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Voorwoord
In deze rapportage vindt u behaalde resultaten en adviezen vanuit het project Versterken Lokale Teams, onderdeel “Kwaliteitskader”. 

Het project Versterken Lokale Teams krijgt met het oog op het geformuleerde Haags toekomstbeeld een nog te omschrijven vervolg 

vanuit een gecombineerde opdracht van de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden en de  Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden

Het Programmateam van de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld heeft in 2021 een projectopdracht verstrekt met als doel (concrete 

handvatten te bieden voor) het versterken van de lokale teams van de negen Haaglandse gemeenten in de aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling. De looptijd van dit project was een jaar en half  september 2021 is gestart. Samen met, en vooral ook door de 

negen gemeenten is aan de hand van het Kwaliteitskader ‘Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ (verder: 

Kwaliteitskader) hard gewerkt aan lokale plannen van de gemeenten. Daarnaast is bovenlokale ondersteuning geboden op 

verschillende thema’s.

Wij leveren met deze rapportage een stand van zaken op, na één jaar “Versterken Lokale Teams” aan de hand van het kwaliteitskader. 

We danken het programmateam voor de opdracht en het geboden vertrouwen. We danken de (lokale teams van de) gemeenten en de 

betrokken netwerkpartners GGD en Veilig Thuis Haaglanden voor de manier waarop we samen hebben kunnen werken aan deze 

versterkingsopdracht. Tot slot: een warm dankwoord aan Dryske Roovers voor haar inspirerende rol als coördinerend projectleider in 

het eerste half jaar van deze opdracht.

In dit rapport zitten interactieve links naar de bijlagen of internetpagina’s met aanvullende informatie. De links zijn op deze manier 

zichtbaar gemaakt.

Veel leesplezier.

Petra en Eva

Versterken Lokale Teams

https://www.meldcodehaaglanden.nl/regiovisie
https://www.jeugdhulphaaglanden.nl/professionalsbeleidsmakers/regiovisie+professionals/default.aspx
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Achtergrond Kwaliteitskader
Gemeenten zijn op basis van de Jeugdwet, WMO en participatiewet, verantwoordelijk voor

- Het borgen van de signalering huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM)

- Het creëren en borgen van veiligheid

- Regievoeren op de samenwerking

- Het voorkomen van HKGM (preventie valt buiten de scope van het Kwaliteitskader)

Het lokale team is één van de partijen waarmee aan deze verantwoordelijkheden invulling wordt gegeven. Een effectieve 

aanpak vraagt om krachtige lokale (wijk)teams in het sociaal domein en is een cruciale voorwaarde om te komen tot 

directe en stabiele veiligheid in huishoudens en gezinnen.

Ter ondersteuning aan de gemeenten ontwikkelden VNG en GHNT het Kwaliteitskader: werken aan veiligheid voor lokale 

(wijk)teams en gemeenten (2019). Dit Kwaliteitskader biedt een richtlijn voor de gemeenten in hun regierol op de aanpak 

huiselijk geweld en kindermishandeling en overzicht op de kwaliteitsvereisten die zij moeten en kunnen stellen aan de 

lokale teams. De bijbehorende zelfscan is een hulpmiddel om inzicht te krijgen in de stand van zaken ten aanzien van het 

Kwaliteitskader. De gemeenten hebben deze veelal in 2020 ingevuld.

De ambitie van de Haaglandse gemeenten om eind 2022 te kunnen voldoen aan het Kwaliteitskader is door de stuurgroep 

Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld halverwege de looptijd van het project verschoven naar eind 2023.

De VNG-commissie Zorg, Jeugd en Onderwijs en de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid hebben in februari 2022 

ingestemd met het verlengen van de geldigheid van het Kwaliteitskader voor onbepaalde tijd.

Versterken Lokale Teams

https://vng.nl/sites/default/files/2021-03/20191122-definitief-kwaliteitskader-werken-aan-veiligheid-voor-lokale-wijkteam.pdf
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Regio Haaglanden
De lokale teams bevinden zich in een speelveld met vele regionale én lokale partners. Er wordt samengewerkt op meerdere 

beleidsterreinen en in regionale samenwerkingsverbanden, in wisselende samenstelling ingericht. Hierdoor is het maken, uitvoeren

en monitoren van samenwerkingsafspraken soms een complexe opgave, waarbij er vele belangen spelen.

Hieronder een schets van de regio Haaglanden. 

Aanpak Huiselijk Geweld
In de Aanpak Huiselijk Geweld Haaglanden wordt samengewerkt door negen gemeenten, waarbij Delft en Den Haag de rol van 

centrumgemeente vervullen. De Regiovisie Haaglanden is vastgesteld door de gemeenteraden van de twee centrumgemeenten, met 

consultatie van de raden van de overige regiogemeenten.

De uitvoering van de Regiovisie wordt gefacilieerd door een programmateam dat twee wekelijks bij elkaar komt en waarin naast 

programmamanagement de beleidsmedewerkers Huiselijk Geweld (HG) van de centrumgemeenten participeren. Directeuren van de 

centrumgemeenten Den Haag en Delft vormen de stuurgroep voor het programma. 

De beleidsmedewerkers HG van de regiogemeenten ontmoeten elkaar maandelijks in een Regionaal Beleidsoverleg Huiselijk Geweld 

(RBHG).

Veilig Thuis Haaglanden
Veilig Thuis Haaglanden is er voor dezelfde negen gemeenten en is ingericht in zes basisteams. Zie de figuur hiernaast.

Jeugdhulp en jeugdbescherming
De Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden is opgesteld voor tien gemeenten en waar Den Haag en Delft ook fungeren als 

centrumgemeente. Er bestaan drie jeugdbeschermingstafels binnen de regio: Eén voor Den Haag, één vanuit Delft, één vanuit 

Zoetermeer. De inkoop van jeugdhulp wordt regionaal ondersteund door Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden. 

Overige partners zorg en veiligheid
De politie in Haaglanden vormt samen met haar collega's uit Hollands Midden politie-eenheid Den Haag. Vijf van de zeven districten 

bevinden zich in Haaglanden. Reclassering, OM, en Raad voor de Kinderbescherming werken ook (minimaal) op dit 

eenheidsniveau. GGZ heeft binnen Haaglanden wel 3 grote in verschillende gemeenten werkzame instellingen en ook andere 

hulpverlening is vaak maar voor een deel van de regio bij dezelfde aanbieders belegd. Het Zorg- en Veiligheidshuis hanteert wel 

dezelfde grenzen als de regionale aanpak Huiselijk Geweld.

Verdeling VT teams over gemeenten HL

Versterken Lokale Teams

https://sbjh.nl/
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September – November 2021

- Verdiepingsgesprekken 
gevoerd met alle lokale 
gemeenten aan de hand van 
de in 2020 ingevulde zelfscans

- (Achtergrond)informatie 
verzameld

- Voortgangsgesprekken 
Regiovisie bijgewoond

1

Inventarisatie

November – December 2021

- Analyse en opgesteld van 
regionaal beeld. 

- Presentatie en toetsing 
regionaal beeld in online 
bijeenkomt. 

2

Analyse

December 2021 – maart 2022

Regionaal:
Geprioriteerde bovenlokale 
opgaven (volgend uit de analyse): 
- Regionale samenwerking
- Organiseren en borgen 

kennis
- Functionele 

aandachtfunctionarissen
- Verstevigen hulpaanbod

Lokaal (ondersteuning op maat)
- Analyse stand van zaken lokale 

gemeenten met behulp van de 
zelfscan.

- Terugkoppeling lokale analyse.  
- Ondersteund in het opstellen 

van lokale plannen door middel 
van werksessies.

- Expertise op het gebied van 
het Kwaliteitskader 
aangeboden.

3

Opstellen 
plannen

4

Maart – September 2022

Regionaal:
Uitgevoerd onderdelen geprioriteerde 
opgaven. 

Lokaal: 
Ondersteuning op maat voor de lokale 
gemeenten 
- Vertalen van het kwaliteitskader ten 

behoeve van lokaal beleid. 
- Verbinden van de verschillende 

onderdelen van de regiovisie
- Vertegenwoordigen van de wensen en 

behoeften van gemeenten

Uitvoeren

5

Afronden en 
overdracht

September 2022

Opleveren eindrapportage.   

Versterken Lokale Teams
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Geprioriteerde bovenlokale opgaven
Hieronder volgt een overzicht van de behaalde resultaten en de adviezen ten aanzien van de geprioriteerde bovenlokale opgaven.

