
Onder de noemer MDA++ (voluit: Multidisciplinaire Aanpak ++)  
werken organisaties op het gebied van zorg, hulpverlening,  
politie en justitie samen om huiselijk geweld en mishandeling  
van kinderen en ouderen te voorkomen en te stoppen. 

• een (lange) geschiedenis  

 van meldingen en hulpverlening 

• betrokkenheid van zorg en justitie 

• een structureel onveilige situatie 

• acute onveiligheid met ernstig geweld 

• kinderen in het gezin 

• een combinatie van problemen,  

 bijvoorbeeld psychiatrische  

 problemen, verslaving  

 en schulden

Bij structureel geweld in afhankelijkheidsrelaties zoeken we samen naar de beste oplossing. Het MDA++ is een 

succesvolle aanpak waarin alle betrokkenen, inclusief het gezin zelf, systeemgericht samenwerken. Samen kunnen we 

snel beslissen en doorpakken. We gaan net zolang door totdat patronen zijn doorbroken en iedereen veilig verder kan.  

Iedereen weer veilig verder

Slechts een klein deel van de meldingen komt in aanmerking voor MDA++.  
In de beoordeling kijken we onder andere naar de volgende criteria:

Als vast team van specialisten helpen we mee zolang het nodig is. We werken samen met het gezin en met iedereen die bijdraagt 

aan het oplossen van de problemen. Daarbij is in elk geval een medewerker van het gebiedsteam. We maken samen een plan, 

voeren dat uit en monitoren de resultaten. De bijeenkomsten van het team staan onder leiding van de voorzitter. De regiehouder is 

het vaste aanspreekpunt voor het gezin.

• kinderen 

• ouders  

• (ex-) partners 

• familie

SAMEN MAKEN WE EEN PLAN  
EN VOEREN WE DIT UIT

•  gebiedsteam •  hulpverlening  

•  school  •  (gezins)voogd  

• reclassering 

De voorzitter leidt het gesprek, houdt het overzicht, zorgt 

ervoor dat iedereen gehoord wordt en dat er besluiten 

worden genomen waar iedereen zich aan kan verbinden. 

De voorzitter is onafhankelijk, in die zin dat zij de belangen 

van iedereen in de gaten houdt.

De voorzitter is sparringpartner voor de deelnemers van  

het team en bevordert de onderlinge samenwerking. 

De regiehouder zorgt ervoor dat professionals, sociaal netwerk en het gezin goed 

samenwerken bij de uitvoering van de afspraken. De regiehouder is de vaste 

contactpersoon van het gezin en houdt zicht op de veiligheid. De regiehouder 

houdt het overzicht en kent de actuele stand van zaken tijdens de bijeenkomsten 

van het MDA++. In de meeste gevallen is de regiehouder een medewerker van 

het gebiedsteam of gecertificeerde instelling. 

Wie zich in een onveilige situatie bevindt, heeft geen aandacht en tijd voor behandeling van  

zijn problemen. Daarom werken we eerst samen aan directe veiligheid. Dat doen we volgens  

de visie gefaseerde ketenzorg. Met risicogestuurde en herstelgerichte zorg pakken we vervolgens  

de oorzaken van de onveiligheid aan.

Eerst directe veiligheid dan de rest
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Onderzoeker

GZ Psycholoog

→ Een vast team met vertrouwde gezichten geeft continuïteit in de aanpak. 

→ Experts uit verschillende disciplines. 

→ Aanbod op maat. 

→ We werken samen met de gezinnen aan doelen  

 die voor hen van belang zijn. 

→ Ook kinderen hebben een stem aan tafel. 

→ Niet vrijblijvend: iedereen houdt zich aan het plan. 

→ Er is altijd een regiehouder die overzicht houdt en verbindingen legt. 

→ We brengen alle informatie samen en werken daardoor efficiënt. 

→ We laten pas los als de situatie duurzaam veilig is  

 (een jaar geen incidenten).

Rolien Tolsma - tolsma.r@regiecentrumbv.nl - 06 22237415 

Narda Bergsma - bergsma.n@veiligthuisfriesland.nl - 058 2333777

Een aanpak die werkt!

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

Voor meer informatie over het MDA++ of het opzetten  
van een MDA++ zijn bouwstenen ontwikkeld

Advies? Meer weten?

Hermelding van geweld sterk  
afgenomen: 10% bij MDA++ ten 
opzichte van 44% bij Veilig Thuis

Landelijke voorloper  
met 10 jaar ervaring

Friese gemeenten geloven in de aanpak.  
Er is regionale subsidie beschikbaar gesteld. 
voor 60 nieuwe aanmeldingen per jaar.

• Totaal meldingen  
 Veilig Thuis 4244 
 
• Voorwaarden gesteld  
 voor vervolg 609 
 
• Onderzoek door  
 VT 727

2020

Ervaringsgegevens tot nu toe in diverse regio’s:  
1%- 4% meldingen VT vraagt om MDA++

MDA++
1-4%

IN 7 STAPPEN NAAR EEN VEILIGE SITUATIE!

MELDING
Bij Veilig Thuis. 

1. 

2. 

ANDERE AANPAK

VEILIG VERDER
Is er langer dan een jaar 
geengeweld gemeld? Zijn de 
risico'sbeheersbaar? Kan iedereen 
zich weer gezond ontwikkelen? 
Dan stopt het MDA-team met zijn 
werk.

7. 

1

BEOORDELING
Door Veilig Thuis. 
Komt een een gezin in 
aanmerking voor MDA++?

2

3 KENNISMAKING
Kennismaken, werkwijze uitleggen 
en bespreken wat er nu nodig is om 
de veiligheid te herstellen.

3. 

ONDERZOEK EN ANALYSE
Veilig Thuis doet onderzoek. Bestaande informatie wordt samen- 
gebracht en geanalyseerd. Zo nodig wordt er meer onderzoek  
gedaan zoals lichamelijk onderzoek, trauma-screening of 
politieonderzoek.

44. 

5 PLAN VAN AANPAK
Wat willen we bereiken? Wat is 
daarvoor nodig en hoe gaan we dat 
doen? We maken afspraken over wie, 
wanneer, wat doet. 

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 periode voor, tussen en na de MDA++ overleggen 
houdt de regiehouder de samenwerking in de gaten 
tussen de betrokken partijen. Zij legt de verbinding en 
bevordert de voortgang. Wanneer nodig neemt de 
regiehouder tussentijds contact op met de voorzitter  
van het MDA++. 

Intersectoraal

 Specialistisch

https://vng.nl/artikelen/tools-programma-ghnt

