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Inleiding

Deze Uitvoeringsagenda ‘Samen tegen huiselijk geweld’, Aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023 
(in het vervolg: Uitvoeringsagenda) hoort bij onze Regiovisie ‘Samen tegen huiselijk geweld’, 
Aanpak huiselijk geweld 2020 t/m 2023. De Regiovisie beschrijft de verantwoordelijkheid van 
gemeenten in de aanpak van huiselijk geweld op basis van verschillende wetten, geeft inzicht in de 
huidige stand van zaken en benoemt de aandachtspunten en ambities voor de regionale aanpak van 
huiselijk geweld 2020 t/m 2023. Ook geeft de Regiovisie een overzicht van de beschikbare regionale 
financiële middelen voor de uitvoering van de regionale taken in de aanpak van huiselijk geweld. 
In de Uitvoeringsagenda beschrijven we hoe we deze ambities willen realiseren.

Hoe ziet de Uitvoeringsagenda eruit?
De Uitvoeringsagenda volgt de indeling van de Regiovisie. Per thema staan de doelen uit de Regiovisie 
zo concreet mogelijk uitgewerkt in regionale en lokale acties. Ook geeft de Uitvoeringsagenda aan wie 
daarbij betrokken zijn, hoe de financiering verloopt en wanneer de acties moeten zijn uitgevoerd. 

De regionale acties en lokale acties zijn van elkaar afhankelijk. Met de regionale acties bepalen 
we de prioriteit en de richting. In de lokale acties vertalen we de aanpak naar de uitvoering. 
De regionale acties worden gefinancierd vanuit de regionale middelen. De lokale acties kunnen door 
regiogemeenten worden aangevuld in hun lokale beleids- of uitvoeringsplan Aanpak huiselijk geweld. 
Lokale acties worden (veelal) betaald vanuit lokale middelen (capaciteit en geld). Om onze acties uit 
te kunnen voeren, hebben we veel partners nodig. In deze Uitvoeringsagenda staan er een aantal 
genoemd, maar we pretenderen niet volledig te zijn. 

Mogelijk zijn sommige partners niet bij alle lezers bekend. Daarom hebben we een bijlage toegevoegd 
met extra informatie.  Per partner vindt u een korte beschrijving van de werkzaamheden, de 
opdrachtgever en de financiering.

Dynamisch document
De Uitvoeringsagenda is niet in beton gegoten: flexibiliteit is nodig. Om in te spelen op actuele thema’s, 
aan te sluiten bij initiatieven van uitvoeringspartners en om rekening te kunnen houden met financiële 
(on)mogelijkheden. Tijdens de looptijd wordt de Uitvoeringsagenda daarom zo nodig geactualiseerd. 

Keuzes maken 
Onze ambities zijn hoog maar ons budget is beperkt. Daarom moeten we keuzes maken. 
Een belangrijk criterium hierbij is of we kunnen aansluiten bij initiatieven vanuit de samenleving 
en/of uitvoeringspartners.

Monitoring: wanneer zijn we tevreden? 
Hoe weten we of we ook echt het goede doen? Onze actielijnen bestaan uit een keten van voorkomen 
(preventie), signaleren, stoppen en de schade beperken. Het CBS heeft een landelijke Impactmonitor 
Huiselijk geweld en kindermishandeling. De cijfers daarin zijn actueel en geven aan hoe vaak iets 
voorkomt. Maar dat zegt niets over de beleving: informatie over de effectiviteit dateert namelijk uit 
2013. Dus stellen we onszelf bij alle acties de volgende vragen:
• Is het bestaande aanbod wel of niet toereikend?
• Is er bij complexe casuïstiek adequaat gehandeld?
• Waar ging het mis?
• Wat kunnen we hiervan leren?
Dit is wat we willen: een lerend netwerk voor alle betrokken professionals. Samen leren!
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Onze uitgangspunten

Veiligheid voorop

Zo doen we dat
• We gaan uit van gefaseerde ketenzorg: (directe) veiligheid staat voorop, gevolgd door 

risicogestuurde- en herstelgerichte zorg. Het veiligheidsplan vormt de leidraad voor het handelen.
• We vormen met elkaar een veilig netwerk rondom de slachtoffers, (potentiële) plegers en hun 

sociale omgeving. We werken hierbij domeinoverstijgend (alle leefgebieden), systemisch en 
schakelen snel binnen de keten van zorg en veiligheid.

• Veiligheid gaat boven privacy. We werken volgens het stappenplan Informatie delen in het sociaal 
domein.

Ambassadeur
• Wethouder L. Vos-Van de Weg (Oldebroek)

Kernpartners
Wijkteam incl. CJG, Veilig Thuis NOG, Moviera, gecertificeerde instellingen, 
Raad voor de Kinderbescherming, politie, reclassering, Justitie

Regionale actie
• Breng de visie Gefaseerde ketenzorg (Vogtländer & Van Arum, 2016) bij 

regionale ketenpartners en professionals breed onder de aandacht en 
zorg voor inbedding in de reguliere samenwerking. 

• Koop als (samenwerkende) gemeenten interventies in: een specifiek 
hulpaanbod om geweldspatronen te doorbreken volgens de visie 
Gefaseerde ketenzorg. Dit hulpaanbod bestaat uit vijf fasen en voldoet 
aan zes voorwaarden. 

• Zorg dat professionals bekend zijn met het stappenplan Informatie delen 
en hoe dit toe te passen.

Jaar
Vanaf 2020 continu

Lokale actie
• Organiseer kennissessie Delen van informatie in het sociaal domein.
• Breng de visie ‘Gefaseerde ketenzorg’ (Vogtländer & Van Arum, 2016) bij lokale  ketenpartners en 

professionals breed onder de aandacht en zorg voor inbedding in de reguliere samenwerking. 
• Organiseer bijeenkomsten met wijkteam(s) en aanbieders over het thema risicogestuurde zorg. 
• Investeer in kennis bij lokale teams en kernpartners over het werken aan digitale veiligheid.

Financiering
De partners leveren uitvoeringscapaciteit als onderdeel van de basisdienstverlening.
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Zo doen we dat
• We onderzoeken mogelijkheden om integrale sturing in onze regio in te richten en te borgen. 

We benutten hiervoor zoveel mogelijk bestaande structuren en breiden die waar nodig uit. 
• We bespreken alle thema’s die te maken hebben met een effectieve aanpak van huiselijk geweld in 

samenhang en sturen daar integraal op. 
• We creëren gezamenlijke randvoorwaarden waarin de professionele samenwerking over domeinen 

heen tot stand kan komen.
• We leggen de verbindingen met zorg, justitie en onderwijs. De inzet van partners uit zowel 

hulpverlening, zorg, onderwijs, politie en justitie wordt op elkaar afgestemd (zie ook MDA++).
• We stellen gezamenlijk prioriteiten in het oplossen van knelpunten en dilemma’s in de 

multidisciplinaire samenwerking.

Ambassadeur
• Wethouder W. Vrijhoef (Voorst)
• Wethouder D. Cziesso (Apeldoorn)

Kernpartners
Wijkteams incl. CJG, gemeente Apeldoorn, Veiligheidshuis, politie, reclassering, Moviera, Veilig Thuis 
NOG, specialistische aanbieders, gecertificeerde instellingen

Regionale actie
• Zorg voor bestuurlijke ambassadeurs die zich hard maken voor integrale 

sturing.
• Richt een regionale ambtelijke werkgroep in die een verkenning uitvoert en 

een voorstel uitwerkt voor de inrichting van integrale sturing in de regio.
• Onderzoek de mogelijkheid om het bestuurlijk opdrachtgeverschap van de 

MDA++ onder te brengen bij het Veiligheidshuis.

Jaar
2020 t/m 2023

2020 - 2022

2020

Lokale actie
• Zorg voor integrale lokale beleidsnotities en uitvoeringsprogramma’s

Financiering
• Bestuurlijke capaciteit
• Ambtelijke beleidscapaciteit
• Projectkosten inzet regionale projectleider MDA++ : bekostiging vanuit projectsubsidie GHNT

Integrale sturing
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Actielijn 1: Eerder en beter in beeld

De norm is: Geweld hoort nergens thuis

Zo doen we dat
• We dragen uit dat huiselijk geweld nooit acceptabel is en maken het breed bespreekbaar.
• We spreken vermoedens van geweld eerder uit en gaan hierover in gesprek met betrokkenen.
• Professionals durven te vragen naar huiselijk geweld en pakken door.

Ambassadeur
• Wethouder G. Priem (Putten)
• Wethouder W. Vrijhoef (Voorst)

Kernpartners
Wijkteam incl. CJG, gesubsidieerde en gecontracteerde aanbieders, verenigingen en 
vrijwilligersorganisaties, Veilig Thuis NOG, Moviera

Regionale actie
• Voer campagnes om huiselijk geweld en vooral de gevolgen ervan in 

beeld te brengen. Maak hierbij ook gebruik van virtual reality.
• Geef professionals en vrijwilligers handvatten om signalen te 

herkennen en bespreekbaar te maken (bijvoorbeeld trainingen en 
afwegingskaders).

• Blijf inzetten op bewustwording bij professionals van wettelijke en morele 
verantwoordelijkheid om te handelen bij huiselijk geweld.

• Blijf werken aan het doorbreken van het taboe rondom huiselijk geweld. 
Betrek alle formele en informele partners hierbij.

Jaar
Doorlopend

Lokale actie
• Richt collegiale consultatie in en ondersteun die.
• Organiseer of faciliteer trainingen voor professionals en vrijwilligers om huiselijk geweld te 

herkennen en bespreekbaar te maken.
• Benoem aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld in de ambtelijke organisatie en stimuleer 

partners om te werken met aandachtsfunctionarissen.

Financiering
• Regionale campagnes vanuit communicatiebudget vanuit DUVO
• Inzet training en voorlichting (deels) via het jaarlijkse preventieplan en preventiebudget subsidie 

Moviera (dekking vanuit DUVO)
• De partners leveren uitvoeringscapaciteit als onderdeel van de basisdienstverlening.
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Zo doen we dat
• We versterken de lokale infrastructuur.
• We vergroten de meldingsbereidheid bij burgers en professionals.
• We verbreden en intensiveren het gebruik van de meldcode en de verwijsindex.

Ambassadeur
• Wethouder L. de Waard-Oudesluijs (Epe)
• Wethouder H. van Zeijts (Lochem)

Kernpartners
Lokale partners, wijkteam incl. CJG, Onderwijs, Veilig Thuis NOG, Moviera, kinderopvang

Regionale actie
• Wissel kennis uit en organiseer intervisie tussen gemeenten en 

instellingen.
• Zorg dat aandachtsfunctionarissen elkaar kennen en collegiaal 

consulteren.
• Zorg dat Veilig Thuis de relatie met de direct betrokkenen (het 

gezinssysteem) versterkt bij het onderzoek naar huiselijk geweld in de 
onderzoeksfase (meer samen verantwoordelijk).

• Wissel uit en stem af welke overbruggingsmogelijkheden er zijn rondom 
directe veiligheid.

Jaar
Doorlopend

Lokale actie
• Faciliteer het werken met aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld zowel binnen de gemeente als 

bij de lokale ketenpartners.
• Maak het werken met aandachtsfunctionarissen, de meldcode en de verwijsindex onderdeel van 

de inkoop- en subsidieafspraken.
• Investeer in voorlichting over de meldcode.
• Investeer in trainingen gespreksvaardigheden.
• Organiseer tijdig passende zorg of overbruggingszorg gericht op (directe) veiligheid.
• Zorg dat informatie voor inwoners over huiselijk geweld op meerdere plekken beschikbaar is 

(huisarts, school, gemeente).