Regionale samenwerking
Verbinden regionale onderdelen
- Visueel overzicht als communicatiemiddel opgeleverd. Hierin is inzichtelijk gemaakt hoe de verschillende projecten zich tot elkaar 

en het Haaglands Toekomstbeeld verhouden. Het overzicht is toegevoegd in bijlage 1.

- Verbinding gerealiseerd tussen de projectleiders Versterken Lokale Teams, Routekaart naar Veiligheid, ICM, MDA++, Financiële 

stress en Beter Samenspel door middel van gezamenlijke sessies. Hierdoor weten projectleiders de verhoudingen van de projecten 

tot elkaar en het programma helder te communiceren naar de gemeenten.  

- Afgestemde inzet vanuit verschillende projectleiders georganiseerd. Afstemming vindt plaats door middel van twee wekelijks 

overleg tussen de projectleiders en programmamanager. 

Spreken van dezelfde taal
- Kernbegrippen vanuit het Kwaliteitskader zijn omarmd door de regio en ingevoerd in Beter Samenspel en Routekaart naar 

Veiligheid. Dit maakt de samenwerking tussen netwerkpartners gemakkelijker. De begrippenlijst is centraal te vinden via de site van 

Regiovisie Haaglanden.

- Gemeenten Den Haag, Leidschendam-Voorburg en Pijnacker-Nootdorp zijn gestart met het gebruik van de kernbegrippen en 

verwerken deze in de (nieuwe) beleidsstukken. Zoetermeer, Rijswijk, Westland en Midden-Delfland hebben het implementeren van 

de begrippen opgenomen in hun (concept)verbeterplannen. 

Adviezen

- Het programmateam wordt geadviseerd de afstemming tussen de regionale onderdelen voort te zetten. Deze afstemming draagt 

bij aan het eenduidig voor de gemeenten te kunnen handelen en in samenhang verder te implementeren en/of te ontwikkelen. 

- De kernbegrippen zijn mogelijk nog onvoldoende bekend onder de uitvoerende netwerkpartners. Het vraagt van de professionals 

hierdoor in de samenwerking met netwerkpartners extra scherpte met betrekking tot het gebruik van begrippen. Zowel het 

programmateam als de lokale gemeenten worden geadviseerd aandacht te besteden aan het uitdragen van de kernbegrippen. Te 

denken valt aan extra communicatie rondom deze kernbegrippen of deze meer prominent in beeld op de website te plaatsen en via

andere kanalen zoals het servicebureau te verspreiden. 

Versterken Lokale Teams

https://www.meldcodehaaglanden.nl/media/1189/2021-12-begrippen-en-definities-kwaliteitskader.pdf
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Regionale samenwerking - vervolg
(Uniforme) veiligheidsbeoordeling
- Overzicht ten aanzien van in de regio gebruikte veiligheidsbeoordeling opgesteld. Zie bijlage 2.

- Midden Delfland, Rijswijk, Den Haag, Delft en Wassenaar hebben het gebruik van een veiligheidsbeoordeling opgenomen in hun (concept)plannen. Ook Pijnacker-Nootdorp 

en Westland hebben aangegeven aan te willen sluiten bij regionale ontwikkelingen hierin.

Adviezen

- Lokale gemeenten worden geadviseerd KOMPAS te gebruiken binnen de lokale teams in huishoudens zonder kinderen. KOMPAS is een recent ontwikkeld 

ondersteuningsinstrument dat helpt zicht te krijgen op de signalen, risicofactoren en beschermende factoren en ondersteunt bij het werken volgens de meldcode. 

Organiseer een webinar waarin KOMPAS wordt uitgelegd door gemeenten die er al gebruik van maken.

- In de regio zijn vele instrumenten voor risicoanalyse en veiligheidstaxatie in gebruik. Het is niet altijd nodig die instrumenten ook allemaal in huis te hebben. Organiseer als 

regio een webinar waarin de verschillende organisaties hun instrumenten toelichten, zodat in de samenwerking duidelijk is hoe verschillende ketenpartners veiligheid en/of 

risico's voor onveiligheid in kaart brengen.

Organiseren en borgen van kennis
Bekend welke kennis en expertise in het lokale team nodig is
- Overzicht geboden in de benodigde kennis en expertise binnen de lokale teams in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op basis van de richtlijn in het 

Kwaliteitskader en aansluitend met Beter Samenspel en de Routekaart naar Veiligheid. Het Kennis en Expertise overzicht is te vinden in bijlage 3.

Basiskennis en expertise geborgd
- Het opgeleverde Kennis en Expertise overzicht maakt helder welke kennis er nodig is in de lokale teams. Ter ondersteuning is het overzicht aangevuld met het huidig 

beschikbare trainingsaanbod (vanuit de GGD of landelijk vrij beschikbaar).

- Gemeenten Westland en Den Haag hebben het onderdeel HGKM en de eisen vanuit het Kwaliteitskader opgenomen in hun meerjarig opleidingsplan en bijbehorende 

trainingen.

Adviezen:

- Lokale gemeenten worden geadviseerd de borging van de kennis en kunde van de lokale teams in te richten met een (meerjarig) opleidingsplan. Met behulp van het 

overzicht is (jaarlijks) inzichtelijk te maken welke kennis aanwezig is in de lokale teams en welke scholing georganiseerd dient te worden. Tips zijn om je hierin te laten 

inspireren door het opleidingsplan van het SKT Westland en het opleidingsplan van Gemeente Den Haag.

- Voor het organiseren van scholing wordt geadviseerd af te stemmen met de overige (centrum)gemeenten ten aanzien van de scholingsbehoefte van de lokale teams. Zo kan 

afgesproken worden welke scholing regionaal georganiseerd kan worden en bijvoorbeeld opgenomen kan worden in het werkplan van de GGD, en is helder welke scholing 

een lokale gemeente zelf dient in te kopen.

https://integraalwerkenindewijk.nl/publicatie/kompas-ondersteuningsinstrument-signaleren-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/
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Functionele aandachtfunctionarissen (AF’s)
Lokaal stevige positionering AF
- De positionering van de aandachtfunctionaris is opgenomen en concreet gemaakt in de lokale (concept)plannen van de gemeenten.

- Lokale vertaling van de meldcode Pijnacker-Nootdorp over alle gemeenten verspreid ter inspiratie.

- GGD ondersteund bij de invulling van hun opdracht.

- Verbonden lokale gemeenten met GGD ten aanzien van de positionering van de AF. GGD levert een handreiking voor het 

implementeren van een AF en sluit hierin aan bij het Kwaliteitskader. De handreiking wordt verwacht in september 2022.

- Rollen en verantwoordelijkheden van de AF voor lokale gemeenten benadrukt. Dit heeft geleid tot aandacht voor het onderscheid

tussen directe en indirecte aandachtfunctionaris, waarbij de AF als vraagbaak voor collega’s en als ambassadeur en adviseur voor de 

organisatie dient.

Regionaal netwerk AF ten behoeve van kennisdeling
- GGD ondersteund in het uitvoeren van het werkplan ten aanzien van het opzetten van een regionaal netwerk.

- Vertegenwoordigd van het belang van een netwerk in de positionering van de AF in de lokale gemeenten.

- GGD levert in september 2022 een plan om het netwerk voor aandachtfunctionarissen in Haaglanden op te zetten.

Versterken Lokale Teams
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Verstevigen hulpaanbod
Inzicht in regionaal aanbod van 2e lijns (specialistisch) hulpaanbod
- Overzicht geboden ten aanzien van inkoopstructuren in regio Haaglanden. Zie bijlage 4.

Versterken aanbod voor volwassenen en plegers
- Overzicht geboden van het – door de centrumgemeenten - ingekocht hulpaanbod op het gebied van Huiselijk Geweld. Zie bijlage 5.

- Aandacht besteed aan het inrichten en gebruiken van (bestaande) structuren zodat lokale en centrumgemeenten beter zicht krijgen op 

(ontbrekend) hulpaanbod.

- Aandacht besteed aan het integraal benaderen van de projecten Routekaart STOP /ICM / MDA++/Beter Samenspel en stresssensitief

werken. Verwerkt in desbetreffende lokale (concept)plannen van aanpak.

- Praatpapier verkenning plegeraandacht opgeleverd. 

Adviezen

- Blijf zorgen voor de verbinding tussen praktijk en beleid, om zo een passend hulpaanbod te organiseren, samen met de 

centrumgemeenten. Maak concrete afspraken wanneer wordt afgestemd over het hulpaanbod, bijvoorbeeld via het Regionaal 

Beleidsoverleg. Spreek regiogemeenten aan op hun rol hierin.

