
Programma 
Geweld hoort nergens thuis

m
ei

 2
02

0

Infographic bij de vierde voortgangsrapportage van het programma Geweld hoort nergens thuis

Gemeenten kunnen aan de hand van het kwaliteitskader bepalen of hun lokale (wijk)teams 
voldoende zijn ingericht om te komen tot een effectieve signalering en aanpak van huiselijk 
geweld en kindermishandeling en waar versterking nodig is.

KWALITEITSKADER WERKEN AAN VEILIGHEID 
VOOR LOKALE (WIJK)TEAMS EN GEMEENTEN

Visie en opdracht lokale (wijk)teams

De kwaliteitsstandaarden zijn gericht op:

Competenties van professionals in de lokale (wijk)teams
Gericht op het signaleren en bespreekbaar maken, het hebben van zicht 
op veiligheid en het organiseren van directe veiligheid, stabiele veiligheid 
en herstel van de gevolgen.

Samenwerkingsafspraken tussen het lokale (wijk)team en Veilig Thuis

De visie gefaseerde ketenzorg richt zich op alle 
professionals die in hun werk te maken krijgen 
met gezinnen en huishoudens waar de veiligheid 
in het geding is.

VISIE
GEFASEERDE 
KETENZORG

Stappenplan:

Het programma ondersteunt regio's, gemeenten, uitvoerings- 
organisaties en professionals bij het implementeren van de visie.

Eerst de directe onveiligheid aanpakken met 
veiligheidsvoorwaarden en een veiligheidsplan.1

2 Risicogestuurde zorg inzetten om de risicofactoren voor 
herhaling van geweld en onveiligheid aan te pakken.

3 Ondersteuning of behandeling bieden voor herstel.

Om het gebruik van het 
Kwaliteitskader te 
vergemakkelijken is een 
(digitale) zelfscan ontwikkeld.

Zelfscan

Door de stuurgroep GHNT is vastgesteld dat de bouwstenen MDA++ een goed handvat zijn voor alle 
betrokkenen voor de implementatie van MDA++ in de regio.

Het programmateam GHNT ondersteunt de implementatie in de regio’s met financiële bijdrages uit de projectenpool GHNT 
(2019 en 2020-2021) en het beschikbaar stellen van een expertpool MDA++. Via de regionale route naar 2021 faciliteert het 

programmateam GHNT het uitwisselen van kennis, ervaringen en de opbrengsten uit de projecten.

MDA++ REGIONALE IMPLEMENTATIE
AAN DE HAND VAN DEFINITIEVE BOUWSTENEN

Bouwsteen 1
Wat is MDA++?

Bouwsteen 2
Vaststellen landelijke 

richtlijn criteria 
inzet MDA++

Bouwsteen 3
Organiseren bestuurlijk 

commitment MDA++ 
in de regio

Bouwsteen 4
Organisatie MDA++ 

in de regio

Bouwsteen 5
Opstellen MDA++ plan 
van aanpak voor gezin/

huishouden



Voor  meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl

Ook in 2020 en 2021 krijgen gemeenten de mogelijkheid om financiële ondersteuning te vragen voor 
projecten die bijdragen aan de ontwikkelingen in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling:

PROJECTENPOOL
‘VAN DENKEN NAAR DOEN’ 2020-2021

Indienen kan tot 21 augustus 2020
Directe verbinding met de drie actielijnen van het programma GHNT

• Op een laagdrempelige manier huiselijk geweld en 
kindermishandeling in brede lagen van de bevolking 
uit de taboesfeer halen en bespreekbaar maken

• Middels 30 bijzondere portretten en persoonlijke 
verhalen in een multimediale reizende expositie 

• 28 GHNT-regio's die de expositie adopteren en 
actief programma samenstellen

• Media aandacht d.m.v. free publicity, landelijke en 
regionale dagbladen en magazines die de portretten 
en verhalen (deels) publiceren 

• Breed aanvullend bereik door de fotokrant en de 
korte reizende film via online en offline media

WIJ… 
doorbreken  
de cirkel  
van geweld

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

De impactmonitor is aangevuld met de meest actuele beleids-
informatie Veilig Thuis
Deze zijn verwerkt in het online dashboard:
https://dashboards.cbs.nl/v2/dashboardimpactmonitor_hgkm/
Begin 2020 zijn de eerste onderzoeken binnen het onderzoeks-
programma gestart. 
Later dit jaar volgen er meer.

LANDELIJKE 
ONDERZOEKSCOMMISSIE / 
IMPACTMONITOR
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Visie ‘gefaseerde ketenzorg’
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Regionale aanpak van huiselijk 
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