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Inleiding
Per 1 januari 2015 krijgen gemeenten de verantwoordelijkheid voor de aanpak van huiselijk geweld 

en kindermishandeling zowel op lokaal als (boven)regionaal niveau. Er wordt op dit moment hard 

gewerkt aan de ontwikkeling van lokale structuren en de ontwikkeling van de AMHK’s. De aanpak van 

huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om een nauwe samenwerking en afstemming tussen 

het regionale AMHK en de lokale sociale domein. Immers, een deskundig lokaal sociaal domein kan 

huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen, vroegtijdig signaleren en aanpakken waardoor er 

minder gebruik gemaakt hoeft te worden van het AMHK. 

Een vraag die gemeenten in dit kader stellen is welke deskundigheid heb ik, naast de (boven)regionale 

deskundigheid, lokaal nodig gezien de taken die ik daar wil beleggen?

Het doel van de handreiking
De handreiking biedt ondersteuning aan gemeenten bij het maken van keuzes, of het uitvoeren van 

reeds gemaakt keuzes, over waar, welke taken belegd worden in relatie tot de noodzakelijke compe-

tenties per taak. Daarmee geeft het input voor een programma van deskundigheidsbevordering van 

het lokale sociale domein en het  AMHK. 

In het kader van het ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG is een aanbod voor deskundig-

heidsbevordering ontwikkeld voor de AMHK professionals waarbinnen eveneens aandacht zal zijn voor 

de (specifieke) taken van het AMHK.  Welke taken daarin meegenomen worden is mede afhankelijk 

van de regionale afspraken en daarmee dus maatwerk.

Wat vind je in de handreiking?
Het is de bedoeling inzicht te verschaffen in de taken die onderdeel uitmaken van een sluitende aan-

pak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De taken worden schematisch gekoppeld aan doelen, 

en de noodzakelijke kennis, houding en vaardigheden.

Vervolgens worden deze elementen in competenties uitgewerkt. Competenties zijn een combinatie van 

kennis, houding en vaardigheden wat zich vertaalt in gedrag op werkvloer wat leidt tot de beoogde 

(inhoudelijke) resultaten. Om de kennis en vaardigheden en houding te borgen is gekozen voor een 

beschrijving van specifieke en meetbare competenties. Meetbaar wil zeggen dat deze competenties in 

te trainen zijn en (door)ontwikkeld kunnen worden. Ook bieden ze sturingsmogelijkheden. Dit leidt 

tot een verdere ontwikkeling van, en samenhang tussen, het niveau van deskundigheid binnen het 

lokale sociale domein en het AMHK.

De kaders 
Het kader wordt gevormd door de nieuwe (aangevulde) WMO, de nieuwe Jeugdwet en de Wet op 

de Meldcode. Er is gekozen om de gemeentelijke taken zoals beschreven in de G4 visie (Een veilig 

thuis. Gemeentelijke visie op de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, 2013) als uit-

gangspunt te nemen. Die aanpak loopt van preventie en vroegsignalering, via opvang en herstel, tot 

en met nazorg en participatie. De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, zoals in de G4 

visie geschetst, past naadloos in die Wmo-aanpak, zolang maar is gewaarborgd dat aan de teams van 

professionals die de Wmo-aanpak gaan uitvoeren, deskundigheid op het gebied van huiselijk geweld 

en kindermishandeling is toegevoegd (Een veilig thuis. Gemeentelijke visie op de aanpak van huiselijk 

geweld en kindermishandeling, 2013).

Deze handreiking is inhoudelijk gebaseerd op de in april 2014 verschenen handreiking ‘huiselijk ge-

weld en de wijkteams’, geschreven door JSO en het boek ‘Stoppen en helpen. Een adequaat antwoord 

op kindermishandeling’ van Ingrid ten Berge e.a. (2012). Bij het ontwikkelen zijn ook tal van andere 

bestaande bronnen gebruikt. Een lijst hiervan is opgenomen aan het eind van de tekst. Inhoudelijke 

uitgangspunten zijn gebaseerd op programma’s rond positief opvoeden, Signs of Safety en Signs of 
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Wellbeing. Waar mogelijk zijn in het schema bronnen en links voor achtergrondinformatie toege-

voegd.

Coördinatie en regie
Het uitgangspunt bij coördinatie en regie is dat hier altijd sprake van moet zijn bij geconstateerd huise-

lijk geweld en kindermishandeling. Reden hiervoor is dat het situaties betreft waarbij altijd individuele 

factoren omgevingsfactoren een rol spelen en er, in de aanpak van huiselijk geweld en kindermis-

handeling, vrijwel altijd meerdere interventies van meerdere disciplines en sectoren nodig zijn om te 

zorgen voor (duurzame) veiligheid. Dat vraagt nadrukkelijk om coördinatie en regie. Daarnaast draagt 

huiselijk geweld en kindermishandeling een veiligheidsrisico voor betrokkenen met zich mee wat het 

noodzakelijk maakt één verantwoordelijk regisseur aan te wijzen gedurende de looptijd van de casus, 

zoals ook aangegeven in het model handelingsprotocol voor de AMHK’s. Tenslotte sluit deze gedachte-

gang naadloos aan bij het uitgangspunt van beleid in gemeenten: één gezin, één plan, één casusregis-

seur. 

De aanpak van geconstateerd huiselijk geweld en kindermishandeling 
Het inhoudelijke proces binnen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling kent grofweg 

de volgende stappen:

• waar nodig acuut veilig stellen van de betrokkenen, 

• het stoppen van het geweld of de mishandeling, 

• het tegengaan van het risico op herhaling van het geweld of de mishandeling (waarbinnen ook 

wordt gericht op oorzakelijke en instant-houdende factoren) en 

• zorg dragen voor herstel van de opgelopen schade.

Dit leidt tot de volgende proces stappen van de aanpak:

• Veiligheidsanalyse van de actuele situatie en risicotaxatie (de inschatting wat er mogelijk nu aan 

gevaar aanwezig is voor betrokkenen en wat er in de toekomst kan gebeuren)

• Triage (wegen en beoordelen wie verantwoordelijk is voor het nemen van de vervolgstappen en 

daarmee de casusregie) 

• Plan van aanpak (bevat altijd drie onderdelen)

• Afspraken maken over veiligheid in een veiligheidsplan (zodat urgente acties ondernomen wor-

den om de acute veiligheidsdreiging aan te pakken)

• Hulpverleningsdoelen afspreken  in een hulpverleningsplan (zodat het geweld of de mishande-

ling stopt en herhaling voorkomen wordt)

• Hersteldoelen afspreken in een herstelplan (zodat de gevolgen van het geweld of de mishande-

ling zijn verwerkt, hersteld of verminderd) 

In deze handreiking is gekozen voor het apart opnemen van de veiligheidsanalyse, de risico-taxatie, en 

de triage. Veiligheidsanalyse en risico-taxatie hangen nauw met elkaar samen: de veiligheidsanalyse 

wordt hier bedoeld als het analyseren van de actuele veiligheid van (oftewel acuut gevaar voor) be-

trokken gezinsleden of leden van het huishouden. Risicotaxatie is gebaseerd op een afweging van de 

huidige situatie en eventuele risico- of beschermende factoren. Deze taxatie kan een indicatie geven 

van een hoog, gemiddeld of laag veiligheidsrisico. Triage vindt plaats om acuut gevaar en hoog veilig-

heidsrisico te herkennen en beoordelen door zowel het lokale veld als het AMHK. In die gevallen dient 

immers onmiddellijk (acuut gevaar), dan wel binnen een week (hoog veiligheidsrisico) een veiligheids-

plan gemaakt te worden. De reden dat ze apart genoemd worden in de handreiking is omdat er (nog) 

niet altijd oog is voor acuut gevaar van betrokkenen in de aanpak van huiselijk geweld en kindermis-

handeling.
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Het plan van aanpak bevat drie onderdelen die elk apart beschreven worden (veiligheidsplan, hulp-

verleningsplan en herstelplan). Het is van belang eerste een veiligheidsplan te maken (zeker bij acuut 

gevaar). Eventueel kan later het onderdeel hulpverleningsplan en herstelplan toegevoegd worden 

omdat er na verloop van tijd meer informatie beschikbaar komt en er een betere inschatting gemaakt 

kan worden van wat nodig is. Voorwaarde hierbij is wel dat sprake moet zijn van één gezin, één plan 

en dat het plan uiteindelijk alle drie de onderdelen bevat. Reden hiervoor is dat bijvoorbeeld werken 

aan herstel in de huidige aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld vaak vergeten wordt.

Onderzoek
Onderzoek uitvoeren in geval van huiselijk geweld of kindermishandeling is zowel een lokale als een 

(boven)regionale taak en wordt daarom opgenomen in de takenlijst. Het onderzoek komt terug in 

verschillende stadia van de aanpak. Het moment waarop het onderzoek plaatsvindt is bepalend voor 

de vraag die onderzocht wordt. Aan het begin van het traject zal de onderzoeksvraag zijn: is er acuut 

gevaar voor een van de gezinsleden of leden van het huishouden? Wanneer de veiligheid van betrok-

kenen gewaarborgd is of wanneer blijkt dat er geen acuut gevaar is zullen de onderzoeksvragen zich 

richten op de risico’s voor herhaling, wat er nodig is om het geweld te stoppen en wat er nodig is voor 

herstel. Elke professional zal, op zijn of haar interventieniveau, basisvaardigheden moeten bezitten om 

een systematische wijze antwoord te krijgen op de vraag hoe een kind, gezin of huishouden het beste 

geholpen kunnen worden.

De opzet van de handreiking
In de eerste plaats worden de taken beschreven met daarbij het beoogde resultaat. Vervolgens wordt 

per taak de benodigde competenties beschreven, uitgewerkt naar noodzakelijke kennis, houding en 

vaardigheden.