- Organiseer niet alleen aanbód, maar vooral ook aandácht voor de pleger, zoals geadviseerd in de notitie ‘Focus op ‘de pleger’ – deel 

van het geheel’. Systeemgericht werken betekent aandacht voor (de beleving) van ieder systeemlid. Kies als regio voor een meerjarige 

aanpak met focus op de pleger naar aanleiding van de notitie.

Versterken Lokale Teams

https://vng.nl/sites/default/files/2021-07/bouwstenen-ghnt-plegeraanpak.pdf
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Lokale opgaven
De lokale gemeenten zijn, ondersteund door Versterken Lokale Teams, gestart met hun verbeteropgave in het voldoen aan het Kwaliteitskader. Hieronder volgt een overzicht van 

de behaalde resultaten en de adviezen ten aanzien van de lokale opgaven.

Lokale accentverschillen
- Delft heeft al veel aandacht voor de aanpak huiselijk geweld en heeft de uitvoering belegd bij Delft Support die intern hard werkt aan de uitvoering van het opgestelde 

verbeterplan. Vanuit de beleidsportefeuille staat breder gemeentelijk verbinden en monitoren nog op de agenda.

- Den Haag is in 2021 gestart met verbeteringen naar aanleiding van de eerste zelfscan. Het verbeterplan is in augustus 2022 vastgesteld en de uitvoering is volop gaande. Dit 

gebeurt onder andere in de vorm van de werkplaats Huiselijk Geweld. Tevens is gestart met het opstellen van een eigen opleidingsplan en werkwijzebeschrijving Huiselijk 

Geweld. 

- Leidschendam-Voorburg geeft de verbeteropgave vorm in een projectplan en start met de implementatie van regie op (on)veiligheid. 

- Midden-Delfland heeft een plan van aanpak in concept opgesteld. Hierin wordt gestart met het vastleggen van de werkwijzen, zodat wat in de praktijk reeds gebeurd, ook 

geborgd wordt in de organisatie. Wegens personele wisseling zal de uitvoering van het plan vertraging oplopen. 

- Pijnacker-Nootdorp heeft een duidelijke positionering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en verbeterpunten zijn als actie opgepakt. Een evaluatie van de 

lokale meldcode is ingepland in 2023 en de aanpak Huiselijk Geweld zal breder binnen gemeentelijk geagendeerd worden. 

- Rijswijk koppelt de ambitie vanuit de visie Haags toekomstbeeld en de regiovisie jeugdhulp aan het verbeterplan. Het verbeterplan wordt tegelijkertijd met de verlenging van de 

Regiovisie vastgesteld in het najaar 2022. 

- Wassenaar is gestart met vergroten van de aandacht voor HGKM en het beleggen van het eigenaarschap. Ook in Wassenaar spelen personele wisselingen een rol in de 

voortgang van het plan en is hier sprake van vertraging. 

- Westland heeft de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling duidelijk gepositioneerd in het Sociaal Kernteam. Verbeterpunten zijn als losstaande actie opgepakt. 

- Zoetermeer heeft inmiddels een structurele invulling op de beleidsportefeuille huiselijk geweld en maakt een doorstart met het verbeterplan. 

Adviezen

- Lokale gemeenten worden geadviseerd om op thema’s samen te werken met elkaar. Het verbinden in een gezamenlijke opgave of juist het laten informeren door gemeenten 

die thema’s reeds of juist anders geregeld hebben werkt inspirerend en versterkt Haaglanden als samenwerkende regio. Het overzicht in bijlage 6 biedt inzicht in de opgaven van 

de lokale gemeenten en toont de voorlopende gemeenten op deze onderwerpen. 

- Gemeenten worden geadviseerd breder te kijken in het beleidsveld huiselijk geweld en intern te verbinden met afdelingen die kunnen bijdragen aan signaleren, melden en 

aanpak (verbinding met schuldhulp, welzijn, onderwijs, doorbraak/maatwerkaanpak en (lokale kamers) veiligheid).

- Herhaal lokaal de zelfscan en vul deze in met alle betrokkenen (uitvoering, beleid en management). Niet alleen om inzicht te krijgen in de lokale stand van zaken, maar ook als 

informatie voor de regionale samenwerking, zoals bij het organiseren van scholing en het hulpaanbod.

- De lokale gemeenten hebben veel vaart kunnen maken met lokale plannen door de geboden ondersteuning. Het programmateam wordt daarom geadviseerd deze regionaal 

aangeboden ondersteuning op maat voort te zetten. In de bijlage 6 staan de verschillende vragen van de gemeenten opgenomen.

Versterken Lokale Teams
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De beweging
Naast de bovenlokale thema’s uit het implementatieplan, heeft de aanpak van het project een positieve bijdrage geleverd op 

meerdere gebieden en de beweging vanuit het programmateam. Hieronder een overzicht van deze opbrengsten.

Hernieuwde aandacht voor HGKM
- Regionale ondersteuning heeft bijgedragen aan de aandacht binnen lokale gemeenten voor HGKM en het Kwaliteitskader.

- De geboden structuur vanuit Versterken Lokale Teams en de praktische ondersteuning heeft vaart gebracht in de lokale 

verbeterplannen en is door de lokale gemeenten als prettig ervaren.

- Het betrekken van uitvoering, beleid en management heeft centraal gestaan in de aanpak van Versterken Lokale Teams. Dit heeft

bijgedragen aan het draagvlak voor de lokale plannen.

Beweging van het delen
- Het delen van Good Practices, uitwisselen van kennis en verbinden van de gemeenten met dezelfde opgave heeft gemeenten 

geïnspireerd en uitgenodigd om gezamenlijk op te trekken in hun opgaven. Dit heeft onder andere geleid tot het in groepjes 

kennis uit te wisselen tijdens een Regionaal Beleidsoverleg Huiselijk Geweld.

- De expertrol van de regionale projectleiders heeft de gemeenten ondersteund in het vergroten van hun kennis ten aanzien van 

het Kwaliteitskader én de verbinding met overige onderdelen.

Inzicht in het speelveld
- Overzicht opgesteld van de verschillende structuren in de regio Haaglanden, zoals geschetst op pagina 4. Dit biedt inzicht in de 

verschillende netwerkpartners die ieder in eigen samenwerkingsverbanden deelnemen. Het begrijpen van deze structuren en de 

belangen die hierbij horen, maken het gemakkelijker te handelen of de juiste processtappen te zetten. 

Verbinden met Veilig Thuis
- Uitleg aan Veilig Thuis Haaglanden geboden over het project Versterken Lokale Teams en de samenhang met de overige 

onderdelen. Dit bood inzicht in de opdracht van de lokale teams ten aanzien van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en leidt 

tot begrip.

Een paar quotes:

“Wat fijn zo'n helder overzicht"

“Mooie start om een slag te maken 

met elkaar"

“Wij hebben ook nog iets te delen"

“Dit helpt in het concreter maken 

van onze opgaven"

“Het is niet altijd even makkelijk, 

maar de aanpak huiselijk geweld is 

nu beter onder de aandacht"

“Fijn dat jullie een beeld van alle 

gemeenten hebben"

“Goed dat je belt, handig zo'n stok 

achter de deur"

Versterken Lokale Teams
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Adviezen
Voor de volledigheid volgen hier de reeds benoemde adviezen. Op de volgende pagina zijn aanvullende adviezen te lezen.

Regionale samenwerking
1. Het programmateam wordt geadviseerd de afstemming tussen de regionale onderdelen voort te zetten. Deze afstemming draagt bij aan het eenduidig voor de gemeenten 

te kunnen handelen en in samenhang verder te implementeren en/of te ontwikkelen.

2. De kernbegrippen zijn mogelijk nog onvoldoende bekend onder de uitvoerende netwerkpartners. Het vraagt van de professionals hierdoor in de samenwerking met 

netwerkpartners extra scherpte met betrekking tot het gebruik van begrippen. Zowel het programmateam als de lokale gemeenten worden geadviseerd aandacht te 

besteden aan het uitdragen van de kernbegrippen. Te denken valt aan extra communicatie rondom deze kernbegrippen of deze meer prominent in beeld op de website te 

plaatsen en via andere kanalen zoals het servicebureau te verspreiden.

3. Lokale gemeenten worden geadviseerd KOMPAS te gebruiken binnen de lokale teams in huishoudens zonder kinderen. KOMPAS is een recent ontwikkeld 

ondersteuningsinstrument dat helpt zicht te krijgen op de signalen, risicofactoren en beschermende factoren en ondersteunt bij het werken volgens de meldcode. 

Organiseer een webinar waarin KOMPAS wordt uitgelegd door gemeenten die er al gebruik van maken.