Financiering
• De partners leveren uitvoeringscapaciteit als onderdeel van de basisdienstverlening.
• Inzet training en voorlichting (deels) via het jaarlijkse preventieplan en preventiebudget subsidie 

Moviera (dekking vanuit DUVO).

Alert aan de voorkant
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Actielijn 2: Stoppen en duurzaam oplossen

Multidisciplinair en systeemgericht werken

Zo doen we dat
• We ontwikkelen samen met betrokken ketenpartners de MDA++ volgens de visie Gefaseerde 

ketenzorg. Belangrijk bij de ontwikkeling van de MDA++ in onze regio is: de regiefunctie inrichten, 
doorzettingsmacht creëren over domeinen heen en de betrokkenheid van de Geestelijke 
GezondheidsZorg (GGZ) bij de MDA++.

• We implementeren de MDA++ in onze regio. De structurele borging van de MDA++ is hierbij 
van belang.

Ambassadeur
• Wethouder I. Timmer (Brummen)
• Wethouder M. Hospers (Hattem)

Kernpartners
Wijkteam incl. CJG, Veilig Thuis NOG, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, 
gecertificeerde instellingen, GGZ, Veiligheidshuis, Jeugdbeschermingstafel

Regionale actie
• Ontwikkel de MDA++ aanpak.
• Volg de uitkomsten van het project in de aanloop naar MDA++ en 

verwerk deze in een plan van aanpak implementatie MDA++.
• Implementeer de MDA++ en zorg voor structurele borging, o.a. voer 

casusregie in voor complexe casuïstiek (MDA++).
• Maak samenwerkingsafspraken met  ketenpartners (zorg en veilig) met 

als resultaat een systeemgerichte aanpak waarin pleger, slachtoffer en 
kinderen een afgestemd hulpaanbod krijgen.

Jaar
2019 t/m 2021
Structurele borging 
2021 e.v.

Lokale actie
• Werk lokaal uit hoe de MDA++ lokaal ingebed wordt.
• Werk lokaal uit hoe de casusregie lokaal ingebed wordt.

Financiering
• Projectkosten inzet regionale projectleider MDA++ : bekostiging vanuit projectsubsidie GHNT
• De partners leveren uitvoeringscapaciteit als onderdeel van de basisdienstverlening.
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Zo doen we dat
• We versterken de rol en kwaliteit van het lokale (wijk)team op veiligheid.
• We kennen elkaar en vormen een netwerk (lokaal en regionaal).
• We maken afspraken over de rol- en taakverdeling (met name de regierol).
• We monitoren deze afspraken en spreken elkaar erop aan.

Ambassadeur
• Wethouder W. Vrijhoef (Voorst)

Kernpartners
Wijkteam incl. CJG, Veilig Thuis NOG, Moviera, gecontracteerde aanbieders, gecertificeerde instellingen, 
Raad voor de Kinderbescherming, Veiligheidshuis, Jeugdbeschermingstafel

Regionale actie
• Breng de knelpunten rond de samenwerking bij de partners onder de 

aandacht. Zoek hierbij ook aansluiting bij de regionale maatregelen en 
aanpak om tot een effectievere jeugdbeschermingsketen te komen.

• Gebruik zoveel mogelijk dezelfde termen, definities en taal bij regionale 
afspraken.

• Maak een gezamenlijk woordenboek met definities rondom zorg en 
veiligheid huiselijk geweld.

• Jaag efficiënte ketensamenwerking rondom duurzaam herstel aan 
(warme overdracht en informatie delen).

• Zorg voor een goede positionering en ketensamenwerking bij straf en 
zorg, Veiligheidshuis en Jeugdbeschermingstafel

• Onderzoeken wenselijkheid 24/7 beschikbaarheid VTNOG in samenhang 
met de totale zorg- en veiligheidsketen

Jaar
2020
 
 
 
 
 
 
doorlopend

Lokale actie
• Maak een routekaart voor zorg en veiligheid met daarin rollen, verantwoordelijkheden en 

(vaste) contactpersonen per gemeente.
• Versterk de rol en kwaliteit van het lokale (wijk)team op veiligheid. Maak hierbij gebruik van de 

landelijke kwaliteitsstandaard Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten (GHNT, 
november 2019)

• Werk uit hoe en bij wie de casusregie is belegd en borg dit.

Financiering
• Bestuurlijke en ambtelijke beleidscapaciteit
• De partners leveren uitvoeringscapaciteit als onderdeel van de basisdienstverlening.

Duidelijke rol- en taakverdeling
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Zo doen we dat
• We houden een vinger aan de pols, waardoor betrokkenen in beeld blijven.
• We organiseren hiervoor hulp, advies en steun nabij.
• We zijn en blijven continu alert op de veiligheid in het gezin.
• We zorgen voor een warme overdracht aan lokale teams als vrouwen uit de opvang komen.

Ambassadeur
• Wethouder L. Vos-Van de Weg (Oldebroek)

Kernpartners
Wijkteam incl.CJG, Veilig Thuis NOG, Moviera

Regionale actie
• Maak afspraken met Veilig Thuis en andere kernpartners om 

waakvlamcontact te borgen als onderdeel van het Veiligheidsplan. 
Het waakvlamcontact kan ook belegd worden bij iemand uit het netwerk 
van het gezin.

Jaar
2020/2021

Lokale actie
• Zorg dat duidelijk is bij welke partij borging van het waakvlamcontact is belegd (lokale aanbieder, 

wijkteam, CJG of maatwerkaanbieder).
• Zorg dat professionals op de hoogte zijn van risicofactoren huiselijk geweld en 

veiligheidsinschattingen en veiligheidsplannen kunnen maken.
• Maak een ‘klantreis’ van een complexe casus en breng de dubbelingen of hiaten in het 

hulpverleningsaanbod in beeld.

Financiering
De partners leveren uitvoeringscapaciteit als onderdeel van de basisdienstverlening.