Taken in relatie tot het beoogde resultaat

Taak en bronnen of links met 
achtergrondinformatie

Resultaat/doel Uitwerking

Preventieve ondersteuning

Lessen van en voor Regio’s RAAK 
Kindermishandeling:
voorkomen en helpen, Klaas 
Kooijman (NJi, 2007)

Modelaanpak huiselijk geweld, 
elementen voor lokaal beleid, 
Rijksoverheid (Januari 2010)

Doelen: 
Het voorkomen van huiselijk 
geweld en kindermishande-
ling door een maatschappe-
lijke norm stellen ten aanzien 
van geweld, alternatieven te 
bieden en het taboe te door-
breken.

Resultaat: 
in beeld hebben risico-gezin-
nen.

Doel: 
het voorkomen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling.

Universele, selectieve en geïndiceerde preventie 
aanbieden zoals informatie en voorlichting over 
geweldloze relaties en geweldloos opvoeden, 
preventie shaken-baby-syndroom, preventiepro-
jecten rond Loverboys, weerbaarheidstrainingen, 
mogelijkheden voor ondersteuning van mantel-
zorgers, het aanbod van respijtzorg, etc.

Opsporen risicogezinnen/huishoudens bijv. d.m.v. 
wijkanalyse, QuickScan levensdomeinen.

Het bieden van lichte vormen van ondersteuning 
aan risicogezinnen/huishoudens.

(Vroeg) signaleren van huiselijk 
geweld en kindermishandeling

Meldcode.nl 

http://www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/huiselijk-geweld/
hulp-bieden/toolkit-meldcode
o.a. Meldcode App

Movisie.nl en NJI.nl voor trai-
ningen

Er is (zo vroeg mogelijk) huise-
lijk geweld en kindermishande-
ling gesignaleerd, bespreek-
baar gemaakt en het gezin of 
huishouden is toegeleid naar 
de juiste instantie. 

Het (in een zo vroeg mogelijke stadium) herken-
nen en erkennen van signalen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. 
Handelen naar aanleiding van deze signalen, dat 
wil zeggen het  bespreken van de signalen met 
het gezin om vervolgens een veiligheidsanalyse 
te kunnen maken. Wanneer er sprake zijn van 
sterke vermoedens van geweld of mishandeling 
en betrokkenen ontkennen kan dit aanleiding 
zijn de veiligheidsanalyse direct te laten uitvoe-
ren door het AMHK en dus hier al op te schalen. 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/toolkit-meldcode
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/toolkit-meldcode
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/toolkit-meldcode
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Taak en bronnen of links met 
achtergrondinformatie

Resultaat/doel Uitwerking

Onderzoek

Stoppen en helpen, een ade-
quaat antwoord op kindermis-
handeling, Ingrid ten Berge e.a. 
(2012)

Op een systematische wijze, dat 
wil zeggen aan de hand van 
een helder stappenplan, ant-
woord krijgen op de vraag hoe 
een kind, gezin of huishouden 
het beste geholpen kunnen 
worden.

Welke vragen onderzocht worden is afhankelijk 
van de fase waarin de aanpak zich bevindt. Voor-
beelden van onderzoeksvragen zijn: 
Is er sprake van direct gevaar voor betrokkenen?
Welke signalen wijzen op huiselijk geweld of 
kindermishandeling?
Welke gevolgen heeft het geweld of de mishan-
deling?
Wat zijn de oorzaken van het geweld of de 
mishandeling?
Wat zijn de risico’s voor de veiligheid van betrok-
kenen in de nabije toekomst?
Wat is er nodig om het geweld of de mishande-
ling te stoppen en herhaling te voorkomen?
Wat kan het gezin of huishouden zelf?
Welke zorg, ondersteuning, behandeling is daar-
naast nodig?
Wat is er nodig voor betrokkenen om te herstel-
len van de opgelopen schade?
Op welke manier wordt de vooruitgang in het 
gezin of huishouden gemonitord en geëvalu-
eerd? 

Veiligheidsanalyse 

Is dit kind thuis veilig? Wegwijzer 
bij de beoordeling van veiligheid 
van kinderen. Ingrid ten Berge, 
i.s.m. VWS werkgroep instrumen-
ten kindveiligheid, NJI (2012)

De urgentie, mate en inhoud 
van de gevaarsdreiging voor 
alle leden van het gezin is 
helder.

Informatie verzamelen: het in kaart brengen van 
de bedreigingen van de veiligheid van alle leden 
van het gezin in relatie tot het geweld wat speelt 
of dreigt te spelen. Gebruik makend (of op basis 
van) van informatie die voorhanden is van het 
gezin zelf, zorg, justitie, etc.
Het maken van een analyse op basis van boven-
staande informatie. 

Risicoanalyse

http://www.handelingsprotocol.
nl/informatie/61-risicotaxatie-
instrumenten

De risicoanalyse is gemaakt. De 
risicoanalyse is de basis voor 
de in te zetten interventies 
om de risico’s te verkleinen en 
de beschermingsfactoren te 
vergroten. 

In kaart brengen en analyseren van risicofacto-
ren en beschermende factoren ten aanzien van 
herhaling van huiselijk geweld en kindermishan-
deling. 

Triage

Opschalen 
Afschalen

De gevaarsdreiging en het 
veiligheidsrisico is gewogen en 
helder is welk niveau van ex-
pertise en uit welke domeinen 
of sectoren noodzakelijk is om 
vervolgacties in te zetten. 

