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Infographic bij de vierde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis

Gemeenten kunnen aan de hand van het kwaliteitskader bepalen of hun lokale (wijk)teams 
voldoende zijn ingericht om te komen tot een effectieve signalering en aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling en waar versterking nodig is.

KWALITEITSKADER WERKEN AAN VEILIGHEID 
VOOR LOKALE (WIJK)TEAMS EN GEMEENTEN

Visie en opdracht lokale (wijk)teams

De kwaliteitsstandaarden zijn gericht op:

Competenties van professionals in de lokale (wijk)teams
Gericht op het signaleren en bespreekbaar maken, het hebben van zicht 
op veiligheid en het organiseren van directe veiligheid, stabiele veiligheid 
en herstel van de gevolgen.

Samenwerkingsafspraken tussen het lokale (wijk)team en Veilig Thuis

De visie gefaseerde ketenzorg richt zich op alle 
professionals die in hun werk te maken krijgen 
met gezinnen en huishoudens waar de veiligheid 
in het geding is.

VISIE
GEFASEERDE 
KETENZORG

Stappenplan:

Het programma ondersteunt regio's, gemeenten, uitvoerings- 
organisaties en professionals bij het implementeren van de visie.

Eerst de directe onveiligheid aanpakken met 
veiligheidsvoorwaarden en een veiligheidsplan.1

2 Risicogestuurde zorg inzetten om de risicofactoren voor 
herhaling van geweld en onveiligheid aan te pakken.

3 Ondersteuning of behandeling bieden voor herstel.

Om het gebruik van het 
Kwaliteitskader te 
vergemakkelijken is een 
(digitale) zelfscan ontwikkeld.

Zelfscan

Door de stuurgroep GHNT is vastgesteld dat de bouwstenen MDA++ een goed handvat zijn voor alle 
betrokkenen voor de implementatie van MDA++ in de regio.

Het programmateam GHNT ondersteunt de implementatie in de regio’s met financiële bijdrages uit de projectenpool GHNT 
(2019 en 2020-2021) en het beschikbaar stellen van een expertpool MDA++. Via de regionale route naar 2021 faciliteert het 

programmateam GHNT het uitwisselen van kennis, ervaringen en de opbrengsten uit de projecten.

MDA++ REGIONALE IMPLEMENTATIE
AAN DE HAND VAN DEFINITIEVE BOUWSTENEN

Bouwsteen 1
Wat is MDA++?

Bouwsteen 2
Vaststellen landelijke 

richtlijn criteria 
inzet MDA++

Bouwsteen 3
Organiseren bestuurlijk 

commitment MDA++ 
in de regio

Bouwsteen 4
Organisatie MDA++ 

in de regio

Bouwsteen 5
Opstellen MDA++ plan 
van aanpak voor gezin/

huishouden

 Werken aan  
veiligheid  
voor lokale  
(wijk)teams  
en gemeenten

Infobox Kwaliteitskader

Behorende bij het Kwaliteitskader en de zelfscan

Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten

https://vng.nl/sites/default/files/2019-11/20191121_definitief_kwaliteitskader_werken_aan_veiligheid_voor_lokale_wijkteams_en_gemeenten.pdf
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Deze infobox is bedoeld 
om regio’s te informeren, 
te inspireren en op weg te 

helpen met de implementatie 
van het kwaliteitskader. 

Deze infobox bevat een verzameling van bestaande informatie 
en tools/instrumenten om inhoudelijk invulling te geven aan 
de kwaliteitsstandaarden van het kwaliteitskader. Voor deze 
infobox is niets nieuws ontwikkeld, maar wordt per kwaliteits-
standaard verwezen naar vastgestelde documenten en 
instrumenten. 

Deze infobox bevat geen uitputtende opsomming, er zijn  
keuzes gemaakt om te komen tot een compact overzicht met  
doorverwijzingen naar beschikbare informatie. Het biedt dan  
ook geen procesinformatie en –tools of regionale voorbeelden. 
Deze infobox is tot stand gekomen met inbreng van onder  
andere Movisie, NJi, Augeo en het CCV. 

Disclaimer: er wordt doorverwezen naar informatie die ter beschikking  
is gesteld door verschillende erkende kennis- en trainingsinstituten. 
Hiermee wordt door het programma GHNT geen kwaliteitsoordeel 
toegekend aan de genoemde training, opleiding, methodiek. 

In de infobox wordt met hyperlinks direct doorgelinkt naar 
de originele informatiebron van andere organisaties, die door 
hen wordt beheerd. Mocht een link niet meer werkzaam zijn, 
dan kunt u dit doorgeven aan: info@geweldnergensthuis.nl
Heeft u suggesties voor aanvulling van deze infobox, 
dan kunt u deze doorgeven aan: info@geweldnergensthuis.nl

mailto:info%40geweldnergensthuis.nl?subject=
mailto:info%40geweldnergensthuis.nl?subject=


Handreiking Regie op de  
aanpak kindermishandeling
De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik  
onder leiding van Eberhard van der Laan heeft deze  
handreiking opgesteld voor gemeentebesturen om meer  
regie op de aanpak kindermishandeling in te richten. 

