
ACTIELIJN 1

EERDER EN BETER IN BEELD

ACTIELIJN 2

STOPPEN EN DUURZAAM OPLOSSEN

Geweld hoort nergens thuis
Tweede voortgangsrapportage, juni 2019

Integrale sturing

• 14 van de 28 regio’s 

geven aan dat er sprake 

is van integrale sturing

• 9 regio’s treffen  momenteel 

 voorbereidingen om te 

komen tot integrale sturing

Het realiseren van integrale sturing, het versterken van 
de lokale infrastructuur en het inrichten van een aanpak 
voor gezinnen/huishoudens met de meest complexe 
problematiek (MDA++) zijn de drie cruciale voorwaarden 
om te komen tot een effectieve en duurzame regionale 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit 
is nodig om in de komende jaren het verschil te maken 
en de in het programmaplan Geweld hoort nergens thuis 
beschreven ambities in alle regio’s te realiseren.

14 van de 28 regio’s  
geven aan dat er sprake 
is van integrale sturing

Bespreekbaar  
maken

Multidisciplinair  
en systeemgericht 
samenwerken

• Publiekscampagne 
gestart. Ruim 

140.000  
bezoekers aan de site.

• Hackaton Stop 
Kindermishandeling

• Pilots centra onder 
1 dak van start 
(inclusief monitoring)

• Concept-bouwstenen 
MDA++

• Werkwijze VT 
 geüniformeerd 
via nieuw 
handelingsprotocol

• Radarfunctie VT 
ingericht

• Ondersteunen 
experimenten 
verbeterde opvang

• GGD/GHOR gestart met 
 regionale verankering 
Forensisch Medische 
Expertise voor Kinderen 

• Verdere uitbreiding in 
Wageningen en Heerlen, 
eerste uitbreiding in 
Rotterdam

• Verbeterde meldcode 
in  werking getreden

• Afwegingskaders 
 beroepsgroepen gereed

• Taakprofiel aandachts
functionaris LVAK gereed

• Elearning verbeterde 
meldcode

• Meldcodeapp

• Expertsessies en 
 lessons learned 
 opgehaald in regio’s

• Ontwikkeling 
kwaliteits kader 
lokale infra structuur 
gestart*

• Ontwikkeling zelf-
scan  instrument 
gemeenten gestart*

*   nog lopende processen.

• Tweede pilot spreek
uur huiselijk geweld 
gestart in OostBrabant 
 (samenwerking OM, 
reclassering en VT)

• Ontwikkelagenda 
‘Veiligheid voorop’

Verbeterde  
meldcode

Traumascreening en 
passende hulp

Veilig Thuis 
versterken

Opvang en onder- 
steuning verbeteren

Versterken lokale 
infrastructuur

Plegeraanpak

Forensisch medische  
expertise versterken

Sociale steun  
voor kinderen
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ACTIELIJN 3

SPECIFIEKE GROEPEN

REGIONALE ROUTE

De 28 regio’s kiezen zelf binnen hun eigen aanpak 
uit de volgende prioritaire thema’s:

aantal regio’s
beproeven 
aanpak 
bouwsteen

werkzame 
elementen
worden in alle 
regio’s gebruikt.

in alle regio’s is
deze bouwsteen
geïmplementeerd
conform werkzame
elementen

werkzame 
elementen worden 
door groter aantal 
(bv. minimaal de 
hel�) regio’s gebruikt 
in de eigen aanpak

Meerderheid regio’s Alle regio’sWerkzame bestanddelen
ontwikkelen met voorbeeld regio’s

Integrale sturing huiselijk 
geweld en kindermishandeling 

Versterken lokale infrastructuur

MDA++ Sociale steun aan kinderen

Traumascreening Schadelijke traditionele praktijken

Ouderenmishandeling Vrouwenopvang

28
REGIO’S

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

• Uitwerking tijdelijke 
regeling vergoeding eigen 
risico CSG*

• Gesprekken met KNMG/
LHV/GGZ over signaleren 
en  doorverwijzing CSG*

*   nog lopende processen.

Met behulp van de regionale route naar 2021 
worden regionale successen zo snel mogelijk 
zichtbaar,  benut en gedeeld met andere regio’s. 
Vanuit succesvolle werkzame bestanddelen 
kunnen regio’s leren van elkaar, elkaar 
inspireren en ondersteunen in de aanpak van 
die thema’s binnen hun eigen regio.

• Buitenhuisproject gestart. 
11 gemeenten participeren 
in dit project. 

• Handreiking ouderen
mis handeling artsen 
gepubliceerd

• Uitbreiding lokale 
 allianties  fi nancieel 
 misbruik (van 35 naar 60)

• Expertsessies met 
 betrokken organisaties

• Interdepartementale 
ambities en afspraken 
bewindspersonen 
vastgelegd

Seksueel geweld
Schadelijke traditionele 
praktijken en 
huwelijksdwang

Kinderen in kwetsbare 
opvoedsituaties Ouderenmishandeling
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