
ACTIELIJN 1

EERDER EN BETER IN BEELD

VOORTGANG

ACTIELIJN 2

STOPPEN EN DUURZAAM OPLOSSEN

Geweld hoort nergens thuis
Derde voortgangsrapportage, december 2019

veiligheidsplan

risico gestuurd herstel gericht

altijd wordt samengewerkt aan twee doelen: het eerst realiseren 
van directe veiligheid en het vervolgens werken aan stabiele 
veiligheid aan de hand van concrete veiligheidsvoorwaarden. 
Om stabiele veiligheid te bereiken is risicogestuurde en herstel
gerichte zorg nodig.  
De inspanningen die hierop gericht zijn moeten zo dicht moge
lijk bij het gezin/huishouden georganiseerd worden. Hierbij is 
het uitgangspunt dat er multidisciplinair en systeemgericht 
wordt samengewerkt. Het daadwerkelijk (kunnen) werken 
volgens deze visie vraagt om inspanning op zowel bestuurlijk, 
management als uitvoerend niveau bij alle betrokken organi
saties. Hiertoe wordt de visie concreet toepasbaar gemaakt.

Visie gefaseerde ketenzorg 
De kern van de visie gefaseerde ketenzorg is dat rondom 
huishoudens met lichte of complexe veiligheidsproblemen 

In de 3e voortgangsrapportages gaat het programma in op de 
inspanningen en resultaten van tweede halfjaar 2019 en op de 
prioriteiten voor de eerste helft van 2020.  

De infographic en rapportage zijn mede gebaseerd op de informatie 
die verkregen is tijdens de rondetafelgesprekken in de 28 GHNT
regio’s, die in september 2019 zijn gehouden.

Progressie zichtbaar Regio’s signaleren 
toename aantal 
meldingen en 
adviesaanvragen  
Veilig Thuis

Lijkt afkomstig van 
bredere doelgroep

Projectenpool van 
Denken naar Doen, 
versnellen, verdiepen of 
verbreden aanpak, alle 
regio’s doen mee verdeeld 
over 12 thema’s

Kwaliteitskader Werken 
aan veiligheid voor lokale 
(wijk)teams, vastgesteld 
op 21 november 2019

Bouwstenen MDA++ van 
zilver naar goud
Vaststelling eerste helft 
2020

• Per 1/1/2019 wordt 
gewerkt volgens de 
verbeterde meldcode

• Inzet publieks-
campagne

Ieder kind geïnformeerd 
leert kinderen over 
geweldloos opgroeien

Randvoorwaarden
1.  Het inrichten van integrale sturing
2.  Het versterken lokale (wijk)teams
3.  Het implementeren aanpak MDA++ 

voor gezinnen/huishoudens met 
de meest complexe problematiek



ACTIELIJN 3

SPECIFIEKE GROEPEN

Lokale teams versterken MDA++ Ouderenmishandeling Plegeraanpak

Friesland
Groningen
HollandsMidden
IJsselland
RotterdamRijnmond
ZuidHolland Zuid

ArnhemAchterhoek
NoordoostBrabant
WestBrabant
Drenthe
GelderlandZuid
IJsselland
Kop van NoordHolland
Utrecht
ZuidLimburg
Zuidoost Brabant

Flevoland
IJsselland
ZuidHolland Zuid

Alkmaar – West Friesland*
ArnhemAchterhoek*
WestBrabant
Flevoland
Kop van NoordHolland*
Noord en Oost Gelderland*
Utrecht (deel)*
WestVeluwe Vallei*
ZuidLimburg

Sociale Steun aan kinderen Traumascreening Schadelijke Traditionele 
Praktijken

Bespreekbaar maken

Drenthe
Gooi en Vechtstreek
Noord en Oost Gelderland

Alkmaar – West Friesland*
AmsterdamAmstelland*
Flevoland*
Gooi en Vechtstreek
Kennemerland*
Kop van NoordHolland*
ZaanstreekWaterland*

WestVeluwe Vallei ZaanstreekWaterland
ZuidLimburg

Visie gefaseerde ketenzorg Kinderen in kwetsbare 
opvoedsituaties

Overig Experimenten 
vrouwenopvang

Alkmaar – West Friesland*
AmsterdamAmstelland 
Hart van Brabant
Kop van NoordHolland*
Twente
Zeeland

Zuidoost Brabant Alkmaar – West Friesland
Friesland
Groningen
Haaglanden (2x)
HollandsMidden
Kennemerland (3x)
Kop van NoordHolland
Noord en MiddenLimburg
Twente (deel)
ZaanstreekWaterland

Apeldoorn, Arnhem, Ede en 
Nijmegen
HollandsMidden 
IJsselland
Zeeland
Zuidoost Brabant
Alkmaar – West Friesland,  
Kennemerland,  
Kop van NoordHolland,  
ZaanstreekWaterland

* In samenwerking met andere regio(’s)

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

ERVAREN BELEMMERINGEN
1. Aantal meldingen 
en adviesvragen 
Veilig Thuis stijgen 
fors, waardoor 
afhandeling binnen 
wettelijke termijnen 
vaker niet lukt.

2. Ook langere 
doorlooptijden bij 
de Raad voor de 
Kinderbescherming, 
gecertificeerde 
instellingen en 
lokale (wijk)teams. 

3. Vaak extra finan
ciering voor Veilig 
Thuis om verhoogde 
werkdruk op te 
vangen. 

4. Dit staat mede 
door de ervaren 
tekorten in de 
jeugd en Wmo
budgetten op 
gespannen voet met 
ambities van regio’s.

1.  Programma GHNT verbindt activiteiten uit onder andere programma’s Scheiden zonder schade, Samen tegen mensenhandel 
en Actieagenda Schadelijke traditionele praktijken

2.  Regio’s brengen eerst basis (actielijn 1 en 2) op orde
3.  Aantal regio’s speciale aandacht voor met name ouderenmishandeling en seksueel geweld

Regio’s actief vanuit GHNT projectenpool ‘van Denken naar Doen’ en Experimenten vrouwenopvang

Let op!
Sommige acties vragen om een langere tijd 
dan de looptijd van het programma, denk aan 
traumascreening en –behandeling en het 
versterken van lokale (wijk)teams. Programma  
team GHNT werkt aan borging na 2021 zowel 
regionaal als landelijk.


