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Geweld hoort 
nergens thuis

Een meerjarenprogramma in opdracht van
de minister van VWS, de minister voor Rechtsbescherming 
(JenV) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)



Scheiden zonder 
schade

Kansrijke start

Langer thuis

Samen tegen 
mensenhandel

Personen met 
verward gedrag

Nu niet zwanger

Kwetsbare huishoudens centraal?

Onbeperkt 
meedoen

Iedereen doet 
mee

Zorg voor de 
Jeugd 

Geweld Hoort 
Nergens Thuis

WvGGZ



Optimale inzet interventies?



Van generatie op generatie.....

Onderzoek Verwey-Jonker Instituut/Augeo:

• Gemiddeld maken gezinnen die bij Veilig Thuis 
zijn gemeld 71 geweldsincidenten per jaar 
mee. 

• Van de ouders heeft 44 procent zelf als kind 
één of meer vormen van huiselijk geweld 
meegemaakt. 

• Vier op de tien kinderen heeft traumatische 
klachten. Het gaat onder andere om een post-
traumatisch stress syndroom, depressie en 
angst.



Visie gefaseerde ketenzorg

Stoppen en Duurzaam Oplossen

Kunnen professionals:

• werken conform 1Gezin, 1Plan, 
1Regisseur?

• budgetten flexibel inzetten?
• afwijken van de reguliere 

werkwijze?
• lang vasthouden?



Integraal werken vraagt om integrale sturing

UWV

Veilig Thuis

Openbaar 
Ministerie

Veiligheidshuis

Wethouder

Raad voor de 
Kinderbescherming

RIECGGZ

Politie
Burgemeester

Jeugdzorg



Programma GHNT: 3 actielijnen

Inrichten regionale 
inhoudelijke en bestuurlijke 
netwerken als onderdeel van 
regionaal plan van aanpak



Prioriteiten GHNT: duurzaam oplossen  

Cruciale voorwaarden:

• Integrale sturing 

• MDA++

• Versterken lokale (wijk)teams

Extra inzet op:

• Visie gefaseerde ketenzorg

• Traumascreening

• Ieder kind geïnformeerd



Ontwikkeling 
handvatten 

programmateam

MDA++ (inclusief pilots onder één dak)

Integrale sturing

Traumascreening

FMEK

Versterken lokale infrastructuur

Sociale steun voor kinderen

...

Regionale route 
naar 2021

MDA++ (inclusief pilots onder één dak)

Integrale sturing

Traumascreening

Schadelijke traditionele praktijken

Ouderenmishandeling

Versterken lokale infrastructuur

Sociale steun voor kinderen

Vrouwenopvang

Van Denken naar 
Doen aanpak 

Plegeraanpak

Schadelijke traditionele praktijken

Kinderen in kwetsbare opvoedsituaties

Bespreekbaar maken hg en kimi

...open gesteld vanaf 20 mei 2019



Ontwikkelde handvatten



Onderzoekscommissie GHNT

Daarnaast:
- Kennissynthese
- Onderzoeksprogramma GHNT



Dank voor jullie aandacht

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling


