als Veilig Thuis, politie, Openbaar Ministerie, Raad 
voor de Kinderbescherming en reclassering werken 
wij samen aan verbeterslagen in de aanpak van 
huiselijk geweld (HG) en kindermishandeling (KM)
als er sprake is van samenloop tussen zorg en straf. 
We werken vanuit de bedoeling, de veiligheid van de 
betrokkenen staat voorop. Om onze samenwerking 
te kunnen versterken hebben we vanaf 2018 een 
ontwikkelagenda met elkaar vastgesteld en zetten
we ons in op de uitvoering ervan. Ieder jaar maken 
we onze gezamenlijke inzet op de verbeterslagen 
voor het komende jaar concreet1.

In 2021 stond de ontwikkeling en uitvoering van de vier afstemmingsmomenten
in de vroegtijdige aanpak bij samenloop van zorg en straf centraal: 
1 Samen op bij acute onveiligheid 
2 Actie-overleg bij dreigend gevaar of risico op onveiligheid
3 Aanpak huiselijk geweld met Veilig Thuis & ZSM 

bij aangehouden verdachten en niet-vastzaken
4 Samenwerken bij strafbare kindermishandeling.

Daarbij werkten we aan duurzame bestendiging van de resultaten door: 
• De aansluiting bij het lokale veld en de gemeenten 

uitdrukkelijk op te zoeken. 
• Samen werk te maken van de Visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid. 
• De juridische onderbouwing uit te werken onder de ‘loop van de zaak’ 
• Een set indicatoren uit te werken op kwaliteit en impact 

van de vroegtijdige aanpak zorg-straf.

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop 2022: 
regionaal centraal en duurzaam bestendigen
Nu is er behoefte aan rust en bestendiging van de intensieve samenwerking. 
Voor 2022 staan daarom 3 opgaven centraal

•  Regionale uitvoering op de 4 afstemmingsmomenten in de loop van de 
zaak bij vroegtijdige aanpak van HG/KM bij samenloop zorg-straf. De 
praktische thematische toepassing hoort daarbij (denk aan (ex-)partner
stalking, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling, intiem terreur).

• Duurzame bestendiging van resultaten in deze vroegtijdige aanpak door 
toe te werken naar landelijke duurzame besluiten op de Visie, de werkproces-
sen, de juridische onderbouwing en de indicatoren op kwaliteit en impact. 

•  Concrete planvorming op 2023 en verder, op inhoud en inclusief de 
uitwerking welke steunstructuur intensieve samenwerking nodig heeft 
om effectief te kunnen werken.

1  Zie voor een korte uitleg: uitleg_ontwikkelagenda.pdf (vng.nl) en voor het overige 
   de digitale bundels op de VNG-site: Veiligheid voorop (programma GHNT) | VNG. 

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop  

https://vng.nl/artikelen/veiligheid-voorop-programma-ghnt#ontwikkelagenda



