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ONDERWERP 
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De uitvoering van het rijksprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) tegen 
huiselijk geweld en kindermishandeling wordt in regionaal verband uitgevoerd. In 
de regio Kennemerland is hiervoor de ‘Regiovisie Verbinden en versterken in de 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling’ en het ‘Actieprogramma 
Verbinden en Versterken in de aanpak van huiselijk geweld Kennemerland 2021-
2024’ vastgesteld. In de nieuwsbrief Geweld Hoort Nergens Thuis Kennemerland 
juli 2021 wordt een stand van zaken gegeven van de uitvoering. 
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In deze nieuwsbrief praten we je bij over het programma Geweld Hoort 
Nergens Thuis (GHNT):

thumbtack  Regionaal: Voortgang Actieprogramma Geweld Hoort Nergens Thuis 
Kennemerland en de projectenpool Van Denken naar Doen.

 search-location  Landelijk: Links naar artikelen en informatie.

   Regio Kennemerland GHNT   

De Regiovisie ‘Verbinden en Versterken in de aanpak van huiselijk geweld 
2020-2024 Kennemerland’ is in alle gemeenteraden vastgesteld. De 
regiovisie kent 11 doelstellingen die we hebben vertaald  naar concrete acties 
in het Actieprogramma Geweld hoort nergens thuis Kennemerland 2021-
2024. We kunnen niet alles tegelijk. Wel gaan we alles doen, dit doen we 
gefaseerd over vier jaren.

We richten ons in 2021 op:

fist-raised  Het lokale veld versterken (0-100 jaar)

users-cog   Multidisciplinair en systeemgericht samenwerken. 

En ook focussen we ons op monitoring en indicatoren. 

   Regio Kennemerland GHNT    2
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   Versterkte Netwerkaanpak Verbindingsofficieren     9

   Samenwerken aan Veiligheid    10

   Landelijk GHNT    10
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https://www.swanink.nl/files/haarlem/GHNT/Actieprogramma_GHNT.pdf
https://www.swanink.nl/files/haarlem/GHNT/Actieprogramma_GHNT.pdf


Nieuwsbrief juli 2021  |  Geweld Hoort Nergens Thuis Kennemerland 3

Actieprogramma GHNT Kennemerland I Actieagenda 2021

1.  Lokale veld versterken 
0-100 jaar

2.  Multidisciplinair 
en systeemgericht 
samenwerken
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We versterken de lokale (wijk)teams 
door het kwaliteitskader Werken aan 
veiligheid voor lokale (wijk) teams en 
gemeenten te implementeren

Professionals werken samen volgens 
één visie: Gefaseerd Samenwerken 
voor veiligheid (GSV) wordt gefaseerd 
ingevoerd 

Doorontwikkelen en implementeren 
van de samenwerkingsafspraken 
gericht op een nog betere 
samenwerking tussen Veilig 
Thuis en lokale (wijk)teams en 
Vrouwenopvang en lokale (wijk)
teams

We brengen omvang en de belangrijkste 
kenmerken in beeld van gezinnen die 
in aanmerking komen voor de MDA++ 
aanpak 

Professionals signaleren, duiden en 
handelen bij onveiligheid

De Tijdelijke Huisverboden en 
de plegeraanpak gaan we (door)
ontwikkelen

Monitoring en indicatoren

We stellen een set van indicatoren op waarmee we kunnen monitoren of onze inzet 
ook daadwerkelijk verschil maakt.

   1. Het lokale veld versterken    

Versterken van de lokale (wijk)teams 

calendar-check  Wat hebben we gedaan

Een effectieve aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vraagt om 
krachtige lokale (wijk)teams. Om een goed beeld te krijgen waar de lokale (wijk)
teams staan zijn we met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van de thema’s 
in het ‘Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk) teams en 
gemeenten’.

We hebben per regio of samenwerkende gemeenten een zelfscan gedaan met 
beleidsmedewerkers van gemeenten, sociale (wijk)teams/Meer-teams, CJG, loket 
Wmo en Veilig Thuis. In april zijn we gestart met de gemeente Haarlemmermeer. 
In de maand juni zijn we verder gegaan met Haarlem/Zandvoort en Heemstede/ 
Bloemendaal en als hekkensluiter de IJmond-gemeenten. De gesprekken geven 
een goed beeld van de samenwerking tussen de verschillende partners en hoe de 
afschaling vanuit Veilig Thuis naar het lokale veld verloopt.

calendar-plus  Wat gaan we nog doen

De opbrengsten en resultaten van de zelfscan verwerken we in een 
rapportage. Hier betrekken we ook de uitkomsten bij van het onderzoek 
‘Veiligheidsbeoordelingen - directe overdrachten’ door Veilig Thuis Kennemerland, 
die in de afrondende fase zit. Iedere gemeente krijgt op deze manier inzicht in wat 
goed gaat en waar mogelijke verbeterpunten liggen. Op basis hiervan kan elke 
gemeente haar ambities voor 2022 benoemen. 
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Samenwerkingsafspraken lokale wijkteams-veilig thuis/
vrouwenopvang

calendar-check  Wat hebben we gedaan

Veilig Thuis heeft de samenwerkingsafspraken VT – lokale veld/ketenpartners 
geactualiseerd.  

In de pilot Blijf veilig na Opvang werken Blijf Groep, Sociale wijkteams Haarlem 
en gemeente samen volgens de aangescherpte samenwerkingsafspraken. De 
verschillende ketenpartners leren elkaar hierdoor beter kennen.

calendar-plus  Wat gaan we nog doen

Veilig Thuis gaat de geactualiseerde samenwerkingsafspraken bespreken met alle 
betrokken ketenpartners. Er wordt toegewerkt naar een bestuurlijke bekrachtiging 
van de samenwerkingsafspraken.  

Binnen Blijf Veilig na Opvang wordt verder uitvoering gegeven aan de 
samenwerkingsafspraken met als doel de veiligheid na uitstroom beter te 
monitoren en de vrouwen beter te ondersteunen.

Ook wordt in september/oktober van dit jaar een voorlichtingsbijeenkomst 
georganiseerd over de vrouwenopvang en ervaringsdeskundigheid.

Signaleren, duiden en handelen bij onveiligheid

calendar-check  Wat hebben we gedaan

Bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling is het van groot 
belang om te handelen.

Door de signalen te herkennen en met die signalen iets te doen, kun je als 
professional het verschil maken. De aandachtfunctionaris huiselijk geweld en 
kindermishandeling (AF) heeft hierbij een belangrijke ondersteunende rol. Om tot 
een overzicht van aandachtsfunctionarissen te komen hebben we bij gemeenten 
en organisaties een uitvraag gedaan. Uit deze inventarisatie stellen we een aantal 
focusgroepen samen van aandachtfunctionarissen die een afspiegeling vormen 
vanuit de diverse beroepsgroepen.

calendar-plus  Wat gaan we nog doen

Na de zomer gaan we focusgroepsgesprekken voeren met de aandacht-
functionarissen in de regio. Doel is het ophalen van ervaringen en bevindingen 
om zicht te krijgen op hoe het in de regio staat met implementatie, hanteren 
en borgen van de Meldcode. Ook willen we weten of de AF bij hun rol nog een 
ondersteuningsbehoefte hebben. Hierbij nemen we ook de uitkomsten van 
de vijf meldcodetour-bijeenkomsten mee die in 2020 in onze regio hebben 
plaatsgevonden. 

 

Wet verplichte meldcode

Sinds 2013 is de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling van kracht. Die wet houdt in dat alle organisaties die 
werken met kinderen en volwassenen een meldcode moeten hebben en 
medewerkers in staat moeten stellen daarmee te werken. Dat geldt voor 
professionals die werken in het onderwijs, de kinderopvang, de jeugdzorg, 
de zorg, welzijn en justitie.  Het doel van de meldcode is professionals te 
helpen eerder en beter te handelen als zij vermoeden dat een gezinslid thuis 
mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt wordt.
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   2. Multidiscilinair en systeemgericht samenwerken   

Samenwerken voor veiligheid volgens één visie

calendar-check  Wat hebben we gedaan

In onze regio willen we samenwerken aan veiligheid volgens de visie Gefaseerd 
Samenwerken voor Veiligheid (GSV). Deze visie is ook landelijk omarmd. We zijn 
van start gegaan met een drietal inspiratiesessies in de regio Kennemerland voor 
iedereen die betrokken is bij het thema huiselijk geweld en kindermishandeling: 
praktijk-professionals, middenkader, beleid en bestuurders. Met enthousias merende 
openingswoorden van de wethouders Jur Botter (Haarlem), Hanneke Niele (Beverwijk) 
en Sjaak Struijf (Heemstede). Ongeveer 90 mensen hebben hieraan deelgenomen en 
kennis kunnen maken met de visie op Gefaseerd Samen werken voor Veiligheid en de 
daarbij behorende Top-3-methodiek van Civil Care. Deze methodiek draagt bij aan: 

1.  het verbeteren van de focus op veiligheid, 

2.  het gericht samenwerken aan 
veiligheid door verschillende 
partners 

3.  het verhogen van de gezamenlijke 
taal en methodieken, om 
effectiever en efficiënter samen te 
werken aan duurzame veiligheid.  

 

Basistraining Top-3 methodiek

Eind mei is de volgende stap gezet en zijn we gestart met het trainen van de 
praktijk-professionals in de Top-3 methodiek GSV. Inmiddels worden er ongeveer 
80 deelnemers opgeleid door Civil Care. De groepen zijn divers samengesteld 
en bestaan uit medewerkers van het CJG, Sociaal Wijkteams, Veilig Thuis en een 
aantal ketenpartners. De deelnemers aan de basistraining zijn erg enthousiast over 
de opzet van de training en de mogelijkheden die de methodiek biedt. 

Deelnemers over de basistraining Top-3 methodiek:

“De Top 3 methodiek biedt houvast bij complexe casuïstiek om prioriteiten te kunnen 
stellen. Het is mooi om de training te doen met collega’s uit het werkveld van andere 
organisaties. Je leert van elkaar en spreekt straks meer dezelfde taal.”  
Floor van Blitterswijk, Coördinator CJG Heemstede

“De Top 3 methodiek geeft de gehele keten een eenduidig duidelijk raamwerk om concreet 
tot veiligheidsvoorwaarden en veiligheidsafspraken te komen. Het feit dat de gehele 
keten geholpen wordt op feiten gebaseerde onveiligheid weer te geven, maakt dat er meer 
eenduidigheid zal komen richting onze cliënten”  
Chantal Dolfing, Gedragswetenschapper Veilig Thuis

Training Middenkader en beleid

Samenwerking binnen en tussen organisaties, heeft facilitering van professionals 
nodig. Scholing van professionals is belangrijk maar op zich niet voldoende om 
het verschil te maken. Daarom is er in de regio een traject voor het organiseren 
van randvoorwaarden die professionals in staat te stellen daadwerkelijk op deze 
manier te gaan samenwerken. Het middenkader van iedere organisatie speelt 
hierbij een zeer belangrijke ondersteunende rol. 

Op 1 juni jl. is een eerste training TOP-3 methodiek voor middenkader en 

Gefaseerde ketensamenwerking®

*Stichting Civil Care
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beleid geweest. Managers, teamleiders en beleidsmedewerkers zijn deze dag 
meegenomen in wat werken met de Top-3 methodiek inhoudt; wat het de 
professional gaat opleveren; wat dit van hen vraagt in hun dagelijkse werk; hoe 
overdracht binnen het eigen team gerealiseerd kan worden; hoe een lerende 
cultuur te faciliteren; welke samenwerkingsvraagstukken met ketenpartners dit 
oproept & welke hiervan aan bestuurders voorgelegd moeten worden. 

calendar-plus  Wat gaan we nog doen

Op 31 augustus 2021 wordt de training Middenkader en beleid nogmaals gegeven. 
Er zijn nog enkele plekken vrij. Aanmelden kan hier.

Na de zomer starten nog twee groepen met de Basistraining Top-3 methodiek 
voor praktijk-professionals. Data zijn 28 september/9 november en 5 oktober/16 
november. Aanmelden voor deze training kan in overleg met de projectleider 
Maura Timmer.