4. In de regio zijn vele instrumenten voor risicoanalyse en veiligheidstaxatie in gebruik. Het is niet altijd nodig die instrumenten ook allemaal in huis te hebben. Organiseer als 

regio een webinar waarin de verschillende organisaties hun instrumenten toelichten, zodat in de samenwerking duidelijk is hoe verschillende ketenpartners veiligheid en/of 

risico's voor onveiligheid in kaart brengen.

Organiseren en Borgen van Kennis
1. Lokale gemeenten worden geadviseerd de borging van de kennis en kunde van de lokale teams in te richten met een (meerjarig) opleidingsplan. Met behulp van het 

overzicht is (jaarlijks) inzichtelijk te maken welke kennis aanwezig is in de lokale teams en welke scholing georganiseerd dient te worden. Tips zijn om je hierin te laten 

inspireren door het opleidingsplan van het SKT Westland en het opleidingsplan van Gemeente Den Haag.

2. Voor het organiseren van scholing wordt geadviseerd af te stemmen met de overige (centrum)gemeenten ten aanzien van de scholingsbehoefte van de lokale teams. Zo kan 

afgesproken worden welke scholing regionaal georganiseerd kan worden en bijvoorbeeld opgenomen kan worden in het werkplan van de GGD, en is helder welke scholing 

een lokale gemeente zelf dient in te kopen.

Versterken Lokale Teams

https://integraalwerkenindewijk.nl/publicatie/kompas-ondersteuningsinstrument-signaleren-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling/
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Adviezen – vervolg
Verstevigen hulpaanbod
1. Blijf zorgen voor de verbinding tussen praktijk en beleid, om zo een passend hulpaanbod te organiseren, samen met de centrumgemeenten. Maak concrete 

afspraken wanneer wordt afgestemd over het hulpaanbod, bijvoorbeeld via het Regionaal Beleidsoverleg. Spreek regiogemeenten aan op hun rol hierin.

2. Organiseer niet alleen aanbód, maar vooral ook aandácht voor de pleger, zoals geadviseerd in de notitie ‘Focus op ‘de pleger’ – deel van het geheel’. 

Systeemgericht werken betekent aandacht voor (de beleving) van ieder systeemlid. Kies als regio voor een meerjarige aanpak met focus op de pleger naar 

aanleiding van de notitie.

Lokale opgaven
1. Lokale gemeenten worden geadviseerd om op thema’s samen te werken met elkaar. Het verbinden in een gezamenlijke opgave of juist het laten informeren 

door gemeenten die thema’s reeds of juist anders geregeld hebben werkt inspirerend en versterkt Haaglanden als samenwerkende regio. Het overzicht in 

bijlage 6 biedt inzicht in de opgaven van de lokale gemeenten en toont de voorlopende gemeenten op deze onderwerpen. 

2. Gemeenten worden geadviseerd breder te kijken in het beleidsveld huiselijk geweld en intern te verbinden met afdelingen die kunnen bijdragen aan 

signaleren, melden en aanpak (verbinding met schuldhulp, welzijn, onderwijs, doorbraak/maatwerkaanpak en (lokale kamers) veiligheid).

3. Herhaal lokaal de zelfscan en vul deze in met alle betrokkenen (uitvoering, beleid en management). Niet alleen om inzicht te krijgen in de lokale stand van 

zaken, maar ook als informatie voor de regionale samenwerking, zoals bij het organiseren van scholing en het hulpaanbod.

4. De lokale gemeenten hebben veel vaart kunnen maken met lokale plannen door de geboden ondersteuning. Het programmateam wordt daarom geadviseerd 

deze regionaal aangeboden ondersteuning op maat voort te zetten. In de bijlage 6 staan de verschillende vragen van de gemeenten opgenomen.

Programmateam
1. Biedt experts aan als regionale ondersteuning. Dit ondersteunt de gemeenten in het krijgen (en behouden) van overzicht en structuur in de verschillende 

onderdelen van het programma en draagt bij aan de verbinding in de gezamenlijke vraagstukken.

2. Biedt concrete ondersteuning én behoudt het eigenaarschap bij de gemeenten. Het uitvoeren van analyses en het organiseren van de werksessies, waarbij 

tegelijkertijd de juiste personen binnen de gemeente zelf in positie zijn gebracht, heeft bijgedragen aan de vaart die Versterken Lokale Teams heeft gemaakt.

Versterken Lokale Teams

https://vng.nl/sites/default/files/2021-07/bouwstenen-ghnt-plegeraanpak.pdf
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Bijlagen
1. Overzicht onderdelen Haaglands Toekomstbeeld

2. Overzicht veiligheid- en risicotaxatieinstrumenten

3. Kennis en Expertise Overzicht

4. Overzicht inkoopstructuren

5. Overzicht ingekochte hulp

6. Overzicht lokale opgaven

Versterken Lokale Teams



Bijlage 1 - Overzicht onderdelen
De ontwikkelingen vanuit de programma’s Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld en het programma Jeugdhulp dragen op 

verschillende wijzen bij aan de stip op de horizon: Het Haaglands toekomstbeeld. 

16

Routekaart naar veiligheid (ST♥P)
Gefaseerd samenwerken aan veiligheid- Duurzaam -
SofS – Veiligheidsplanning - Netwerkfocus - Samen 
leren

Beter Samenspel
Andere bril - Parallel samenwerken- Verklarende 
analyse - Patronen doorbreken - Haalbare eindsituatie

Intensief Casemanagement
Specialistisch - Intergenerationeel -
Relatiepatronen doorbreken - Crisis als kans -
Systeemgericht

MDA++
Lange adem - Structureel geweld - Analyse -
Domein overstijgend - Experts - Alles in het
voorliggende veld is geprobeerd

Versterken Lokale Teams
Kwaliteitskader - Zelfscan - Uitwisseling -
Sterke professionals: Gefaciliteerd, gepositioneerd en 
gevonden

Werkwijze

Werkwijze 

Interventie

Interventie

Richtlijn

Versterken Lokale Teams
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Bijlage 2 - Overzicht instrumenten veiligheids- en risicobeoordeling 

Instrument veiligheidsbeoordeling
Alle lokale teams werken met een veiligheidstaxatie-instrument als het om inschatten van veiligheid van kinderen betreft. Een instrument om ook bij volwassenen te 

checken hoe veilig het is, hebben tot nu toe alleen Midden Delfland en Den Haag. Veel ketenpartners gebruiken wel zo’n instrument. 

Versterken Lokale Teams

INSTRUMENT Bedoeld voor Link/ meer informatie O.a. in gebruik bij 

Instrumenten brede uitvraag/ signaleren (hier is veel verschil in gebruik tussen gemeenten in de regio)

GIZ en GOM Gezamenlijk inschatten van zorgbehoefte en 

Gezonde Ontwikkeling Matrix 

Ten behoeve van brede uitvraag

Factsheet GIZ methodiek

Driehoek omgeving-opvoering-ontwikkeling

Lokale teams

Signalenkaart Alle leeftijden SignalenKaart Lokale teams

KOMPAS Alle leeftijden. Maakt gebruik van items 

signalenkaart, helpt bij werken volgens de 

meldcode.

Kompas. Ondersteuningsinstrument signaleren 

huiselijk geweld en kindermishandeling | 

integraalwerkenindewijk.nl

Lokale teams in steeds meer 

gemeenten. In 2020/2021 

ontwikkeld met Amersfoort

Taxatie-instrumenten (voor jeugd in alle lokale teams, voor volwassenen niet, maar er wordt ook gebruik gemaakt van informatie van ketenpartners )

ARIJ Jeugd Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor 

Jeugdbescherming (ARIJ) | Nederlands Jeugdinstituut 

(nji.nl)

Bijna alle lokale (jeugd) 

teams in Haaglanden en 

Gecertificeerde instellingen 

jeugdbescherming

LIRIK Jeugd Licht-Instrument-Risicotaxatie-Kindveiligheid.pdf 

(nji.nl)

Lokaal team gemeente 

Rijswijk (gaat over naar ARIJ)

Triage instrument Veilig 

Thuis

Jeugd en volwassenen Home - Veilig thuis Haaglanden Veilig Thuis Haaglanden

Veiligheidsschaal SofS Jeugd en volwassenen Werkblad Beschrijving Interventie (movisie.nl) Lokale teams en alle overige  

ketenpartners die met Signs 

of Safety werken

Relatiewijs/ 

vlaggensysteem

Beoordelen (ex) partnergeweld (16+) preview-relatiewijs.pdf (movisie.nl) Midden Delfland Lokaal team

