
SAMEN VEILIG VERDER

Als er grote zorgen zijn over de situatie bij jouw thuis, zetten we MDA++ in. Je hebt het gevoel dat je klem zit. Vaak is er ruzie of zijn er 

geldproblemen of is er een echtscheiding. Door geweld, verslavingsproblemen en gevaar is het thuis niet veilig. 
 

Het loopt soms uit de hand en vaak is de politie erbij gehaald. Ook is er meestal al van alles geprobeerd om de problemen op te lossen. 

Maar niets heeft echt geholpen. Je hebt vaak al met veel hulpverleners en instanties te maken gehad en bent het overzicht kwijt.

Na een melding bij Veilig Thuis onderzoeken zij de situatie in jouw of jullie gezin. Gaat het om ernstige problemen die 

al lang duren? Heb je al veel hulp gehad maar wordt de situatie niet beter? Veilig Thuis kan dan beslissen om het team 

van MDA++ in te schakelen. De mensen in dit team zoeken samen met jou en met anderen naar de beste oplossing. 

En helpen jou om de juiste hulp in te schakelen. We blijven net zo lang helpen tot iedereen zich weer veilig en gezond 

kan ontwikkelen en verder kan met zijn of haar leven.

Jij of iemand die je kent heeft te maken met huiselijk geweld of (kinder)mishandeling.  
De situatie thuis is al een tijd onveilig. Wij gaan je helpen om daar iets aan te doen.  
Wie wij zijn? MDA++ (voluit: Multidisciplinaire Aanpak++), een samenwerking van organisaties 
op het gebied van zorg, hulpverlening, politie en justitie. Samen met jou zorgen we dat het 
geweld stopt. En dat iedereen in het gezin, kinderen en volwassenen, zich weer veilig en  
gezond kan ontwikkelen en verder kan met zijn of haar leven.

Wij helpen als het onveilig is en de problemen ingewikkeld zijn.

Het MDA++ bestaat uit een vast team specialisten. Daarnaast betrekken we de mensen die nodig zijn bij de oplossing  

van jullie probleem, de flexibele schil. Jij als ouder of als kind bent onderdeel van dat team. We praten met jou en de mensen  

die je kennen. Samen beslissen we wat er nodig is om de situatie te veranderen. 

• kinderen 

• ouders  

• (ex-) partners 

• familie

WE WERKEN SAMEN AAN 
EEN OPLOSSING

•  Gebiedsteam  

•  hulpverlening  

•  school   

•  (gezins)voogd  

• reclassering 

FLEXIBELE SCHIL  
ONDER ANDERE:

GEZIN

VAST TEAM SPECIALISTEN

Kinderarts Psychiatrisch  
verpleegkundige 
/ systeem therapeut 

Sociaal Psychiatrisch  
Verpleegkundige  
verslavingszorg

Specialist zedenzaken,  
huiselijk geweld en 
kindermishandeling

Onderzoeker GZ Psycholoog

→ Een vast team met vertrouwde gezichten én met veel ervaring. 

→ Iedereen die mee kan helpen aan een oplossing doet mee.  

→  We maken een plan dat precies past bij jou en je gezinsleden. 

→ We werken samen met jou en je gezinsleden en luisteren  

 naar de ervaring en informatie die jij geeft. 

→  Ook kinderen denken en doen mee. 

→  De aanpak is niet vrijblijvend: iedereen houdt zich aan het plan. 

→  Er is altijd één duidelijk aanspreekpunt voor jou en je gezinsleden. 

→  Dingen gebeuren niet dubbel, zodat het niet onnodig zwaar wordt  

 gemaakt voor jou en je gezinsleden. 

→ We laten pas los als de situatie echt veilig is voor iedereen  

 (een jaar geen incidenten).

Zo pakken we het aan!

We laten pas los als iedereen zich gezond kan ontwikkelen  
en weer veilig verder kan leven!

Herhaling van geweld  
sterk afgenomen:  
10% t.o.v. 44% bij Veilig Thuis

We lopen voorop in 
Nederland en hebben  
10 jaar ervaring

Om jullie goed te helpen, is het uit- 
wisselen van gegevens tussen betrokkenen 
van belang. Welke informatie dat is, bepalen 
we samen.

IN 7 STAPPEN NAAR EEN VEILIGE SITUATIE!

MELDING
Bij Veilig Thuis. 

1. 

2. 

ANDERE AANPAK

VEILIG VERDER
Is er langer dan een jaar geen geweld 
geweest? Zijn er geen grote risico's 
meer? Kan iedereen zich weer gezond 
verder ontwikkelen? Dan stopt het  
MDA++ team met zijn werk. 

7. 

1

BEOORDELING
Veilig Thuis bekijkt of jullie 
in aanmerking komen 
voor MDA++.

2

3 KENNISMAKING
We starten altijd met een kennismaking. 
Wat kunnen we van elkaar verwachten? 
Hoe gaan we samen zorgen dat het 
weer veilig wordt bij jou thuis?

3. 

ONDERZOEK EN ANALYSE
De onderzoeker van Veilig Thuis bespreekt met jullie wat er  
aan de hand is. We verzamelen samen met het gezin informatie  
die al bekend is. Soms doen we nog extra onderzoek om  
de problemen echt goed te kunnen begrijpen.

44. 

5 WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Wat is belangrijk voor jullie, en wat 
kan wel even wachten? Wie gaan aan 
de slag, wanneer? Het plan is van ons 
samen. Iedereen houdt zich aan de 
afspraken, anders werkt het niet.

5. 

MONITOREN

6

6. 
Gaat het de goede kant op? is het 
geweld gestopt? Wat moet anders?

Er is altijd een vervolg afspraak 
ingepland totdat we met elkaar 
hebben besloten dat er sprake is 
van duurzame veiligheid. 

Patroon nog niet doorbroken? 
Terug naar stap 5.

7

UITVOEREN (5 T/M 7)
In de tijd tussen de MDA++ overleggen houdt  
de regiehouder in de gaten of alles gaat zoals  
we hebben afgesproken. Doet iedereen wat hij  
moet doen? Als het niet goed loopt trekt hij aan  
de bel. Hij is voor het gezin het aanspreekpunt.