Verder staat dit jaar nog op de agenda: 

•  Zelfscan-bijeenkomst GSV voor de regio in oktober 
•  Masterclass GSV voor bestuurders in november 
•  Werkconferentie GSV in december

Borging Top-3 methodiek

Nog voor de zomer komt een werkgroep samen die onderzoekt wat er nodig 
is voor een goede implementatie en borging van de Top-3 methodiek binnen 
onze regio. In de werkconferentie in december worden de aanbevelingen 
van de werkgroep als inbreng gebruikt bij het bespreken van de benodigde 
vervolgstappen in 2022.

Animatie Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid

MDA++

calendar-check  Wat hebben we gedaan

De MDA++ richt zich op gezinnen en huishoudens die in een cirkel van (ernstig) 
structureel geweld zitten. Om het patroon van geweld en verwaarlozing te 
doorbreken moet multidisciplinair en systeemgericht worden gewerkt. 

De werkgroep MDA++, hoe verder? heeft de omvang en de belangrijkste 
kenmerken in beeld gebracht van gezinnen die in aanmerking komen voor de 
MDA++ aanpak. De stuurgroep Veilig Thuis heeft op 25 juni jl. positief besloten 
op het advies van de werkgroep om de MDA++ voor de regio Kennemerland 
beschikbaar te maken en hiervoor een kwartiermaker aan te stellen. 

calendar-plus  Wat gaan we nog doen

Er wordt een kwartiermaker aangesteld door de gemeente Haarlem die de 
opdracht krijgt om samen met de werkgroep MDA++, hoe verder? een MDA++ 
aanpak te ontwikkelen. Dit zal al doende gebeuren in samenwerking met de 
ketenpartners. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de randvoorwaarden van 
Gefaseerd Samenwerken voor Veiligheid’ en bij de bestaande overleggen voor 
complexe casuïstiek in de regio.

(Door)ontwikkelen tijdelijk huisverbod en plegeraanpak1

calendar-check  Wat hebben we gedaan

Bij een terugkerend patroon van huiselijk geweld en/of kindermishandeling 
kan een Tijdelijk Huisverbod (THV) helpen om het patroon te doorbreken. In de 

1  Over de termen ‘pleger’ en ‘direct betrokkene’: vaak is het onderscheid tussen slachtoffer en pleger (of dader - na een afdoening of veroordeling) onduidelijk. In 
deze Regioaanpak en de verdere uitvoering ervan willen we recht doen aan die complexiteit en niemand stigmatiseren. Daarom spreken we van slachtoffers en daar-
naast eventueel van ‘direct betrokkenen’. We gebruiken alleen de term pleger als dat noodzakelijk is voor de helderheid.
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Kerngroep THV zijn de mogelijkheden en eventuele terughoudendheid om het 
THV in te zetten verkend. Met hierbij het praatstuk ‘Perspectief vanuit Veilig Thuis 
op de uitvoer Tijdelijk Huisverbod’ en de uitkomsten van het rapport Ups en 
downs tijdelijk huisverbod binnen de G4 als onderlegger. Het huisverbod inzetten 
in situaties waarbij geen crisismelding bij de politie is gedaan (verzoek Tijdelijk 
Huisverbod via hulpverlening) wordt gezien als een interessante optie. Wel zijn er 
vragen over de haalbaarheid in de praktijk.

calendar-plus  Wat gaan we nog doen

In de werkgroep THV wordt na de zomer verder gegaan met het onderzoek gericht 
op de vraag in hoeverre het mogelijk is om huisverboden sneller en vaker op te 
leggen met als doel huiselijk geweld te stoppen en veiligheid te waarborgen voor 
alle betrokkenen. 

Een sterke plegeraanpak kan herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling 
voorkomen. Zorgaanbieders moeten hiervoor wel de juiste zorgarrangementen 
hebben. Na de zomer wordt in een werkgroep geïnventariseerd over welk 
plegeraanbod we beschikken in de regio Kennemerland. Vervolgens onderzoeken 
we welke methoden in het beschikbare pleger aanbod bewezen effectief zijn. 

Monitoring en indicatoren 
Het is natuurlijk essentieel dat we meten of we met deze aanpak in het terugdringen 
en stoppen van huiselijk geweld in de regio Kennemerland op de juiste weg zijn. Nog 
voor de zomer komt de werkgroep Monitoring en Indicatoren voor de eerste keer 
samen die zich gaat buigen over het opstellen van een set van indicatoren waarmee 
we kunnen monitoren of onze inzet ook daadwerkelijk verschil maakt. De vraag: 
“wat zouden we moeten willen weten?” is hierbij ons vertrekpunt. 