Zelfevaluatietool Sociaal Domein:  
samenhang tussen zorg en ondersteuning
Het Toezicht Sociaal Domein en het programma Integraal 
Werken in de Wijk hebben deze zelfevaluatietool opgesteld. 
Hiermee kunnen gemeenten en samenwerkingspartners 
de toegang en samenhang in de hulp in het sociaal domein 
in kaart brengen en beoordelen, en optimaliseren. 
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KWALITEITSSTANDAARD

Formuleer, op basis van de visie gefaseerde ketenzorg, een integrale visie  
(o.a. Wmo, jeugd, WP&I, gezondheidszorg en veiligheid) op de inrichting van de 
lokale (wijk)teams voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 
waarin het perspectief op veiligheid is opgenomen. Hiermee wordt ervoor gezorgd 
dat de verschillende partners met het gezin en onderling dezelfde taal spreken als 
het gaat om herstellen en borgen van veiligheid in gezinnen/huishoudens.

1  Visie gefaseerde ketenzorg ‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’, GGD GHOR Nederland, mei 2016

Handreiking sociaal- en 
veiligheidsdomein in verbinding
Deze handreiking van Movisie helpt je als beleidsambtenaar op 
weg om een optimale verbinding tussen sociaal domein en 
veiligheids-/justitieel domein te realiseren en betekenisvol in  
te kunnen grijpen bij huiselijk geweld en kindermishandeling.

Visie Gefaseerde ketenzorg
In deze animatie van Veilig Thuis en Augeo wordt uitgelegd wat 
de visie gefaseerde ketenzorg inhoudt. Deze interactieve PDF 
bevat een beknopte uitwerking van de visie. Op deze website  
van de VNG staat meer informatie over de visie gefaseerde 
ketenzorg.
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https://indd.adobe.com/view/c5aaf1e8-e90a-497a-9329-bba62173a634
https://www.integraalwerkenindewijk.nl/zelfevaluatietool-sociaal-domein-–-toegang-en-samenhang-hulp
https://gemeenten.movisie.nl/sites/default/files/editor_uploads/Producten-raadplegen/Publicaties/Huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/Handreiking-veiligheid-sociaal-domein.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=C6uEmcWXT08
https://vng.nl/sites/default/files/2021-01/20210125-visie-gefaseerd-samenwerken-aan-veiligheid-def.pdf
https://vng.nl/files/vng/201605_visiedocument_gefaseerde_ketensamenwerkingvogtlander_van_arum_0.pdf


Rapport Basisfuncties 
voor lokale teams in kaart
In opdracht van het programma Zorg van de Jeugd is deze  
routekaart opgesteld voor beleidsmakers en beslissers bij  
gemeenten die zich bezig houden met de organisatie van 
zorg en ondersteuning voor inwoners.
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KWALITEITSSTANDAARD

Expliciteer hoe de lokale (wijk)teams zijn ingericht en wie welke opdracht  
en expertise) heeft als het gaat om het oppakken van zaken waarin huiselijk 
geweld en kindermishandeling spelen en het waarborgen van veiligheid in 
het betreffende gezin/huishouden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan (wijk)teams, 
gebiedsteams, SAVE-teams, expertise teams, regie teams, experts huiselijk 
geweld, team huiselijk geweld, CJG’s, etc.

Online magazine 
Effectief aanpakken kindermishandeling
Dit online magazine van Augeo biedt een special voor gemeen-
ten over het effectief aanpakken van kindermishandeling.

Wijkteams en veiligheid kinderen
Via deze website van het NJi is meer informatie te vinden 
over wat wijkteams nodig hebben in de aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling.
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https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/09/30/basisfuncties-voor-lokale-teams-in-kaart-de-route-en-componenten-onder-de-de
https://www.augeomagazine.nl/kindermishandeling-effectief-aanpakken-augeo-magazine-special/optimale-zorg-bij-kindermishandeling-en-partnergeweld
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Wijkteams/Wijkprofessional/Wijkteams-en-de-veiligheid-van-kinderen
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A.  In staat zijn te werken met de Meldcode Huiselijk  

Geweld en Kindermishandeling.

Informatie over werken met de meldcode
Een uitleg van wat het werken met de meldcode behelst is te 
vinden op deze website van het NJi en op deze website van de 
Rijksoverheid. Meer informatie en tools voor professionals vindt 
u op deze website.

Toolkit Meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling
Deze toolkit op de website van Rijksoverheid is ontwikkeld 
om organisaties te helpen bij de invoering van de meldcode.

Online cursus: Werken met de meldcode
Deze online cursus werken met een meldcode is door Augeo 
speciaal voor wijkteams ontwikkeld. Voor een demo van de 
cursus klik hier. Deze cursus gaat in op: wat huiselijk geweld is,  
de stappen van de meldcode en het werken aan veiligheid.

Kindcheck
De Kindcheck is onderdeel van stap 1 van de meldcode. 
Via de website van Augeo is meer informatie en online 
cursussen over de Kindcheck te vinden.

