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1. Inleiding  
 

Over dit uitvoeringsplan  

Dit uitvoeringsplan is een projectmatige uitwerking van de regiovisie Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling 2019 – 2023 voor de regio Hollands Midden1. Het is een dynamisch plan 
en zal worden aangepast als de praktijk of actuele ontwikkelingen daarom vragen. Deze re-
giovisie is  opgesteld door de gemeenten in de regio. Gemeenten hebben een rol in de aan-
pak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin wordt samengewerkt met het sociaal 
domein en het veiligheidsdomein. Ze zijn opdrachtgever en financier van lokale voorzienin-
gen. Centrumgemeenten hebben budget vanuit het Rijk om voor een sluitende aanpak in de 
regio te zorgen. De 18 gemeenten in Hollands Midden stellen samen een samenhangende 
visie op in de vorm van een regiovisie.    
 
De regiovisie en het uitvoeringsplan volgen de drie programmalijnen die geformuleerd zijn in 
het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’: 

- Geweld eerder en beter in beeld; 
- Geweld stoppen en duurzaam oplossen; 
- Aandacht voor specifieke doelgroepen.  

 
Langs deze lijnen zijn in de regiovisie de ambities geformuleerd en langs deze lijnen worden 
ook de projecten beschreven. Op deze manier zorgen we ervoor dat zowel de preventie, als 
de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en ook de speciale doelgroepen vol-
doende aandacht krijgen. Met dit uitvoeringsplan geven we invulling aan de opdracht vanuit 
het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ aan de regio’s2.  
 
 

Uitgangspunten van de aanpak  
De uitgangspunten voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn uitge-
breid beschreven in de regiovisie. Een belangrijk uitgangspunt is het systeemgericht werken. 
Dat wil zeggen dat er aandacht is voor alle leden van het huishouden en voor alle problemen 
die zich daarbinnen voordoen. De rol van slachtoffer en dader kunnen per situatie verschil-
len. In zeer bedreigende situaties kunnen vrouwen en mannen gebruik maken van opvang-
voorzieningen, die regionaal (vrouwenopvang) of bovenregionaal (mannenopvang) beschik-
baar zijn.  
Daarnaast wordt gewerkt met gefaseerde ketenzorg vanuit een gedeelde visie op ketensa-
menwerking. Hierbij staat veiligheid voorop, gevolgd door risico gestuurde zorg, het realise-
ren van herstel en het borgen van een waakvlamfunctie3.  Het veiligheidsplan is de rode 
draad bij het handelen van de professionals. Een goede samenwerking tussen de zorgpart-

                                                           
1 Regiovisie: fi-
le:///C:/Users/Jolanda/Downloads/Voor%20inspraak%20vrijgegeven%20versie%20Regiovisie%20HM%202019-
2023.pdf  
2 Bron: Geweld hoort nergens thuis: aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, VWS/JenV/VNG. 
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2018/04/25/geweld-hoort-nergens-thuis-aanpak-
huiselijk-geweld-en-kindermishandeling  
3 Bron: Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risico gestuurde zorg, L. Vogtländer en S. 
van Arum. 
https://vng.nl/files/vng/201605_visiedocument_gefaseerde_ketensamenwerkingvogtlander_van_arum_0.pdf  

file:///C:/Users/Jolanda/Downloads/Voor%20inspraak%20vrijgegeven%20versie%20Regiovisie%20HM%202019-2023.pdf
file:///C:/Users/Jolanda/Downloads/Voor%20inspraak%20vrijgegeven%20versie%20Regiovisie%20HM%202019-2023.pdf
file:///C:/Users/Jolanda/Downloads/Voor%20inspraak%20vrijgegeven%20versie%20Regiovisie%20HM%202019-2023.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2018/04/25/geweld-hoort-nergens-thuis-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2018/04/25/geweld-hoort-nergens-thuis-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://vng.nl/files/vng/201605_visiedocument_gefaseerde_ketensamenwerkingvogtlander_van_arum_0.pdf
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ners en de strafrechtpartners is hierbij een voorwaarden. Die zal in alle projecten worden 
gezocht.  

Routekaart als plannings- en sturingsinstrument voor de regiovisie tot 2023 
Alle ambities zoals weergegeven in de regiovisie hebben een plek gekregen in de routekaart 
(zie pagina 5).  De routekaart biedt het overzicht van de ambities uit de regiovisie tot 2023 
en de achterliggende doelen. Door alles in één overzicht bij elkaar te plaatsen, houden we 
goed zicht op de uitvoering van de regiovisie. Sommige projecten lopen over meerdere jaren 
heen. We evalueren jaarlijks de voortgang van de projecten om na te gaan of ze volgens 
planning verlopen en om een realistisch uitvoeringplan te maken voor het komende jaar. 
Hiermee is dit plan ook een dynamisch uitvoeringsplan, wat ieder jaar opnieuw wordt aan-
gepast. Ieder project wordt ook geëvalueerd op de behaalde resultaten. Dat betekent dat we 
per project SMART4 doelstellingen formuleren.     
 
 

Uitvoeringsplan 2019 
In 2019 gaan we aan de slag met zeven projecten. De projecten horen in verschillende actie-
lijnen, richten zich op verschillende doelgroepen en kennen ieder een eigen planning. De 
verantwoordelijkheden kunnen per project verschillen. Sommige onderwerpen zijn een regi-
onale verantwoordelijkheid. Voor andere onderwerpen is iedere gemeente zelf verantwoor-
delijk. Dat betekent niet dat je voor deze laatste onderwerpen niet gezamenlijk op kunt trek-
ken. Voor sommige onderwerpen helpt het om samen ideeën te ontwikkelen en best practi-
ces uit te wisselen of handreikingen op te stellen. Voor de implementatie van deze ideeën is 
iedere gemeente in principe zelf verantwoordelijk, maar kan ook gekozen worden voor een 
gezamenlijke aanpak.  
 
Preventie is een belangrijk aangrijpingspunt in de aanpak van huiselijk geweld en kindermis-
handeling. Daarom krijgt preventie in principe in ieder project aandacht. Hierbij maken we 
onderscheid naar de in de regiovisie beschreven drie niveaus van preventie, namelijk univer-
sele preventie, selectieve preventie en geïndiceerde preventie5.  
 
De voor 2019 geselecteerde projecten zijn deels een vervolg op projecten die al eerder zijn 
gestart, zoals MDA++ en Mensenhandel. Ook het onderzoek naar de Aanpak in de keten is in 
2018 geïnitieerd.  Deze drie projecten zijn regionaal opgepakt en lopen nog door in 2019. 
Het onderzoek naar de aanpak in de keten zal mogelijk in 2019 nog een vervolg krijgen. De 
acties die hier uit voortkomen kunnen lokale consequenties hebben.  
In dit plan zitten drie onderwerpen waar we in 2019 regionaal samen in op willen trekken. 
Dit zijn ouderenmishandeling, complexe scheidingen en aangepaste meldcode. Door de ge-
zamenlijke denkkracht te benutten en best practices uit te wisselen denken we voor deze 
onderwerpen handreikingen te kunnen doen die voor alle gemeenten in Hollands Midden bij 
de uitvoering gebruikt kunnen worden. 
 
Met het project Klantreizen kiezen we een andere aanpak om zicht te krijgen op verbeter-
punten in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. We kijken namelijk vanuit 
de ‘klant’ naar de reis die hij/zij aflegt en de bijdrage die dit levert aan het oplossen van het 
probleem. Voor dit project wordt subsidie aangevraagd bij  het project Geweld hoort ner-
gens thuis. Op basis van de uitvraag in mei zal een uitgewerkt voorstel worden gemaakt.  

                                                           
4 Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden. 
5 Bron: Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Hollands Midden 2019 – 2023. Pag. 14.  
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Dan zijn er tenslotte nog twee andere projecten op de routekaart voor 2019 benoemd, na-
melijk 1gezin1plan en het Zorg- en Veiligheidshuis. Werken met 1g1p is niet alleen voor hui-
selijk geweld en kindermishandeling van belang, maar voor alle problematiek die valt onder 
de WMO en Jeugd. De werkwijze wordt dus breder ingezet dan de scope van dit plan. Dit 
geldt ook voor het Zorg- en Veiligheidshuis. Dit project richt zich op het samenbrengen van 
het sociaal domein en het veiligheidsdomein. Aangezien het goed verlopen van beide pro-
jecten een belangrijke randvoorwaarde vormt voor het realiseren van de ambities uit de 
regiovisie en veel projecten ook een verbinding hebben met de vormig van het Zorg- en Vei-
ligheidshuis, zijn de projecten toch in dit plan opgenomen. We zullen vanuit de invalshoek 
van huiselijk geweld en kindermishandeling onze input leveren aan deze projecten. Dit bete-
kent concreet dat de genoemde contactambtenaren contact onderhouden met de project-
leiders om op gezette tijden deze inbreng te kunnen geven.    
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Toelichting bij de routekaart   

CA = contactambtenaar. Dit is een vertegenwoordiger van een gemeente uit Hollands Midden. Deze beleidsmedewerker zorgt voor de terug-

koppeling over het project naar het Regionaal Beleidsoverleg (RBO). De ca overlegt met de projectleider van het project om zicht te houden op 

de uitvoering van de plannen.  

Projectleider zorgt voor het behalen van de doelen en concrete resultaten, in afstemming met de contactambtenaar. De rol is mede afhankelijk 

van de wijze waarop het project gestalte krijgt. 

Het RBO = Regionaal Beleidsoverleg is een vertegenwoordiging van de 18 gemeenten in Hollands Midden en enkele ketenpartners. Zij overleg-

gen 4 – 6 keer per jaar over onderwerpen die betrekking hebben op huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij zijn verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de regiovisie. In het overleg worden plannen, voortgang en evaluaties besproken en wordt besloten wanneer projecten voor 

advies/ goedkeuring of ter informatie voorgelegd worden aan het Bestuurlijk overleg Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (BO)   

Het BO = Bestuurlijk overleg is verantwoordelijk voor de bestuurlijke borging van de integrale aanpak huiselijk geweld in de regio Hollands 

Midden. Het BO wordt gevormd door de portefeuillehouders van de twee centrumgemeenten en bestuurlijk afgevaardigden uit het AB RDOG 

en de Veiligheidsregio. Ook bestuurders van ketenpartners maken deel uit van het BO. Zij overleggen drie keer per jaar. Het BO ziet toe op de 

voortgang en de realisatie van de regiovisie. Zij leggen plannen en/of notities zo nodig voor akkoord voor aan het Portefeuillehouders overleg 

(PPG).  

In het PPG zijn de Portefeuillehouders Publieke Gezondheid/Zorg en Welzijn van alle gemeenten in Hollands Midden vertegenwoordigd. Het 

PPG is een belangrijk platform voor breed gedragen besluiten over bijvoorbeeld de regiovisie en voortgangsrapportages over de uitvoering er-

van.  

