
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Directe veiligheid: eerst samenwerken aan veiligheid. De focus ligt op het 

maken van veiligheidsvoorwaarden en -afspraken en 

eventuele consequenties voor niet nakomen van deze 

veiligheidsafspraken 

Risicogestuurde zorg:  vervolgens werken aan de risicofactoren die de 

onveiligheid in stand houden (denk aan verslaving, 

psychiatrie, etc.) 

Herstelgerichte zorg:  gericht op herstel en het verwerken van ervaringen van 

geweld en onveiligheid 
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Kleinjan & Roovers 

Een multidisciplinaire aanpak voor complexe en structurele vormen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling 
Om de cirkel van geweld en verwaarlozing blijvend te doorbreken is het noodzakelijk dat er multidisciplinair en systeemgericht wordt 

gewerkt. Deze veranderstrategie is gebaseerd op de visie dat we eerst samenwerken voor veiligheid, en vervolgens samenwerken om 

de oorzaken die ten grondslag liggen aan de onveiligheid aan te pakken via risico gestuurde en herstelgerichte zorg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 
MDA++ staat voor de multidisciplinaire aanpak van 
meervoudige en complexe vormen van 
kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel 
geweld. De aanpak is bovendien intersectoraal (+) en 
specialistisch (+) met als doel het stoppen van geweld en 
herstel van veiligheid. Essentieel bij deze aanpak is 
samenwerking met alle betrokkenen en hun sociale 
netwerk, zodat specialismen samenkomen en 
systeemgericht wordt gewerkt. 
 

 
Uit onderzoeken van VJI (2013) en Trimbos Instituut 
(2014) blijkt dat de aanpak in gezinnen waarin sprake is 
van ernstige en complexe vormen van geweld niet heeft 
geleid tot de gewenste resultaten. De samenwerking 
tussen zorg- en veiligheidsketen laten nog teveel 
knelpunten zien. Bij een MDA++ maken professionals 
(zorg en justitie) -met het gezin- een gezamenlijk plan. 
Deze wordt doelgericht en in samenhang met elkaar 
afgestemd en uitgevoerd en systeemgericht opgepakt. 

 

MDA++ doorontwikkeling West-Brabant 2019-2021 
Multi Disciplinaire Aanpak +Specialistisch en +Intersectoraal op gebied van complexe vormen van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel geweld  

 
Waarom MDA++? 

 

Wat is MDA++? 

Visie op gefaseerde aanpak 

DOORONTWIKKELING MDA++ IN REGIO WEST-BRABANT 

 

Directe veiligheid 
middels veiligheidsplan 
Stabiele veiligheid 
o.b.v. risicogestuurde 
zorg; aanpak oorzaken 
van geweld 
Herstel van gevolgen 
gericht op herstel, 
ontwikkeling en 
participatie 

Gedurende het hele proces focus 
op veiligheid 

VEILIGHEIDSPLAN 

RISICO 

GESTUURDE 

ZORG 

HERSTEL 

GERICHTE 

ZORG 

Samenwerking justitie- en zorgpartners  

In kader van MDA++ is afstemming en samenwerking tussen 
justitie- en zorgpartners essentieel. Het versterken van deze 
samenwerking leidt tot een meer doelgericht en samenhangend 
plan voor gezinnen om geweld te doorbreken. Doel is samen 
werken aan directe veiligheid en acties veilig, snel en 
doeltreffend in te zetten.  Dit leidt tot de volgende 3 
deelprojecten: 

Uitvoeringspraktijk MDA++ 

De uitvoeringspraktijk van MDA++ moet verder doorontwikkeld 
worden. Het Interventieteam is een vorm van MDA++, echter nog 
alleen gericht op huiselijk geweld en niet op acute situaties. 
Daarnaast is de verwachting dat preventief inzet van huisverbod 
ondersteunend kan zijn aan de uitvoeringspraktijk van MDA++.  
Dit leidt tot de volgende 3 deelprojecten: 

 

① Interventieteam 
Het Interventieteam is een trans-organisatorisch team met als 

doel het doorbreken van (intergenerationeel overdracht van) 

structureel geweld in situaties waar reguliere interventies 

onvoldoende effectief zijn gebleken. Doel is de aanpak uit te 

breiden naar kindermishandeling. 
 

② Acute onveiligheid 
Doel is een dekkend aanbod van MDA++ op acute onveilige 

situaties op gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling in 

regio West-Brabant.  
 