KWALITEITSSTANDAARD

Zorg ervoor dat alle professionals in de lokale (wijk)teams:
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https://www.nji.nl/Werken-met-de-meldcode
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.meldcode.nu
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.augeo.nl/nl-nl/wijkteams-werken-met-een-meldcode#_blank
https://www.augeo.nl/Demo/Demo%20Wijkteammedewerkers%20Werken%20met%20een%20meldcode/#_blank
https://www.augeo.nl/nl-nl/kindcheck
https://www.augeo.nl/nl-nl/kindcheck


B.  In staat zijn geweld te signaleren, inclusief specifieke  

gewelds- vormen (o.a. seksueel geweld, schadelijke traditionele  

praktijken, ouderenmishandeling), risicofactoren en speci- 

fieke doelgroepen (o.a. ouders met GGZ-problematiek, LVB) 

Informatie over diverse vormen van 
huiselijk geweld, kindermishandeling en 
(seksueel) geweld/ -overschrijdend gedrag
•  Op deze website van Movisie zijn informatie, tools en  

trainingen over de aanpak van huiselijk geweld,  
kindermishandeling en seksueel geweld te vinden. 

•  Op deze website van het NJi is informatie te vinden over  
de definitie van kindermishandeling en beschrijvingen  
van verschillende vormen van kindermishandeling. 

•  Deze website van het ministerie van VWS bevat een  
overzicht en informatie over vele vormen van huiselijk  
geweld, kindermishandeling en seksueel geweld. 

Signaleren van geweld
•  Op deze website van het NJi is informatie te vinden over  

signaleren, het verschil tussen signalen en risicofactoren, 
signalenlijsten en risicotaxatie-instrumenten.
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•  In deze signalenkaart van Kadera wordt onderscheid  
gemaakt van diverse vormen van huiselijk geweld en  
(seksueel) overschrijdend gedrag naar doelgroepen 0-4,  
4-12, 12-18 jaar en volwassenen op basis van expliciete  
verschillen in signalen en risicofactoren per groep. 

•  Deze toolbox bevat onder meer tools voor professionals om 
risico’s te signaleren en in te schatten met betrekking tot jeugd.

•  Movisie heeft een online training ontwikkeld over het  
herkennen van ouderenmishandeling voor professionals. 

•  Op deze website van het SKJ zijn verschillende trainingen/
scholingen te vinden voor professionals gericht op het  
signaleren van geweld/onveiligheid bij jeugdigen.

•  Hier vindt u de gratis, online cursus van Augeo Academy  
en Fier over huwelijksdwang voor professionals om  
signalen van huwelijksdwang beter te leren herkennen  
en vervolgens beter te kunnen helpen of doorverwijzen.

•   Via deze website van Movisie is Methodiek RelatieWijs te 
vinden voor professionals. Deze methodiek ondersteunt  
in het tijdig signaleren, bespreekbaar maken en beoor- 
delen van relationeel (grensoverschrijdend) gedrag en  
helpt om hierop adequaat te reageren. 

KWALITEITSSTANDAARD

Zorg ervoor dat alle professionals in de lokale (wijk)teams:
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https://www.movisie.nl/huiselijk-seksueel-geweld
https://www.movisie.nl/huiselijk-seksueel-geweld
https://www.nji.nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Definitie
https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Kindermishandeling/Signaleren-van-kindermishandeling
https://signalenkaart.nl
https://www.wijkteamswerkenmetjeugd.nl
https://www.movisie.nl/artikel/signalen-ouderenmishandeling-herkennen
https://skjeugd.nl/scholing/opleidingen/
https://skjeugd.nl/scholing/opleidingen/
https://www.augeo.nl/nl-nl/zorgprofessionals-huwelijksdwang-w2019
https://www.movisie.nl/publicatie/relatiewijs
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C.  Toegang hebben tot aandachtsfunctionarissen  

huiselijk geweld en kindermishandeling 

Toegang tot aandachtfunctionarissen
Het raadplegen van een deskundige collega; aandachts- 
functionaris is één van de stappen van de meldcode.  
Op de website van Movisie is informatie te vinden over  
de rol van gemeenten hierbij.

Taakprofiel aandachtsfunctionaris
De LVAK heeft een taakomschrijving aandachtsfunctionaris 
ontwikkeld die de uniformiteit en kwaliteit van de  
aandachtsfunctionarissen waarborgt.

Trainingen aandachtsfunctionarissen
•  Via deze website van het LVAK (vereniging en belangen-  

behartiger van aandachtsfuncionarissen huiselijk geweld  
en kindermishandeling) zijn verschillende trainingen voor 
aandachtsfunctionarissen te vinden. 

•  Via deze website van zijn verschillende trainingen  
beschikbaar, waaronder voor aandachtsfunctionarissen.

•  Voor professionals, aandachtsfunctionarissen, trainers/ 
docenten (waarvan sommige specifiek wijkteams trainen)  
is op deze website meer informatie en trainingen te vinden  
over huiselijk geweld en kindermishandeling.