Onze samenwerkingspartners in de regio Hollands Midden worden uiteraard bij de projecten betrokken. Dat gebeurt zowel bij de planvorming 

als bij de uitvoering van de projecten. In sommige gevallen is de ketenpartner projectleider van het project. Via het Ketenpartneroverleg Hol-

lands Midden, 4 keer per jaar, worden ze geïnformeerd over de voortgang van de regiovisie als geheel.  
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REGIO HOLLANDS MIDDEN 

3. Projecten voor 2019   

 
Projecten waarop we sturen vanuit het Regionaal Beleidsoverleg/ BO: 
 

Project  Contact ambtenaar  Projectleider 

Aangepaste meldcode  Irma Haxe Irma Haxe   

Ouderenmishandeling Cathalijn van Langevelde Ellen Schot  

Complexe scheidingen  Manon Brugman Annette Martens  

MDA++ Fatima Malaab Annette Martens 

Mensenhandel Anita van Zeijl  

Versterken samenwerking loka-
le teams en Veilig Thuis 

Fatima Abarkan  

Klantreizen in beeld Manon Brugman  
 
 

Projecten waarmee we vanuit de regionale aanpak huiselijk geweld en kindermishan-
deling de verbinding leggen: 
 

Project  Contact ambtenaar  

1g1p Zoë Cremers 

Vorming Zorg- en Veiligheidshuis Cathalijn van Langevelde 
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4. Korte beschrijving van de projecten 
 
Ieder project kent een eigen aanpak en planning. Voor sommige projecten is dit al helemaal 
duidelijk, zoals voor het onderzoek aanpak keten. Voor andere projecten moet de aanpak en 
planning nog nader worden bepaald. De beschrijvingen van deze projecten geven dan 
slechts een globaal beeld van de inhoud en planning van het project. Hieronder is kort weer-
gegeven wat ieder project inhoudt. Onder 6 treft u de verder uitgewerkte actieplannen.  

 

Project 1: Aangepaste meldcode 
Per 1 januari 2019 geldt de aangepaste meldcode. Dit betekent dat het een  
norm is geworden voor professionals om bij vermoedens van acute en structurele onveilig-
heid melding te doen bij Veilig Thuis (VT). Doel van dit project is dat gemeenten in staat zijn 
hun toezichthoudende en stimulerende rol t.a.v. implementatie kunnen uitvoeren.  
 
• Via dit project brengen we allereerst samen in kaart hoe ver het staat met de implemen-

tatie van de aangepaste meldcode in Hollands Midden. En we onderzoeken wat er nog 
nodig is om de implementatie goed vorm te geven.  

• Vervolgens maken we een handreiking/plan van aanpak voor gemeenten ter ondersteu-
ning bij de implementatie. Denk bijvoorbeeld aan het toezien op plannen voor deskun-
digheidsbevordering bij de uitvoerende organisaties, op het implementeren van de 
meldcode bij verantwoordelijke ambtenaren (i.i.g. leerplicht) binnen de gemeentelijke 
organisatie zelf, het bevorderen van uitwisseling tussen Veilig Thuis en professio-
nals/organisaties om te leren van de eerste ervaringen met de aangepaste meldcode. 
Hierbij hebben we aandacht voor de  verantwoordelijkheden op de verschillende niveaus 
(regionaal en lokaal), monitoren we de voortgang en meten we het resultaat.  

 

Planning  
- 2019: inventarisatie van stand van zaken en behoeften 
- 2019 - 2020: plan voor verbetering en uitvoering 

 

 
Project 2: Ouderenmishandeling 
Eind 2017 is er een plan van aanpak ouderenmishandeling gemaakt. Het doel was dat alle 
gemeenten hier zelf mee aan de slag zouden gaan. Dat is tot nu toe niet gebeurd.  
 
Het idee is om twee deelonderwerpen te selecteren en hierop de komende jaren regionaal 
breed aan de slag te gaan. Deze onderwerpen zijn ontspoorde zorg en financiële uitbuiting. 
Gemeenten gaan in een werkgroep gezamenlijk aan de slag om samen na te denken over 
effectief beleid, om van elkaar te leren op het gebied van ontspoorde zorg en financiële uit-
buiting en best practices uit te wisselen. Gemeenten kunnen bijvoorbeeld de Lokale Alliantie 
voor financiële uitbuiting ondersteunen. Vervolgens kunnen de gemeenten zelf (of met el-
kaar) met het resultaat aan de slag. De effecten moeten zichtbaar worden in de registraties. 

 
Planning  
2019 en 2020 
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Project 3: Complexe scheidingen 
Ook in de regio Hollands Midden neemt het aantal complexe scheidingen toe.  
Om een effectieve (preventieve) aanpak van complexe scheidingen te realiseren kan een 
versterking van de regionale samenwerkingsstructuur helpen. Deze moet gericht zijn op het 
creëren van samenhang in de aanpak van onderwijs, hulpverlening, gemeenten, advocatuur 
en rechtelijke macht (bv. jeugdgezondheidszorg).  
Vanuit de gedachte dat zorg en recht één proces vormen participeert de regio Hollands Mid-
den samen met Haaglanden ook in het landelijk ondersteuningsprogramma Regiolab Schei-
den zonder schade, arrondissement Den Haag.  
 
In de komende vier jaar wordt gewerkt aan drie actielijnen, namelijk; 

1. Preventie en informatie, gericht op het zo veel mogelijk voorkomen van nadelige ge-
volgen van scheiden voor kinderen 

2. Het ingrijpende en complexe proces van scheiding zo vroeg en laagdrempelig moge-
lijk faciliteren om grotere problemen te voorkomen 

3. Zoeken naar andere vormen van conflicthantering dan de juridische, om escalatie te 
voorkomen. 

 

Planning 
In 2019 wordt voor iedere actielijn een plan van aanpak opgeleverd die in de jaren daarna 
uitgevoerd worden. Hierin worden ook de verantwoordelijkheden voor alle spelers duidelijk.  
  

 

Project 4: MDA++ 
Structurele, ernstige en complexe problematiek van HG en KM vraagt om een andere aan-
pak. Hiervoor is de Multi Disciplinaire Aanpak ++ ontwikkeld. In het pilotjaar 2018 is deze 
aanpak gestart en in 2019 zal deze methode doorontwikkeld worden in Hollands Midden. 
Hoe?  

• Door resultaten zichtbaar te maken en hieruit te leren. 
• Door de samenwerking te verdiepen. 
• Door de aansluiting op de reguliere hulpverlening te verbeteren. 
• Door de MDA++ aanpak binnen de keten te verankeren. 

Hiervoor moet zowel regionaal als lokaal actie worden ondernomen.  
 

Planning 
2019 en 2020   
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Project 5: Mensenhandel 
Het aantal slachtoffers van mensenhandel is lastig te duiden en de aanpak is moeilijk. Toch 
zetten we ook in 2019 de aanpak voort om mensenhandel beter te signaleren, slachtoffers 
adequaat te ondersteunen bij het doorlopen van procedures en om gespecialiseerde bege-
leiding te bieden. Vooral het signaleren van mensenhandel verdient extra aandacht.  
 
Aanbevelingen hiervoor zijn:  

- Maak per gemeente afspraken over aandachtsfunctionarissen, verantwoordelijkhe-
den en samenwerkingsafspraken tussen openbare orde en veiligheid, ondermijning 
en zorg; 

- medewerkers bij gemeenten in Hollands Midden (zoals baliemedewerkers van Bur-
gerzaken, toezichthouders en inspectiemedewerkers) scholen in het herkennen van 
mensenhandel; 

- een zorgcoördinator mensenhandel ingezet die de belangen van de slachtoffers van 
mensenhandel behartigt en die een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod 
aan slachtoffers van mensenhandel organiseert.  

- een gespecialiseerde begeleider ingezet voor specialistische hulp.  
 
Voor de uitvoering in Hollands Midden zijn SHOP en Goodwillwerk Leger des Heils(GLH) regio 
Den Haag gecontracteerd. Gemeenten kunnen van deze diensten gebruik maken. Er zijn pe-
riodiek gesprekken met deze uitvoerders om de voortgang te monitoren en waar nodig bij te 
sturen.  

 
Planning  
Doorlopend bewaken voortgang uitvoering SHOP en GLD. 
Vanaf september 2019: Inventarisatie draagvlak voor gezamenlijke aanpak en inzet deskun-
digheidsbevordering medewerkers gemeenten. 
Op basis van inventarisatie gezamenlijk verder uitwerken samenwerking. 
November 2019: Starten uitvoering plan en periodiek monitoren. 

 
 
Project 6: Versterken samenwerking lokale teams en Veilig Thuis 
Het eerste kwartaal van 2019 is een onderzoek uitgevoerd om meer inzicht te krijgen in hoe 
de keten huiselijk geweld en kindermishandeling momenteel werkt en welke maatregelen 
nodig en mogelijk zijn om dit effectiever en efficiënter in te richten, waaronder de rol van 
Veilig Thuis. Dit onderzoek is in mei afgerond. Het onderzoek is inmiddels besproken in het 
AOPG (4 juni) en wordt op 3 juli, samen met een advies voor vervolg, besproken in het PPG.  
 
Een van de adviezen luidt om de samenwerking tussen de lokale teams en Veilig Thuis te 
versterken. Als het PPG met dit advies instemt wordt subsidie aangevraagd bij het program-
ma Geweld hoort nergens thuis om hiermee aan de slag te gaan.  
 
 

Planning  
- 3 juli 2019: Advies naar aanleiding van het onderzoek in PPG en advies voor vervolg. 
- Voor 12 juli aanvragen subsidie bij het programma Geweld hoort nergens thuis.    
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Project 7: Klantreizen in beeld 
We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat we de zorg aan de aanbod kant goed geregeld 
hebben. We regelen een sluitende ketenaanpak, zetten extra in op ‘specifieke doelgroepen’ 
zoals ouderen en proberen maatwerk te leveren via bv. de MDA++ aanpak. Dit project richt 
zich op de ontvangende kant, namelijk op onze klanten. Tilburg en ook Flevoland zijn al met 
deze aanpak aan de slag.  
 
We willen voor een nader af te bakenen doelgroep de reis in kaart brengen die deze klanten 
maken. De vragen die beantwoord moeten worden zijn:   

• Hoe ziet de reis eruit: met welke organisaties komen ze in aanraking?  
• Hoe verloopt de reis: hoe verloopt de overgang van de ene organisatie naar de ande-

re? 
• Hoe wordt de reis beoordeeld?  Helpt het de klant bij zijn/haar problemen? 

Op deze manier krijgen we inzicht in verbeterpunten voor het huidige aanbod. Voor dit pro-
ject sluiten we aan bij andere initiatieven in de regio.  

 
Planning  
Mei 2019: aanscherpen van het plan (naar doelgroep, problematiek en niveau: regio-
naal/lokaal) en voor 12 juli subsidie aanvragen bij het programma Geweld hoort nergens 
thuis. Na toekenning uitvoeren. 
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5. Risicofactoren en kosten  
 

Risicofactoren 
 
Lokale verantwoordelijkheid 
De verantwoordelijkheid voor de implementatie van de aangepaste meldcode (1), ouderen-
mishandeling (2) en complexe scheidingen (3) ligt (deels) bij de afzonderlijke gemeenten in 
Hollands Midden. Maar ook onderwerpen zoals MDA++ en Mensenhandel kennen een lokale 
component. Het resultaat hiervan is dus afhankelijk van de inzet per gemeente. Vooral voor 
kleinere gemeenten met relatief weinig capaciteit op HG en KM kan dit een risico vormen. 
Het is wenselijk dat op korte termijn alle 18 gemeenten in de regio Hollands Midden aange-
ven op welke onderwerpen uit het uitvoeringsplan ze het komende jaar/ de komende jaren 
zelf actief actie gaan ondernemen.     