CTS2 en CTSPC Prevalentie en frequentie van partnergeweld, 

respectievelijk Kindermishandeling

CTS2 - Conflict Tactics Scale - ePROVIDE™ Voorgenomen gebruik door 

Den Haag

https://assets.ncj.nl/docs/cb55e13c-2975-4762-90c2-d22ec0fb2e04.pdf
https://assets.ncj.nl/docs/7e4ef7f2-3e37-4b9a-94cd-78840f36481d.png
https://signalenkaart.nl/
https://www.integraalwerkenindewijk.nl/kompas-ondersteuningsinstrument-signaleren-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.nji.nl/instrumenten/actuarieel-risicotaxatie-instrument-voor-jeugdbescherming-arij
https://www.nji.nl/sites/default/files/2021-07/Licht-Instrument-Risicotaxatie-Kindveiligheid.pdf
https://www.veiligthuishaaglanden.nl/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2019-12/methodebeschrijving-signs-of-safety.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-05/preview-relatiewijs.pdf
https://eprovide.mapi-trust.org/instruments/conflict-tactics-scale
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Bijlage 2 - Overzicht instrumenten veiligheids- en risicobeoordeling 

Instrument veiligheidsbeoordeling - Vervolg

Versterken Lokale Teams

INSTRUMENT Bedoeld voor Link/ meer informatie O.a. in gebruik bij 

MASIC Beoordelingsinstrument partnergeweld bij 

complexe scheidingen

MASIC training: Gestructureerd onderzoek naar 

partnergeweld - Conflictscheiding.eu

Veilig Thuis, mogelijk meer 

ketenpartners

RIHG Beoordelingsinstrument in 

huisverbodprocedure

Risicotaxatie-instrument huiselijk geweld (RiHG) | 

Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl)

Politie

SASH Sreeningsinstrument bij stalking scriptie politieacademie over SASH Politie

SRP Risicobeoordeling bij Stalking Stalking Risk Profile De Waag

AWARE-intake Veiligheidsmeetinstrument bij Stalking Perspektief

Risicotaxatie huiselijk Veiligheidsmeetinstrument Opvang Perspektief/Valente

FARE Risicobeoordeling DFZS - Fare De Waag

B-Safer Risicobeoordeling B-SAFER: | Mens en Samenleving: Psychologie De Waag

RISC Risicotaxatie- en adviesinstrument B-SAFER is onderdeel van RISC voor HG items Reclasseringsorganisaties

Sputovamo Checklist waargenomen letsel SPUTOVAMO | Nederlands Jeugdinstituut (nji.nl) Ziekenhuizen, medische 

sector

Zie verder ook Databank Instrumenten | Nederlands 

Jeugdinstituut (nji.nl)

https://www.conflictscheiding.eu/masic-training/
https://www.nji.nl/instrumenten/risicotaxatie-instrument-huiselijk-geweld-rihg
http://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/92738.PDF
https://www.stalkingriskprofile.com/
https://dfzs.nl/onderzoek/risicotaxatie-instrumenten/volwassenen/fare/
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/82028-b-safer-inschatten-kans-op-herhaling-relationeel-geweld.html
https://www.nji.nl/instrumenten/sputovamo
https://www.nji.nl/instrumenten
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Bijlage 3 - Kennis en Expertise overzicht

Organiseren en borgen van kennis
Lokale teams spelen een belangrijke rol in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM). De in de regiovisie geformuleerde ambitie om huiselijk geweld 

zoveel mogelijk te voorkomen, zo snel mogelijk te herkennen, erkennen en te behandelen, vraagt dat de professionals in de lokale teams voldoende kennis en expertise 

hebben op het gebied van HGKM. 

Uit de regionale analyse eind 2021 is gebleken dat het kennisniveau op onderdelen nog ontoereikend was of dat de kennis onvoldoende werd geborgd. Een eerste stap 

om kennis te organiseren én te borgen, is helderheid over de benodigde kennis en expertise in de aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Het Kwaliteitskader 

‘Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ geeft hierin een basisrichtlijn en is voor Haaglanden vormgegeven in het Kennis en Expertise overzicht en 

sluit aan bij de Regiovisie Aanpak Huiselijk Geweld. De overige kennis en expertise die van belang zijn voor de professionals in de lokale teams, vallen buiten de scope 

van het Kwaliteitskader. 

Dit overzicht kan dienen als basis bij het opstellen van een (meerjarig)scholingsplan en het organiseren van scholing. 

Er is onderscheid gemaakt in verschillende rollen: 

1) Iedereen die contact heeft met gezinnen en huishoudens.

2) De professionals Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

3) De aandachtfunctionaris die een extra taak heeft als vraagbaak en ambassadeur in de organisatie.

Versterken Lokale Teams
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Kennis en expertise overzicht 
EEN OVERZICHT OP BASIS VAN KWALITEITSKADER ‘WERKEN AAN VEILIGHEID VOOR LOKALE TEAMS EN GEMEENTEN’ EN DE REGIOVISIE AANPAK HUISELIJK GEWELD

Wat Wat hoort daarbij Aanbod Investering

Werken met de meldcode ▪ Kennis van de (lokale) meldcode

▪ Kennis van het afwegingskader in de meldcode

▪ Kennis van lokale routes o.a. ten aanzien van 

aandachtfunctionarissen en Veilig Thuis

Voorlichtingen op aanvraag over de meldcode HG 

en KM rol veilig thuis en politie (GGD)

▪ 1 dagdeel (max. 4 uur) per 

voorlichting (op aanvraag)

Algemene training HG en KM en de meldcode 

(trainingsbureau gefaciliteerd door GGD)

▪ 2 dagdelen

E-learning (nog te ontwikkelen door GGD) ▪ Eind 2022 in testfase

E-learning werken met de meldcode (Augeo 

Acadamy)

▪ 3 uur 

€ 30 per deelnemer

Signaleren van het geweld ▪ Kennis signalen HGKM inclusief specifieke 

geweldsvormen, onder andere:

▪ Seksueel geweld

▪ Partnergeweld en intiem terreur

▪ Schadelijke traditionele praktijken

▪ Ouderenmishandeling

▪ Kindermishandeling

▪ Financiële uitbuiting

▪ Mensenhandel

▪ Kennis van risicofactoren en risicogroepen

Onderdeel in training meldcode (trainingsbureau 

door GGD) 

Voorlichting specifieke onderwerpen (GGD) ▪ 1,5 uur per onderwerp 

Informatiebijeenkomst stress-sensitief werken 

(Social Force)

▪ 1,5 uur online

Let op: Eenmalig aanbod eind 2022 

begin 2023

Augeo 

Diverse onderwerpen

▪ Verschillend per onderwerp 

1-3 uur. 

€ 0 tot €25

E-learning in ontwikkeling (GGD)

kindermishandeling, financiële uitbuiting en 

mensenhandel

Iedereen  
Iedereen met klantcontact binnen de gemeente heeft een basiskennis van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling nodig. Dit zijn onder andere de professionals vanuit 

de lokale wijkteams WMO en Jeugd, alsmede WP&I. Maar ook de professionals van het klantcontactcentrum, afdeling burgerzaken en de boa’s. 

Iedereen
Iedereen met klantcontact binnen de gemeente heeft een basiskennis van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling nodig. Dit zijn onder andere de professionals vanuit 

de lokale wijkteams WMO en Jeugd, alsmede WP&I. Maar ook de professionals van het klantcontactcentrum, afdeling burgerzaken en de boa’s.

https://www.augeo.nl/nl-nl/augeo-academy/catalogus/results/?page=1&sector=gemeenten
https://www.augeo.nl/nl-nl/augeo-academy/catalogus/results/?page=1&sector=gemeenten
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Iedereen - vervolg

Wat Wat hoort daarbij Aanbod Investering

Bespreken van het geweld ▪ In staat zijn af te stemmen en 

het geweld te bespreken met 

kinderen, volwassenen en 

ouderen 

Training gesprekstechnieken 

(trainingsbureau gefaciliteerd door 

GGD)

▪ 1 dagdeel

Training praten met kinderen over 

huiselijk geweld (GGD)

▪ 1 dagdeel

Divers aanbod communiceren over 

geweld (ook voor specifieke groepen 

zoals zwembadmedewerkers) Augeo

▪ 1 uur online 

€ 10-20 uur per deelnemer

Praten over Huiselijk Geweld kan je 

leren (Movisie)

▪ 1 uur online (gratis aanbod)

Systeem gericht werken ▪ In acht nemen van alle leden van 

het (gezins)systeem

▪ Gedeelde focus (1gezin, 1plan) 

en meervoudige partijdigheid

▪ Afgestemde inzet in alle 

relevante leefgebieden  

Onderdeel in training meldcode GGD

Iedereen  
Iedereen met klantcontact binnen de gemeente heeft een basiskennis van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling nodig. Dit zijn onder andere de professionals vanuit 

de lokale wijkteams WMO en Jeugd, alsmede WP&I. Maar ook de professionals van het klantcontactcentrum, afdeling burgerzaken en de boa’s. 