KWALITEITSSTANDAARD

Zorg ervoor dat alle professionals in de lokale (wijk)teams:
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https://gemeenten.movisie.nl/doel/huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-aanpakken/beleid/wet-verplichte-meldcode
https://lvak.nl/downloads/LVAK_taakprofiel_aandachtsfunctionaris.pdf
https://lvak.nl
https://lvak.nl
https://www.wildekastanje.nl
https://www.trainershuiselijkgeweld.nl


D.  In staat zijn geweld te bespreken met alle betrokkenen  

(kinderen en volwassenen, waaronder ook ouderen) 

Praten over geweld
•  De gratis online training van Movisie over het bespreek- 

baar maken van huiselijk en seksueel geweld helpt  
professionals op weg.

•  Op deze website van het NJi is een aantal praktische  
en inhoudelijke tips en tools ter voorbereiding op én  
voor het gesprek met ouders en/of kinderen te vinden  
(o.a. aandachtspunten, checklists, voorbeeldvragen,  
trainingen en hulpmiddelen).

•  Augeo in samenwerking met het ministerie van VWS  
bieden deze geaccrediteerde cursus aan. Hierin wordt  
uitgelegd hoe kennis over de werking van de hersenen  
kan helpen bij gesprekken (met ouders en kinderen)  
over huiselijk geweld. 

Praten over geweld met kinderen
•  In het online magazine van Augeo staan artikelen over praten 

met kinderen. Hoe betrek je kinderen op een goede manier. 
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•  In deze handreiking van Augeo e.a. is meer informatie en 
handvatten te vinden over het deelnemen van kinderen  
in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

•  Op deze website van De Academie Praten met Kinderen  
worden tips (in de vorm van blogs) gegeven over praten  
met kinderen. 

•  Op de website van het SKJ zijn verschillende trainingen/ 
scholingen te vinden gericht op het bespreekbaar maken  
van geweld/onveiligheid met jeugdigen.

•  Via deze website zijn gastlessen, workshops en trainingen  
te vinden over kennis en vaardigheden voor professionals  
en wat wel/niet werkt in gesprek met kinderen/jongeren

E.  In staat zijn systeemgericht te werken

In het programmaplan van Geweld hoort nergens thuis is 
meer te lezen over wat systeemgericht werken behelst.

Op de website van het SKJ zijn verschillende trainingen/
scholingen te vinden gericht op systeemgericht werken.

KWALITEITSSTANDAARD

Zorg ervoor dat alle professionals in de lokale (wijk)teams:
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https://www.movisie.nl/training/online-training-praten-over-huiselijk-geweld-kun-je-leren
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Kindermishandeling/Zorgen-bespreken/In-gesprek-met-kind-en-ouders
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Kindermishandeling/Zorgen-bespreken/In-gesprek-met-kind-en-ouders
https://www.augeo.nl/nl-nl/algemeen-communiceren-over-geweld#_blank
https://www.augeomagazine.nl/hoe_praat_je_met_een_kind_-_augeo_magazine_10/hoe-praat-je-met-een-kind
https://www.augeo.nl/-/media/Files/Handreiking_-Participatie-van-kinderen-in-de-Meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling_2018.ashx
https://academiepratenmetkinderen.nl/category/tips/
https://skjeugd.nl/scholing/opleidingen/
https://skjeugd.nl/scholing/opleidingen/
https://www.team-kim.nl/voorlichting/
https://vng.nl/sites/default/files/publicaties/2018/geweld-hoort-nergens-thuis-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling_1.pdf
https://skjeugd.nl/scholing/opleidingen/
https://skjeugd.nl/scholing/opleidingen/


Toezichtkader Sociaal Domein
Aan de hand van dit toezichtkader onderzoeken en beoordelen  
de inspecties of volwassenen passende, samenhangende en 
effectieve zorg en ondersteuning krijgen.

Zie ook kwaliteitstandaard 6c.
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KWALITEITSSTANDAARD

Zorg ervoor dat die professionals in de lokale (wijk)teams aan wie 
Veilig Thuis gezinnen/huishoudens overdraagt, een actueel beeld 
hebben van de veiligheid van alle leden van het gezin/huishouden  
en hiertoe contact houden met alle leden van het gezin/huishouden 
en met andere betrokken professionals bij het gezin/huishouden.

Zorg ervoor dat de lokale (wijk)teams beschikken over voldoende 
capaciteit om zicht op de veiligheid te houden in die gezinnen/ 
huishoudens die door Veilig Thuis worden overgedragen.
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http://online-publicaties.nl/toetsingskadervolwassenensociaaldomein/ToezichtkaderStelseltoezichtVolwassenenSociaalDomein.pdf


A.  Daadwerkelijk werkt conform het gedachtengoed  

van 1Gezin-1Plan-1Regisseur

Op deze website staat een overzicht van benodigdheden  
om 1G1P1R te implementeren, borgen en uitvoeren voor  
iedereen tussen -9 maanden en 100 jaar. Denk aan: werk- 
proces, kaders en kwaliteit, implementatie en trainingen  
en formats. Bedoeld voor gemeenten en organisaties.

Via deze gratis online oefencasus en handreiking van Augeo 
kunnen professionals leren hoe beter samen te werken in  
gezinnen waar het (chronisch) onveilig is. Omdat het meer- 
waarde heeft om de online oefencasus en aanbevelingen  
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samen met collega’s of samenwerkingspartners na te bespreken 
wordt in de handreiking beschreven hoe dit ‘samen leren’ 
 vormgegeven kan worden. 

