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Versie2

• Welkom, voorstellen en toelichting programma - 5 minuten

• Aanleiding en aanpak van de werkplaats -15 minuten

• Korte vragen ronde - 5 minuten

• De werkwijze en rol beschrijving -15 minuten

• Reflectie en verrijken in subgroepen (miro) -20 minuten

• Verdiepen op vragen en voorbeelden uit de groep -15 minuten

• Korte evaluatie van de workshop (miro) -5 minuten

Programma



Aanleiding voor de werkplaats

Versie3

Het moet beter:

o 60% van de meldingen bij Veilig Thuis zijn hermeldingen

o 1,5 na een melding bij Veilig Thuis is in 50% van de huishoudens nog steeds 

sprake van structureel en ernstig Huiselijk Geweld

Adviezen en handreikingen:

o VNG Kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor gemeenten en de lokale (wijk) 

teams’

o Aanbevelingen & inzichten uit het Verweij Jonker Onderzoek

o Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming: Lokale teams spil in de 

veiligheidsaanpak



Ontwikkelingen samengebracht in toekomstbeeld
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Inhoudelijke opgave: 

Het realiseren van 

duurzame veiligheid



Uitgangspunten in de toekomstige aanpak:

Versie5

• Langdurige begeleiding door één vast gezicht die gezinsgericht werkt (systemisch). Dit betekent hulp en 
ondersteuning voor alle gezinsleden. 

• Er wordt gefaseerd gewerkt: eerst zorgen voor directe veiligheid (geweld stoppen), dan aanpak van de 
oorzaken (risicogestuurd), en vervolgens werken aan herstel (traumabehandeling). De risicofactoren voor 
herhaling van HG aanpakken, vraagt om integraal werken: bestaanszekerheden (schulden/inkomen, 
huisvesting), verslaving, GGZ-problematiek) 

• Waar nodig wordt specialistische expertise toegevoegd, en wordt niet overgedragen. 

• Het sociale netwerk wordt betrokken bij het opstellen van het plan (dus niet alleen bij de uitvoering)

• We blijven de geweldsproblematiek benoemen. We geven hulp gericht  op het stoppen van geweld.

• We leveren maatwerk. Voor ieder probleem, voor ieder gezinslid. We sluiten aan bij het perspectief van 
het gezin.

• We werken met een gezamenlijk plan, op basis van een goede (gewelds) analyse met één regisserende 
professional (vast gezicht)



Hoe werken we daar naartoe?
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De werkplaats: 

Vertaling naar de praktijk en zicht op impact:
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Hoe ziet dit er in de praktijk uit?

Wat is er nodig om dit mogelijk te 

maken?

En wat betekent dit dan? 

Wat is de impact?

Professioneel, financieel, 

organisatorisch?



Opdracht voor de werkplaats
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Ontwikkel een effectieve werkwijze en rol voor de aanpak van Huiselijk 
Geweld casussen in de JMO gericht op het realiseren van duurzame 
veiligheid

Wat betekent dit in professionele, organisatorische en financiële zin? (met 
projectteam)

Professioneel: grondhouding, gedrag, kennis, vaardigheden, jij als instrument

Organisatie: inrichting, sturing en samenwerking (SZW, ketenpartners)

Financieel: caseload, fte’s, maatschappelijke business case

Niet vanuit hoe het nu is, maar hoe het zou kunnen zijn als we dat doen wat 
nodig is om geweld duurzaam te stoppen

Scope van de werkplaats: Meldingen van VT die binnenkomen bij de JMO 
teams (en dus niet de rol die wijkteams hebben in het signaleren van HG) 



Werkplaats HGKM
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➢Al werkend ontwikkelen, belemmeringen in de uitvoering in kaart brengen en antwoorden vinden

• mét elkaar: professionals, beleid en management

• vanuit de gezinnen/huishoudens en de casuïstiek

➢Wie:

• In stadsdeel Escamp, met een groep van 7 professionals: jeugdteam, WMO, VVT, SZW

• Ketenpartners in tweede schil (GI’s, VT, perspektief, volwassen GGZ, WeNner, 
procesregisseur)

• Veranderkundig procesbegeleiding en ondersteuning

• Ontwikkelteam en stuurgroep: Voor ondersteuning, sparren en besluitvorming



Waarderend onderzoeken als aanpak
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Opbrengsten tot nu toe
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Inzichten

• Effect van huidige werkwijze: geweld stopt beperkt 

• Belang van grondhouding, mindset: aansluiten bij, gelijkwaardig, horen en zien

• Rust en tijd is nodig, en een lange betrokkenheid

• Versterken inzet op risicogericht en herstel gericht werken

• Grote meerwaarde snel contact met SZW

• Waarde van goede analyse (van geweld en problematiek)

• Systeemgericht werken: legitimatie ‘’bemoeienis’ naar ouders



Opbrengsten tot nu toe
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Resultaten

• Eerste versie werkwijze en rol beschrijving

• Wordt verrijkt in klankbordsessies; met ervaringsdeskundigen, regio partners, kennis 

instituten, tweede schil (ketenpartners), vertalen naar Helder Haags

• Beproeven in de praktijk

• Eerste inzichten impact professioneel, organisatorisch, financieel

• In ontwikkeling: meerjarig opleidingsprogramma

• Sturingsleidraad voor managers en gedragswetenschappers

• Pilot team volwassengeweld

• Zicht op knelpunten & wensen voor ICT systemen



Blik vooruit, ’22 & ‘23

• In werkplaats: 

➢Verder verrijken werkwijze en rol 

➢Op stoom komen met casuïstiek, reflectieve leerpraktijk

➢Beter zicht op impact (financieel, organisatorisch, professioneel): 

• Verbreden en verbinden:

➢Maart 22: inleren bij Veilig Verder Team

➢Oktober 22: Start pilot team volwassen geweld

➢ Inleren bij jeugdteams passend bij toekomstperspectief jeugdteams
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Vragen?

9 juni 2022 Versie14

Doorontwikkelen naar sterke(re) 

lokale teams op veiligheid 



Bouwstenen van de werkwijze
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Rol
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Rol
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