https://www.movisie.nl/training/online-training-praten-over-huiselijk-geweld-kun-je-leren


22

Versterken Lokale Teams

Wat Wat hoort daarbij Aanbod Investering

Aanvullende basiskennis ▪ Kennis van geweldsdynamiek,  risicofactoren en 

geweldspatronen

- Intieme terreur

- Gezin in de stress

- Langdurige zorg

- Kindgedrag en opvoedstress

- Complexe conflictscheiding

▪ Kennis van specifieke geweldsvormen

▪ Problematiek en risicofactoren die 

samenhangen met HGKM

▪ Bestuurs- en strafrechtelijke interventies

▪ Op de hoogte van rechten en plichten ten 

aanzien van privacy en de AVG

▪ Kennis over impact (en veerkracht) HGKM

Aanvullend bij gezinnen met kinderen

▪ Basiskennis familie- en jeugdrecht (gezag en 

erkenning)

▪ Kennis van jeugdbeschermingsketen en Beter 

Samenspel

Training chronische stress (Social 

Force)

▪ 1 dagdeel fysiek of 

online

Training stress-sensitief werken (Social 

Force)

▪ 3 daagse training

Leerlijn huiselijk geweld en 

traumasensitief werken 

(Drakentemmers)

▪ Mini colleges en e-

learning

€ 100 gehele leerlijn

Tijd: onbekend

Training specifieke onderwerpen 

(trainingsbureau gefaciliteerd door 

GGD)

▪ 4 uur (met oefenen 

casuïstiek)

Iedereen  
Iedereen met klantcontact binnen de gemeente heeft een basiskennis van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling nodig. Dit zijn onder andere de professionals vanuit 

de lokale wijkteams WMO en Jeugd, alsmede WP&I. Maar ook de professionals van het klantcontactcentrum, afdeling burgerzaken en de boa’s. 

Professionals Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
Professionals in de lokale wijkteams die gericht zijn op het werken aan veiligheid hebben naast de basiskennis ook aanvullende kennis nodig. Er 

wordt gewerkt middels Signs of Safety.
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Professionals Huiselijk Geweld en Kindermishandeling - vervolg

Wat Wat hoort daarbij Aanbod Investering

Zicht houden op de 

veiligheid

▪ Kennis van de begrippen veiligheid (direct en stabiel)

▪ Veiligheid feitelijk in kaart te brengen 

(veiligheidsbeoordeling) met behulp van een 

veiligheidsinstrument (bijv. ARIJ, KOMPAS)

▪ In staat risico-inschatting te maken (bijv. ARIJ)

▪ Met het gezin een veiligheidsplan op te stellen (directe en 

stabiele veiligheid)

▪ Bespreken van geweld met alle betrokkenen 

▪ Sociale steunstructuur betrekken

Geïntegreerd in training Signs of 

Safety 

Let op: gebruik van een 

veiligheidsinstrument is niet 

geïntegreerd in Signs of Safety 

training

Signs of Safety 

(Routekaart naar 

Veiligheid) + Beter 

Samenspel

▪ Bespreken van huiselijk geweld in taal van het gezin

▪ Analyse van patronen in het gezin en de hulpverlening 

- 3 kolommen MET gezin en netwerk

▪ Veiligheidsplanning: gezin en netwerk begeleiden in het 

opstellen van eigen veiligheidsplan en haalbare 

eindsituatie. 

- Inclusief opvolgen en eventueel bijstellen. 

▪ Vragen stellen die krachten en veiligheid concreet maken 

en hoop creëren. 

▪ 3 huizen + woord en beeld
▪ Visie hebben en overbrengen over wat nodig is om HGKM 

te stoppen. 
▪ Voorzitten netwerk beraden
▪ Gesprekken met ieder uit gezin
▪ Kwetsbaar durven zijn (lerend)
▪ Kunnen analyseren 
▪ Positie innemen

▪ Autoriteit pakken: terugkomen op gemaakte afspraken, 

aangeven als men er niet aan voldoet, lastige vragen 

durven stellen etc.

Training Signs of Safety ▪ 2 dagen (basis)

Iedereen  
Iedereen met klantcontact binnen de gemeente heeft een basiskennis van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling nodig. Dit zijn onder andere de professionals vanuit 

de lokale wijkteams WMO en Jeugd, alsmede WP&I. Maar ook de professionals van het klantcontactcentrum, afdeling burgerzaken en de boa’s. 
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Iedereen  
Iedereen met klantcontact binnen de gemeente heeft een basiskennis van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling nodig. Dit zijn onder andere de professionals vanuit 

de lokale wijkteams WMO en Jeugd, alsmede WP&I. Maar ook de professionals van het klantcontactcentrum, afdeling burgerzaken en de boa’s. 

De aandachtfunctionaris Huiselijk Geweld 
Een aandachtfunctionaris (AF) is een belangrijke spil in de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. De AF heeft een brede kennis en is de ambassadeur in de 

organisatie. 

Wat Wat hoort daarbij Aanbod Investering

Deskundigheid HGKM ▪ Brede actuele kennis op het 

gebied van HGKM, in zowel het 

signaleren, feitelijk 

onderbouwen van de signalen, 

het duurzaam bewerkstelligen 

van veiligheid en 

gespreksvoering

▪ Kennis van de 

samenwerkingsafspraken met 

VTH en overige organisaties 

Algemene training nieuwe 

aandachtfunctionaris (GGD)

▪ 3,5 dagen (alle onderwerpen 

komen aan bod, incl. 

terugkomdag)

Follow-up (verdieping) bijeenkomsten 

(GGD)

▪ 1 dagdeel (2x per jaar)

Training AF HGKM

(LVAK)

▪ 3 dagen + 10 uur huiswerk

(gecertificeerd LVAK, SKJ en andere 

beroepsorganisaties)

€ 675,- per deelnemer

Ambassadeur in organisatie ▪ Adviseren en begeleiden van 

collega’s

▪ Adviseren van beleid en directie 

▪ Implementeren, hanteren en 

borgen van de meldcode

Geïntegreerd in algemene training 

aandachtfunctionaris (GGD en LVAK)

Professionele moed ▪ Bewust zijn van de angst die het 

oproept bij betrokkenen zowel 

professionals als niet 

professionals, veilige bedding 

creëren waarin men hierover 

durft te praten, ondersteunen 

in creëren moed om in deze 

spannende zaken te werken.

Geïntegreerd in algemene training 

aandachtfunctionaris (GGD en LVAK)

Iedereen  
Iedereen met klantcontact binnen de gemeente heeft een basiskennis van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling nodig. Dit zijn onder andere de professionals vanuit 

de lokale wijkteams WMO en Jeugd, alsmede WP&I. Maar ook de professionals van het klantcontactcentrum, afdeling burgerzaken en de boa’s. 



25

Versterken Lokale Teams

Bijlage 4 – Overzicht inkoopstructuren

Inkoopstructuren
Wat er vanuit een gemeente is ingekocht is bekend bij de beleidsmedewerkers of accounts van de gemeenten zelf. Vaak bij collega’s van de beleidsterreinen jeugd, 

WMO en soms ook van (Openbare Orde en) Veiligheid. Of de ingekochte hulp voldoende aansluit op wat door de centrumgemeenten is ingekocht moet je als 

beleidsmedewerker Huiselijk Geweld zelf zien te achterhalen bij je Jeugd-, WMO-en Veiligheidscollega’s. Regionale samenwerkingsverbanden omvatten niet op elk 

beleidsterreinen dezelfde indeling. Zo omvat Haaglanden voor huiselijk geweld 9 gemeenten en voor jeugd 10. Voor jeugd is de inkoop centraal georganiseerd vanuit het 

servicebureau H10. Hieronder een overzicht van een aantal relevante samenwerkingsclusters die van belang zijn om je eigen ingekochte hulp als gemeenten te kunnen 

achterhalen. Verder is het van belang dat je de manager van je lokale team met regelmaat bevraagd op hoe dekkend het aanbod is. Bespreek met je centrumgemeente 

of in het RBHG als er regionaal echt specifiek aanbod ontbreekt.

JEUGDHULP H10: indeling H1 Den Haag, H4 DWO CG Delft , H5 CG Zoetermeer (H9 HG Haaglanden plus Voorschoten)

Centrum Gemeente H1 (DH) H5 (Zoetermeer) H4 DWO (Delft) H5 

(Zoetermeer)

Gemeente Den Haag Rijswijk Wassenaar LV Zoetermeer Delft Pijnacker-

Nootdorp

Westland Midden 

Delfland

Voorschoten

Toegang jeugdhulp via 

lokale teams, o.a.

