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Omschrijving doelgroep met checklist 
 
Beoogd maatschappelijk effect MDA++ 

Terugdringen van geweld in afhankelijkheidsrelaties 
Duurzame veiligheid voor alle inwoners 
Effectieve samenwerking en gedeeld eigenaarschap bij complexe 
problematiek 

 
Typering casuïstiek die vraagt om een MDA++ bij structurele onveiligheid: 

 Gezinnen waar kinderen onder een permanente dreiging van onveiligheid 
moeten opgroeien; 

 Gezinnen en huishoudens waar structureel ernstige en complexe vormen 
van (seksueel) geweld aan de orde zijn, waaronder die veroorzaakt door 
“intiem terreur”; 

 Gezinnen en huishoudens waar structureel een vermoeden van seksueel 
misbruik bestaat; 

 Ernstige en escalerende vormen van stalking; 

 Vormen van eer gerelateerd geweld, met de dreiging van escalatie; 

 Ernstige vormen van ouderenmishandeling 

 
Checklist inzet MDA++ 
Complexiteit en leefgebieden 
Mate en ernst is groot: 

Acuut onveilig / dreigend gevaar (code rood /oranje) 
 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%) 
Veiligheid betrokkenen komt in het geding (op veiligheidsschaal <5) 
 Intergenerationele overdracht: ook geweld in de gezinnen van de ouders 
 Ernstige gevolgen, als (risico op) posttraumatische stress 

stoornis/trauma, en/of de ontwikkeling van kinderen is ernstig in gevaar  
Problematiek op meerdere leefgebieden (>4) 

Huisvesting 
Werk & inkomen 
Sociale participatie en netwerk 
Gezondheid 
Veiligheid 
Opvoeding 
Persoonlijk functioneren (gedrag- en verslavingsproblemen) 
Justitieel verleden 
Geen vooruitgang 
Langdurig geen vooruitgang of oplossingen in zicht (>1 jaar) 

Telefonisch niet bereikbaar 
Gesloten deur bij huisbezoek(en) 
Minimaliseren / ontkennen van problematiek en/of geweld 
Veelvuldig recidive 
Niet nakomen van afspraken 
Afwijzen van zorg/ondersteuning 
Hulpverleningsgeschiedenis 

Gezin komt steeds terug in beeld bij de politie en/of Veilig Thuis
Er is eerder (meervoudige) hulpverlening ingezet en dit leidt tot onvoldoende 
progressie 
Gezinssysteem vindt onvoldoende de weg naar de reguliere hulpverlening c.q. 
kan deze weg niet goed bewandelen of vindt onvoldoende aansluiting bij de 
reguliere hulpverlening 
De aanwezige hulpverlening vindt de inzet MDA Regie een meerwaarde 
Witte vlekken in de hulpverlening ( juiste hulpaanbod is niet voorhanden) 
Melden bij Veilig Thuis | bespreken in het MDO 

Criteria voor de inzet van de  
pilot MDA++  

 Dreigend gevaar,  

 Veelvuldig geweld (> 1 keer per maand), 

 Grote kans op voortduren en herhaling van geweld,  

 Veiligheid van betrokkenen in het geding,  

 Problematiek op meerdere leefgebieden en langdurig geen 
vooruitgang of oplossingen in zicht (> 1 jaar).  

 Met betrekking tot de hulpverleningsgeschiedenis moet de eerdere 
hulpverlening tot onvoldoende progressie hebben geleid en/of het 
gezinssysteem onvoldoende de weg kunnen vinden naar of 
aansluiting vinden bij de reguliere hulpverlening; en/of de nog 
lopende hulpverlening moet meerwaarde* zien in de inzet van een 
MDA++ aanpak.  

 
* meerwaarde: indien onderbouwd kan worden waarom een huidige, 
mogelijk minder intensieve aanpak niet volstaat of naar verwachting niet 
zal volstaan. 

 

Route: Inzet MDA++?  
Via een melding bij Veilig Thuis  Zeeland  
0800 2000 | info@veiligthuiszeeland.nl   
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