 
Afhankelijk van subsidie voor Klantreizen en Versterken samenwerking 
Voor de subsidie voor het project ‘Klantreizen in beeld’ en het Versterken van de samenwer-
king tussen lokale teams en Veilig Thuis zijn we afhankelijk van subsidie van het project Ge-
weld hoort nergens thuis. De kansen voor toekenning zijn op dit moment onzeker.   

 
Kosten voor 2019  
 
Project  Kosten 
Vernieuwde meldcode  Binnen reguliere werkzaamheden   

Ouderenmishandeling Binnen reguliere werkzaamheden  

Complexe scheidingen  Binnen reguliere werkzaamheden 

MDA++ 500.000 samen met CSG uit DUVO 

Mensenhandel € 44.530 uit portefeuille WMO onder te brengen in begro-
ting van het Veiligheidshuis Hollands Midden 

Versterken samenwerking lo-
kale teams en Veilig Thuis 

Via subsidie project Geweld hoort nergens thuis 

Klantreizen in beeld Via subsidie project Geweld hoort nergens thuis 
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6. Uitgewerkte actieplannen   
 
Project 1: Vernieuwde Meldcode  

 
Inleiding 
Met dit project richten we ons op de taak van de gemeenten in Hollands Midden om te bevorderen 
dat alle verplichte partijen de Meldcode implementeren. Dit project is een deelproject van de Regio-
visie Geweld hoort Nergens Thuis (GHNT). 
De resultaten van dit project worden beschikbaar gesteld aan gemeenten die op hun eigen wijze 
invulling kunnen geven aan hun lokale verantwoordelijkheid. 
 
In dit actieplan ontvouwen we de wijze waarop we willen komen tot een ondersteunend aanbod 
voor gemeenten. De directe doelgroep is daarmee ‘de gemeenten in Hollands Midden’: de verant-
woordelijke beleidsambtenaren, de wethouders en de uitvoerend medewerkers van de gemeente 
zelf die gehouden zijn aan de meldcode en/of contact hebben met inwoners. Indirect bereiken we de 
initiële doelgroep: volwassenen en kinderen die soms dagelijks ervaren hoe het is om een onveilige 
relatie te hebben of om op te groeien in onveiligheid. In dit actieplan richten we ons niet op de rol 
van de gemeenten t.a.v. inwoners als signaleerders en mogelijke melders. 
 

1. Wat is er aan de hand? 
Sinds 1 juli 2013 is de Wet meldcode van kracht. Bij een vermoeden van huiselijk geweld en/of kin-
dermishandeling doorloopt een professional de 5 stappen van de Meldcode.  Sinds 1 januari 2019 is 
de vernieuwde Wet meldcode van kracht. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij 
Veilig Thuis (VT) als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. Hiervoor zijn in stap 4 
(wegen) afwegingsvragen toegevoegd en in stap 5 (beslissen) eveneens twee achtereenvolgende 
vragen toegevoegd. (zie figuur 1) 
 

De belangrijkste verandering is dat professionals die een vermoeden hebben van acute of structurele 
onveiligheid volgens hun professionele norm geacht worden te melden bij Veilig Thuis (VT), óók als zij 
zelf hulp kunnen bieden of organiseren. 

 
Achterliggende gedachte hierbij is dat Veilig Thuis op deze wijze beter in beeld krijgt welke professi-
onals hulp bieden in situaties waar sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Daar-
naast biedt de nieuwe werkwijze ondersteuning aan de nieuwe radarfunctie van Veilig Thuis. In het 
verleden bleek immers vaak dat: 

1. professionals (ook Veilig Thuis) niet van elkaar wisten dat ze bij hetzelfde gezin betrokken wa-
ren en 

2. hulp niet altijd leidde tot stabiele veiligheid. 
 
Door Veilig Thuis een sterkere informatiepositie te geven, kan samen met de direct betrokkenen 
beter worden ingeschat welke (aanvullende) inzet nodig is. Ieder van de acht beroepsgroepen6 die 
onder de Wet meldcode vallen, hebben een eigen afwegingskader ontwikkeld. Er wordt verwacht dat 
de organisaties, waar deze professionals werkzaam zijn, de aangepaste meldcode voor hun professi-
onals goed implementeren.  
Daarnaast kan iedere gemeente overige professionals stimuleren om de meldcode te implemente-
ren. (Denk hierbij binnen de eigen organisatie aan medewerkers Werk & Inkomen, baliepersoneel of 
aan verenigingen). Vanzelfsprekend is dit laatste niet voor iedere gemeente een logische vervolgstap, 

                                                           
6 De acht beroepsgroepen zijn: 1. Pedagogen, psychologen en sociaal werkers; 2. Artsen; 3. Verpleegkundigen 
en verzorgenden; 4. Paramedici; 5. Verloskundigen; 6. Kinderopvang; 7. Onderwijs; 8. Justitie (COA, HALT, DJI 
en Reclassering). 
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maar het is wel wenselijk dat zij met belangrijke doelgroepen in gesprek gaan en de bewustwording 
bevorderen.  
 

 
 
De rollen van gemeenten zijn:  

1. Toezichthouder (WMO en Kinderopvang) en zorgdragen voor de meldcode voor ambtenaren 
die vallen onder de Wet Publieke Gezondheid (GGD); 

2. Uitvoeringsorgaan door zelf ook de meldcode te implementeren voor ambtenaren die vallen 
onder de Leerplichtwet en desgewenst ook bij andere ambtenaren die diensten verlenen aan 
inwoners. 

3. Zorgdragen dat GGD het gebruik van de meldcode in de regio bevordert. 
 

  

Figuur 1. Stappenplan verbeterde meldcode 
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2. Wat willen we bereiken? 
In dit project richten we ons op de toezichthoudende en stimulerende rol van de gemeenten in Hol-
lands Midden. We bieden gemeenten handvatten om met behulp van de meldcode een gestructu-
reerde aanpak van de onveiligheid te stimuleren, vanaf het eerste signaal tot de melding bij en sa-
menwerking met Veilig Thuis. 
 

Doelstelling  
Algemeen doel van dit project is dat gemeenten hun toezichthoudende en stimulerende rol t.a.v. 
implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling kunnen uitvoeren.  
Onderliggend doel is dat hierdoor huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig wordt gesigna-
leerd, de veiligheid van betrokken inwoners zorgvuldig wordt beoordeeld en dat passende interven-
ties worden ingezet met als einddoel stabiele veiligheid. 

 
Dit project is gerelateerd aan de eerste twee actielijnen van het programma Geweld Hoort Nergens 
Thuis: 

1. Eerder en beter in beeld: 
o Door onveilige gezins-, leef- en opvoedsituaties eerder in beeld te hebben, kan pas-

sende hulp worden aangeboden en zodoende de duur van de onveiligheid worden 
verkort en erger worden voorkomen. 

o Door onveiligheid beter in beeld te hebben, weten we beter wat een passend aan-
bod kan zijn zodat de directbetrokkenen effectief worden geholpen. 

 
2. Stoppen en duurzaam oplossen: 

o De onveilige situatie wordt zo snel mogelijk gestopt. 
o Doordat hulpverleners en andere professionals in de veiligheidsketen van elkaar we-

ten dat ze betrokken zijn, kan samenwerking worden bevorderd zodat samenhan-
gende hulp wordt geboden. 

 

Preventieniveaus 
Met dit project geven we ‘selectieve preventie’ vorm: we versterken de mogelijkheden van professi-
onals om te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Ook is er spra-
ke van ‘geïndiceerde preventie’, omdat we ons richten op een specifieke doelgroep: kinderen, vol-
wassenen en ouderen die in aanraking komen met onveiligheid in hun dagelijkse leefsituatie. 

 
Beoogde resultaten (in scope van dit project): 

o We hebben per gemeente in Hollands Midden in beeld welke beroepsgroepen melden bij 
Veilig Thuis. Dit geeft ons inzicht in de bekendheid van de meldcode bij de betreffende pro-
fessionals. Gemeenten weten hierdoor beter welke beroepsgroepen en hun bijbehorende 
organisaties/branches extra aandacht nodig hebben. 

o Er is een handreiking voor gemeenten die ondersteuning biedt bij de implementatie van de 
meldcode vanuit de verschillende rollen van de gemeente. 

o We hebben in beeld (monitoren) hoe de gemeenten in Hollands Midden hun rollen t.a.v. de 
meldcode vervullen en wat eventueel aanvullend nodig is. 

 
Onderliggende resultaten (niet in scope van dit project): 

o Professionals zijn bekend met de vernieuwde Wet meldcode. 
o Als er sprake is van (signalen van) onveiligheid in gezins-/leefsituaties weten professionals 

welke stappen zij moeten ondernemen. 
o De nieuwe werkwijze van VT is bekend bij professionals, zodat helder is wat er gebeurt na 

een melding. 
o Hulpverleners weten d.m.v. de melding bij VT of er andere professionals betrokken zijn en 

kunnen zodoende eerder de samenwerking aangaan. 
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o Hulp voor direct betrokkenen is passend en effectief, zodat de onveiligheid stopt en zich niet 
meer zal herhalen. 

 
3. Wat gaan we doen en wanneer? 

Tijdens dit project wordt er gewerkt in vier fasen: Plan - Do - Check - Act. 
 
Fase 1 (zomer 2019) Plan: Analyse van de huidige situatie. 
We beginnen met een globale analyse van de huidige stand van zaken t.a.v. implementatie van de 
meldcode in de regio HM. We maken zo veel mogelijk gebruik van beschikbare data, bijv. bij Veilig 
Thuis en Inspectie. 
 
Vragen t.b.v. de analyse: 

o Welke beroepsgroepen zijn bekend met de vernieuwde meldcode?  
(Inventarisatie i.s.m. VT en vertegenwoordigers van de beroepsgroepen).  

o Is iedereen getraind? 
o Heeft iedere organisatie een herziene meldcode? 
o Zijn er aandacht functionarissen HG&KM aangesteld? 

o Hoe is de informatie over de vernieuwde meldcode tot op heden verspreid binnen de be-
roepsgroepen? 

o Er zijn op landelijk niveau aanvullende afspraken gemaakt met Vrouwenopvang, GI en Re-
classering. Zijn deze bekend bij de beroepsgroepen/professionals??? 

 
Een stakeholdersanalyse & communicatieplan 

o De doelgroepen in kaart brengen 
o Wat kan lokaal en waar is op (sub-)regionaal niveau afstemming gewenst? 
o Communicatie: welke mogelijkheden zijn er en welke methode sluit het beste aan bij 

de rol van de gemeente, de doelgroepen en doelen? Bijv. voorlichting, workshops, 
voorbeeld meldcodes van de beroepsverenigingen, Meldcode Tour VWS/GHNT, 
GGD, inzet VT t.b.v. nieuwe regiobijeenkomsten. 

 
Fase 2 (najaar 2019) Do: Opstellen Handreiking ‘Implementatie Meldcode voor gemeenten’. 
Hierin worden o.a. de volgende onderwerpen nader uitgewerkt. 
 
Vanuit de rol van toezichthouder: 

o Stimuleren van en toezicht op implementatie van de meldcode en inzet van deskundigheids-
bevordering (op 3 niveaus: management, professionals en aandacht functionarissen 
HG&KM). 

o Trainingen (aangepaste) meldcode, 
o Evt. train-de-trainers, 
o Evt. training voor Aandacht functionarissen, 
o Themabijeenkomsten i.s.m. lokale partners over specifieke doelgroepen of vormen 

van HG&KM. 
o Inrichten van randvoorwaarden, bijv. het werken met de meldcode bespreken in leertafels. 
o Door middel van contractmanagement en in subsidiebeschikkingen (zorg)aanbieders stimule-

ren om de vernieuwde meldcode toe te passen. 
 
Vanuit de rol van uitvoerder: 
Implementatie van de meldcode binnen de gemeentelijke organisatie. 

o Een voorbeeld meldcode voor gemeenten 
o De rol van de aandacht functionaris 
o Deskundigheidsbevordering voor: 

o Leerplicht 
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o Evt. WMO consulenten, consulenten Werk en Inkomen, baliemedewerkers, Klant 
Contact Centrum. 

 
Vanuit de rol van opdrachtgever van de GGD: 

o Toezicht op Kinderopvang 
o Bevordering gebruik van de meldcode in de regio. 

 
Fase 3 (2019/2021), Check: monitoren en ophalen van successen en aandachtspunten. 

o Hebben gemeenten hun rollen en verantwoordelijkheden helder in beeld? 
o Hoe voeren zij hun rollen en verantwoordelijkheden uit?  
o Gaan zij aan de slag met de Handreiking? 
o Wat zijn de aandachtspunten t.b.v. implementatie bij gemeenten?   
o Weten de gemeenten de beroepsgroepen te bereiken op de wijze die bij hen past? 

 
Fase 4 (2020/2021), Act: bijstellen waar nodig. 
De bijstelling wordt uitgevoerd op basis van de uitkomsten van de Check-fase.  
 

4. Wie doet wat? 
Voor dit project is een projectmedewerker van de gemeente Gouda aangesteld. Zij zal aangestuurd 
worden door de projectleider bij het uitvoeren van de analyse, het opstellen van de handreiking en 
het monitoren.  
 
In iedere fase wordt afgestemd met de regiogemeenten. Sommige gemeenten lezen actief mee en 
geven feedback. De uitvoeringsbijeenkomsten zullen worden benut om de contouren van de hand-
reiking uit te werken, de uitkomsten van de monitor te bespreken e.a. opkomende vraagstukken te 
bespreken. 
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Project 2: Ouderenmishandeling financiële uitbuiting 

 
 

1. Wat is het 
In de regiovisie 2019- 2023 Geweld hoort nergens thuis hebben wij onder actielijn 3 de aanpak van 
ouderenmishandeling benoemd. 
Ouderenmishandeling is mishandeling van een persoon van 65 jaar of ouder door iemand uit het 
directe netwerk van de oudere (denk aan (klein)kinderen of verzorgers), waarbij aan de kant van de 
oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid. Onder ouderenmishan-
deling wordt lichamelijke en psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en financiële 
uitbuiting geschaard. Bij ouderenmishandeling kan ook sprake zijn van onverantwoorde of ontspoor-
de zorg, er is dan geen sprake van kwade opzet. 
 
 

2. Wat willen we 
In de regiovisie zijn de volgende ambities geformuleerd: 

1. Verbeter signalering ouderengeweld  
2. Vergroot meldingsbereidheid bij burgers en professionals 
3. Organiseer de aanpak tegen financiële uitbuiting 

 
In het uitvoeringsplan 2019 willen allereerst financiële uitbuiting oppakken. Financiële uitbuiting is 
een veel voorkomende vorm van ouderenmishandeling, waar wij landelijk maar ook in de regio op 
willen inzetten. Dat betekent eerder signaleren, zorgen dat dit onderwerp bespreekbaar wordt ge-
maakt met ouderen in de gemeente, zodat we erger kunnen voorkomen en oplossingen kunnen bie-
den. Ouderen vragen om ondersteuning en hulp om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Dit 
contact kan benut worden  om  ook oog te hebben voor mishandeling van ouderen. We moeten zor-
gen dat de gemeente en onze ketenpartners in contacten met ouderen en hun mantelzorgers de 
juiste vragen stellen, zodat ouderenmishandeling bespreekbaar wordt. Gêne over het onderwerp en 
de afhankelijke relatie waarin veel ouderen zich bevinden, maken het voor ouderen  lastig om hulp te 
vragen en/of hun zorgen te bespreken. 
 
 

3. Hoe gaan we doen 
Het accent in 2019 ligt vooral op de aanpak van financiële uitbuiting (Ambitie 3.) door initiatieven die 
al lopen te versterken. 
 
Ambitie 1. Verbeter signalering ouderengeweld  
Regionaal en lokaal aansluiten bij de specifieke campagnes over ouderenmishandeling. Eerdere tv-
spotje over ouderenmishandeling hebben tot veel herkenbaarheid geleid. Landelijk is recent gestart 
met een nieuwe campagne tegen financiële uitbuiting van ouderen.  Gemeenten kunnen zelf lokaal 
aanhaken op deze campagne. 
 
Ambitie 2. Vergroot meldingsbereidheid bij burgers en professionals 
Met de vernieuwde meldcode stelt nieuwe eisen aan de melding door professionals bij Veilig Thuis. 
Samen met de landelijke campagne en de vernieuwde meldcode verwachten we een positief effect 
op de meldingsbereidheid. Om de aanpak van ouderenmishandeling beter op te pakken is het be-
langrijk dat ook meer zaken in beeld komen bij lokale teams. Door versterking van lokale teams wil-
len we  dat de teams vertrouwt raken met het bespreekbaar maken van deze vorm van huiselijk ge-
weld. Meer adviezen en meldingen bij Veilig Thuis moeten er toe leiden de omvang van de proble-
matiek beter in beeld komt en dat het effect van de aanpak terug te zien is in de cijfers en en daar-
door meetbaar wordt.   
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Ambitie 3. Organiseer de aanpak tegen financiële uitbuiting 
Door vol in te zetten op deze ambitie willen we bereiken dat we aan het eind van de looptijd van 
onze regiovisie in alle gemeenten van Hollands Midden een lokale aanpak hebben tegen financiële 
uitbuiting. Gemeenten hebben hier wel een eigen verantwoordelijkheid in.  
 
 

4. Hoe gaan we het doen 
Hier schetsen wij een kort maar vooral ook een concreet plan voor het aanpakken van financiële 
uitbuiting. Een eerder plan ouderenmishandeling voor deze regio werd als te vrijblijvend ervaren, 
waardoor individuele gemeenten (bijna) geen invulling hebben gegeven aan dit plan. Daarom kiezen 
we nu voor een meer praktisch plan en een groeimodel, langs de 3 ambities van de regiovisie.  
 
Voor deze aanpak beginnen we met het versterken of opzetten van de een lokale aanpak, vaak is dat 
een Lokale Alliantie (LA). Gemeente zijn hier zelf voor aan zet. 
 
Een lokale alliantie is een netwerk van (commerciële en niet-commerciële) private en publieke deel-
nemers die hun kennis van financieel misbruik van ouderen delen en bundelen. Deelnemers aan alli-
anties zijn bijvoorbeeld Veilig Thuis, politie, notarissen, wijkverpleegkundigen, banken, ouderenbon-
den, thuiszorg, bewindvoerders, gemeenten, (thuis-)zorginstellingen, etc. Binnen een lokale alliantie 
ontstaan zogenoemde ‘korte lijntjes’: de diverse disciplines leren elkaar kennen en trekken gezamen-
lijk op. 
Gemeente die willen starten met een Lokale Alliantie of een andere aanpak van financiële uitbuiting 
kunnen landelijk volop informatie vinden hoe te starten. Binnen dit project besteden we daar minder 
aandacht aan. Het belangrijk om de gestarte initiatieven te ondersteunen en te versterken, zodat zij 
ook daadwerkelijk hun doelen bereiken. Deze ervaringen worden gedeeld zodat andere gemeenten 
hiervan kunnen leren.  
 
Lokaal netwerk ondersteunen en versterken 
Voor gemeenten is het belangrijk om de LA te ondersteunen en te faciliteren: 

- Dat betekent dat je als gemeente het initiatief zichtbaar ondersteunt.  

- Dat je zorgt dat jouw lokale teams deelnemen aan de overleggen waar ervaringen en  (ano-
niem) casuïstiek worden besproken, zodat er wordt meegedacht hoe je financiële uitbuiting 
bespreekbaar kan maken en oplossingen kan bieden. 

- Dat betekent dat je de partners die zich bezighouden met ouderenzorg en welzijn en onder-
steuning ook gaat informeren over deze aanpak.   

- Dat je aandacht functionarissen (lokaal) weer in beeld krijgt en / of op zoek gaat naar nieu-
we. 

 
Regionaal uitwisselen en aanpak beschrijven 
Voor de gemeenten in de regio die al actief aan de slag zijn of die na de zomer (van 2019) willen star-
ten met de aanpak financiële uitbuiting gaan we een structureel overleg organiseren waar de lokaal 
betrokken partijen en hun contactambtenaar hun lokale ervaringen, resultaten en aanpak met elkaar 
delen. Doel is leren van elkaar en de eigen aanpak versterken. Want met het oprichten van een Loka-
le Alliantie start de aanpak van financiële uitbuiting, maar moet er nog veel werk verricht worden om 
de samenwerkingspartners mee te krijgen. En te zorgen dat er zaken worden aangemeld, opgepakt 
en hulp wordt geboden. 
De projectleider organiseert dit overleg. Vanuit dit overleg nemen we het initiatief om goede erva-
ringen, een effectieve aanpak of instructies op papier te zetten en met anderen te delen. 
 
Veilig Thuis wordt gevraagd om mee te denken over de aanpak van deze vorm van huiselijk geweld/ 
ouderenmishandeling en hun rol daarbij. Ook de GGD heeft veel expertise in huis over dit onderwerp 
en wordt uitgenodigd om deel te nemen aan dit overleg. 
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Samen ontwikkelen we zo een goede en gedegen aanpak die we delen met de regio. Wij verwachten 
dat door het versterken van de lokale initiatieven en door samen op te trekken in de regio onze aan-
pak zichtbaar wordt voor andere gemeenten en dat zij zullen aanhaken. 
 
Scholing, deskundigheidsbevordering 
Waar nodig moeten we gericht scholing organiseren, om te zorgen dat we handelingsverlegenheid 
wegnemen en professionals leren de juiste vragen te stellen. Het doel is om de aanpak lokaal goed te 
borgen, zodat deze toekomstbestendig is zowel lokaal als regionaal. 
 
Regionaal informeren 
Via onze regionale nieuwsbrief gaan wij de regio regelmatig informeren over onze ervaringen. Wij 
verwachten dat deze informatie anderen uitnodigt om ook een aanpak tegen financiële uitbuiting te 
starten.  
 
 

5. Hoe gaan we het meten 
De cijfers van VT over Ouderenmishandeling 2018 nemen wij als nulmeting. De verwachting is dat in 
de gemeenten waar al aandacht voor deze vorm van ouderenmishandeling is het aantal meldingen 
bij VT eerder toeneemt. We gaan er dus vanuit dat het signaleren en melden van deze problematiek 
toe neemt als er meer aandacht en herkenning voor komt. We denken dat de verschillen tussen ge-
meenten die actief zijn op het onderwerp en die dat niet zijn, ook inde cijfers is terug te zien. 
 