③ Preventief Huisverbod 
Onderzoeken op welke wijze huisverboden sneller en vaker 

ingezet kunnen worden en deze ondersteunend zijn in MDA++ 

① Huiselijk Geweld Overleg en Scenarioteam 

Seksueel Geweld 
Doel is een verstevigde samenwerking met ketenpartners op 

gebied van MDA++ en sneller in samenspraak met direct 

betrokkenen inzet van hulp in complexe zaken. 

 

② Actieoverleg  Veilig Thuis en Justitiepartners 
In overleg de effectiviteit in complexe zaken van de eerste 
(gezamenlijke) interventies vergroten en komen tot een 
interdisciplinair en tactisch plan om onveiligheid te doorbreken. 
 

③ Samenwerken bij Strafbare kindermishandeling 
Samenwerking versterken bij interventies in het kader van 

strafbare kindermishandeling, zoals bij letsel of uitlatingen van 

een kind. 

 
    Politie  Reclassering   Ziekenhuis (Crisis)opvang 
Veilig Thuis   GGZ   Gecertificeerde Instellingen  Veiligheidshuis LECK, NFI  
Specialistische zorg   GGD  Raad voor de Kinderbescherming Lokaal veld; wijkteam/jeugdteams 
Openbaar Ministerie 

 

Aansluiting programma’s 

 Programma GHNT; actielijn 2 

 Ontwikkelagenda Veiligheid voorop; 

netwerk zorg/straf 

 Geïntegreerde crisiszorg West-

Brabant 

 
De MDA++ is met name voor die gezinnen waar sprake is van structurele onveiligheid door (seksueel/ huiselijk) geweld of kindermishandeling in combinatie 
met problemen op meerdere leefgebieden (verslaving, psychiatrie, financiën, etc.) die een hoog risico vormen op herhaling van geweld. De situatie is dusdanig 
complex dat reguliere interventies onvoldoende effectief zijn gebleken. Gedurende het traject is traumascreening en daarop aansluitend behandelaanbod 
aangewezen indien dit voor het realiseren van veiligheid nodig blijkt. Bij acute geweldsescalaties is directe interventie essentieel. Kenmerken:  

 Hoog risico op herhaling van geweld  
 Problemen op meerdere leefgebieden 
 Reguliere interventies blijken onvoldoende effectief / geen vooruitgang 

 

Voor wie is MDA++? 

Partners 

 
MDA++ CRITERIA REGIO ZEELAND 
Mate en ernst is groot,  bijvoorbeeld:: 

 Permanente dreiging van onveiligheid en/of chronisch (seksueel) geweld of 
verwaarlozing  

 Veelvuldig gebruik van geweld (meer dan één keer per maand) 

 Kans op voortduren en herhaling van geweld is groot (>50%) 
 

Problematiek op meerdere leefgebieden, bijvoorbeeld: 

 Huisvesting 

 Werk en inkomen 

 Persoonlijk functioneren: verslaving, psychiatrie, etc. 
 

Geen vooruitgang / langdurig geen vooruitgang of oplossingen in zicht  
Bijvoorbeeld: schijnmedewerking 
 

Onvoldoende progressie  
Bijvoorbeeld: er is eerder (meervoudige) hulpverlening ingezet en dit leidt tot 
onvoldoende progressie) 

 

Doelgroep en criteria MDA++ 
De doelgroep van MDA++ is zeer beperkt, slechts 1% tot 4% van de meldingen bij Veilig Thuis 

vraagt om MDA++ (bron: GHNT; februari 2020). Het gaat dan ook om die gezinssystemen waarbij 

sprake is van structureel geweld, veelvuldig recidive in combinatie met problemen op meerdere 

leefgebieden. 

 

Aanmelden? 

Alle professionals kunnen een casus aanmelden voor MDA++ als blijkt dat sprake is van structureel geweld en veelvuldig 

recidive in combinatie met problematiek op meerdere leefgebieden en reguliere inzet maximaal is beproefd. Doel is het 

doorbreken van structureel geweld en onveiligheid voor betrokkenen.  