Duurzaam waakvlamcontact
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Zo doen we dat
• We zorgen voor voldoende opvangcapaciteit voor onze regio.
• We zetten in op intensieve ambulante ondersteuning, zodat kinderen in hun eigen omgeving kunnen 

blijven. De veiligheid is hierbij gegarandeerd.
• We zetten in op extra aandacht voor kinderen in de vrouwenopvang.

Ambassadeur
• Wethouder D. Cziesso (Apeldoorn)
• Wethouder I. Timmer (Brummen)

Kernpartners
Wijkteam incl. CJG, Moviera, Veilig Thuis NOG, woningbouwcorporaties, centrumgemeenten 
(in Gelderland) en regiogemeenten, jeugdhulpverleners

Regionale actie
• Zorg dat kinderen in de opvang direct naar school kunnen.
• Zorg voor voldoende ambulante begeleiding.
• Zorg voor een goede samenwerkingsrelatie tussen Moviera, de lokale 

teams en Veilig Thuis.
• Zorg voor voldoende geschikte zelfstandige woonruimte voor vrouwen na 

het verlaten van de opvang.
• Continueer gezamenlijk opdrachtgeverschap en financiering 

vrouwenopvang Moviera met de vier centrumgemeenten Gelderland.
• Volg de voortgang van het project Extra aandacht voor kinderen 

in de opvang, met meer individuele inzet en aandacht voor kinderen in de 
opvang. Onderzoek de mogelijkheden om dit structureel te maken.

• Volg de voortgang en uitkomsten van het project Sneller thuis door 
vrouwenopvang, woningbouwcorporaties en gemeenten (incl. lokale 
team(s)).

Jaar
2020 & 2021 
Projecten
Borging 2021 en 
verder

2020-2021

Doorlopend

Lokale actie
• Zet in op ambulante begeleiding na het verlaten van de opvang.
• Zorg voor goede afspraken met de school van het kind en zet in op zelfstandig naar school gaan.
• Zorg dat het toekennen van een uitkering soepel en snel geregeld is en dat schuldhulpverlening 

wordt geboden.
• Stimuleer vernieuwing, zoals het traject Take a break.
• Zorg dat elke vrouw die de opvang verlaat een maatje krijgt in de nieuwe woonplaats.
• Maak een overzicht van de belangrijkste sociale voorzieningen in de gemeente.
• Leg voor verhuizing contact tussen de vrouw en het lokale team.
• Ondersteun het project ‘Sneller thuis’ en werk mee aan het verzoek om minimaal één woning per 

jaar beschikbaar te stellen aan vrouwen uit de opvang.

Financiering
• Inzet incidentele DUVO middelen voor extra inzet kinderen in de opvang
• Projectsubsidie GHNT voor Sneller thuis
• Ambtelijke beleidscapaciteit

Vrouwenopvang en ondersteuning verbeteren
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Actielijn 3: Aandacht voor specifieke groepen

Sociale steun aan kinderen

Zo doen we dat
• We organiseren sociale steun voor kinderen door te investeren in projecten zoals Handle with Care. 

We starten in de regio met pilots om ervaring op te doen met Handle with Care en een werkwijze 
te ontwikkelen. Op basis van de ervaringen en uitkomsten uit deze pilots wordt de werkwijze in alle 
regiogemeenten geïmplementeerd.

• We zorgen voor extra aandacht voor kinderen in de opvang.
• We zetten in op de vernieuwde aanpak Take a break.
• We versterken de samenwerking tussen Veilig Thuis en het onderwijs.

Ambassadeur
• Wethouder H. Zeijts (Lochem)
• Wethouder H. de Haan (Ermelo)

Kernpartners
Veilig Thuis NOG, Onderwijs, Leerplicht, politie, wijkteam incl. CJG, Moviera

Regionale actie
• Evalueer de resultaten van Handle with Care-pilots Apeldoorn en Noord-

Veluwe. Rol bij positieve resultaten project en werkwijze regionaal uit.
• Versterk de samenwerking tussen Veilig Thuis en onderwijs.

Jaar
Pilots in 2020

Regionale uitrol 
2021 en verder

Lokale actie
• Zorg voor realisatie van de pilot Handle with care in Apeldoorn en Noord-Veluwe.
• Bied gerichte ondersteuning aan zoals Ouderschap blijft en Samen geweldloos verder.
• Doe ervaring op met vernieuwende trajecten zoals Take a break (Moviera in de wijk)

Financiering
• Handle with care: € 45.000,- projectsubsidie GHNT
• Ambtelijke beleids- en uitvoeringscapaciteit
• De partners leveren uitvoeringscapaciteit als onderdeel van de basisdienstverlening
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Zo doen we dat
• We ontwikkelen een laagdrempelige plegeraanpak. 
• We maken hierbij gebruik van ervaringsdeskundigen.

Ambassadeur
• Wethouder G. van den Berg (Nunspeet)

Kernpartners
Iriszorg, Moviera, wijkteam incl. CJG, Veilig Thuis NOG, Politie, Justitie, Reclassering

Regionale actie
• Continueer regionale noodopvang voor plegers in het kader van het 

tijdelijk huisverbod (daderopvang)
• Ontwikkel laagdrempelige hulp voor plegers van huiselijk geweld en 

monitor de resultaten. Implementatie project Laagdrempelige hulp aan 
plegers van huiselijk geweld

Jaar
Doorlopend 

Projectduur:  
2019 t/m 2020

Lokale actie
• Regel nazorg voor plegers na afloop van tijdelijk huisverbod of straf.

Financiering
• DUVO voor subsidie Iriszorg daderopvang
• € 88.087 Project Moviera ‘Laagdrempelige hulp aan plegers’ vanuit projectsubsidie GHNT

Plegeraanpak

Actielijn 3: Aandacht voor specifieke groepen | 13



Zo doen we dat
• We zorgen voor bekendheid van inwoners en professionals met het Centrum Seksueel Geweld (CSG).
• We organiseren en financieren het CSG zodat het 24/7 op één adres is geopend voor acute en 

specialistische zorg aan slachtoffers van aanranding of verkrachting.
• We zorgen dat slachtoffers binnen 24 uur gekoppeld worden aan een casemanager.

Ambassadeur
• Wethouder A de Jonge (Zutphen)
• Wethouder I. Timmer (Brummen)

Kernpartners
CSG Zwolle en Twente/Achterhoek, wijkteams, politie, huisartsen, ziekenhuizen, GGZ

Regionale actie
• Continueer opdrachtgeverschap en financiering van het Centrum 

Seksueel Geweld.
• Vergroot bekendheid van het Centrum Seksueel Geweld onder inwoners 

en professionals.
• Zorg voor tijdige beschikbaarheid van specialistische GGZ 

(traumabehandeling).
• Zorg voor inbedding van het Centrum voor Seksueel Geweld bij de 

ontwikkeling van de MDA++.

Jaar
Doorlopend

2020 bekendheid 
CSG
 
 
2021 Inbedding CSG 
in MDA++

Lokale actie
• Zorg voor inbedding van de werkwijze van het Centrum Seksueel Geweld in de lokale teams.
• Versterk de samenwerking tussen lokale teams en het Centrum Seksueel Geweld bij niet-acuut  

(> 7 dagen geleden) seksueel geweld.

Financiering
• DUVO-middelen
• Ambtelijke beleidscapaciteit

Slachtoffers seksueel geweld
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Zo doen we dat
• We stimuleren de vorming van lokale allianties Financieel Veilig ouder worden.
• We organiseren themabijeenkomsten voor professionals om kennis over ouderenmishandeling te 

vergroten.

Ambassadeur
• Wethouder W. Krooneman (Elburg)
• Wethouder H.J. van Noort (Harderwijk)

Kernpartners
Banken, notarissen, bewindvoerders, Zorg, Welzijn

Regionale actie
Vertaal de landelijke tools in een regionale aanpak en borg ze. 

Jaar
2020, 2021

Lokale actie
• Organiseer voorlichtingsbijeenkomsten over uitbuiting van ouderen.
• Stimuleer de vorming van een lokale alliantie.
• Continueer de ondersteuning van de lokale alliantie in Epe en Apeldoorn (in oprichting)

Financiering
Partners werken belangeloos mee.

Ouderenmishandeling

Actielijn 3: Aandacht voor specifieke groepen | 15



Zo doen we dat
• We ontwikkelen de komende jaren een integrale aanpak mensenhandel (afspraak IBP).
• We hebben een ketenaanpak jeugdprostitutie en loverboys.
• We zorgen voor passende zorg en ondersteuning voor alle slachtoffers van mensenhandel, 

met specifieke aandacht voor slachtoffers loverboys.
• We zorgen voor bekendheid onder professionals over mensenhandel, het herkennen hiervan  

en het meldpunt mensenhandel bij Veilig Thuis.

Ambassadeur
• Wethouder D. Cziesso (Apeldoorn)

Kernpartners
Veilig Thuis NOG, politie, BOA’s, Moviera, Justitie

Regionale actie
• Ontwikkel en geef bekendheid aan het meldpunt Veilig Thuis 

voor meldingen mensenhandel.
• Continueer de ketenaanpak jeugdprostitutie < 23 jaar.
• Continueer de inzet van een zorgcoöordinator slachtoffers mensenhandel.
• Onderzoek de mogelijkheid van een sluitende aanpak mensenhandel 

(inclusief aanpak jeugdprostitutie en loverboys).
• Geef bekendheid aan Veilig Thuis NOG als meldpunt voor slachtoffers 

mensenhandel.

Jaar
2020-2022

Lokale actie
• Ontwikkel en implementeer een integrale aanpak mensenhandel voor 2022.
• Organiseer voorlichting aan professionals over signalen van mensenhandel en waar te melden 

(bijv. aan opsporingsambtenaren en baliemedewerkers).

Financiering
De partners leveren uitvoeringscapaciteit als onderdeel van de basisdienstverlening.

Mensenhandel
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Zo doen we dat
• We bieden in elke gemeente passende ondersteuning bij complexe scheidingen. Hierbij 

hebben betrokken partijen elk hun eigen rol: het lokaal team, jeugdhulporganisaties, 
volwassenenhulporganisaties, advocaten, mediators en Rechtbank.

• We werken dit uit vanuit het landelijk programma Scheiden zonder Schade.

Ambassadeur
• Wethouder W. Krooneman (Elburg)
• Wethouder A. de Jonge (Zutphen)

Kernpartners
Wijkteam incl. CJG, onderwijs, Veilig Thuis NOG, Stimenz, Welzijnspartners, gecertificeerde instellingen.

Regionale actie
• Zorg voor samenhang en regie in de aanpak complexe scheidingen.
• Zorg voor een passend hulpaanbod: Bied een gevarieerd en passend 

aanbod aan effectieve interventies bij complexe scheidingen (in nauw 
overleg met de rechtbank). Zet het te bereiken doel van de interventies 
centraal.

Jaar
doorlopend

Lokale actie
• Zorg voor samenhang en regie in de aanpak complexe scheidingen.
• Zorg dat elke gemeente een zichtbare plek heeft waar inwoners terechtkunnen met vragen rondom 

scheiding.
• Versterk de kennis en vaardigheden van lokale teams op het gebied van complexe scheidingen.
• Zorg dat kinderen in een complexe scheidingssituatie een steunfiguur hebben (uit het eigen netwerk 

of professioneel).

Financiering
• Ambtelijke beleidscapaciteit
• De partners leveren uitvoeringscapaciteit als onderdeel van de basisdienstverlening.