Op de website van Movisie is meer te vinden over de interventie 
Multifocus, die helpt om met multi-probleem gezinnen de 
geweldspiraal te doorbreken.

B. Werkt op basis van de gedeelde visie op veiligheid

Zie ook kwaliteitsstandaard 1.

KWALITEITSSTANDAARD

Zorg ervoor dat het lokale (wijk)team met betrekking tot 
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling:
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https://www.1gezin1plan1regisseur.nl
https://www.1gezin1plan1regisseur.nl
https://www.augeo.nl/nl-nl/samen-leren-van-calamiteiten#_blank
https://www.movisie.nl/interventie/multifocus


C.  Werkt met één en hetzelfde instrument om een veiligheidsbe-

oordeling te maken voor het gezin/huishouden en op de hoogte 

is van welke instrumenten andere professionals/organisaties 

gebruiken om een veiligheidsbeoordeling te maken en hoe deze 

zich verhouden tot het eigen instrument

Veiligheids- en risicotaxatie-instrumenten  
kindermishandeling
•  In deze publicatie van het NJi worden antwoorden geven op de 

belangrijkste vragen van professionals in jeugdhulp en jeugdbe-
scherming rond risicotaxatie en een overzicht van onderzoek naar 
Nederlandse risicotaxatie-instrumenten kindermishandeling.

•  Op deze website van het NJi zijn voorbeelden van  
veiligheids- en risicotaxatie-instrumenten te vinden met  
betrekking tot kindermishandeling: California Family Risk 
Assessment (CFRA), Child Abuse Risk Evaluation - Nederland 
(CARE- NL), Licht Instrument Risicotaxatie Kindveiligheid  
en Risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RiHG).

•  Hier is informatie te vinden over modellen die een weten- 
schappelijk bewezen systematische methode bieden om  
een gezamenlijke analyse van de gezinssituatie te maken 
wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is.
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Veiligheids- en risicotaxatie-instrumenten 
huiselijk geweld
Op deze website van het NJi staat informatie over het  
risico-taxatie-instrument dat helpt om een analyse van  
de situatie te maken aan de hand van signalen.

Op deze website is meer informatie te vinden over risico- 
taxatie-instrumenten en voorbeelden van handelings- 
protocollen gezondheidszorgsectoren.

D.  In staat is (casus)regie te voeren in een  

gezin totdat stabiele veiligheid is bereikt

Deze website is een handreiking voor regisseurs, gemeenten  
en instellingen die verantwoordelijk zijn voor de regie van  
zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen. Deze hand- 
reiking is goed te gebruiken voor de regiefunctie zowel in het 
vrijwillig als gedwongen kader.

KWALITEITSSTANDAARD

Zorg ervoor dat het lokale (wijk)team met betrekking tot 
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling:

06

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Veiligheid-en-risicos-inschatten-wat-helpt.pdf
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Kindermishandeling/Signaleren-van-kindermishandeling
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Kindermishandeling/Wegen-en-beslissen/Assessmentdriehoek-en-zevenstappenmodel
https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Risicotaxatie-instrument-huiselijk-geweld-(RiHG)
https://www.handelingsprotocol.nl/informatie/61-risicotaxatie-instrumenten
https://www.toezichtsociaaldomein.nl/onderzoeken-en-instrumenten/r/regie-sociaal-domein?utm_source=regiesociaaldomein.nl&utm_medium=redirect&utm_campaign=redirect


E. Traumasensitief werkt

Op deze website is meer informatie te vinden over trauma- 
aanpak van het programma Geweld hoort nergens thuis. 

Traumasensitief werken
De handreiking ‘Inbedden traumasensitiviteit’ kan worden 
gebruikt om inzichtelijk te maken waar men als regio staat op 
verschillende aspecten die bijdragen aan structurele inbedding 
van traumasensitiviteit. Ook biedt de handreiking een overzicht 
van tools per aspect.

Het document ‘Traumasensitief werken binnen de visie  
gefaseerde ketenzorg’ maakt inzichtelijk dat traumasensitief 
werken in alle fases van de visie van belang is, wie hierin een  
rol kan spelen en hoe dat te doen.

Op de website van het SKJ zijn verschillende trainingen/ 
scholingen te vinden gericht op traumasensitief werken  
voor professionals.
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Sociale steun aan kinderen
Om kinderen sociale steun te bieden na huiselijk geweld en 
kindermishandeling is samenwerking nodig tussen politie, 
scholen en leerplicht. Op deze website van Augeo staat meer 
informatie over deze samenwerking ‘Handle with care’.

Kinderen en jongeren die onveilig opgroeien voelen zich eerder 
gezien en gehoord, wanneer professionals over de kennis en 
vaardigheden beschikken om goed te handelen. Gastlessen, 
workshops en trainingen over wat wel en niet werkt worden 
gegeven door TeamKim. 

Herstel na trauma bevorderen
In dit online artikel van Augeo is informatie te vinden over  
hoe herstel te bevorderen van kinderen met trauma door  
verwaarlozing, mishandeling en seksueel misbruik.