 

6. Planning 2019 
Start overleg financiële uitbuiting: september 2019 
Handreiking aanpak financiële uitbuiting: eind 2019 
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Project 3. Complexe scheidingen  
 

1. Achtergrond 
Net als elders in het land worden ook in de regio Hollands Midden een toename van complexe schei-
dingen7 geconstateerd. In Nederland eindigt 36% van alle huwelijken in een scheiding. 30% is pro-
blematisch en 15% van de scheidingen eindigt in een complexe scheiding.  Meer dan 16.000 kinderen 
per jaar hebben ernstige hinder van de scheiding van hun ouders en ondervinden daarvan grote 
geestelijke schade.  
De negatieve gevolgen van een complexe scheiding worden tegenwoordig breed erkend. Dat betreft 
in de eerste plaats kinderen voor wie een conflictueuze scheiding schadelijk is voor hun ontwikkeling. 
Daarnaast kost het de samenleving veel geld aan zorg, juridische procedures, klachtenprocedures 
etc.  
Een eerste inventarisatie8 leert dat er veel verschillende domeinen betrokken zijn bij echtscheidingen 
en dat men lang niet altijd op de hoogte is van elkaars bestaan, kennis, taken en verantwoordelijkhe-
den. De veronderstelling is dat gezinnen daardoor niet altijd effectief geholpen worden. Om een ef-
fectieve (preventieve) aanpak van complexe scheidingen te realiseren is versterking van de regionale 
samenwerkingsstructuur nodig, gericht op creëren van samenhang in de aanpak van onderwijs, hulp-
verlening, gemeenten, advocatuur en rechtelijke macht.  
Landelijk is er een samenwerking gestart tussen verschillende partners uit de uitvoeringspraktijk in 
het Platform Scheiden zonder Schade. De Agenda voor actie van het Platform  leidde tot het opzet-
ten van twee regiolabs in het land waar het ontwikkelen van een scheidingsloket en een nieuwe 
scheiding procedure op de agenda staan, vanuit de gedachte dat zorg en recht één proces vormen. 
Aan een ervan, Regiolab arrondissement Den Haag, nemen de jeugdzorg regio’s Holland Rijnland en 
Midden Holland deel samen met Haaglanden. Het andere lab is in Brabant. 
 
 

2. Doelen 
De impact van complexe scheidingen op kinderen is vergelijkbaar met de impact van kindermishan-
deling. In het meerjarenprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ (VWS, JenV, en VNG) wordt de 
aanpak complexe scheidingen als specifieke aandacht groep genoemd. Het uitgangspunt in de aan-
pak is dat we het als samenleving niet langer acceptabel vinden dat kinderen de emotionele schade 
oplopen van een scheiding en daarvan soms hun leven lang last hebben. Centrale vraag is hoe wordt 
het vanzelfsprekend dat we handelen vanuit het belang van het kind en dat invulling van het ouder-
schap leidend wordt? 
Wat willen we bereiken: 

- Er is kennis van aanbod onder ouders en professionals 
- Er is een signaleringsinstrument dat breed wordt ingezet 
- Werkprocessen en analyses sluiten op elkaar 
- Professionals zijn geschoold in het herkennen van de escalatieladder en van meervoudige 

problematiek en  
- Professionals kunnen passende hulp aanbieden9.  

 
 

                                                           
7 Onder complexe scheiding’ (ook wel ‘vechtscheiding’ genoemd) verstaan we die echtscheidingen waarbij ouders proble-
men in de communicatie en rondom de zorg van de kinderen hebben en er veel sprake is van strijd waar ouders zelf niet 
uitkomen. Ook kan er sprake zijn van juridische strijd, en problemen op ander vlak bv. schulden, huisvesting, huiselijk ge-
weld. 
8 In oktober 2018 is tijdens een Diner Pensant aanpak complexe scheidingen met vertegenwoordigers uit Hollands Midden 
geïnventariseerd welke problemen en welke oplossingen er zijn in de verschillende fasen van echtscheiding. Er werd mee-
gedacht door onder andere kinderopvang, onderwijs, gemeenten, (medische en jeugd) zorg, mediators, justitie.  
9 Hier wordt nog verder invulling aan geven met ketenpartners, inhoudelijke en meetbare doelen worden op elkaar afge-
stemd. 
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De voorgestelde aanpak van het uitvoeringsplan valt in 3 actielijnen uiteen: 
1. Actie lijn 1: Preventie en informatie met als doel Eerder en beter in beeld: Nadelige ge-

volgen van scheiden voor kinderen zo veel mogelijk voorkomen. 
2. Actielijn 2: Scheiden doe je niet alleen met als doel Stoppen en duurzaam oplossen, Zo 

vroeg en laagdrempelig mogelijk toerusten en zo nodig ondersteuning bieden aan ouders 
met kinderen die scheiden, om dat ingrijpende en ingewikkelde proces zo goed mogelijk 
te doorlopen. 

3.  Actielijn 3: Brug tussen zorg en recht met als doel Stoppen en duurzaam oplossen: Juridi-
sche loopgraven voorkomen en zoeken naar andere vormen van conflicthantering om 
escalatie te voorkomen. Zorg verbinden met de nieuwe scheidingsprocedure (rechtban-
ken). 
 

Er wordt gestart met het in kaart brengen van wat er al is in de regio HM en wat nodig is om de aan-
pak effectief te maken. Een handreiking zal ingaan op de randvoorwaarden voor een effectieve aan-
pak van de actielijnen en de afstemming tussen regionale en lokale functies en taken. Zo zullen pre-
ventieprogramma’s voor kinderen (zoals Dubio, Relatie APK, KIES of Dappere Dino’s) onderdeel zijn 
van de handreiking. Tevens zal aandacht zijn voor het uniforme hulpaanbod, dat ook onderschreven 
wordt door de Rechtbank, zoals gespecialiseerde mediation en Begeleide OmgangsRegeling (BOR) bij 
complexe scheidingen.  
Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de borging ervan. 
In Midden Holland is al een programmaplan gestart gebaseerd op ‘Zorg voor de Jeugd’, waarin o.a. 
het optimaliseren van het preventie aanbod m.b.t. complexe scheidingen en het reduceren van con-
flicten rondom omgang (BOR) door gemeenten is opgepakt. 
 
 

3. Opgaven per actielijn 
Ad 1. Uitrol van gewenste preventieprogramma’s, informatie en toerusting gericht op relatievorming 
en burgerschap. Normaliseer en versterk eigen oplossend vermogen. Verbetering van niet pluis/ 
vroeg signalering bij beroepsgroepen die onder Wet meldcode vallen. 
Ad 2. Realiseer lokaal, zo nodig regionaal, een toegankelijk (digitaal) informatie/-adviespunt op ge-
bied van juridische psychosociale en financiële problematiek ten aanzien van scheiding voor ouders 
en kind en professionals, waar indien nodig ook vroegtijdig relevante hulp gevraagd kan worden en 
waar kennis aanwezig is/doorverwezen kan worden naar o.a.(lokale) specialisten: juristen, media-
tors, financieel experts etc.  
Realiseer daar waar nodig op maat kind behartiging of: een (neutrale) steunfiguur voor het kind (kan 
ook uit sociale omgeving, bv buurvrouw) waardoor een structureel en volwaardige positie van kin-
deren bij overleg en besluitvorming wordt geborgd. 
Ontwikkel een gemeenschappelijk diagnose/triage instrument waarbij onderliggende problematiek 
en/of overige problematiek die de echtscheidingsproblematiek versterkt, inzichtelijk wordt, zodat er 
passende hulp (waaronder volwassen hulpverlening) georganiseerd kan worden. Een brede analyse 
op meerdere leefdomeinen is uitgangspunt (1g1p). 
Ad 3. Voorkom escalatie en zorg voor dejuridisering door verbinding van zorg met recht door bij-
voorbeeld eerdere inzet 1g1p bij complexere zaken; eerdere signalering (en behandeling) van indivi-
duele problematiek ouder(s) of andere optimalisering van werkprocessen; onderzoek en  realiseer 1 
keten rondom het kind en ouders (advocatuur-mediator, gedragswetenschapper-mediator, kind be-
hartiger/steunfiguur kind, Veilig Thuis, Raad, Reclassering, OM, GI) 
 
 

4. Projectorganisatie  
Bestuurlijk overleg huiselijk geweld HM is opdrachtgever, bestuurlijk trekker is mevrouw C, Dijkstra 
(wethouder Zorg Gouda). Ambtelijk contactpersoon voor dit onderwerp binnen het uitvoeringspro-
gramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ is Manon Brugman (gemeente Gouda), projectleider is Annet-
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te Martens (regiobeleidsadviseur hg en km HM). Er wordt aangesloten bij het RegioLab ‘Scheiden 
zonder Schade’, waar de gemeenten Gouda en Zuidplas voor Midden Holland en de gemeenten Hil-
legom en Leiden voor Holland Rijnland betrokken zijn namens beide jeugdhulpregio’s samen met 
jeugdhulpregio Haaglanden in arrondissement Den Haag. Annette Martens is vertegenwoordiger 
voor HM regio in het regioteam van dit RegioLab Scheiden zonder Schade. In het Regioteam wordt 
boven regionaal de brug tussen zorg en recht vorm gegeven samen met andere partners zoals JB 
West, Rechtbank, Raad voor de Kinderbescherming, Familierecht advocaat-mediator en gedragswe-
tenschapper-mediator. De insteek voor het RegioLab is dat alle leden van het gezin de scheidingspro-
cedure zo goed mogelijk doorlopen en het bestaande toernooi model van twee advocaten wordt 
voorkomen. 
 
Per opgave wordt een projectteam samengesteld en een trekker benoemd. Projectleider verbindt de 
teams en verantwoordt naar ambtelijke en bestuurlijke opdrachtgevers.  
Team actie lijn1 ’Preventie en informatie’: trekker Nynke Siderius, Kwadraad, participanten worden 
gezocht bij: CJG, kinderopvang, huisarts, onderwijs, gemeenten. 
Team actielijn 2 ‘Scheiden doe je niet alleen’: trekker Annette Martens, participanten; gemeenten 
(o.a. Werk &Inkomen), lokaal team 0-100, JGT, Veilig Thuis, Scheidingscoach, kind behartiger, finan-
cieel expert, woningcorporatie. 
Team actielijn 3 ‘Andere vormen van conflicthantering’: Deze actielijn wordt ingevuld door participa-
tie van de regio Midden Holland en Holland Rijnland in het RegioLab Scheiden zonder Schade Haag-
landen. 
 

5. Planning 2019 
Project duur: 2019-2023  
 

Aanpak Voorkomen Com-
plexe Scheidingen HM 
 
Verbinding met program-
ma’s  
1. Geweld hoort nergens 
thuis 
2. Scheiden zonder schade 
3. Zorg voor de jeugd 
4. Kansrijke start 
 
Betrokken gemeenten: 
HM breed en Haagse re-
gio, in het bijzonder in 
HM: Zuidplas, Gouda, Hil-
legom, Leiden, Oegstgeest 
Leiderdorp (RegioLab) 

 Actie lijn 1: Preventie en infor-
matie met als doel Eerder en 
beter in beeld: Nadelige gevol-
gen van scheiden voor kin-
deren zo veel mogelijk voor-
komen. 

