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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)
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September 2021(Ex-)Partnerstalking 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

 



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

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop 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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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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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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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)



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

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop 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

https://vng.nl/artikelen/stalking
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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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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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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
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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. 
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Samen op in acuut

https://vng.nl/sites/default/files/2021-02/bundel_samen_op_in_acuut.pdf
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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

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

https://vng.nl/artikelen/interventiepalet


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

Ontwikkelagenda Veiligheid voorop 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.  
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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.
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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.