Complexe scheidingen
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Bijlage: Overzicht kernpartners

Bij de aanpak van huiselijk geweld zijn veel verschillende organisaties en samenwerkingsverbanden 
betrokken. Zij werken achtereenvolgend of tegelijkertijd aan de zorg voor de cliënt. De hulpverlening  
moet een samenhangend geheel zijn waarbij het continu helder moet zijn wie de regie heeft over het 
vraagstuk van de cliënt. Deze organisaties noemen we ketenpartners. Met kernpartners bedoelen we 
die ketenpartners die betrokken zijn bij het realiseren van de desbetreffende actie.

Deze bijlage geeft een overzicht van de kernpartners die mogelijk niet bij alle lezers bekend zijn. 
Per kernpartner staat een omschrijving met korte toelichting, wie de opdrachtgever is en hoe de 
financiering is geregeld. Bij de volgorde zijn we uitgegaan van het perspectief van de cliënt of diens 
gezin: met welke instantie krijgt die het eerst te maken? Niet elke cliënt krijgt overigens met deze 
instanties te maken. 

De volgende kernpartners komen aan bod: 
• Lokale wijkteams
• Zorgaanbieders
• Centrum Seksueel Geweld (SCG)
• Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (NOG)
• Moviera
• Jeugdbeschermingstafel (JBT)
• Gecertificeerde instelling (GI)
• Raad voor de kinderbescherming (RvdK)
• Veiligheidshuis 
• Reclassering



Elke gemeente kent wijkteams waar inwoners terechtkunnen met hulpvragen op het gebied van 
ondersteuning, sociaal (maatschappelijk) werk, jeugdhulp, zorg, Wmo, inkomen, welzijn, wonen, 
schulden, tijdsbesteding en hulpverlening. Doel is lichte ondersteuning bieden en specialistische zorg 
en voorzieningen toewijzen.

Bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) kunnen ouders, verzorgers, kinderen, jongeren en 
professionals terecht met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Het CJG 
bepaalt de toegang tot specialistische jeugdhulp. Er zijn ook ambulante jeugd- en gezinswerkers 
(CJG4kracht) die tijdelijk naast ouders/verzorgers en kinderen/jongeren in de thuissituatie staan. Elke 
regiogemeente heeft een CJG of heeft deze taken ondergebracht bij een wijkteam.

Toelichting
• Er zijn lokale verschillen. De ene gemeente kent brede wijkteams, andere wijkteams zijn meer 

gespecialiseerd. In sommige wijkteams komen Jeugdzorg en Wmo samen, terwijl dit in andere 
wijkteams apart is georganiseerd. 

• Bij casusoverdracht door Veilig Thuis pakt het wijkteam de regie. Samen met het gezin stelt het 
wijkteam een veiligheidsplan op.  

Opdrachtgever
De gemeente is opdrachtgever van de lokale wijkteams en bepaalt welke taken hier belegd worden.

Financiering
Wijkteams worden gefinancierd door de gemeente. Meestal wordt dit betaald uit het Jeugdzorg- en/of 
Wmo-budget.

Lokale wijkteams
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Zorgaanbieders zijn partners bij wie de gemeenten regionaal zorg inkopen via een 
raamovereenkomst. Het gaat dus niet om subsidie. Binnen het sociaal domein hebben gemeenten al 
veel ingericht rondom hulpverlening op grond van de Jeugdwet en de Wmo. Hulpverlening rondom 
huiselijk geweld is niet iets aparts, maar het vraagt wel specialisme. 

We noemen de GGZ apart als kernpartner, omdat een deel van de cliënten te maken heeft met 
een psychische aandoening. Dat vereist een specialistische aanpak en de GGZ levert de benodigde 
expertise.

Toelichting
• Slachtoffer zijn van huiselijk geweld heeft vaak zware psychische gevolgen. De impact is groot en 

kan jarenlang duren. 
• Bij een deel van de plegers van huiselijk geweld is sprake van psychische problematiek.  
• Zowel het slachtoffer als de pleger hebben belang bij een passende behandeling.

Opdrachtgever
Gemeenten zijn opdrachtgever van de zorgaanbieders. 

Financiering
De Wmo en jeugdondersteuning wordt door gemeenten regionaal ingekocht via de 
Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (www.isnv.nl) en de Zorgregio Midden-IJssel/Oost Veluwe  
(www.zorgregiomijov.nl). Gemeenten betalen dit uit hun lokale budgetten.

Zorgaanbieders
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Het Centrum Seksueel Geweld (SCG) is een plek waar slachtoffers van aanranding of verkrachting 
de hulp kunnen krijgen die ze nodig hebben: forensisch, medisch en psychisch. Het CSG is een 
samenwerkingsverband tussen ziekenhuizen, GGD, GGZ, politie en Slachtofferhulp Nederland. In 
onze regio maken we gebruik van de diensten van het CSG Zwolle en CSG Enschede. CSG Zwolle is 
ondergebracht bij de Isala Klinieken, CSG Enschede is onderdeel van de GGD Twente.

Toelichting
• Het CSG staat 24/7 klaar voor slachtoffers van acuut seksueel geweld.
• Een team van artsen, verpleegkundigen, politie en andere hulpverleners werken in het CSG samen 

om specialistische zorg te verlenen. Alle hulp wordt op één plek geleverd, zodat slachtoffers hun 
verhaal maar één keer hoeven te vertellen. 

• Het slachtoffer bepaalt zelf of er aangifte wordt gedaan. Dit is geen voorwaarde voor hulp.
• Slachtoffers krijgen bij binnenkomst een casemanager toegewezen. Deze blijft gedurende het 

hele traject betrokken. De casemanager geeft uitleg en advies, houdt in de gaten hoe het met het 
slachtoffer gaat en zorgt zo nodig voor traumabehandeling.

Opdrachtgever
Hulp en behandeling valt onder de gezondheids- en medische zorg. Het ministerie van VWS is 
opdrachtgever.

Financiering
Alle samenwerkende partijen financieren de expertise uit hun eigen budgetten. De gemeenten betalen 
de kosten van de casemanagers en de coördinator van het SCG. Ook dragen ze bij in de kosten van de 
landelijke organisatie CSG. Die betalen ze uit de DUVO-middelen.

Centrum Seksueel Geweld (CSG)
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Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (NOG)

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met (vermoedens) van 
huiselijk geweld. Niet alleen voor slachtoffers en plegers, ook voor bezorgde omstanders en 
professionals. Veilig Thuis is 24/7 bereikbaar. Elke regio in Nederland heeft een Veilig Thuisorganisatie. 
In onze regio is dat Veilig Thuis Noord Oost Gelderland (NOG).

Toelichting
• Veilig Thuis NOG adviseert burgers en professionals die zich zorgen maken over vermoedens van 

huiselijk geweld. Na een melding doet Veilig Thuis onderzoek naar het bestaan van huiselijk geweld. 
Als eerste spreekt Veilig Thuis met de direct betrokkenen (het gezin of persoon over wie de melding 
is ontvangen). Deze informatie wordt meegenomen in de veiligheidsbeoordeling en in de afweging 
over vervolgstappen.

• Zo veel mogelijk draagt Veilig Thuis na onderzoek de casus over aan het lokale wijkteam of een 
zorgaanbieder. Veilig Thuis stelt de veiligheidsvoorwaarden op waarmee het lokale team/de 
zorgaanbieder samen met het gezin aan de slag gaat om te zorgen voor structurele veiligheid.

• Is er sprake van urgente en structurele onveiligheid, dan blijft Veilig Thuis betrokken totdat 
veiligheidsvoorwaarden opgesteld zijn en risicofactoren in beeld zijn gebracht. 

• Bij Veilig Thuis NOG is het meldpunt Jeugdprostitutie ondergebracht. De melding wordt onderzocht 
en het slachtoffer kan begeleiding krijgen van een zorgcoördinator jeugdprostitutie.

• Veilig Thuis adviseert bij het opleggen van een tijdelijk huisverbod.

Opdrachtgever
De 22 gemeenten uit Noord Oost Gelderland zijn opdrachtgever van Veilig Thuis NOG.

Financiering
Veilig Thuis wordt betaald door de 22 gemeenten uit Noord Oost Gelderland. Een deel van de 
financiële middelen komt uit de DUVO-gelden. Daarnaast legt elke gemeente geld bij uit de lokale 
Jeugd- en Wmo-middelen om alle taken uit te kunnen voeren.
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Moviera

Moviera is belast met de vrouwenopvang in Gelderland en in de stad en regio Utrecht. Wanneer de 
situatie zo onveilig is dat thuis blijven wonen niet meer kan, biedt Moviera opvang. In Gelderland heeft 
Moviera een crisislocatie in Oosterbeek en vervolgopvang in Apeldoorn en Nijmegen. 

Toelichting
• De opvang is afgestemd op de specifieke situatie. Naast de opvanglocaties van Moviera zijn er ook 

landelijk beschikbare plaatsen, zoals een safe house en gespecialiseerde opvang voor mannen of 
slachtoffers van eerwraak. De nood- en crisisbedden van Moviera zijn onderdeel van het landelijk 
stelsel: mocht opvang in de eigen regio niet veilig genoeg zijn, dan kunnen inwoners van Gelderland 
elders terecht.

• In de opvang wordt de hele situatie van het slachtoffer in beeld gebracht en gewerkt aan een 
nieuwe toekomst. 

• Moviera biedt ook gespecialiseerde begeleiding bij huiselijk geweld in de thuissituatie. Met het gezin 
wordt een veiligheidsplan gemaakt en wordt gewerkt aan het doorbreken van de geweldsdynamiek.

• A|s de situatie voldoende veilig is, draagt Moviera het gezin over aan het wijkteam of een 
maatwerkaanbieder. 

Opdrachtgever
Opdrachtgever van Moviera zijn de vier centrumgemeenten van Gelderland: Apeldoorn, Arnhem, Ede 
en Nijmegen.

Financiering 
Moviera wordt betaald uit de DUVO-middelen.
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Jeugdbeschermingstafel (JBT)

De Jeugdbeschermingstafel (JBT) is een overleg tussen ouders/verzorgers, de jeugdige (mits 12+), 
betrokken professionals en de Raad voor de Kinderbescherming. Aan de JBT worden zorgelijke 
situaties besproken. Situaties waarin de jeugdige ernstig in zijn ontwikkeling wordt bedreigd en ouders 
en/of de jeugdige zelf de hulpverlening onvoldoende accepteren. Het doel is om samen tot een 
besluit te komen dat de ontwikkeling van de jeugdige ten goede komt. Iedere regio heeft een eigen 
Jeugdbeschermingstafel. Bij ons is dat Noord-Veluwe en Midden-IJssel/Oost-Veluwe.

Toelichting
• Ouders, jongeren vanaf 12 jaar en betrokken hulpverlening worden uitgenodigd voor een gesprek 

aan de JBT. Dit gebeurt op verzoek van Veilig Thuis, wijkteam, CJG, leerplicht of een gecertificeerde 
instelling. 

• Het gesprek heeft als doel om te toetsen of er reden is om een onderzoek door de Raad voor de 
Kinderbescherming te starten. En om te zien of er nog mogelijkheden zijn binnen de vrijwillige 
intensieve hulpverlening. Verzoeken met een spoedeisend karakter gaan direct door naar de Raad 
voor de Kinderbescherming.

Opdrachtgever
De regiogemeenten zijn gezamenlijk opdrachtgever van de JBT. De regiogemeenten zijn werkgever 
voor de voorzitter van de JBT en zorgen voor de facilitaire ondersteuning. 

Financiering 
De regiogemeenten financieren de Jeugdbeschermingstafel uit hun lokale jeugdzorgbudget.
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Gecertificeerde instelling (GI)

Een gecertificeerde instelling (GI) is een instelling die van overheidswege gecertificeerd is om 
kinderbeschermingsmaatregelen en maatregelen in het kader van de jeugdreclassering te mogen 
uitvoeren. Deze maatregelen worden opgelegd, omdat er zorgen zijn over de veiligheid van het 
kind. Zonder certificaat mag een instelling deze maatregelen niet uitvoeren. De maatregelen grijpen 
namelijk diep in op de persoonlijke levenssfeer van het kind en diens gezin.

