
Programma 
Geweld hoort nergens thuis

Infographic bij de eindrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis

• Het gaat om het op bestuurlijk niveau 
gezamenlijk (zorg en veiligheid) creëren  
van randvoorwaarden, het stellen van 
prioriteiten en het adresseren van knel- 
punten en dilemma’s in de samenwerking.

• Regio’s zoeken naar mogelijkheden om 
bestaande structuren zoveel mogelijk te 
benutten en waar nodig uit te breiden.

• Het duurzaam vormgeven van integrale 
sturing is echter niet vanzelf sprekend  
en vraagt ook de komende jaren nog 
aandacht en ondersteuning.

INTEGRALE STURING

• Aandacht voor en de focus op veiligheid in het gezin is 
een belangrijke voorwaarde voor een succesvolle aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling.

• Werken volgens de visie is nog niet overal vanzelfsprekend.
• De verdere implementatie vraagt om een gezamenlijke 

inspanning van alle relevante partijen in de regio en op 
landelijk niveau. 

VISIE
GEFASEERD 
SAMENWERKEN  
AAN VEILIGHEID

De mate van integrale sturing 
binnen de regio

VAN DE 28 REGIO’S13 geven aan dat professionals werken volgens de 
visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid.

7 hebben het werken volgens de visie 
opgenomen in de inkoop- en/of 
subsidievoorwaarden. 

VAN DE 28 REGIO’S VAN DE 28 REGIO’S28 geven aan dat het werken volgens de visie 
Gefaseerd samenwerken aan veiligheid 
onderdeel uitmaakt van de regiovisie.

VAN DE 28 REGIO’S19 heeft (een deel van de) professionals 
getraind in het werken volgens de visie. 
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Integrale sturing

Integrale sturing  
in voorbereiding

Nog geen integrale  
sturing en niet  
in voorbereiding

ERVARINGS-
DESKUNDIGHEID

Regio’s die ervaringsdeskundigheid hebben ingezet:
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Manieren waarop ervaringsdeskundigheid 
wordt ingezet:
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• Steeds meer regio’s werken aan het inrichten van een MDA++. 
• Bestuurlijk commitment is een voorwaarde voor het duurzaam inrichten van MDA++.
• De verdere implementatie vraagt om een gezamenlijke krachtsinspanning van alle relevante partijen in de regio. 

MDA++

MDA++ STRUCTUREEL GEREALISEERD
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MDA++ PILOT
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REGIO’S IN 2019/2020 1612

• Alle regio’s hebben verdergaande stappen 
gezet om hun lokale (wijk)teams te versterken 
in de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling.

• In 26 van de 28 regio's hebben gemeenten 
inzicht in hoeverre hun lokale (wijk)teams 
conform het kwaliteitskader zijn ingericht. 

• Het versterken van lokale (wijk)teams zal ook 
na het einde van het programma nog veel 
aandacht vragen.

Stappen in 2021

Fases van 
implementatie

VERSTERKEN 
LOKALE  
(WIJK)TEAMS

 Het toepassen van 
het kwaliteitskader 

Werken aan 
veiligheid
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Het implementeren
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Gefaseerd 

samenwerken
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Het versterken van
kennis en kunde
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In fase van voorbereiding
Bezig met uitvoeren zelfscan
Analyse van de bevindingen 
uit de zelfscan
Verbeterplannen opstellen
Uitvoering/monitoring 
verbeterplannen
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• de impactmonitor is aangevuld met nieuwe indicatoren 
en gegevens, onder meer over de prevalentie van  huiselijk  
en seksueel geweld en over het welbevinden van gezinnen 
waar huiselijk geweld of  kindermishandeling heeft gespeeld.

• deze zijn verwerkt in het online dashboard. 
• vanuit het onderzoeksprogramma GHNT zijn 

vijftien onderzoeken gestart. 

In 13 regio’s zijn anderhalf jaar lang gezinnen met 
kinderen gevolgd waar partnergeweld of kinder-
mishandeling speelt. In die anderhalf jaar is het 
 geweld zichtbaar afgenomen. Toch duurt het 
geweld in meer dan de helft van de gezinnen voort.

Duidelijke afname van geweld

IMPACT  
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Een reizende binnen- en buiten-expositie om huiselijk geweld en kinder-
mishandeling bespreekbaar te maken en uit de taboesfeer te halen.

WIJ… 
doorbreken  
de cirkel  
van geweld

Breda

Gorinchem

Aalburg

Nieuwerkerk a/d IJssel
Zevenhuizen

Alkmaar

Amsterdam

Amersfoort

Zeist
Arnhem

Den Helder

Hoorn

Oosterhout

Venlo

Maastricht

Leiden

Gouda

Hilversum

Rotterdam

Almere

Utrecht

Leeuwarden

Heerlen

Groningen

Nijmegen

Tilburg

Locaties expositie 2020-2021

In fase van voorbereiding
Bezig met uitvoeren zelfscan
Analyse van de bevindingen 
uit de zelfscan
Verbeterplannen opstellen
Uitvoering/monitoring 
verbeterplannen
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https://dashboards.cbs.nl/v2/dashboardimpactmonitor_hgkm/
https://dashboards.cbs.nl/v2/dashboardimpactmonitor_hgkm/
https://vng.nl/artikelen/wijdoorbreken-de-cirkel-van-geweld


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

    

PROJECTENPOOLS
2019 EN  
2020-2021 

Voor meer info zie: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/geweld-hoort-nergens-thuis
en https://geweldnergensthuisdashboard.nl  

In de projectenpools met als titel ‘Van-Denken-naar-Doen’ heeft  
het programma GHNT 108 projecten gefinancierd om zo voor  
een versnelling, verdieping of een verbreding van de aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling te zorgen. 
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Versterken lokale  
(wijk)teams Trauma-aanpak Bespreekbaar maken/ 

melden
Visie Gefaseerd samen-
werken aan veiligheid

Experimenten 
vrouwenopvang

Arnhem-Achterhoek 
Flevoland
Haaglanden 
Hart van Brabant
Hollands-Midden
IJsselland
Noord- en 
Oost-Gelderland
Rotterdam-Rijnmond
Utrecht
West-Brabant
Zaanstreek-Waterland
Zuid-Limburg

Alkmaar-West-Friesland
Amsterdam-Amstelland
Arnhem-Achterhoek
Friesland
Gooi en Vechtstreek
Groningen
Hart van Brabant
Hollands-Midden
IJsselland
Kennemerland
Kop van Noord-Holland
Rotterdam-Rijnmond
Utrecht
West-Brabant
Zaanstreek-Waterland
Zeeland
Zuid-Holland Zuid
Zuid-Limburg

Alkmaar-West-Friesland 
Drenthe
Flevoland
Gelderland-Zuid 
Kop van Noord-Holland 
Twente 
West-Veluwe Vallei 
Zaanstreek-Waterland 
Zuid-Limburg 

Alkmaar-West-Friesland
Drenthe
Friesland
Groningen
IJsselland
Kennemerland 
Kop van Noord-Holland
Noord- en 
Midden-Limburg 
Noord- en Oost-Brabant
Twente
Zuid-Limburg

Alkmaar – West Friesland, 
Kennemerland, 
Kop van Noord-Holland, 
Zaanstreek-Waterland
Apeldoorn, Arnhem, Ede 
en Nijmegen
Hollands-Midden 
IJsselland
Zeeland
Zuidoost Brabant

MDA++ Schadelijke  
praktijken Plegeraanpak Verbinden zorg  

en veiligheid
Ervarings- 
deskundigheid

Arnhem-Achterhoek
West-Veluwe Vallei
Zaanstreek-Waterland
Zeeland
Zuid-Holland Zuid

West-Veluwe Vallei Amsterdam-Amstelland
Brabant Zuidoost 
Rotterdam-Rijnmond

Noord- en Midden-Limburg
Zuid-Limburg

Alkmaar-West-Friesland
Brabant Zuidoost
Gooi en Vechtstreek
Hart van Brabant
Kop van Noord-Holland
West-Brabant

Seksueel geweld Kinderen in kwetsbare 
opvoedsituaties

Complexe  
scheidingen Sturingsinformatie Ouderen - 

mishandeling

Brabant Zuidoost
Friesland
West-Brabant

Haaglanden
Twente

Gelderland-Zuid
West-Brabant

Amsterdam-Amstelland
Drenthe 
Haaglanden

Kennemerland
Twente
West-Veluwe Vallei

Overig

Amsterdam-Amstelland
Noord- en Oost-Gelderland 
Zaanstreek-Waterland
Zuid-Limburg 

https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/geweld-hoort-nergens-thuis
https://geweldnergensthuisdashboard.nl/