KWALITEITSSTANDAARD

Zorg ervoor dat het lokale (wijk)team met betrekking tot 
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling:
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https://vng.nl/artikelen/traumascreening-en-aanpak
https://vng.nl/artikelen/traumascreening-en-aanpak
https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/20201001_inbedden_traumasensitiviteit.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/20201001_traumasensitief_werken_def.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-10/20201001_traumasensitief_werken_def.pdf
https://www.augeo.nl/nl-nl/handle-with-care
https://www.team-kim.nl/voorlichting/
https://www.team-kim.nl/voorlichting/
https://www.augeomagazine.nl/5238/kinderen-helpen-herstellen


A.  Basiskennis van geweldsdynamiek en risicofactoren 

(incl. patroonherkenning)

Geweldsdynamiek 
Dit document van het NJi geeft een overzicht van wat er op 
dit moment bekend is over werkzame werkwijzen bij kinder-
mishandeling. Er wordt aandacht besteed aan interventies voor 
zowel ouders als kinderen, die beogen kindermishandeling te 
voorkomen, te stoppen, of de gevolgen ervan te behandelen. 

Beschermende- en risicofactoren
Meer informatie over verschillende beschermende- en  
risicofactoren van kindermishandeling is te vinden op  
deze website van het NJi.
Op deze website staat een beknopte beschrijving van  
beschermende en risicofactoren van ouderenmishandeling. 

Het Basisboek huiselijk geweld Signaleren, melden, aanpakken 
(Coutinho, 2019) biedt (toekomstige professionals een eerste 
kennismaking met het thema huiselijk geweld, aard en omvang, 
oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld worden behandeld 
eveneens als wetgeving.
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Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming
Via deze website zijn richtlijnen voor jeugdhulp en jeugd- 
bescherming te vinden die professionals ondersteunen in  
dagelijks werk in de jeugdhulp en jeugdbescherming.

Interventies
‘Signs of Safety’ is een oplossingsgerichte benadering voor  
gezinnen waar de veiligheid van een kind een probleem vormt.  
Op deze website van jet NJi is meer informatie hierover te vinden.

De methode ‘Multifocus’ helpt multi-probleem gezinnen de 
geweldspiraal te doorbreken. Op deze website van Movisie is  
de meer informatie en de methodebeschrijving te vinden.

De GIPS is een methodiek voor intensieve intersectorale  
(bemoei)zorg bij kindermishandeling. Zie hier meer informatie 
over de GIPS-methodiek in de praktijk en uitkomsten van  
onderzoek van Verweij Jonker. De Top-3 methodiek biedt profes-
sionals en organisaties een gemeenschappelijk raamwerk dat zij 
kunnen inzetten bij het opstellen en uitvoeren van een veilig-
heids-, zorg- en herstelplan. Op deze website van Civil Care is 
meer informatie over de Top-3 methodiek te vinden.

KWALITEITSSTANDAARD

Zorg er voor dat die professionals in de lokale (wijk)teams aan wie  
Veilig Thuis gezinnen/huishoudens overdraagt, beschikken over:
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https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Wat-werkt-publicatie/(311053)-nji-dossierDownloads-WatWerkt_Kindermishandeling.pdf
https://www.nji.nl/nl/Kindermishandeling-Probleemschets/Beschermende-en-risicofactoren
https://www.nji.nl/nl/Kindermishandeling-Probleemschets/Beschermende-en-risicofactoren
https://www.meldcode.nu/beschermende-risicofactoren-ouderenmishandeling/
https://www.movisie.nl/publicatie/basisboek-huiselijk-geweld
https://richtlijnenjeugdhulp.nl
https://richtlijnenjeugdhulp.nl
https://www.nji.nl/Signs-of-Safety
https://www.movisie.nl/interventie/multifocus
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/07/115034_de_GIPS_methodiek_voor_intensieve_intersectorale_bemoeizorg_bij_kindermishandeling-2.pdf
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/07/115034_de_GIPS_methodiek_voor_intensieve_intersectorale_bemoeizorg_bij_kindermishandeling-2.pdf
https://civilcare.org/index.php


B.  Basiskennis specifieke geweldsvormen,  

risicofactoren en -groepen

Informatie over diverse vormen van  
huiselijk geweld, kindermishandeling  
en (seksueel) overschrijdend gedrag
•  Op deze website van Movisie zijn informatie, tools  

en trainingen over de aanpak van huiselijk geweld,  
kindermishandeling en seksueel geweld te vinden. 

•  Op deze website van het NJi is de definitie van kinder- 
mishandeling en beschrijvingen van diverse vormen  
van kindermishandeling te vinden. 

•  Deze website biedt factsheets over alle geweldsvormen 
 en in deze dossiers is alle informatie over de verschillende 
vormen van geweld gebundeld.

•  Deze websites bevatten informatie over de aanpak  
van ouderenmishandeling en tools ter ondersteuning  
van signaleren. 
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•  In dit online, gratis magazine van Augeo zijn video’s,  
onderzoek, informatie en methodieken te vinden om  
seksueel misbruik van kinderen te voorkomen, eerder  
te herkennen en aan te pakken.

•  In het online magazine-special over seksueel geweld  
en uitbuiting is meer te lezen voor professionals over  
de meest recente inzichten over het herkennen, voor- 
komen en aanpakken ervan. 

•  Op deze website is meer informatie over de verschillende 
vormen van eergerelateerd geweld te vinden en hoe deze  
vorm van geweld te voorkomen, met doorverwijzingen  
naar een signalenlijst en hulpmiddelen/handreikingen  
voor professionals.

•  Via de methodiek RelatieWijs kunnen professionals (ex-)
partnergeweld beoordelen en aanpakken. Deze methodiek 
ondersteunt in het tijdig signaleren, bespreekbaar maken  
en beoordelen van relationeel (grensoverschrijdend)  
gedrag. En helpt om hierop adequaat te reageren.

KWALITEITSSTANDAARD

Zorg er voor dat die professionals in de lokale (wijk)teams aan wie  
Veilig Thuis gezinnen/huishoudens overdraagt, beschikken over:
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https://www.movisie.nl/huiselijk-seksueel-geweld
https://www.movisie.nl/huiselijk-seksueel-geweld
https://www.nji.nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Definitie
https://www.nji.nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Definitie
https://www.huiselijkgeweld.nl/vormen
https://www.huiselijkgeweld.nl/dossiers
https://www.aanpak-ouderenmishandeling.nl
https://www.movisie.nl/artikel/ouderenmishandeling-kaart
https://www.augeomagazine.nl/5111/uitgelicht
https://www.augeomagazine.nl/seksueel-geweld-tegen-en-seksuele-uitbuiting-van-kinderen-augeo-magazine-special/kinderen-en-seksueel-geweld
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eergerelateerd-geweld
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/eergerelateerd-geweld
https://www.movisie.nl/publicatie/relatiewijs


 

C.  Basiskennis op het gebied van de problematiek en  

risicofactoren die vaak samenhangen met huiselijk  

geweld en kindermishandeling, o.a. LVB-, GGZ- en  

verslavingsproblematiek 

LVB-problematiek
In deze handreiking van het Landelijke Kenniscentrum LVB is 
meer (achtergrond) informatie te vinden over het signaleren  
van een licht verstandelijke beperking (lvb) en het begeleiden  
van ouders met lvb en multi-problematiek.

GGZ- en verslavingsproblematiek
Hier vindt u informatie over de impact van ouders met  
psychische en verslavingsproblemen op de veiligheid van  
hun kinderen gericht op professionals. 

15

KWALITEITSSTANDAARD

Zorg er voor dat die professionals in de lokale (wijk)teams aan wie  
Veilig Thuis gezinnen/huishoudens overdraagt, beschikken over:
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https://www.kenniscentrumlvb.nl/wp-content/uploads/woocommerce_uploads/2018/10/handreikingbegeleidenouderslvb.pdf
https://www.augeo.nl/~/media/Files/Bibliotheek/Augeo-Impact-van-psychische-en-verslavingsproblemen.ashx


A.  Een veiligheidsbeoordeling te maken  

van het gezin/huishouden

Zie ook kwaliteitsstandaard 6c 

In het rapport van het NJi wordt ingegaan op veiligheid en  
risico’s inschatten en wat waarbij helpt en een overzicht van 
verschillende risicotaxatie-instrumenten.

 

B.  Een veiligheidsplan op te stellen, de door Veilig Thuis  

geformuleerde veiligheidsvoorwaarden hierin te  

vertalen en het veiligheidsplan uit te voeren

Op de website van het SKJ zijn verschillende trainingen/ 
scholingen te vinden gericht op het opstellen van een  
veilig- heidsplan. Meer informatie over Signs of Safety  
te vinden op deze website van het NJi. 

Op deze website is meer informatie te vinden over de  
werkwijze van 1Gezin-1Plan-1Regisseur. 
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C.  Geweld te bespreken met alle betrokkenen (kinderen  

en volwassenen, waaronder ook ouderen)

Zie ook kwaliteitsstandaard 3d

D.  Outreachend aan te sluiten bij gezinnen/huishoudens  

en te ondersteunen bij de formulering van de hulpvraag

In dit Wat werkt-dossier van Movisie staan werkzame  
elementen en modellen van outreachend werken beschreven. 

E.  Regie te voeren op het opstellen en uitvoeren  

van hulpverlenings- en herstelplannen

Zie ook kwaliteitsstandaard 6d

KWALITEITSSTANDAARD

Zorg ervoor dat professionals in de lokale (wijk)teams aan wie  
Veilig Thuis gezinnen/huishoudens overdraagt in staat zijn:
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https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/Veiligheid-en-risicos-inschatten-wat-helpt.pdf
https://skjeugd.nl/scholing/opleidingen/
https://skjeugd.nl/scholing/opleidingen/
https://www.nji.nl/Signs-of-Safety
https://www.1gezin1plan1regisseur.nl
https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-outreachend-werken


F.  De sociale steunstructuur van het gezin/huishouden te  

betrekken en te steunen in het zorgen voor acute veiligheid  

en het wegnemen van de oorzaken van onveiligheid

Zowel bij het zorgen voor acute veiligheid, als het herstel van 
kinderen en volwassenen is het netwerk van familie/vrienden/
kennissen groot belang. In het online magazine van Augeo is 
meer te lezen over sociale steun en het betrekken van het  
sociaal netwerk.

G.  Tijdig systeemgerichte (gespecialiseerde) hulpverlening  

in te zetten (of toe te leiden) voor alle leden van het gezin/

huishouden op het gebied van de problematiek die vaak  

(direct of indirect) samenhangt met huiselijk geweld en  

kindermishandeling 90.a. LVB, GGZ- en verslavings- 

problematiek, maar ook huisvesting en inkomen)

Voor deze kwaliteitsstandaard zijn geen tools/instrumenten 
opgenomen.
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H.  Tijdig systeemgerichte (gespecialiseerde) hulp in te zetten (of toe  

te leiden) voor alle leden van het gezin/huishouden, om te her- 

stellen van de gevolgen van het geweld (bv. traumabehandeling)

Voor deze kwaliteitsstandaard zijn geen tools/instrumenten 
opgenomen.

I.  Contact te houden met alle betrokken professionals bij het gezin/

huishouden (o.a. huisarts, school/kinderopvang, politie, GGZ, 

verslavingszorg, vrouwenopvang, CSG, GI, RvdK, Reclassering etc.)

Zie ook kwaliteitsstandaard 6d

J.  Gezinnen/huishoudens te ondersteunen in het voeren van  

regie op de uitvoering van een veiligheids-, hulpverlenings-  

en herstelplan (ook wel (casus)regie genoemd)

Zie ook kwaliteitsstandaard 6d

KWALITEITSSTANDAARD

Zorg ervoor dat professionals in de lokale (wijk)teams aan wie  
Veilig Thuis gezinnen/huishoudens overdraagt in staat zijn:
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https://www.augeomagazine.nl/sociale-steun-augeo-magazine-19/sociale-steun
https://www.augeomagazine.nl/samenwerken-augeo-magazine-18/in-de-praktijk-sociaal-netwerk-betrekken
https://www.augeomagazine.nl/samenwerken-augeo-magazine-18/in-de-praktijk-sociaal-netwerk-betrekken
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09KWALITEITSSTANDAARD

Zorg ervoor dat voldoende (variatie) gespecialiseerd  
hulpaanbod beschikbaar is binnen de gemeente (en/of  
(boven)regionaal), voor slachtoffers, plegers en kinderen,  
gericht op het onmiddellijk stoppen van het geweld, op  
het wegnemen van risicofactoren voor huiselijk geweld  
en kindermishandeling en op herstel van de gevolgen  
van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Gemeenten vinden op deze website informatie om het  
inkoop- danwel verkoopproces in het sociaal domein te  
verbeteren ten behoeve van de inwoners.

https://www.inkoopsociaaldomein.nl


A.  Het informeren van directbetrokkenen over de melding bij 
Veilig Thuis en de overdracht door Veilig Thuis aan de lokale 
(wijk)teams (o.a. wie informeert de direct betrokkenen en 
wanneer)

B.  De rolverdeling tussen betrokken professionals van Veilig  
Thuis en lokale (wijk)teams (o.a. wie stel het veiligheidsplan  
op en wie informeert directbetrokkenen)

C.  De manier waarop zaken door Veilig Thuis worden over- 
gedragen aan de lokale (wijk)teams (o.a. moment van over-
dracht van de verantwoordelijkheid van het zicht op veiligheid, 
wijze van overdracht, informatie die wordt overgedragen  
door Veilig Thuis, kwaliteit van de veiligheidsbeoordeling en 
veiligheidsvoorwaarden van Veilig Thuis, wijze van monitoring 
door Veilig Thuis

D.  Wanneer en hoe de lokale (wijk)teams bij zorgen over het  
gezin/huishouden tijdens de monitoringsperiode van Veilig 
Thuis, contact opneemt met Veilig Thuis
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KWALITEITSSTANDAARD

Zorg dat Veilig Thuis en de lokale (wijk)teams samenwerkings- 
afspraken maken. Deze samenwerkingsafspraken bevatten in  
ieder geval afspraken over:

10

E.  Welke (zoveel mogelijk) erkende methodes en instrumenten 
door professionals van de lokale (wijk)teams en Veilig Thuis 
worden gebruikt om in beeld te brengen wat er aan de hand  
en wat er nodig is (op alle leefgebieden). Hierbij gaat het vooral 
om eenduidigheid in taal en afstemming van de inhoud.

F.  Welke stappen er door wie worden gezet op het moment  
dat de bij een gezin/huishouden betrokken medewerkers  
van Veilig Thuis en van de lokale (wijk)teams niet tot  
overeenstemming komen, waardoor samenwerking  
en voortgang (dreigen te) stagneren.

G.  Hoe casuïstiek met elkaar wordt geëvalueerd zodat  
gezamenlijk wordt geleerd.

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het model  
samenwerkingsafspraken “Samen werken aan Veiligheid  
en Herstel” Paul Baeten, 2019. 
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Nationaal Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’
Bezoekadres Parnassusplein 5, 2511 VX Den Haag
Postadres Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag
www.vng.nl/geweldnergensthuis
info@geweldnergensthuis.nl
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