   Projectenpool Van Denken naar Doen   

Vanuit het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis zijn sinds 2019 een 
aantal projecten mogelijk gemaakt. Hieronder vertellen we hoe het staat met 
de nog lopende projecten en over de afgeronde projecten. 

Hoe staat het met de nog lopende projecten?

Met een bijdrage van de projectleiders.

   Blijf Veilig na Opvang   

search-location  Bovenregionaal: Noord-Holland Noord, Kennemerland,  
Flevoland en Gooi- en Vechtstreek.

user-cog  Projectleider Margriet van Dijken (gemeente Alkmaar)

Wanneer vrouwen uitstromen uit de vrouwenopvang, valt binnen een jaar een kwart 
terug in een onveilige situatie. Daarbij ‘verdwijnen’ veel mensen die uit de opvang 
stromen in dit jaar uit beeld van de gemeente en/of opvang. Het doel van dit project is 
de veiligheid na uitstroom beter te monitoren en de vrouwen beter te ondersteunen. 
De gemeente, de sociale wijkteams, de Blijfgroep en ervaringsdeskundigen uit 
de deelnemende regio’s werken inmiddels samen volgens de aangescherpte 
samenwerkingsafspraken. De verschillende ketenpartners leren elkaar hierdoor beter 
kennen. De komende tijd gaan we verder met de doorontwikkeling van de pilotteams. 
Verder vindt in september/oktober 2021 voorlichting plaats in de deelnemende regio’s 
over de vrouwenopvang en ervaringsdeskundigheid.
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   De Drakentemmers   

search-location   Landelijk: Kennemerland neemt deel.

user-cog   Projectleider: Trijntje Kootstra (gemeente Almere)

Begin 2021 ging Drakentemmers van start,  het online Expertiseplatform Trauma 
en Gehechtheid na Huiselijk Geweld. Het doel is om een beter beschikbaar 
behandelaanbod te creëren voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Drakentemmers is een initiatief van het programma Geweld 
hoort nergens thuis (GHNT), waar maar liefst 18 van de 28 GHNT-regio’s aan 
meedoen. Ook onze regio Kennemerland doet mee. 

 
Wat doet Drakentemmers?

Met Drakentemmers worden (aankomende) behandelaren trauma en gehechtheid 
bij elkaar gebracht die kunnen en willen werken voor slachtoffers, plegers en/
of kinderen die met huiselijk geweld en kindermishandeling te maken hebben.  
In Nederland is nog een groot gebrek aan gespecialiseerde behandelaren, terwijl 
het voorkomen van intergenerationele overdracht bij slachtoffers van huiselijk 
geweld  heel belangrijk is  en behandeling daarbij kan helpen. Intussen zijn er al 
bijna 95 Drakentemmers, verdeeld over de 18 deelnemende GHNT-regio’s. Via het 
platform kunnen zij hun expertise verder versterken en ook is er een matchingtool 
tussen behandelaren en organisaties die een behandelaar zoeken.

 
Uit onze regio zijn vijf Drakentemmers van de volgende organisaties actief  
op het platform:

GHNT-regio organisatie

Kennemerland CJG Kennemerland

Meer informatie op de website  
www.drakentemmers.nl

Youz

De Waag Haarlem

Opvoedpoli

   Alliantie ouderenmishandeling   

search-location Sub-regionaal: IJmond

user-cog  Projectleider Eric Groenendijk (Socius)

Doel van het project is een bijdrage leveren aan voorkomen van ouderen-
mishandeling en het oog hebben voor slachtoffers van ouderenmishandeling, 
vaardigheid in het bespreekbaar maken hiervan en het bieden van passende hulp. 
Welschap/Socius werkt hierin samen met Veilig Thuis Kennemerland en andere 
partners zoals onder andere de Rabobank en (zorg)instellingen voor ouderen.

De afgelopen maanden is aan de hand van gesprekken en literatuur onderzocht 
welke factoren en actoren een rol (kunnen) spelen bij het optimaal voorkomen 
van ouderenmishandeling en, als er toch sprake van is, hoe dit snel kan worden 
gesignaleerd en opgelost.

http://www.drakentemmers.nl
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Gebleken is dat statistisch 98,5% van de gevallen van ouderenmishandeling niet 
wordt ontdekt. De nadruk van het project ligt daarom primair op preventie en, 
secundair, op het signaleren ervan.