JMO-JH 

(onderdeel 

CJG)

JT CJG WIJZ JGH DS- JT 

& ST

KT SKT MT nvt

Overige (wettelijke) 

verwijzers

Huisartsen, jeugdartsen, GI’s, Rechterlijke Macht en VT

Servicebureau 

Jeugdhulp

Gezamenlijke aanbesteding (open house inschrijving, groeit alsmaar) en inkoop. Gemeenten besluiten zelf hoeveel ze afnemen, meestal via open eind bekostiging. Voor 

ingekochte producten zie : Productencatalogus - SBJH

Van alle (meer dan 150 ) aanbieders van jeugdhulp zijn er rond de 30 organisaties die door iedere gemeente worden ingekocht. Een heel groot deel van de totale 

middelen gaan naar aanbod van deze ongeveer 30 aanbieders. Het servicebureau Jeugdhulp kent alle details, maar vraag vooral je jeugdcollega’s wat voor jouw 

gemeente geldt. 

Naast preventieve producten GI’s ( producten BSS) ook CIT en expertiseteam (plaatsingstafel)

Ook uitvoering Jeugdbeschermings-maatregelen (OTS – UHP) (rechter bepaalt, gemeente betaalt) en hulp die vanuit jeugdreclassering noodzakelijk wordt gevonden 

(allebei via GI’s). Gemeente financiert ook door de rechter opgelegde ambulant (forensische) jeugd zorg (rechter bepaalt, gemeente betaalt), kan via jeugdstrafrecht of 

adolescentenstrafrecht gaan. 

Ook jeugd GGZ valt onder inkoop H10

https://sbjh.nl/productencatalogus/
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Inkoopstructuren – vervolg

WMO Indeling weer andere combinaties: H9 huiselijk geweld Haaglanden plus Voorschoten en Lansingerland)

H1 H4 H6 H6 H6 H4 H6 H4 H4 H6 H6

Inkoop via 

gezamenlijke 

inkoopconstructies

Den Haag Rijswijk Wassenaar LV Zoetermeer Delft Pijnacker-

Nootdorp

Westland Midden 

Delfland

Voorschoten Lansingerland

Toegang via lokale 

teams, oa 

JMO- WMO SWT WIJZ WIJZ WMO DS- ST KT SKT MT/ WMO nvt nvt

Ook voor de WMO geldt dat je beleidscollega’s inzicht kunnen geven in welke hulp is gecontracteerd, ingekocht of via subsidie verbonden is aan inzet in jouw 

gemeente. Voor de regionaal door centrumgemeenten ingekochte hulp op het gebied van huiselijk geweld vanuit DUVO zie bijlage 5

OVERIG RELEVANT

Medisch aanbod 1e

lijn, 2e lijn , 

Huisartsen, ziekenhuizen , paramedische zorg. Soms POJ ingekocht door gemeente als onderdeel lokaal team

NB huisartsen en jeugdartsen zijn ook wettelijke verwijzers voor aanbod jeugd

JGZ, GGZ , verslavingszorg , VG zorg (ZVW en/of WLZ en WZD ) NB vrijwillig plegeraanbod de Waag toegankelijk met verwijzing huisarts, wel eigen risico betalen, rest 

Zorgverzekering

Zorgkantoor 

Haaglanden

Den Haag Rijswijk Wassenaar LV Zoetermeer

Zorgkantoor WSD Delft Pijnacker-

Nootdorp

Westland Midden 

Delfland

Schiedam

Vlaardingen

Lansingerland

Landelijk gefinancierd 

Forensisch aanbod/ 

V&J algemene 

voorzieningen

V&J - Ifzo

Rechter bepaalt, J&V (DJI)  betaalt “verblijfslokaties” (onder andere PI’s, JJI’s en KVJJ’s) zie ook: Justitiabelen | dji.nl

Politie, 3RO (Reclassering Nederland, LdH-reclassering en SVG-reclassering (Fivoor)), OM, rechtbanken, gevangeniswezen

F-GGZ, VG-zorg of verslavingszorg die geïndiceerd worden door volwassen reclassering (3RO) en/of opgelegd worden als straf of maatregel of voorwaarde daarbij 

door de rechtbank (oa de Waag & Fivoor , maar ook bijv. deels beschermd wonen  )

Er zijn nog vele samenwerkingsverbanden in de regio. De woningmarktregio is dezelfde H9 als Haaglanden, arbeidsmarkt en onderwijs hebben weer andere indelingen. 

Voor de aanpak huiselijk geweld zijn bovenstaande het meest relevant.

https://www.dji.nl/justitiabelen
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Bijlage 5 – Overzicht ingekochte hulp

Hulpaanbod Huiselijk Geweld
Delft en Den Haag zijn de centrum gemeenten voor de aanpak huiselijk geweld in Haaglanden. Veel aanbod kopen ze regionaal in, soms trekken ze daarin op met 

centrumgemeenten uit andere regio’s dichtbij (Hollands Midden) of incidenteel zelfs met alle Centrum Gemeenten huiselijk geweld in Nederland. Soms hebben ze 

alleen voor de gemeenten waar zij de centrum gemeentelijke functie voor vervullen bepaald aanbod ingekocht, of hebben net andere accenten gelegd in hun inkoop 

aan eenzelfde partij. In onderstaand schema vind je wat, voor wie en samen met wie is ingekocht. Ook vind je terug wie de contactpersoon is die je er meer over kan 

vertellen. Het schema gaat van algemeen landelijk beschikbaar tot beschikbaarheid per centrum gemeentelijk cluster gemeenten.

Centrumgemeente 

(vanuit DUVO, 

soms eigen 

aanvulling CG of 

nog anders)

Den Haag, centrumgemeente Huiselijk Geweld voor: Delft, centrumgemeente huiselijk geweld 

voor:

Leiden en 

Gouda

Rotterdam Rest van de 

Centrum 

Gemeente

n in het 

land

Gemeenten Den 

Haag

Rijswijk Wassenaar LV Zoetermeer Delft Pijnacker-

Nootdorp

Westlan

d

Midden 

Delfland

Gemeenten 

Hollands 

Midden

Rotterdam 

Rijnmond

Alle 

gemeenten

LKHA Landelijk knooppunt huwelijksdwang en achterlating. Georganiseerd door Den Haag, ondergebracht bij Vrouwen Opvang Den Haag 

(Perspektief), via interne opdracht namens en ten behoeve van 35 centrumgemeenten VO/HG en ministeries VWS en BZ. (Info voor de hele 

regio via CG DH: Manon Pont). Financiering deels VWS, deels Buitenlandse Zaken, deels DUVO)

Mannenopvang Door Den Haag (één van de zes Centrum Gemeenten die dat doet) ingekocht ten behoeve van casussen uit het hele land, namens de 35

CG’s. Uitvoering door Perspektief. Er zijn zes mannenopvanglocaties in het land. Inkoop voor regio Haaglanden zeven plekken. Veelal 

mensenhandel klanten (Info voor de hele regio via CG DH: Manon Pont)

Den 

Haag

Rijswijk Wassenaar LV Zoetermeer Delft Pijnacker-

Nootdorp

Westlan

d

Midden 

Delfland

Gemeenten 

Hollands 

Midden

CSG Zuid-Holland GGZ Rivierduinen verzorgt dit voor gemeenten Haaglanden én Hollands Midden. Betaald uit DUVO Haaglanden & 

DUVO Hollands Midden (opdracht door de vier centrumgemeenten Den Haag, Delft, Leiden en Gouda) 

Info via: Manon Pont (Den Haag); Franciska Ederveen (Delft), Leiden (Anita van Zeijl), Gouda (Kristine Evertz)



28

Versterken Lokale Teams

Hulpaanbod Huiselijk Geweld - vervolg

Den Haag Rijswijk Wassenaar LV Zoetermeer Delft Pijnacker-

Nootdorp

Westland
Midden Delfland

Veilig Thuis Haaglanden Deelnemers bijdrage aan Gemeenschappelijke Regeling plus DUVO (zaken rond advies en melden VT meldcode radarfunctie) 

Gemeenschappelijke Regeling GGD- VT Haaglanden.