 Actielijn 2: Scheiden doe je niet 
alleen met als doel Stoppen en 
duurzaam oplossen: Zo vroeg 
en laagdrempelig mogelijk toe-
rusten en zo nodig ondersteu-
ning bieden aan ouders met 
kinderen die scheiden, om dat 
ingrijpende en ingewikkelde 
proces zo goed mogelijk te 
doorlopen. 

 Actielijn 3: Brug tussen zorg en 
recht  met als doel Stoppen en 
duurzaam oplossen: Juridische 
loopgraven voorkomen en zoe-
ken naar andere vormen van 
conflicthantering om escalatie 
te voorkomen. Ontwikkelen 
van een nieuwe scheidingspro-
cedure in verbinding met soci-
aal domein. 

 Q1, 2: formeren pro-
jectgroepen 1 en 2, 
inventarisatie 

 Vanaf Q2: aansluiting 
en afstemming bij 
RegioLab arrondis-
sement Den Haag 
‘Scheiden zonder 
Schade’ (project-
groep 3) 

 Q2: vaststellen 
meetbare doelen 
door de projectgroe-
pen 1en 2 

 Q3: opleveren van 
plannen van aanpak 
projectgroepen 1 en 
2, waarin priorite-
ring, planning van 
ontwikkel- en uitvoe-
ringsfase en de plan-
ning van de imple-
mentatiefase 
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Hieronder is in een schema de samenhang tussen de verschillende landelijke programma’s en de 
regionale aanpak weergegeven.  
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Project 4. MDA++  
 

1. Wat is de MDA++ aanpak  
Uit onderzoek is bekend dat bij gezinnen waar het structureel onveilig is, het geweld vaak niet stopt, 
met grote persoonlijke en maatschappelijke gevolgen. De reguliere hulpverlening heeft onvoldoende 
antwoord op complex en ernstig geweld. Het gaat om gezinnen of huishoudens waar de dreiging van 
seksueel geweld, huiselijk geweld en /of kindermishandeling continu aanwezig is. Steeds meer wordt 
gewerkt volgens de visie dat eerst samengewerkt wordt voor veiligheid. Vervolgens wordt samenge-
werkt om de oorzaken, die ten grondslag liggen aan de onveiligheid, aan te pakken met risico ge-
stuurde en herstelgerichte zorg10.  
Wanneer de inzet van reguliere hulp en andere interventies niet hebben geleid tot het duurzaam 
oplossen van deze structurele onveiligheid, is een andere aanpak nodig in samenwerking met het 
gezin zelf en anderen (school, familie, lokaal veld etc.). Doel is om duurzame veiligheid te bewerkstel-
ligen, recidive te voorkomen en aandacht voor herstel van opgelopen schade, door inzet op lange 
termijn, systeemgericht, multidisciplinair, + specialistisch + intersectoraal te bieden: MDA++. In 2018 
is in Hollands Midden een pilot gestart met de MDA++. In 2019 willen we deze methodiek verder 
ontwikkelen en verbeteren op basis van evaluaties en monitoren van de resultaten. 
 

2. Hoe zetten we de MDA++ methode in 
De aanpak van MDA++ is expliciet gericht op het doorbreken van het patroon van geweld en ver-
waarlozing (structurele onveiligheid) en richt zich op het realiseren van stabiele veiligheid. De multi-
disciplinaire aanpak vraagt om een gezamenlijke aanpak van zorg en straf. Hiervoor is een MDA++ 
kernteam samengesteld. Dit team bestaat in Hollands Midden uit een voorzitter en secretaris van het 
Veiligheidshuis en deelnemers van Veilig Thuis, Vrouwenopvang, GGZ Rivierduinen kinderen en 
jeugd, de Waag (forensische psychiatrie) en de politie. 
 
Dit team maakt samen met het gezin en eventueel met direct betrokkenen een beoordeling van de 
situatie en een direct uitvoerbaar veiligheidsplan om de onveiligheid te doorbreken. Er worden met 
het gezin en een benoemde casusregisseur afspraken gemaakt en zo nodig worden specialisten inge-
schakeld voor zorg op maat. Al bestaande reguliere zorg blijft betrokken, MDA++ neemt niet over. 
De aanpak wordt ingezet voor gezinnen/huishoudens die voldoen aan twee van de volgende criteria:  

o In het gezin of huishouden is het structureel onveilig, Reguliere inzet is maximaal be-
proefd, maar heeft niet tot het gewenste resultaat van voldoende veiligheid geleid:  

o Er is een combinatie van problemen (kindermishandeling, huiselijk geweld, seksueel 
geweld, psychiatrie, LVB, schulden, verslaving, zorgmijding enz.) Er is bemoeienis 
gewenst  van specialisten uit hulpverlening of zorg, justitie en/of een medisch specia-
lisme (kinderarts, internist, forensisch psychiater) 

o Er sprake is van een aangifte, of een zaak is aangifte-waardig. 
 

3. Ervaring tot nu toe 
Veilig Thuis levert na hun veiligheidsbeoordeling zaken aan voor MDA++. Landelijk wordt gesproken 
dat 1-4% van alle meldingen van Veilig Thuis MDA++ waardige zaken betreft. Dat betekent voor Hol-
lands Midden 52 zaken op basis van de jaarrapportage van Veilig Thuis.  
In 2018 zijn sinds de start van de pilot in het voorjaar 20 casussen besproken, waarvan er 17 aan de 
criteria voldeden. De aanpak heeft ertoe geleid dat voor deze gevallen een brede analyse van de 
problematiek is gemaakt en er is een actueel veiligheidsplan opgesteld. 

                                                           
10 Eerst samenwerken aan  veiligheid, dan samenwerken aan risico gestuurde zorg en herstel. L. Vogtländer & S. van Arum, 
mei 2016. 
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Van deze casussen zijn er 8 aangemeld door VT (waarvan 4 anoniem), 5 door Rosa Manus, 2 door het 
JGT, 1 door JBW, 1 door de politie, 1 door De Waag, 1 door het Veiligheidshuis en 1 door VT en Rosa 
Manus samen.  
 
Omschrijving van het kernprobleem was in 8 zaken huiselijk geweld (waaronder ook partnergeweld), 
2 zaken seksueel misbruik, 3 zaken alcoholmisbruik, 2 zaken psychische problematiek, 3 zaken peda-
gogische onmacht, 1 zaak complexe scheiding, 1 zaak ouder LVB. 1 casus is overgedragen aaneen 
andere regio, hierop wordt niet meer gemonitord. 1 casus is uitgesteld in verband met detentie van 
partner inzake partnergeweld. Zorg coördinatie in de casussen  is opgepakt door Rosa Manus, JGT, JB 
West, GGZ. Over lopende zaken wordt stelselmatig kort terug gerapporteerd in het MDA++ overleg. 
Zeker bij dergelijk complexe zaken is langdurige inzet (zeker een jaar) nodig om structureel geweld 
patronen te doorbreken. 
 
In veel casussen heeft de MDA++ brede analyse het resultaat gehad  dat reguliere hulpverlening mo-
gelijkheden zag om verder door te pakken bij structureel complexe  casussen.  Als meerwaarde van 
MDA++ wordt de specialistische inzet gezien, dat samen met cliënten leidt tot een doorbraak. Werk-
zame bestanddelen zien we in snelheid, analysekracht, vermogen goed door te vragen, borging van 
afspraken en draagvlak bij cliënten door mét hen een direct uitvoerbaar plan van aanpak te maken. 
Een goede casusregisseur, doorpakken en niet loslaten zijn succesfactoren. 
 

4. Wat willen we bereiken in 2019 
 

4a. Verbeteren van de werkwijze 
De MDA++ aanpak is nog steeds in ontwikkeling. Bijstelling van de werkwijze vindt zo nodig plaats op 
grond van periodieke evaluaties. 
  
Uitgangspunten zijn: 

- de noodzakelijke intensieve start wordt geleverd 
- er wordt samengewerkt met gezin/betrokkenen 
- er geldt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het te behalen resultaat  
- er ligt voor iedere casus een samenhangend doelgericht plan van aanpak met afspraken over 

monitoring, evaluatie en bijstelling. 
- er is samenwerking met en overdracht naar het lokale veld. 
- het is bekend dat minimaal 1 jaar betrokkenheid vereist is om een patroon van geweld te 

doorbreken 
In 2019 wordt er door de deelnemers aan MDA++, onder voorzitterschap van het Veiligheidshuis, op 
toegezien dat deze uitgangspunten goed uitgevoerd worden. Ook zullen de resultaten uit de proces-
evaluatie steeds gebruikt worden om de methode te verbeteren.  
 

4b. Inzicht in de resultaten door evaluatie 
Om te leren van de gekozen aanpak wordt deze per casus geëvalueerd. 
Evaluatie vindt plaats op het proces en op het effect.  
Evaluatiecriteria voor het proces zijn per casus: 

- Per aangemelde casus toetsen op criteria (MDA++ waardig)  
- Analyse van de redenen waarom eerder gestelde doelen/bodemeisen geen effect hebben 

gesorteerd met betrokkenen 
- Samenwerking in het kernteam en met overige betrokken (tweede schil) ketenpartners 
- Zorg coördinatie is belegd 
- Directe opvolging en check op nakomen van de afspraken door alle partijen 
- Monitoring en check op nakomen van de afspraken door alle partijen door MDA++ 
- Zo nodig bijstelling van de afspraken 
- invullen waakvlamfunctie na afsluiting 
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- Tevredenheid gezinnen/huishouden wordt gecheckt door MDA++ 
 
Evaluatiecriteria op het effect zijn: 

- Per casus is stabiele veiligheid in het gezin/huishouden gerealiseerd; Her-meldingen blijven 
uit;  

- De registratie van her-meldingen is in 2019 bij  Veilig Thuis gestart. Indicator voor het succes 
van MDA++ aanpak  is de  daling van het recidivecijfer in de jaren 2020-2023, afgezet tegen 
het aantal MDA++ casussen. 

 
De toekomstige positionering  van de MDA++ aanpak houdt ook verband met de ontwikkelingen 
rondom het zorg- en veiligheidshuis en daarmee met een slimme ketenaanpak. In dat kader wordt 
gedacht over de mogelijkheid van één ‘verdeelstation’ voor complexe casussen, waarin straf en zorg 
verbonden worden. Voor het uitvoeringsplan MDA++ worden ontwikkelingen nauwlettend gevolgd. 
 

5. Planning 2019  
In 2019-2020 vindt een groei van het aantal MDA++ casussen plaats tot 45, dat wil zeggen naar onge-
veer 1% van het totaal aantal meldingen bij Veilig Thuis.  
 
Eind 2019 is een eerste registratieoverzicht bekend van her meldingen bij Veilig Thuis. 
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Project 5. Mensenhandel 
 

1. Wat is er aan de hand 
In januari 2018 is het Interbestuurlijk Programma (IBP) gepresenteerd om de samenwerking tussen 
het Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen te versterken. Onder het thema ‘Merkbaar beter 
in het sociaal domein’ zijn in totaal 12 opgaven opgenomen. Een van de opgave is ‘Vrouwen, mannen 
en kinderen die slachtoffer zijn van mensenhandel’. Daarmee hebben gemeenten zich gecommit-
teerd aan afspraken om zich actief in te zetten voor de aanpak van mensenhandel en de zorg voor 
slachtoffers. 
Vervolgens is het thema in het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ opgenomen in het 
hoofdstuk specifieke groepen onder ‘Slachtoffers loverboys’. 
Inmiddels zijn bij de VNG en bij CoMensha een projectleider mensenhandel aangesteld met het doel 
gemeenten te ondersteunen bij de aanpak van mensenhandel.  Er wordt o.a. gewerkt aan een hand-
reiking voor gemeenten.   
 
De kern van mensenhandel is de (beoogde) uitbuiting van mensen in een afhankelijkheidspositie. 
Onder mensenhandel verstaan we: 

 het werven (voor werk), vervoeren of huisvesten van een persoon,  
 met gebruik van geweld, dwang, misleiding, machtsmisbruik of misbruik makende van een 

kwetsbare positie (zoals bij minderjarigen en vluchtelingen),  
 met als doel uitbuiting (het afnemen van de inkomsten van iemand of het niet of te weinig 

uitbetalen van de inkomsten). 
 
Uitbuiting kan zich in de seksindustrie afspelen, denk o.a. aan loverboys en onvrijwillige prostitutie. 
Maar denk ook aan andere economische sectoren, zoals bijvoorbeeld land- en tuinbouw, of aan au 
pairs en gedwongen criminaliteit als winkeldiefstal of zakkenrollen en bedelen. Het gaat dan om ge-
dwongen activiteiten of zulke slechte arbeidsvoorwaarden en omstandigheden, dat hierdoor men-
senrechten in het geding zijn. Ook strafbaar als mensenhandel is het met dwang werven en vervoe-
ren van een ander met als doel organen uit het lichaam van die ander te verwijderen. 
 
In april 2015 werd het rapport ‘Gemeente en de opvang van en zorg voor slachtoffers mensenhandel’ 
gepresenteerd van de commissie Lenferink, die werd ingesteld door de VNG.  
Het rapport geeft aan welke rol gemeenten moeten en kunnen spelen en hoe zij hun verantwoorde-
lijkheden in kunnen vullen. Het slachtoffer staat centraal en specifiek worden aanbevelingen gedaan 
over de invulling van zorg en opvang van slachtoffers. 
De aanbevelingen uit dit rapport worden benut voor de opvang en begeleiding van slachtoffers in 
Hollands Midden.  
 

2. Omvang van het probleem 
Het aantal slachtoffers van mensenhandel is lastig te duiden. De slachtoffers zijn mannen, vrouwen 
en transgenders, volwassenen en kinderen. Ook worden Nederlanders, EU burgers en niet EU bur-
gers onderscheiden. Jonge meisjes/vrouwen en niet Nederlanders zijn het vaaks slachtoffer, maar 
ook jongens/mannen zijn slachtoffer van seksuele uitbuiting. Meisjes en vrouwen vormen 99% van 
de slachtoffers van seksuele uitbuiting en 58% van de slachtoffers van overige arbeidsuitbuiting.  
 
In 2017 schatten de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen en de 
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dat er jaarlijks 6.250 slachtoffers zijn in Neder-
land. Comensha registreerde over 2017 1076 slachtoffers.  
 
Officier van Justitie Wouter Bos noemde in het Leidsch Dagblad van 1 februari 2018 het aantal van 
jaarlijks 3.000 slachtoffers van mensenhandel en uitbuiting, waarvan 47% minderjarig is. Het gaat in 
het artikel vooral om ‘seksslaven’. De aanpak is moeilijk en bijna volledig afhankelijk van aangiften 

https://www.nationaalrapporteur.nl/binaries/Slachtoffermonitor%20mensenhandel%202012-2016_Nationaal%20Rapporteur%20(i)_tcm23-285357.pdf
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van slachtoffers omdat de contacten doorgaans via gewone datingsites en – apps verlopen, waarbij 
geen leeftijden worden vermeld.   
Vermoedelijke slachtoffers mensenhandel beschouwen zichzelf vaak niet als slachtoffer. Dit maakt 
de aanpak niet gemakkelijk.   
 

3. Wat willen we bereiken 
1. Bestuurlijk draagvlak voor de aanpak van mensenhandel; 
2. Mensenhandel beter signaleren;  
3. Adequate opvang en ondersteuning van slachtoffers mensenhandel bij het doorlopen van de 

formele en complexe procedures; 
4. Gespecialiseerde begeleiding gericht op psychosociale problematiek van slachtoffers mensen-

handel.   
 

4. Wat gaan we hiervoor doen 
 

1. Bestuurlijk draagvlak voor de aanpak van mensenhandel 
Om mensenhandel echt op de kaart te zetten is bestuurlijk draagvlak onontbeerlijk. Op dit moment 
wordt door het Regionaal Informatie en Expertisecentrum (Riec) op het niveau van de eenheid Den 
Haag (regio Den Haag en Hollands Midden) gewerkt aan een bestuurlijke notitie met het doel dat 
bestuurlijk draagvlak te verkrijgen, dan wel  in kaart te brengen. Mensenhandel is een onderwerp op 
het snijvlak van veiligheid, ondermijning en zorg. Gemeenten hebben zich in het IBP verbonden aan 
de aanpak van mensenhandel.   
Gemeenten maken zelf beleidskeuzes over de mate van inzet, of zij zich op specifieke groepen van 
bijvoorbeeld seksuele of arbeidsuitbuiting willen richten en hoe mensenhandel binnen in een ge-
meente vorm krijgt. Als er regio breed draagvlak is voor de aanpak van mensenhandel kan, op on-
derdelen, gekozen worden voor een gezamenlijke aanpak. 
 

2. Mensenhandel beter signaleren 
Het lukt nog onvoldoende om slachtoffers van mensenhandel in beeld te krijgen. Over de hele linie is 
sprake van onvoldoende bewustzijn van de problematiek. Dat moet beter. Om de verschillende vor-
men van mensenhandel op het spoor te komen is het belangrijk signalen te herkennen en alert te zijn 
en te blijven op deze signalen van mensenhandel. Hoe gaan we dat doen?  
Het aanstellen van een gemeentelijke aandachtsfunctionaris (ook wel contactpersoon) mensenhan-
del kan helpen het onderwerp, ook intern bij gemeenten, op de kaart te zetten en te houden. Het is 
belangrijk dat zorg en veiligheid elkaar in de aanpak mensenhandel  versterken. Binnen de gemeente 
zullen collega’s van openbare orde en veiligheid, ondermijning en zorg in dit dossier samen moeten 
optrekken voor een effectieve aanpak en zijn afspraken nodig over de onderlinge rolverdeling . De 
afspraken kunnen o.a.  gaan over wie de rol van aandachtsfunctionaris heeft en hoe de contacten 
met de veiligheidspartners en de contacten met de zorg voor slachtoffers, zoals de zorgcoördinator 
van SHOP, georganiseerd wordt.  
In de bijlage is een overzicht opgenomen van organisaties die belangrijk zijn voor de netwerkvorming 
en die eventueel meer inzicht kunnen bieden in de omvang van de problematiek.  
 
Er zijn diverse initiatieven om mensenhandel in deze regio onder de aandacht te brengen.  Al in 2017 
is een zeer goed bezochte kennismiddag mensenhandel met een veelheid aan workshops georgani-
seerd voor gemeenten, veiligheidspartners en zorgverleners, die goed ontvangen is. SHOP heeft een 
taak om medewerkers te informeren en zo mogelijk te helpen netwerken op te zetten.  
Dit vraagt om continue aandacht. In de maanden april -  juni 2019 zijn in de regio Hollands Midden 
drie kennismiddagen over mensenhandel georganiseerd voor zowel zorg als veiligheidspartners. In 
enkele gemeenten zijn al initiatieven voor gemeentelijke beleidsplannen.  
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Medewerkers van gemeenten, waaronder baliemedewerkers van Burgerzaken, toezichthouders, 
buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en inspectiemedewerkers kunnen op allerlei manieren 
signalen oppikken van mensenhandel. Voorlichting en scholing van deze medewerkers verdient in de 
komende jaren absoluut aandacht. In hun dagelijks werk moeten zij alert kunnen zijn op mensen-
handel; waar moet je op letten, hoe kan je signalen duiden, welke vragen zijn daarbij behulpzaam en 
waar kan je voor advies en melding terecht?  
Het verdient aanbeveling om de kennis bij deze medewerkers in Hollands Midden op niveau bren-
gen. Voor deskundigheidsbevordering is o.a. een gratis e-learning11 programma beschikbaar.  
 
Gemeenten bepalen zelf of en op welke wijze ze invulling willen geven aan  deskundigheidsbevorde-
ring  van hun medewerkers. Hiervoor kan indien gemeenten hiervoor kiezen samen gewerkt worden. 
Door in kaart te brengen hoeveel medewerkers bij gemeenten in Hollands Midden voor deskundig-
heidsbevordering in aanmerking komen kan de scholing gezamenlijk worden ingekocht en ingezet. 
Commitment van gemeenten is voorwaarden voor de uitvoering.  
 

Preventieniveaus 
Met dit project geven we selectieve preventie vorm door netwerkversterking, verbeterde signalering 
en deskundigheidsbevordering. We werken aan versterking van netwerken en door het aanstellen 
van een aandachtsfunctionaris bij gemeenten houden we het onderwerp op de kaart. 

 
 

3. Adequate opvang en ondersteuning van slachtoffers mensenhandel bij het doorlopen van de 
formele en complexe procedures. 

Slachoffers van mensenhandel krijgen in Nederland te maken met allerlei complexe procedures. Om 
slachtoffers adequaat te kunnen begebeleiden is specifieke kennis v.w.b. strafrecht en vreemdelin-
genrechtelijke traject, maar ook kennis op het gebied van psychosociale mogelijkheden bij mensen-
handel gerelateerde problematiek. 
Op dit moment gaat het om enkele slachtoffers per jaar in Hollands Midden (2017 6 en 2018 4). Op 
basis van het landelijk aantal slachtoffers in jaarverslagen van Comensha is het reëel om aan te ne-
men dat er ook in deze regio meer slachtoffers zijn. Het streven is om beter zicht te krijgen op de 
slachtoffers in Hollands Midden. Daarbij gaan we de komende jaren uit van een stijging van het aan-
tal slachtoffers met 50%.  

 
Een zorgcoördinator mensenhandel behartigt de belangen van slachtoffers mensenhandel en organi-
seert een samenhangend hulp- en ondersteuningsaanbod aan slachtoffers mensenhandel, die in de 
eigen regio verblijven. 
Bij een vermoeden van uitbuiting en gedwongen te werkstelling is het belangrijk het slachtoffer uit 
de uitbuitingssituatie te halen. Daarbij zijn zowel politie, strafrecht als de zorgketen betrokken. De 
zorgcoördinator zorgt daarbij voor: 

a. Hulp en opvang slachtoffers mensenhandel; 
b. Begeleiden van slachtoffers mensenhandel bij afwikkeling van het verblijfsrechtelijk traject; 
c. Begeleiden van slachtoffers mensenhandel bij afwikkeling van het strafrechtelijk traject; 
d. Toeleiding van slachtoffers mensenhandel naar organisaties voor opvang en ambulante be-

geleiding met als doel een op maat opgezet traject;  
e. Monitoren van ingezette trajecten. 