Toelichting
• Een GI gaat aan de slag als de kinderrechter een uitspraak heeft gedaan dat een maatregel nodig is 

(ondertoezichtstelling of voogdij). Samen met het gezin werkt de jeugdbeschermer van de GI eraan 
om de thuissituatie voor het kind te verbeteren. 

• De gecertificeerde instellingen in onze regio zijn. 
• Jeugdbescherming Gelderland (voor gezinnen met complexe problemen)
• William Schrikker Groep (voor jeugdzorg aan kinderen met een beperking of kinderen van ouders 

met een beperking)
• Leger des Heils (voor gezinnen met complexe problemen)
• Nidos (voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen, asielzoekers en jongeren die in Nederland 

verblijven zonder asielaanvraag en voor wie terugkeer naar het land van herkomst een reële optie is)

Opdrachtgever
Gemeenten zijn opdrachtgever van de GI’s. Een GI werkt in opdracht van de kinderrechter: de rechter 
bepaalt aan welke doelen moet worden gewerkt. De GI voert het vonnis uit.

Financiering 
Gemeenten kopen de diensten van de GI’s in en betalen die uit het jeugdzorgbudget.
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Raad voor de Kinderbescherming (RvdK)

De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) onderzoekt of het nodig is om ouders te verplichten 
om hulp te accepteren. Op verzoek van de Jeugdbeschermingstafel doet de RvdK onderzoek naar 
de opvoedingssituatie van het kind en kijkt of het nodig is om ouders te verplichten om hulp aan te 
nemen.

Toelichting
• Bij acute onveilige situaties kunnen ook Veilig Thuis of de gecertificeerde instelling direct een verzoek 

indienen bij de RvdK.
• Stelt de RvdK na onderzoek vast dat ouders weigeren mee te werken aan hulpverlening 

en moet er echt hulp voor het kind komen? Dan vraagt de RvdK de rechter om een 
kinderbeschermingsmaatregel op te leggen. De meest voorkomende maatregel is een 
ondertoezichtstelling. Hierbij wordt het gezag van de ouders gedeeltelijk beperkt. Het kind krijgt een 
gezinsvoogd toegewezen die het kind en de ouders begeleidt bij het oplossen van de problemen. Het 
gezin is verplicht om deze hulp te accepteren. 

Opdrachtgever
De RvdK is een dienst van het ministerie van Justitie en Veiligheid. 

Financiering
De RvdK wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.
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Veiligheidshuis 

In het Veiligheidshuis werken ketenpartners uit de straf-, zorg- en bestuurlijke keten samen aan de 
veiligheid in de regio vanuit één fysieke locatie. In het Veiligheidshuis worden complexe casussen 
besproken met partners vanuit zorg en veiligheid. Het kan gaan om een persoon, een groep of een gezin. 
Het doel is om samen oplossingen te vinden voor complexe veiligheidsproblemen, om maatschappelijke 
overlast te beperken en perspectief te bieden aan slachtoffers en daders. Elke regio in Nederland heeft 
een Veiligheidshuis. In onze regio is dat Veiligheidshuis Noord Oost Gelderland (NOG).

Toelichting
• Deelnemers zijn Openbaar Ministerie, Politie, Reclasseringsorganisaties, Raad voor de 

Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen, Jeugdzorginstellingen, Veilig Thuis, lokale 
wijkteams en zorgorganisaties, GGZ, woningcorporaties enz. 

• Het Veiligheidshuis neemt de regie op het maken van een plan van aanpak, maar neemt de casus 
niet over. De afzonderlijke professionals blijven verantwoordelijk voor hun taak in de casus.

• In onze regio hebben we vier Veiligheidshuizen: Apeldoorn, Doetinchem, Harderwijk en Zutphen.

Opdrachtgever
De 22 gemeenten van Noord Oost Gelderland zijn opdrachtgever. De vier vestigingsgemeenten van 
de Veiligheidshuizen stellen de faciliteiten voor het Veiligheidshuis beschikbaar. Ze fungeren ook als 
werkgever voor de coördinatoren van de Veiligheidshuizen.

Financiering 
De personele kosten van de coördinatoren en de manager van het Veiligheidshuis worden betaald 
door de 22 gemeenten. De helft van de totale begroting wordt betaald door het ministerie van Justitie 
en Veiligheid, de andere helft door de 22 gemeenten.
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Reclassering

De reclassering richt zich op gedragsverandering en het voorkomen van recidive bij verdachten 
en veroordeelden van huiselijk geweld binnen het strafrechtelijk kader. Daders en slachtoffers van 
huiselijk geweld zijn in veel gevallen langdurig met elkaar verbonden en soms wisselt het dader- en 
slachtofferschap. Daarom wordt heel nauw samengewerkt met de partners uit de zorg- en strafketen.

Toelichting
• De reclassering komt in actie op verzoek van de politie of het openbaar ministerie. Dit is meestal als 

er een strafbaar feit is gepleegd.  
• De reclassering voert de regie op de strafrechtelijke kant van zaken huiselijk geweld. Ze zijn 

betrokken vanaf het moment van aanhouding tot en met terugkeer in de maatschappij. De 
reclassering maakt een risico-inventarisatie. Hierin worden de problematiek en de risico’s op 
herhaling in kaart gebracht. Op basis daarvan geven ze advies aan het Openbaar Ministerie. 

• In Oost-Nederland heeft de reclassering een spreekuur huiselijk geweld. Verdachten van huiselijk 
geweld worden binnen twee weken gesproken. 

Opdrachtgever
Reclassering Nederland valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Financiering 
De reclassering wordt gefinancierd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.
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