   Risicogestuurde zorg bouwen we samen   

search-location Regionaal: Kennemerland

user-cog  Projectleider: Ron de Rijk (Veilig Thuis Kennemerland)

Het doel van het project is dat er in gezinnen waar onveiligheid speelt, en waar 
sprake is van een complexe situatie, op een betere manier wordt ingeschat waar 
de risico’s liggen op het gebied van psychische problematiek. En dat er waar dat 
nodig is sneller hulpverlening op gang komt om die risico’s te verkleinen of weg 
te nemen. Dit project is een samenwerking tussen Veilig Thuis Kennemerland 
en GGZ InGeest. Vanwege de coronamaatregelen heeft het project vertraging 
opgelopen. De verwachting is dat het komende half jaar het project weer volgens 
een aangepaste planning opgepakt wordt.

   MDCK Businessplan   

search-location  Bovenregionaal: Kennemerland, Noord-Holland Noord,  
Zaanstreek-Waterland

user-cog Projectleider: Cathalijn van Langevelde (gemeente Haarlem)

Op de onderzoeksvraag: Hoe kan het MDCK verder kan gaan als het 
Multifunctioneel Onderzoekscentrum met een gezonde financiële basis en 

commitment van de hoofdgebruikers is een businessplan opgesteld. Dit gaat nu 
ter bespreking richting bestuur. 

De volgende projecten zijn inmiddels succesvol afgerond:

   Versterkte Netwerkaanpak Verbindingsofficieren   

search-location  Sub-regionaal: Haarlemmermeer

user-cog  Projectleider: Yvonne  van Pouderoijen  
(Kenter Jeugdhulp/Stichting Het LOCK)

Doel van dit project was een regionale versterkte netwerkaanpak bij 
vermoedens van onveiligheid te realiseren. Startpunt was de behoefte van 
aandachtsfunctionarissen HG/KM om zich te versterken in hun rol, zowel binnen 
de eigen organisatie als in de keten.

De aandachtsfunctionarissen zijn 2 dagen getraind. Binnen de training is 
stilgestaan bij het veiligheidsdenken en hoe deze bril te gebruiken in de praktijk. 
Hierbij stonden de stappen van de Meldcode, het afwegingskader en het 
visiedocument ‘Gefaseerde ketensamenwerking’ centraal. Er is een vast format 
voor het casusoverleg aangeboden wat als hulpmiddel gebruikt kan worden.

Verder is een online platform ontwikkeld. Getrainde aandachtfunctionarissen 
(verbindingsofficieren) kunnen met een druk op de knop collega-verbindings-
officieren uit andere instellingen uitnodigen voor intervisie. Ook Veilig Thuis 
kan uitgenodigd worden om mee te denken. Binnen deze online omgeving 
zijn ook actuele onderwerpen en tools over het thema Huiselijk geweld en/of 
Kindermishandeling beschikbaar gemaakt. 
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Dit project heeft als overkoepelend doel gepoogd om het handelen bij casuïstiek 
met vermoedens van onveiligheid te vergroten. Dit doel is grotendeels bereikt. Het 
thema onveiligheid vraagt blijvende aandacht evenals samenwerking in de keten. 
De online omgeving bleek minder actief te worden gebruikt dan in eerste instantie 
werd ingeschat. De weerbarstige praktijk van de verbindingsofficieren lijkt hier een 
rol te spelen, bij werkdruk en crisis wordt intervisie al snel geen prioriteit. 

   Samenwerken aan Veiligheid   

search-location  Sub-regionaal: Zuid-Kennemerland en IJmond

user-cog  Projectleiding: CJG Kennemerland

Samenwerken aan Veiligheid is in de regio een werkwijze die is ontwikkeld in plaats 
van drang. Gezinnen blijven in de vrijwilligheid bij het CJG en daar wordt expertise 
van de gecertificeerde instelling (GI) aan toegevoegd. In 2020 is de werkwijze na 
een pilotperiode uitgerold in de regio IJmond en Zuid-Kennemerland. De subsidie 
is ingezet voor de uitrol, de doorontwikkeling en het trainen van de professionals 
in de keten. 

