
Naar schatting worden, landelijk, elk jaar bijna 119.000 
kinderen en 200.000 ouderen boven de 65 jaar 
mishandeld. 

Geweld in afhankelijkheidsrelaties



• Veilig Thuis Drenthe
• taken, context, meldcode, activiteiten, proces

• Begrotingsontwikkeling
• Ontwikkeling aantal meldingen



Veilig Thuis Drenthe



Wettelijke taken
• Advies aan en ondersteuning van hulpvragers
• Advies aan en ondersteuning van omstanders en professionals
• Melding in ontvangst nemen
• Veiligheidsbeoordeling en besluit
• Overdracht, voorwaarden en vervolg (vanaf 2019), onderzoek, 

monitoring
Aanvullende additionele taak
Coördinatie tijdelijk huisverbod

Taken Veilig Thuis Drenthe 



Context Veilig Thuis Drenthe 
WMO en 
Jeugdwet

Landelijke 
ontw.

Gemeenten 
- Regiovisie

Wettelijk kader: Wet Maatschappelijke Ondersteuning 
en Jeugdwet

Landelijke ontwikkelingen voor alle Veilig Thuis 
organisaties: 
• Programma VWS “Geweld hoort negens  thuis”
• Radarfunctie/verscherping meldcode
• Vernieuwd triage-instrument
• Actualisatie handelingsprotocol
• Vernieuwd informatie protocol 
• Verstevigen straf en zorg (MDA++)
• Specifieke vormen van geweld: Ouderenmishandeling
• Veilig Thuis professional van de toekomst

Ontwikkeling Regiovisie huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Visie leidraad voor  VTD

Handelingsprotocol Veilig Thuis 

Samen-
werkings
partners

Advies
&

Meldpunt
VTD

Cliënt/melder of professional



Gezondheidszorg (jeugd) Artsen, gynaecologen

Verpleging, verloskundigen

Tandartsen

Fysiotherapeut

Gehandicaptenzorg 

GGZ

Kraamzorg

Onderwijs/opvang Onderwijspersoneel

Personeel kinderopvang

Leerplichtambtenaren

Maatschappelijke  

ondersteuning (Wmo)

Algemeen maatschappelijk werk

Huishoudelijk hulp

Welzijnswerkers

Jeugdzorg Jeugdzorg

(Ortho)pedagogen

Rechtsorde Politie en reclassering

• Juli 2013 van kracht
• Januari 2019 verbeterde meldcode 
• Meldcode vertaald in brancherichtlijn
• Inspectie 

Wet verplichte meldcode



Nieuwe en aangepaste activiteiten Veilig Thuis

Eerder in Beeld
• Verscherpte Meldcode
• Radarfunctie
• Veiligheidsbeoordeling
Stoppen en duurzaam oplossen
• Monitoring
• Nieuwe dienst Voorwaarden en Vervolg 
• Onderzoek
• MDA++ en samenwerking zorg- en strafketen
Specifieke groepen
• Ouderenmishandeling

Aanpassingen
• Veilig Thuis Register
• Nieuw handelingsprotocol VT
• Nieuw informatieprotocol VT
• Aanpassing software



Proces



Filmpje Angry Men/Sinna Mann
https://www.youtube.com/watch?v=1SsXQ8M4Ee8



Wat zie je?
Wat zou je aan vader, moeder en zoon kunnen zien?
Wie, uit de eigen omgeving (omstander), zou dit kunnen zien?
Welke professional zou dit kunnen zien?

Kijkvragen 





Ontvangst melding en veiligheidsbeoordeling
Max 5 dagen

Monitoren gem.1,5 jaarActieve betrokkenheid max.10 weken

Keuze advies/
melding

Keuze advies/
melding

Meldingen

Advies & 
ondersteuning

Veiligheids 
beoordeling 

Overdracht na 
veiligheids 

beoordeling

Keuze vervolgKeuze vervolg

Voorwaarden en 
vervolg

Onderzoek

Overdracht Monitoren

Overdracht 
document

Overdracht 
document

Lokaal maatwerk uitgevoerd 
door Veilig Thuis

Signaal 
komt binnen

Afsluiten dossier



MDA++



MDA++

• De MDA++ => voor gezinnen en individuen waarin ernstige en complexe 
geweldsproblematiek voorkomt. In deze situaties is de ‘normale aanpak’ van 
Veilig Thuis en wijkteams niet toereikend en kan de duurzame veiligheid voor de 
gezinnen en individuen niet geborgd worden. 

• MDA++ is een afgestemde, geïntegreerde aanpak die bij deze gezinnen en 
individuen beoogt om het geweld te stoppen en de intergenerationele overdracht 
van geweld te doorbreken.



Kenmerken MDA++ Casuïstiek
• Aspect van onveiligheid – geweld – mishandeling in huiselijke kring
• Multiproblematiek, Vaak Verslavingsproblematiek, Samengestelde 

gezinnen
• Enkelvoudige hulp helpt maar kort, problemen worden niet integraal en 

structureel opgelost
• Herhalend, lukt niet om structureel veiligheid te creëren
• Eén partij alleen kan het vraagstuk niet oplossen…….
• “Draaideur“ cliënten – melden zich steeds opnieuw bij een van de 

ketenpartners



Kenmerken MDA++ aanpak

• Psycho/Sociale hulpverlening, Medische zorg, Strafketen 
(Politie/OM) betrokken

• Niet doorschuiven/ verwijzen:  samen verantwoordelijk
• Samen aan tafel, cliënten praten aan de tafel mee
• Pas loslaten als het geweld structureel is gestopt
• Slachtoffers die daders worden… intergenerationele 

overdracht, intensieve aanpak  nu met preventieve werking 
voor straks



Projectplan MDA++
• Projectplan vastgesteld, subsidie MDA++
• Start 1 maart
• 20 zaken in 2019
• Elke woensdag komt MDA++ team bij elkaar
• Stuurgroep MDA++
• Deelname landelijke monitor en evaluatie aanpakken huiselijk 

geweld en kindermishandeling (Verwey-Jonker)
• Verbinding gelegd met OGGZ en VHD



MDA team expertise binnenring 
• onderzoeker van VT (die zaak in behandeling  heeft)
• een deskundige op het gebied van kinder- en jeugd  GGZ, met kennis 

over trauma
• een deskundige op het gebied van volwassen GGZ (forensische GGZ)
• een kinderarts met kennis van mishandeling en verwaarlozing
• een deskundige op het gebied van middelenmisbruik
• een deskundige van de Politie op het gebied van 

kindermishandeling/huiselijk geweld/zeden
• een vaste voorzitter die een onafhankelijke rol heeft



Expertise buitenring

Per casus wordt het team uitgebreid met betrokkenen zoals:
• betrokkenen volwassenen en als dat gewenst is ook de kinderen
• mensen uit het netwerk van betrokkenen 
• sociaal team/ CJG
• school
• hulpverlening
• reclassering
• Raad voor kinderbescherming



Begroting







Aantal meldingen