Aan de hand van de veiligheidsanalyse wordt het 
niveau van de benodigde expertise ingeschat en 
volgt een besluit wie vervolgstappen gaat nemen.

Veiligheidsplan

http://www.nji.nl/nl/Kennis/Da-
tabanken/Databank-Effectieve-
Jeugdinterventies/Als-het-mis-
gaat--bel-ik-jou

http://www.nji.nl/Signs-of-Safety

http://www.movisie.nl/praktijk-
voorbeeld/begeleide-terugkeer-
leeuwarden

Er is een veiligheidsplan 
gemaakt met, indien mogelijk, 
alle leden van het gezin, diens 
netwerk en de benodigde en 
betrokken deskundigen. 
Resultaat van het plan is het 
stoppen van geweld en het 
creëren van een veilige situatie 
op korte termijn. 

Het maken van een veiligheidsplan. Hierbij gaat 
het in deze handreiking over de directe veiligheid 
van betrokkenen en concrete afspraken om de 
veiligheid van betrokkenen te waarborgen.
 

Interventies in het kader van het 
stoppen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling

http://huiselijkgeweld.nl/inter-
venties/effectieve-interventies

http://www.nji.nl/Kindermis-
handeling-Praktijk-Erkende-
interventies

De risico’s op huiselijk geweld 
en kindermishandeling zijn 
verlaagd en de beschermende 
factoren zijn verhoogd om 
te komen tot een duurzame 
oplossing voor het huiselijk 
geweld en de kindermishande-
ling.  

Het bieden van systeemgerichte en individuele, 
waar mogelijk evidence based, hulp en on-
dersteuning zoals individuele behandeling en 
systeemgerichte programma’s.

Toeleiden naar hulp De juiste organisaties en 
instanties zijn ingezet  t.b.v. het 
duurzaam stoppen van geweld.

Inschakelen van, en toeleiden naar hulp, zorg en/
of justitie om interventies te plegen. 

http://www.handelingsprotocol.nl/informatie/61-risicotaxatie-instrumenten
http://www.handelingsprotocol.nl/informatie/61-risicotaxatie-instrumenten
http://www.handelingsprotocol.nl/informatie/61-risicotaxatie-instrumenten
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Als-het-misgaat--bel-ik-jou
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Als-het-misgaat--bel-ik-jou
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Als-het-misgaat--bel-ik-jou
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Als-het-misgaat--bel-ik-jou
http://www.nji.nl/Signs-of-Safety
http://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/begeleide-terugkeer-leeuwarden
http://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/begeleide-terugkeer-leeuwarden
http://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/begeleide-terugkeer-leeuwarden
http://huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies
http://huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies


6 Vereniging Van nederlandse gemeenten

Taak en bronnen of links met 
achtergrondinformatie

Resultaat/doel Uitwerking

Hulpverleningsplan

Stoppen en helpen, een ade-
quaat antwoord op kindermis-
handeling, Ingrid ten Berge e.a. 
(2012)

Er ligt een integraal en 
systeemgericht hulpverlenings-
plan met als doel het voorko-
men van recidive en terugval 
en het creëren van een nieuw, 
duurzaam evenwicht. Dit plan 
is opgesteld in samenhang 
met het veiligheidsplan en de 
risicoanalyse en maakt onder-
deel uit van het integrale plan 
van aanpak voor het gezin of 
huishouden.

Het maken van een hulpverleningsplan waarbij 
alle leden van het gezin een samenhangend pak-
ket aan hulp krijgen waarbinnen gewerkt wordt 
aan veilige relaties en een veilige omgeving om 
op te groeien. Een hulpverleningsplan geeft 
een samenhangend beeld van de problematiek: 
een oordeel over de veiligheid van de betrok-
kenen (aard en ernst van huiselijk geweld of 
kindermishandeling), de factoren die de situatie 
veroorzaakt hebben en in stand houden, een 
oordeel over de gevolgen voor betrokkenen en 
een oordeel over de risico’s voor de toekomst. 
Er staan hulpverleningsdoelen, afspraken over 
wat het gezin/huishouden zelf kan veranderen, 
eventueel met ondersteuning van het sociale net-
werk, afspraken over de in te zetten interventies, 
afspraken over contactpersonen voor het gezin 
of huishouden, de verantwoordelijkheid voor de 
coördinatie van de zorg en afspraken over evalu-
atie en monitoring van vooruitgang. 

Herstelplan Er ligt een herstelplan waarbij 
specifiek aandacht is voor het 
voorkomen van intergenera-
tionele overdracht. Dit plan is 
opgesteld in samenhang met 
het veiligheidsplan en het 
hulpverleningsplan en maakt 
onderdeel uit van het integrale 
plan van aanpak voor het gezin 
of huishouden.

Het opstellen van een herstelplan voor en met 
het gezin of huishouden waarbinnen aandacht 
is voor herstel van de opgelopen schade voor 
elk gezinslid maar ook voor de gezinsrelaties. 
Hierbij is specifieke aandacht voor de schade bij 
kinderen die voorkomt dat er intergenerationele 
overdracht van geweld plaats vindt.

Interventies in het kader van 
herstel

http://huiselijkgeweld.nl/inter-
venties/effectieve-interventies

http://www.nji.nl/Kindermis-
handeling-Praktijk-Erkende-
interventies

Herstel van de schade opge-
lopen door het geweld zowel 
voor de individuele gezinsleden 
als ten aanzien van de gezins- 
en/of relatiedynamiek.

Uitvoering geven aan de afspraken in het 
herstelplan. Dit kan bijvoorbeeld EMDR, de Ho-
rizonmethodiek, STEP of Let op de Kleintjes zijn. 
Maar ook relatietherapie voor volwassenen of 
systeemtherapie voor ouders en kinderen. 

Coördinatie en regie

Taken coördinatie en regie veilig-
heidsplan, hulpverleningsplan en 
herstelplan

Creëren van een veilige situatie 
voor alle gezinsleden of leden 
van het huishouden en zorg 
dragen voor herstel.

Noodzakelijke hulpverlening is 
ingezet.

Creëren van eenheid, samen-
hang en samenwerking tussen 
interventies en betrokken 
organisaties (ook intersecto-
rale samenwerking en binnen 
verschillende domeinen). 
Creëren van eenduidigheid in 
de aanpak.

Veiligheid en de daarbij 
benodigde expertise inzetten 
is een continue aandachts-
punt en hier is adequaat naar 
gehandeld.

Samen met het gezin, diens netwerk en eventu-
ele betrokken hulpverleners een veiligheidsplan 
opstellen.

Toeleiden naar noodzakelijke hulp en ondersteu-
ning.

Coördineren van en regie voeren over de inter-
venties die ingezet zijn. Dit omvat het sturen 
op het beoogd resultaat van acties vanuit het 
veiligheidsplan of vanuit het hulpverleningsplan. 
Bijvoorbeeld d.m.v. overleg en bevragen van 
betrokken uitvoerders (hulp, zorg en justitie) 
hulpverleners die hulp uitvoeren. 

Op en afschalen o.b.v. (doorlopende) veiligheids-
analyses en risicoanalyses.
Bewaakt de noodzaak voor (opnieuw) triage.

http://huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies
http://huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies
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Competenties
Per taak is in de volgende tabel aangegeven welke kennis, houding, vaardigheden en competenties no-

dig zijn om de taak goed te kunnen uitvoeren. Los daarvan is voor alle taken basiskennis over huiselijk 

geweld en kindermishandeling noodzakelijk. Dit gaat om de volgende kennis:

• Recente kennis over de vormen, omvang, aard, signalen, het ontstaan en de gevolgen van de 

verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling, werking van geweldspiraal en 

specifieke dynamiek in gezinnen waar geweld speelt 

• Globale kennis (nieuwe) wetgeving op gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling

• Recente kennis over de Wet Meldcode en uitgangspunten van oplossingsgericht werken (bijvoor-

beeld Signs of Safety)

• Recente kennis over het bespreken van zorgen en vermoedens van geweld met volwassenen en 

kinderen. Waaronder het omgaan met emoties, weerstanden en loyaliteitsconflicten

• Recente kennis over effectieve methoden, technieken en interventies om de achterliggende proble-

matiek en/of de gevolgen van het geweld aan te pakken

• Recente kennis van de geldende wet- en regelgeving omtrent privacy en vertrouwelijkheid van 

klantgegevens. Kennis van de mogelijkheden over met wie en wanneer informatie gedeeld mag 

worden en of en wanneer er toestemming nodig is van  direct betrokkenen 

• Signalen van geweld herkennen en erkennen bij betrokkenen van huiselijk geweld en kindermis-

handeling

• Specifieke kennis over de rol en kenmerken van, gevolgen voor kinderen in een situatie van getuige 

zijn, slachtoffer zijn of pleger zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling

• Kennis van kenmerken van en risicofactoren voor intergenerationele overdacht van geweld bij ge-

tuigen, slachtoffers, plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling

• Kennis van risicofactoren en beschermingsfactoren bij huiselijk geweld en  kindermishandeling

Naast de basiskennis is tevens een aantal competenties voor alle functies vereist. Dit gaat om:

• Effectief mondeling en schriftelijk communiceren. Dat houdt in dat de professional alle facetten 

van gespreksvaardigheid moet beheersen waarbij hij/zij tevens over de competentie (interculturele) 

sensitiviteit beschikt. 

• Meervoudige partijdigheid; onder andere de bereidheid om de belangen, het aandeel in de proble-

matiek en de ‘geleden schade’ van elke betrokkene onder ogen te zien

 

Bij het beschrijven van de nodige kennis, houding, vaardigheden en competenties is geprobeerd een zo 

volledig mogelijk beeld te schetsen. Omwille van de helderheid is gekozen de belangrijkste competen-

ties en meest specifieke op te nemen voor de taak.  