Advisering middels Ambtelijke Advies Commissie (AAC) VTH van de GR GGD en VTH 

Iedere gemeente betrokken, meer info: Manon Pont & Franciska Ederveen

Deel gefinancierd uit DUVO, deel door gemeenten zelf (deelnemersbijdrage)

GGD Programmamanagement GIA, programmamanagement Regiovisie en projectleiderschap GGD onderdelen 

Werkplan Seksueel geweld; Werkplan Schadelijke praktijken; Aandachtspunt ouderenmishandeling monitoring vanuit programma/ 

projectleider GGD

Aansturing regionale thema’s vanuit CG Den Haag (mede namens Delft). Info: Manon Pont

MDA++ Veilig Thuis Haaglanden en Zorg-en Veiligheidshuis Haaglanden verzorgen toegang, procesregie en projectleiderschap; Uren 

expertpool worden betaald voor Parnassia Groep (Brijder/Youz); De Waag; MEE en Perspektief. 

Info bij: Manon Pont & Franciska Ederveen

NB!! Gemeenten leveren uit eigen formatie casusregie (moet intern structureel geld voor geregeld worden binnen de gemeenten zelf/ 

vasthouden zolang als nodig). Let op! Consequenties gezinnen langdurig volgen: inrichting en capaciteit

Loket HG Perspektief

(Voorheen bureaudienst)

• Toeleiding tot vrijwillige hulpverlening bij Schadelijke Traditionele Praktijken, Stalking (al dan niet met aanpak AWARE) en 
ernstig escalerende huiselijk geweld zaken (code rood)

• Screening (650 totaal) van de cliënt op basis van het RIHG en in geval van code rood plaatsing in Vrouwen Opvang
• Toeleiding naar zowel regionale als landelijke (nood)opvang, middels bemiddeling en plaatsing 
• Laagdrempelige toegang bieden tot informatie, advies, consult met betrekking tot de huiselijk geweld en opvang voor 

zelfmelders en ketenpartners 
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Hulpaanbod Huiselijk Geweld - vervolg

NB!! Vanaf hier verschil 

binnen de regio 

Haaglanden

Den Haag Rijswijk Wassenaar LV Zoetermeer Delft Pijnacker-

Nootdorp

Westland Midden 

Delfland

Voor alle onderdelen in deze kolom geldt: Info via Manon Pont Voor alle onderdelen in deze kolom geldt: Info via 

Beleidsmedewerker CG Delft

GGD Werkplan Geweld in afhankelijkheidsrelaties Haagse regio  

Jaarlijks vastgesteld via Centrumgemeente, met input van regiogemeenten

Werkplan Geweld in afhankelijkheidsrelaties voor DWO 

Jaarlijks vastgesteld via Centrumgemeente, met input van 

regiogemeenten

Loket HG Perspektief Eerste 6 weken hulp en ondersteuning bij opvang en of ambulante 

begeleiding (300 trajecten totaal)

NB!!

In de Haagse regio moeten de gemeenten na 6 weken zelf een maatwerk 

arrangement uit de WMO toekennen om de hulp na zes weken te kunnen 

laten doorlopen

Begeleiding voor alle systeemleden tijdens crisisplaatsing.

NB!!

In de Delftse regio is de hulp niet aan 

maatwerkarrangementen van de regiogemeenten 

gekoppeld, maar via de subsidie aan Perspektief door CG 

Delft vanuit de DUVO gefinancierd

Ambulante VO Perspektief Ambulant team HG Perspektief eerste 6 weken, 300 trajecten

In de Haagse regio ook hier na 6 weken mwa-wmo vanuit regiogemeente 

zelf nodig voor voortzetten hulp. Denk aan (on)mogelijkheden financiering 

systeembegeleiding via je WMO- MWA

Ambulant team HG Perspektief: 6 tot 9 maanden 

vrijwillige, intensieve, gespecialiseerde, systeemgerichte 

inzet gericht op stoppen HG. 

Gemiddeld 35 trajecten op jaarbasis
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Hulpaanbod Huiselijk Geweld – vervolg

Den 

Haag

Rijswijk Wassenaar LV Zoetermeer Delft Pijnacker-

Nootdorp

Westland Midden 

Delfland

UITLEG

AWARE 25 kastjes (gefinancierd door directie Veiligheid Den 

Haag)

Traject ambulant (Perspektief) na 6 weken door 

gemeente via WMO-mwa te financieren

NB!! (let ook hier op systeemindicatie!!)

3 kastjes 

3 trajecten (gemiddeld 6 maanden) ambulant 

Perspektief uit opdracht CG 

Toegang tot AWARE gaat voor 

de hele regio via Perspektief, 

die vervolgens toetst in het 

weegoverleg van het Zorg- en 

Veiligheidshuis Haaglanden

Inzet bij 

Huisverboden

Regionaal: VTH coördinatie & meldkamer HWW (24/7 oproep regionale uitvoeringspartners)

Wijkz/Kwadraad (gezamenlijke poule) & CIT: piket buiten kantooruren heel Haaglanden

CIT: alleen indien 18-ers betrokken zijn in een systeem waar een tijdelijk huisverbod is ingezet

Het huisverbod is een 

bestuursrechterlijke maatregel 

waarbij altijd ook ambtenaren 

van de afdeling veiligheid als 

adviseur van de burgemeester 

zijn betrokken rondom de 

verlenging van 10 naar 

maximaal 28 dagen

Wijkz

hulpverl

achterbl

ijvers

Kwadraad 

hulpverlening achterblijvers

Perspektief (gericht op zowel achterblijver(s) als 

uithuisgeplaatsten)

Tot 10 dagen, bij verlenging tot 28 dagen voor 

(opstarten) hulp aan achterblijvers

80 trajecten op jaarbasis

Reclassering HV uithuisgeplaatsten

300 trajecten op jaarbasis 

Reservering budget vanuit DH vanuit crisisorganisatie 

voor hotelkosten

ICM (voorlopig voor 

2 jaar)

VVT Perspektief,  

NB!! Gemeenten leveren complementair uit eigen formatie iemand uit lokaal team om direct 

samen, voorzien van lokale kennis, op te kunnen trekken in een casus. Rol medewerker lokaal 

team: samen optrekken met ICM-er, verzorgen indicaties eventueel benodigde WMO en/of 

jeugdhulp inzet, lokale kennis, informatie-uitwisseling, ”vasthouden” als ICM stopt, etc

Aanmelden ICM loop in eerste 

instantie via de pool van het 

Tijdelijk Huisverbod en is 

bedoeld voor huishoudens aan 

wie met herhaling een 

huisverbod is opgelegd. ICM 

wordt ingezet in de acute fase.

GGZ Delfland DOEL (Ouder- en) kind trainingen: verwerking en 
empowerment voor bewoners van de Vrouwen 
Opvang (1,5- 18 jaar; totaal 7 trainingsreeksen van 
8 bijeenkomsten)
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Bijlage 6 - Lokale opgaven 
Onderstaand schema biedt inzicht in de opgaven van de lokale gemeenten. Het overzicht is bedoeld te inspireren in het gezamenlijk optrekken en good practices uit te wisselen.  
X = opgenomen in (concept)plan

✓ = gestart (met uitwerken en/of implementeren)

= voldoende ingericht

Thema’s Kwaliteitskader Gemeentelijke organisatie Professionals in de lokale teams Hulpaanbod Samenwerking 
met Veilig Thuis

Onderwerp (Concept) 
plan

Integraal 
werken + 
capaciteit

Inrichting
lokaal team

Kernbegrippen Meldcode Positionering 
AF

Regie op 
veiligheid

Instrument 
beoordeling 
veiligheid

Borgen kennis 
en expertise

Verstevigen 
hulpaanbod

Samenwerking 
Veilig Thuis 
Haaglanden

Ondersteunings
vraag

Gemeente

Delft ✓ X X ? X X X X X X X
Meedenken en 
vraagbaak

Den Haag
✓

Vastgesteld
✓ ✓ ✓ ✓ X ✓ ✓ ✓

Regionaal 
meeliften

✓

Regionaal inzicht 
tekorten 
hulpaanbod.

Leidschendam-
Voorburg

✓

Projectplan
✓

Prioriteit
✓

✓ X X
Prioriteit

✓
X X X krul

Ondersteunen 
voortgang

Midden 
Delfland

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

voor MT
✓ X ✓ ✓

Overzicht en 
duiden, 
voortgang

Pijnacker-
Nootdorp

Acties 
opgepakt

✓ krul ✓ krul krul krul X krul krul ✓

Vraagbaak met 
regiokennis

Rijswijk ✓ ✓ ✓ X X X ✓ X X ✓

Steun bij wat er 
nog op de lokale 
teams afkomt

Wassenaar ✓ X X X X X X X X
Blijvend aanjagen

Zoetermeer
✓

X X X krul X X X
Overzicht en 
duiden

Westland
Acties 

opgepakt
✓ ✓ ✓

Vraagbaak, 
Aanjagen
verbinding 
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