 
4. Gespecialiseerde begeleiding gericht op psychosociale problematiek van slachtoffers  

 mensenhandel.   
De gespecialiseerde persoonlijk begeleider (pb’er) biedt het door de zorgcoördinator aangemelde 
slachtoffer dat binnen de regio verblijft of opgevangen wordt, en eventuele kinderen, ambulante 

                                                           
11 https://hetccv.nl/onderwerpen/mensenhandel/actieve-signalering/  

https://hetccv.nl/onderwerpen/mensenhandel/actieve-signalering/
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hulp- en belgeiding bij de (dagelijkse) procudurele stappen die gezet moeten worden om de voort-
gang van zowel het strafrechtelijke als verblijfrechtelijke traject te realiseren. 
De pb’er biedt tevens gespecialiseerde hulp op drie gebieden:   

a. Trauma, afhankelijkheidsproblematiek en onveiligheid; 
b. Spanningen rond verblijfs- en strafrechtelijke procedures; 
c. Culturele en religieuze achtergronden van slachtoffers. 

 
De zorgcoördinator en de bp’er werken in dit traject nauw samen en hebben daar goede afspraken 
over gemaakt.  
De uitvoering van bovenstaande taken zijn SHOP en Goodwillwerk Leger des Heils (GLD) regio Den 
Haag gecontracteerd. SHOP levert de zorgcoördinatie en is daarnaast actief in het verbinden van 
netwerken met het doel om mensenhandel beter te signaleren. De gespecialiseerde begeleiding is 
belegd bij GLD.   
 

5. Hoe meten we het resultaat 
De voortgang, kwaliteit en kwantiteit van aanpak en aantal slachtoffers mensenhandel  worden in 
periodieke gesprekken met SHOP en GLD besproken.  
Onderwerpen zijn: 

- Aantal en aard van activiteiten in de regio gericht op versterken van netwerken en het beter 
signaleren van mensenhandel. Wat is er gedaan, wie is bereikt. (concrete activiteiten en be-
reik) 

- Hoeveel slachtoffers zijn bereikt en in traject genomen.  
- Aard van de mensenhandel. 
- Verantwoording in jaarrapportage.  
- Aantal meldingen/politiezaken 
- Aantal daders 

 

6. De planning 
Doorlopend: Bewaken voortgang 

- SHOP en Goodwillwerk Leger des Heils (GLD) zorgen voor opvang en begeleiding van slacht-
offers mensenhandel.  

- Een gemeentelijke werkgroep voert voortgangsgesprekken en zorgt voor voorstellen aan-
gaande de regionale financiering van dit aanbod. 

- Volgen en benutten landelijke ontwikkelingen, zoals  handreikingen.    
 
September 2019: 

- Gemeenten besluiten of een aandachtsfunctionaris/contactpersoon wordt aan gesteld die 
mensenhandel op de kaart houdt, hoe daarbij de verbinding tussen veiligheid en zorg ge-
borgd wordt en wie bij casussen mensenhandel de verbinding legt met de zorgcoördinator 
van SHOP.  

- Gemeente inventariseren of er draagvlak is voorgezamenlijke inzet op deskundigheidsbevor-
dering mensenhandel. 

 
Oktober 2019 

- Op basis van inventarisatie van individuele gemeenten een plan van aanpak uitwerken voor  
deskundigheidsbevordering en eventuele verdere samenwerking rond mensenhandel. 

 
November –  december  

- Starten uitvoering van het plan. 
- Periodiek monitoren voortgang.  
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Bijlage: Lijst Belangrijke spelers voor aanpak mensenhandel 
Organisaties die belangrijk zijn voor de netwerkvorming en die eventueel meer inzicht kunnen bieden 
in de omvang van de problematiek mensenhandel 
 
Lokale partijen:  
o De zorgcoördinator (als de regio die heeft)   
o De ketenregisseur (als de regio die heeft)  
o De aandacht functionaris mensenhandel van de centrumgemeente (als de centrumgemeente die 
heeft)   
o Het regionale meldpunt loverboys (als de regio een losstaand meldpunt heeft, los van Veilig Thuis)  
o De afdeling zorg/Wmo bij de gemeente  
o De afdeling Openbare Orde en Veiligheid (OOV) bij de gemeente  
o Gemeenteambtenaren die gaan over het verbinden van de afdelingen zorg/Wmo en OOV  
o De Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) van de politie  
o Het RIEC (regionale vertegenwoordiger)  
o Veilig Thuis o Het Veiligheidshuis  
o Opvanghuizen en andere zorgverleners voor slachtoffers van mensenhandel in de regio  
o Jeugdhulpverlening  
o De GGD  
o De inspectie SZW  
o Centrum voor Seksueel Geweld   
o Asielzoekerscentra in de regio, indien aanwezig  
o Sociale wijkteams  
o Loketten voor arbeidsmigranten bij de gemeente  
o Abortuskliniek(en)  
 
Landelijke partijen:  
o CoMensha + de VNG om te adviseren/ assisteren waar gewenst 
 
Meer informatie https://www.comensha.nl/projecten/gemeenten/ 
 

 

  

https://www.comensha.nl/projecten/gemeenten/
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Project 6. Versterken samenwerking lokale teams en Veilig Thuis  
 
De resultaten van het onderzoek naar de werking van de keten voor huiselijk geweld en kindermis-
handeling en een advies besluit worden op 3 juli 2019 besproken in het PPG. Op basis van de besluit-
vorming wordt een plan opgesteld voor het vervolg. Voor het onderdeel 3 ‘Versterken van de sa-
menwerking tussen lokale teams en Veilig Thuis’ wordt door Holland Rijnland subsidie aangevraagd 
bij het project Geweld hoort nergens thuis. Het voorstel is om in drie teams aan de slag te gaan met 
het versterken van de samenwerking tussen lokale teams en Veilig Thuis. Het doel hiervan is om el-
kaar te ondersteunen in de aanpak van HG en KM, van elkaar te leren (bespreekbaar maken en han-
delingsvaardigheden) en om ervoor te zorgen dat er geen gezinnen tussen wal en schip vallen en 
geen hulp ontvangen. We willen meten bij de doelgroep wat de opbrengst is van de verbeterde sa-
menwerking. Dit voorstel wordt nu verder uitgewerkt. Deze aanvraag dient voor 12 juli ingediend te 
zijn.   
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Project 7. Klantreizen in beeld 
 

1. Aanleiding 
Al jarenlang wordt er veel geïnvesteerd in het opzetten van goede zorg voor gevallen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. We werken aan een ketenaanpak, zodat de samenwerking tussen 
zorgpartners optimaal geregeld is. We werken aan een aanpak voor specifieke doelgroepen zoals 
voor ouderenmishandeling en voor eer gerelateerd geweld. En ook complexe scheidingen en men-
senhandel. We proberen steeds meer maatwerk te leveren, ook bijvoorbeeld via de MDA++ aanpak 
voor zeer ernstige gevallen. Dit alles om ervoor te zorgen dat we de zorg aan de aanbod kant goed 
geregeld hebben. Het onderzoek naar Veilig Thuis dat momenteel loopt zal ons inzicht geven in of dit 
ook lukt (regionaal en lokaal).   
 
Met het project klantreizen willen we ons richten op de andere kant, dus op de ontvangende partij. 
Het gaat dan om het stel of het gezin met kinderen dat zorg nodig heeft. De centrale vraag is: met 
welk zorgaanbod komen zij in aanraking en hoe wordt dit aanbod gewaardeerd. Door inzicht in de 
waardering van de geboden ondersteuning door de klant kunnen we ons aanbod gericht verbeteren. 
Want goede zorg is zorg die aansluit bij de behoefte van de klant en die daadwerkelijk leidt tot een 
verbetering van de situatie.  
 

2. Klantreis: aanpak en opbrengst 
Na een melding van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig Thuis komt de zorgverlening op 
gang. Deze zorgverlening kan allerlei vormen aannemen, afhankelijk van de inschatting van de situa-
tie. Werken met klantreizen wil zeggen dat we voor een bepaalde groep klanten met een bepaalde 
problematiek in kaart brengen hoe het traject van de zorg verloopt. We kijken dus vanuit het per-
spectief van de klant naar het daadwerkelijke aanbod van zorg waar de klant mee te maken krijgt.   
 
Hoe kan een project klantreizen eruit zien? 
 
Fase 1 bestaat uit het afbakenen van de klant en de reis die de klant maakt. De problematiek die 
binnen komt bij Veilig Thuis is zeer divers. Ook de reis die klanten maken is divers. Het kan zijn dat de 
problemen van de klant direct lokaal (via het lokale wijkteam) opgepakt worden. Het is ook mogelijk 
dat VT verder onderzoek verricht en dat klanten in de specialistische zorg terecht komen. We zullen 
voor dit onderzoek op zoek gaan naar een “reis” die we willen verbeteren. We richten vervolgens 
een projectgroep in die mee wil werken aan dit project. Dit moet een mix zijn van beleids- en zorg-
partijen. De samenstelling hangt samen met de gekozen doelgroep en de gekozen “reis”.   
 
Fase 2 bestaat uit het gezamenlijk beschrijven van het proces. Dit doen we met de gevormde pro-
jectgroep. We beschrijven hierbij dus hoe het proces is ingericht en hoe het idealiter zou moeten 
verlopen. We noemen dit ook wel de schaduwreis.   
 
Fase 3 bestaat uit onderzoek bij de doelgroep. In gesprekken met klanten inventariseren we:  

- met wie de klant op welk moment in aanraking is gekomen. Dus hoe de reis feitelijk verlopen 
is.  

- hoe de zorg werd gewaardeerd. Sloot het aan bij de behoefte. Hielp het hen verder? Wat wel 
en wat niet? 

- specifieke aspecten zoals bejegening, professionaliteit en communicatie.  
- wat anders en beter zou kunnen.  

We werven de klanten uit het bestand van Veilig Thuis en vragen of ze mee willen doen aan dit on-
derzoek. Het gaat om klanten die al een traject hebben doorlopen.  
 
In Fase 4 bespreken we de resultaten uit het onderzoek in de projectgroep. We maken dan een ge-
zamenlijke reis door de daadwerkelijke klantreis naast de schaduwreis te leggen. Vervolgens formu-
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leren we gezamenlijk verbeterpunten en maken afspraken over de manier waarop de verbeteringen 
geïmplementeerd worden. In deze fase kunnen we ook klanten betrekken om actief mee te denken 
over de verbeterpunten. Dit kan in een co creatie sessie.  
 
 
 Voorbeeld visualisering van traject.  
 

 
 

3. Hoe verder? 
Het project Geweld hoort nergens thuis heeft eind mei een subsidie-uitvraag gedaan. Tot uiterlijk 12 
juli kan subsidie aangevraagd worden voor een lokaal of regionaal project op het terrein van huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Midden Holland dient een aanvraag in voor een klantreis onderzoek 
naar de klantreis van jongeren van vrijwillige zorg naar zorg in het gedwongen kader. Het onderzoek 
is bedoeld om dit gedeelte van de ketenaanpak te verbeteren.   
 
 