Op de landelijke platform dag van SHG’s en AMK’s van 12 juni 2014 zijn de specifieke competenties 

geïnventariseerd voor een AMHK medewerker met als doel om input te verzamelen voor het nog op te 

stellen competentieprofiel AMHK. Deze verzameling is opgenomen in het onderstaande schema.
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Taak en bronnen of 
links met achter-
grondinformatie

Kennis Houding Vaardigheden Competenties

Preventieve onder-
steuning

Lessen van en voor 
Regio’s RAAK Kinder-
mishandeling:
voorkomen en hel-
pen, Klaas Kooijman 
(NJI, 2007)

Modelaanpak 
huiselijk geweld, ele-
menten voor lokaal 
beleid, Rijksoverheid 
(Januari 2010)

Basiskennis huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling en kennis 
van de uitgangs-
punten van SOS en 
SOW (1)

Weet wat kinderen 
en ouders minimaal 
nodig hebben om 
veilig op te groeien, 
te leven, binnen 
veilige relaties. 

Nieuwsgierig

Open

Ondersteunend

Sensitief

Voorlichting geven

Bieden van netwerk-
ondersteuning

Empowerment (van 
gezinnen)

Flexibiliteit

Luisteren

Sociabiliteit

(Vroeg) signaleren 
van huiselijk geweld 
en kindermishande-
ling

Meldcode.nl 

http://www.rijksover-
heid.nl/onderwerpen/
huiselijk-geweld/
hulp-bieden/toolkit-
meldcode
o.a. Meldcode App

Movisie.nl en NJI.nl 
voor trainingen

Basiskennis huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling en kennis 
van de uitgangs-
punten van SOS en 
SOW (1)

Kennis van metho-
den om confronte-
rende en motiveren-
de gesprekken aan 
te gaan

Open

Normstellend als het 
om geweld gaat

Doortastend

Pro-actief

Ondersteunend

Inzetten eigen kracht 
en netwerk

Toetsen van zorgen 
en signalen bij ou-
ders en kinderen in 
een gesprek

Gespreksvaardig-
heden

Initiatief

Sociabiliteit

Onderzoek

Stoppen en helpen, 
een adequaat ant-
woord op kindermis-
handeling, Ingrid ten 
Berge e.a. (2012)

Basiskennis huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling en kennis 
van de uitgangs-
punten van SOS en 
SOW (1)

Kennis van methodes 
om informatie verga-
ren op een gestructu-
reerde wijze

Kennis van speci-
fieke aspecten van 
veiligheid, risico’s en 
mechanismen van 
kinderen en volwas-
sen bij huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling 

Onderzoekend

Onbevooroordeeld

Kan gestructureerd 
informatie verzame-
len een ordenen

Doorvragen

Kan informatie ef-
ficiënt vergaren en 
hoofd en bijzaken 
scheiden

Probleemanalyse

Methodisch werken 

Zorgvuldigheid

Veiligheidsanalyse 

Is dit kind thuis 
veilig? Wegwijzer bij 
de beoordeling van 
veiligheid van kinde-
ren. Ingrid ten Berge, 
i.s.m. VWS werk-
groep instrumenten 
kindveiligheid, NJI 
(2012)

Basiskennis huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling en kennis 
van de uitgangs-
punten van SOS en 
SOW (1)

Kennis van specifieke 
veiligheidsaspecten 
van huiselijk geweld 
en kindermishande-
ling

Weet wat veiligheids- 
en risicotaxatie is, 
kent de instrumenten 
en methoden die 
hiervoor bruikbaar 
zijn

Open

Gericht op doorgron-
den

Sensitief 

Kritisch

In staat zijn besluiten 
te nemen op basis 
van aanwezige infor-
matie

Kan informatie ef-
ficiënt vergaren

Kan beoordelen of 
er sprake is van een 
levensbedreigende, 
acute situatie

Kan onderscheid ma-
ken tussen dreiging 
op korte en lange 
termijn

Kan concreet over-
wegingen onderbou-
wen

Probleemanalyse

Zorgvuldig

Besluitvaardigheid

Oordeelsvorming 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/toolkit-meldcode
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/toolkit-meldcode
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/toolkit-meldcode
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/toolkit-meldcode
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden/toolkit-meldcode
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Taak en bronnen of 
links met achter-
grondinformatie

Kennis Houding Vaardigheden Competenties

Risicoanalyse

http://www.han-
delingsprotocol.nl/
informatie/61-risico-
taxatie-instrumenten

Basiskennis huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling en kennis 
van de uitgangs-
punten van SOS en 
SOW (1)

Kennis van specifieke 
risico en bescher-
mingsfactoren bin-
nen huiselijk geweld 
en kindermishande-
ling

Open

Gericht op doorgron-
den

Sensitief 

Kritisch

Kijken in tijdsper-
spectief

In staat zijn besluiten 
te nemen op basis 
van aanwezige infor-
matie

Kan informatie ef-
ficiënt vergaren

Kan onderscheid ma-
ken tussen dreiging 
op korte en lange 
termijn

Kan concreet over-
wegingen onderbou-
wen

kan risicoscenario’s 
maken en op basis 
daarvan in veilig-
heidsplan aangeven 
wie wat doet om de 
belangrijkste risicosi-
tuaties te voorkomen