Contact voor advies of (aan)melding? 
Bel Veilig Thuis Zeeland of stuur een mail naar: Procesondersteuning@veiligthuiszeeland.nl  
 

6 UITGANGSPUNTEN  
1. Focus op veiligheid 

2. Samen mét betrokkenen, 

tenzij… 

3. Aanpak is intersectoraal (+) en 

specialistisch (+) 

4. Systeemgericht, integraal en 

duidelijke regie en mandaat 

5. Basishouding: 

oplossingsgericht en lerend 

ontwikkelen 

6. Informatiedeling volgens 

transparantiebeginsel 

 

FACTSHEET  

mailto:Procesondersteuning@veiligthuiszeeland.nl


 

 
 

 

1.Aanmelding 

en triage 

2. Intake en 

analyse 

4. Uitvoering 

Handelingsplan 
5. Afsluiting 

 
 

 
 

  

Veilig thuis ontvangt 

aanmeldingen via Veilig 

Thuis en/of andere 

professionals/ ketenpartners 

De aanmeldingen worden 

getoetst op MDA++ criteria.  

Betrokkenen worden 

geïnformeerd  

 

VT verrijkt informatie 

 

Toeleiding MDA++: 

 Triageteam MDA++ óf 

 Actieoverleg (bij 

samenloop straf/zorg) 

 Afweging inzet IPC 

(problematiek straf, zorg 

én bestuur) 

 

BESLUIT: MDA++ casus 

AANSTELLEN: casus- en 

procesregisseur MDA++ 

 

 

Casus- en procesregisseur 

maken afspraken over intake en 

analyse: wat is gebeurd, welke 

acties hebben resultaat gehad, 

wat kan worden ingezet, wat 

wordt de taakverdeling 

Afstemmen met 

procescoördinator betreffende 

gemeente 

Optioneel: consult Expert  

Contact met alle 

directbetrokkenen,  

voeren van eerste gesprek; 

motiveren voor hulp 

Inzicht in hulpverleningshistorie 

Nagaan leefgebieden 

Samenstelling expertiseteam 

MDA++ bepalen  

 

Na intake/analyse wordt het 

expertiseteam  MDA++ 

vormgegeven/ingericht 

De concrete casus wordt aan 

het expertiseteam 

voorgelegd met een 

concrete vraagstelling voor 

een verdiepende analyse 

Focus op veiligheid en 

systeemgericht werken 

staan hierbij centraal 

Kennisexperts worden op 

thema uitgenodigd 

Mandaat is noodzakelijk 

voor het inzetten van 

versnelde interventies alsook 

het voeren van (keten)regie 

 

 

Toetsen in hoeverre hulp 

/ behandeling  leidt tot 

afname onveiligheid 

 

Borgen van 

(veiligheids)afspraken; 

signaleringsplan 

 

Afronden, afschalen en 

afsluiten inclusief 

afspraken over vervolg  

 

Afsluitgesprek met 

directbetrokkenen, 

optioneel samen met 

expert (psycho-educatie) 

 

Afspraken inbreng 

expertiseteam (wanneer 

móet casus weer worden 

ingebracht in 

expertiseteam) 

 

 

 

 

 

 

3. Verdiepende 

analyse en aanpak 
Intersectoraal & 

specialistisch 

 

Gericht op directe veiligheid 

 Onveilige situaties bepalen 

 Veiligheidsvoorwaarden  

 Veiligheidsafspraken  

 Bepalen hulp en kader 

 Bepalen consequenties niet 

nakomen van afspraken 

Gericht op risicogestuurde zorg 

 Hulp gericht op 

risicofactoren met grootste 

impact op onveiligheid 

 

Gericht op herstel 

 Verwerken ervaringen 

geweld/ onveiligheid 

 Leidt hulp/ behandeling 

tot afname onveiligheid 

Focus houden op veiligheid 

HANDELINGSKADER: 3 pijlers van handelen door MDA++ 

regisseurs gedurende de aanpak: 

1. Outreachend: zorgvuldig aansluiten en afstemmen bij de ander 

2. Systeemgericht: problemen en risico’s worden vanuit 

systemisch perspectief benaderd 

3. Oplossingsgericht: accent wordt gelegd op kwaliteiten en doen 

wat werkt 

 

 Outreachend 
 

 MDA++ ZEELAND 

Aanpak Structureel Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

Systeem 

gericht 

Handelingsplan MDA++ 

aanscherpen en aanvullen 

 

Bieden van ondersteuning 

en begeleiding naar hulp, 

bemiddeling waar nodig 

(motiveren voor hulp) 

 

Uitvoering handelingsplan 

MDA++ en inzet van 

(integrale) hulp / 

interventies  

 

Voortgang overleggen mét 

betrokkenen en 

hulpinstanties – effect op 

veiligheid toetsen  (o.a. 

familienetwerkberaad) 

 

 

 

 

 Oplossings 

gericht 
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