Daarbij is samengewerkt met de GI (DJGB) als co-trainer. Medewerkers van de 
Raad voor de Kinderbescherming, CJG, ambtenaren, Veilig Thuis en WSS/DJGB zijn 
getraind in deze methodiek. De training heeft geresulteerd in betere kennis en begrip 
voor ieders rol, positie en vaardigheden. De onderlinge samenwerking is versterkt.

Vanuit het perspectief van het gezin wordt nu eenzelfde taal- en woordgebruik 
gehanteerd zodat het voor alle betrokkenen helder is wat in het gezin moet 
veranderen. Daardoor kan er effectiever het gesprek gevoerd worden met ouders 
over hun motivatie en instemming over het te volgen traject. 

   Landelijk GHNT   

   Landelijk programma Geweld hoort nergens thuis   

Op 18 juni 2021 is de zesde voortgangsrapportage van het landelijk programma 
Geweld hoort nergens thuis naar de Tweede Kamer verzonden. Hier kun je 
doorklikken naar de Kamerbrief en de rapportage.  

www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/31/ 
geweld-hoort-nergens-thuis 

Social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling
De social media campagne huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM), 
die op 5 juli van start gaat, vraagt via banners en social posts aandacht voor de 
hulpinstanties die er zijn om contact mee op te nemen voor advies, hulp of om 
je hart te luchten en geeft zo net dat zetje wat nodig is om daadwerkelijk in actie 
te komen. Vanuit de banners en/of de post wordt men rechtstreeks doorgeleid 
naar de website ‘ikdoeietstegenhuiselijkgeweld’ waarop de hulpinstanties staan 
vermeld, waarmee men kan bellen of chatten.

GHNT Podcasts serie
De afgelopen maanden zijn er vanuit het programma Geweld Hoort Nergens Thuis 
(GHNT) 10 podcasts gemaakt over actuele thema’s. Merel Steinweg trok met haar 
reismicrofoon het land door om in gesprek te gaan met allerlei professionals die 
op hun terrein werken aan een wereld met minder geweld. De thema’s die aan de 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/31/geweld-hoort-nergens-thuis
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/05/31/geweld-hoort-nergens-thuis
https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/contact
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orde kwamen zijn bijvoorbeeld: ‘Ieder kind geïnformeerd’, ‘Ouderenmishandeling’, 
‘Onderzoek en monitoring’, maar ook de taskforce kindermishandeling en het 
belang van samenwerking tussen zorg- en veiligheidsprofessionals.  
De podcasts zijn op alle populaire podcast apps te beluisteren.

   Versterken van de lokale (wijk)teams    

Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams 
en gemeenten
Om gemeenten in staat te stellen te bepalen of hun lokale (wijk)teams voldoende 
zijn ingericht en waar ze versterking behoeven, heeft de VNG, ondersteund door 
het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT), het kwaliteitskader Werken 
aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten ontwikkeld.

Het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten 
is op 21 november 2019 door de Commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de 
Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG vastgesteld.  
vng.nl/nieuws/kwaliteitskader-werken-aan-veiligheid-voor-lokale-teams 

Analyse samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en  
lokale (wijk-)teams
Onder de titel Samenwerken aan Veiligheid en in opdracht van het programma team 
GHNT, VWS en de VNG heeft Andersson Elffers Felix (AEF) een analyse uitgevoerd van 
de actuele samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis-organisaties en lokale (wijk)
teams. Een commissie bestaande uit vertegenwoordigers van de opdrachtgevers, 
gemeenten en Veilig Thuis heeft het traject begeleid. 
vng.nl/nieuws/rapport-samenwerken-aan-veiligheid 

Lokaal netwerk na Veilig Thuis
Toezicht Sociaal Domein (TSD) onderzocht de hulpverlening van lokale netwerken 
aan gezinnen waarbij sprake was van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 
In deze gezinnen speelden ernstige veiligheidsrisico’s. Het onderzoek laat zien dat 
de veiligheidsrisico’s vaak uit beeld raakten na overdracht van het gezin door Veilig 
Thuis aan het lokale netwerk.

www.toezichtsociaaldomein.nl/onderzoeken-en-instrumenten/ 
lokale-netwerk-na-veilig-thuis 

   Signaleren, duiden en handelen bij onveiligheid   

Doe mee met de Wijkteam-community Kindermishandeling en 
Huiselijk Geweld
De Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is een online 
scholings- en informatiecampagne speciaal voor wijkteams en loopt tot eind 
van dit jaar. Het doel is om wijkteammedewerkers te ondersteunen bij het 
gebruik van de meldcode, het werken aan veiligheid in gezinnen en onderlinge 
ervaringsuitwisseling te bevorderen.

Wijkteamprofessionals en professionals die regelmatig samenwerken met 
wijkteams kunnen hier gratis aan deelnemen. De tijdsinvestering bepalen zij zelf.

De community staat boordevol tips, informatie en ervaringsverhalen over 
verschillende thema’s die achtereenvolgens aan bod komen gedurende de 
maanden juni tot en met november 2021: 
• De meldcode 
• Signalering 

https://anchor.fm/geweld-nergens-thuis
https://vng.nl/nieuws/kwaliteitskader-werken-aan-veiligheid-voor-lokale-teams
https://vng.nl/nieuws/rapport-samenwerken-aan-veiligheid
https://www.toezichtsociaaldomein.nl/onderzoeken-en-instrumenten/lokale-netwerk-na-veilig-thuis
https://www.toezichtsociaaldomein.nl/onderzoeken-en-instrumenten/lokale-netwerk-na-veilig-thuis
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• Gespreksvoering met ouders en kinderen 
• Patronen achter geweld 
• Samenwerken aan veiligheid

Deze maanden wordt de Wijkteam-community steeds verder gevuld, en 
ontvangen deelnemers regelmatig berichten om hen te attenderen op relevante 
informatie en te betrekken bij vragen en discussies. De wijkteamprofessionals 
kunnen meedoen aan gratis webinars met experts. Ze kunnen online 
scholingsmodules volgen, relevante artikelen lezen, animaties bekijken. Maar ze 
kunnen ook zelf vragen stellen aan vakgenoten of beantwoorden of een casus 
indienen. Kortom, deze Wijkteam-community is er om alle professionals binnen 
het team te helpen bij hun werk aan veiligheid in gezinnen. Samen geven we 
kindermishandeling en huiselijk geweld geen toekomst!

De scholings- en informatiecampagne is gestart met een webinar op 22 juni jl. 
over het gebruik van de meldcode in de praktijk en de dilemma’s die je daarbij 
tegenkomt. Hoe krijg je meer grip op je onderbuikgevoel dat er iets niet goed is, 
hoe maak je je zorgen concreet, wanneer bespreek je het met collega’s en hoe 
breng je jouw waarnemingen onder woorden naar betrokkenen?

In de bijgevoegde flyer staat nog meer informatie en hoe professionals zich 
kunnen aanmelden voor de Wijkteam-community. 

Aanmelden kan via deze link: augeo.1sociaaldomein.nl/groepen. Na registratie 
op 1SoicaalDomein kun je je aanmelden voor de groepspagina ‘Wijkteam-
community‘. De aanmeldstappen staan beschreven in de flyer. 

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Andrea Smits, info@augeo.nl.

Wil je meer weten over de meldcode? 
Kijk dan ook eens op de site van Augeo www.augeo.nl/ of LVAK lvak.nl/ 

Contact/vragen/suggesties?

Geweld hoort nergens thuis kennemerland

Heb je vragen over het project of wil je bijdragen aan het voorkomen en 
verminderen van huiselijk geweld? Neem dan contact op met:

•  Maura Timmer, Regionaal projectleider Geweld hoort nergens thuis  
mtimmer@haarlem.nl I 06-25 572 143

•  Saskia Augustin, projectmedewerker Geweld hoort nergens thuis  
augustsk@haarlem.nl I 06-4265 4844

https://www.swanink.nl/files/haarlem/GHNT/Flyer_WCA.pdf
https://augeo.1sociaaldomein.nl/groepen
mailto:info@augeo.nl
https://www.augeo.nl/
https://lvak.nl/
mailto:mtimmer@haarlem.nl
mailto:augustsk@haarlem.nl
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