Probleemanalyse

Zorgvuldig

Besluitvaardigheid

Oordeelsvorming

Triage

Opschalen 
Afschalen

Basiskennis huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling en kennis 
van de uitgangs-
punten van SOS en 
SOW (1)

Kennis over het 
beoordelen van drei-
ging en risico’s van 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling

Kennis van relevante 
en aanwezige exper-
tise lokaal en in de 
regio (en landelijk) 

Transparant

Kritisch 

Afwegend

Kan inschatten welke 
expertise en welk 
niveau van expertise 
nodig is noodzakelijk 
is om vervolgacties in 
te zetten

Kan concreet over-
wegingen onderbou-
wen

Oordeelsvorming

Besluitvaardigheid

Veiligheidsplan

http://www.nji.nl/nl/
Kennis/Databanken/
Databank-Effectieve-
Jeugdinterventies/
Als-het-misgaat--bel-
ik-jou

http://www.nji.nl/
Signs-of-Safety

http://www.movisie.
nl/praktijkvoorbeeld/
begeleide-terugkeer-
leeuwarden

Basiskennis huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling en kennis 
van de uitgangs-
punten van SOS en 
SOW (1)

Kennis van vei-
ligheids- en risico 
factoren bij huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling

Kennis van het 
planmatig uitzetten 
van veiligheids- en 
risicoaspecten 

Enerzijds planmatig 
en resultaatgericht, 
anderzijds open en 
flexibel

Cliëntgericht

Kan een plan maken 
waarin directe 
veiligheid van alle 
betrokkenen is ge-
waarborgd

Kan de inbreng van 
direct betrokkenen, 
het netwerk en pro-
fessionals vertalen 
naar concrete en 
resultaatgerichte 
acties

Plannen en organi-
seren

Resultaatgericht 
werken

Samenwerken

Toeleiden naar hulp Basiskennis huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling en kennis 
van de uitgangs-
punten van SOS en 
SOW (1)

Kennis van de lo-
kale en regionale (en 
eventueel landelijke) 
sociale kaart en de 
benodigde en aan-
wezige interventies

Open

Ondersteunend

Sturend

Kan ouders en 
kinderen motiveren 
voor hulp
Kan passende hulp-
verleningsmogelijk-
heden inventariseren 
en inzetten

Motiveren

Organiseren

Creatief

http://www.handelingsprotocol.nl/informatie/61-risicotaxatie-instrumenten
http://www.handelingsprotocol.nl/informatie/61-risicotaxatie-instrumenten
http://www.handelingsprotocol.nl/informatie/61-risicotaxatie-instrumenten
http://www.handelingsprotocol.nl/informatie/61-risicotaxatie-instrumenten
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Als-het-misgaat--bel-ik-jou
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Als-het-misgaat--bel-ik-jou
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Als-het-misgaat--bel-ik-jou
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Als-het-misgaat--bel-ik-jou
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Als-het-misgaat--bel-ik-jou
http://www.nji.nl/nl/Kennis/Databanken/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Als-het-misgaat--bel-ik-jou
http://www.nji.nl/Signs-of-Safety
http://www.nji.nl/Signs-of-Safety
http://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/begeleide-terugkeer-leeuwarden
http://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/begeleide-terugkeer-leeuwarden
http://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/begeleide-terugkeer-leeuwarden
http://www.movisie.nl/praktijkvoorbeeld/begeleide-terugkeer-leeuwarden
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Taak en bronnen of 
links met achter-
grondinformatie

Kennis Houding Vaardigheden Competenties

Hulpverleningsplan

Stoppen en helpen, 
een adequaat ant-
woord op kindermis-
handeling, Ingrid ten 
Berge e.a. (2012)

Basiskennis huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling en kennis 
van de uitgangs-
punten van SOS en 
SOW (1)

Kennis over het 
vertalen van een 
veiligheids- en risico-
analyse, de inbreng 
van het betrokken 
gezin en de inbreng 
van betrokken pro-
fessionals naar een 
gestructureerd en 
resultaatgericht plan. 

Heeft kennis van het 
opstellen, uitvoeren 
en volgen van een 
hulpverleningsplan 
met gezin en hulp-, 
zorg- en justitie 
organisaties

Enerzijds planmatig 
en resultaatgericht, 
anderzijds open en 
flexibel

Cliëntgericht

Kan een plan maken 
met een samenhan-
gend beeld van de 
problematiek en de 
risico’s en waarin 
de hulpverlenings-
doelen concreet 
en resultaatgericht 
beschreven staan

Kan de inbreng van 
direct betrokkenen, 
het netwerk en pro-
fessionals vertalen 
naar concrete en 
resultaatgerichte 
acties

Plannen en organi-
seren

Resultaatgericht 
werken

Samenwerken

Interventies in het 
kader van het stop-
pen van huiselijk 
geweld en kinder-
mishandeling

http://huiselijkge-
weld.nl/interventies/
effectieve-interven-
ties

http://www.nji.nl/
Kindermishandeling-
Praktijk-Erkende-
interventies

Basiskennis huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling en kennis 
van de uitgangs-
punten van SOS en 
SOW (1)

Kennis over beschik-
bare interventies 
en instrumenten 
lokaal, regionaal en 
landelijk

Kennis van recente 
theorieën over pro-
bleembesef en moti-
veren van ouders en 
kinderen

Flexibel

Doelgericht

Waarnemend

Actief

Kan interventie in-
zetten gericht op het 
stoppen van huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling

Kan aansluiten bij 
gezinnen

Kan gebruik maken 
van de eigen kracht 
van de direct betrok-
kenen en, indien mo-
gelijk, hun netwerk

Kan het effect, of 
het uitblijven van het 
effect,  van de inter-
ventie herkennen en 
erkennen

Kan psycho-educatie 
geven

Resultaatgericht

Sociabiliteit

Herstelplan Basiskennis huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling en kennis 
van de uitgangs-
punten van SOS en 
SOW (1)

Kennis over in-
tergenerationele 
overdracht en welke 
factoren bijdragen 
aan verhogen en 
verlagen van het 
risico op dader of 
slachtofferschap van 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling

Heeft kennis van het 
opstellen, uitvoeren 
en volgen van een 
herstelplanplan met 
gezin en hulp-, zorg- 
en justitie organi-
saties 

Enerzijds planmatig 
en resultaatgericht, 
anderzijds open en 
flexibel

Cliëntgericht

Kan een plan maken 
waarin aandacht is 
voor herstel van de 
opgelopen schade 
door het geweld 
voor alle leden van 
het gezin alsmede de 
gezinsrelaties

Kan in het plan de 
kuiste resultaatge-
richte doelen stellen 
om intergenerati-
onele overdracht 
bij kinderen te 
voorkomen

Kan de inbreng van 
direct betrokkenen, 
het netwerk en pro-
fessionals vertalen 
naar concrete en 
resultaatgerichte 
acties

Plannen en organi-
seren

Resultaatgericht 
werken

Samenwerken

http://huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies
http://huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies
http://huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies
http://huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies
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Taak en bronnen of 
links met achter-
grondinformatie

Kennis Houding Vaardigheden Competenties

Interventies in het 
kader van herstel

http://huiselijkge-
weld.nl/interventies/
effectieve-interven-
ties

http://www.nji.nl/
Kindermishandeling-
Praktijk-Erkende-
interventies

Basiskennis huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling en kennis 
van de uitgangs-
punten van SOS en 
SOW (1)

Kennis over beschik-
bare interventies 
en instrumenten 
lokaal, regionaal en 
landelijk

Kennis van recente 
theorieën over pro-
bleembesef en moti-
veren van ouders en 
kinderen

Flexibel

Doelgericht

Kijken in tijdsper-
spectief

Waarnemend

Actief

Voorstellings- en inle-
vingsvermogen

Kan interventie in-
zetten gericht op het 
stoppen van huiselijk 
geweld en kindermis-
handeling

Kan aansluiten bij 
gezinnen

Kan gebruik maken 
van de eigen kracht 
van de direct betrok-
kenen en, indien mo-
gelijk, hun netwerk

Kan het effect, of 
het uitblijven van het 
effect,  van de inter-
ventie herkennen en 
erkennen en op basis 
daarvan de interven-
tie bijstellen

Kan psycho-educatie 
geven

Resultaatgericht

Sociabiliteit

Pro-actief

Gebruikte bronnen
• Handreiking huiselijk geweld en de wijkteams, JSO, Gouda (2014)

• Advies Competenties ‘geweld leren signaleren en (be)handelen’, Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

en Wetenschap, NJI en Movisie, Utrecht (2009)

• Competenties in relatie tot de aanpak van kindermishandeling, NJI, Utrecht (2008)

• Module ‘Praten met kinderen’, Het Kopland, Groningen (2012)

• Coachen op gedrag en resultaat, Nico Smid (2002)

• Veilig opgroeien. De oplossingsgerichte aanpak Signs of Safety in jeugdzorg en kinderbescherming, 

geschreven door Andrew Turnell en Steve Edwards en vertaald door Peter van der Kaaij, met mede-

werking van Ferko Öry, Bohn, Stafleu van Loghum in Houten (2009).

• In Zeeland is een variant hierop ontwikkeld ‘Signs of Wellbeing’ gericht op oplossingsgericht werken 

en geschikt voor het lokale veld. 

• Competentieprofiel Jeugdzorgwerker, Zwikker, N., J. van de Haterd, H. Hens en A. Uyttenboogaart, 

NJI (2009)

• Themacompetentie seksuele ontwikkeling, seksueel risicogedrag en seksueel misbruik addendum 

voor het competentieprofiel jeugdzorgwerker, Vereniging Hogescholen en Jeugdzorg Nederland 

(2013)

• Stoppen en helpen. Een adequaat antwoord op kindermishandeling. Ingrid ten Berge e.a. (2012)

http://huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies
http://huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies
http://huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies
http://huiselijkgeweld.nl/interventies/effectieve-interventies
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies
http://www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies



