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met systeem, netwerk en MDA regisseur bij huiselijk geweld en 
kindermishandeling

Wat is MDA++?
MDA++ is een nieuwe, in ontwikkeling 

zijnde manier van werken in 

Zeeland, waarin in stappen gewerkt 

wordt naar structurele veiligheid. 

Verschillende deskundigen op het 

gebied van huiselijk geweld en 

kindermishandeling, werken hierbij 

nauw samen met u en uw sociale 

netwerk, volgens één gezamenlijk plan. 

Vooral ook in samenwerking met de 

hulpverlening die al bij u betrokken is.

De ++ verwijst naar de samenwerking 

tussen meerdere deskundigen uit 

verschillende sectoren.

Wat betekent MDA voor u?
Dit betekent voor u dat u een 

vaste contactpersoon krijgt, een 

zogenaamde MDA regisseur (een 

hulpverlener van één van de betrokken 

organisaties). Hiermee proberen we  

te voorkomen dat u meerdere keren 

uw verhaal hoeft te vertellen.  

U gaat intensief met deze regisseur 

samenwerken. Wat inhoudt dat u, 

zeker in de eerste fase, zeer regel-

matig contact met elkaar hebt.  

Deze regisseur stelt de veiligheid 

van alle gezinsleden centraal en 

coördineert de hulpverlening.

Veiligheid
De MDA regisseur maakt, in eerste 

instantie samen met een medewerker 

van Veilig Thuis, afspraken met u die 

ervoor zorgen dat het geweld stopt 

en alle leden van uw gezin veilig 

zijn. Het kan zijn dat er een tijdelijke 

oplossing nodig is om het geweld te 

stoppen en het (de) slachtoffer(s) 

te beschermen. Uw sociale netwerk 

(familieleden, vrienden, andere voor u 

belangrijke personen) zijn hierbij heel 

belangrijk, omdat zij u hierbij helpen 

en ondersteunen.

Hulpverlening
Als de veiligheid door alle betrokkenen 

voldoende wordt ingeschat (minimaal 

een 6 op de veiligheidsschaal) sluit 

Veilig Thuis af. De MDA regisseur blijft 

betrokken bij u en zal de hulpverlening 

en/of behandeling die nodig is, 

voor bijvoorbeeld het verwerken 

van de geweldservaringen, inzetten 

en deze coördineren. Ook zorgt de 

regisseur voor afstemming tussen de 

verschillende betrokken hulpverleners 

en behandelaars. 

Herstel
Wanneer alle gezinsleden weer 

verder met hun leven kunnen, ook 

bij moeilijke momenten, wordt de 

hulpverlening afgesloten.

STROOMSCHEMA GEFASEERDE 
KETENSAMENWERKING

Herstel-
plan

Eerst samenwerken 
voor veiligheid

dan samenwerken 
met hulpverlening

dan samenwerken om  
herhaling te voorkomen

Veiligheids-
plan

0 10

Hulpverlenings-
plan

0 10 0 10

Nodig: een 6 voor directe veiligheid Nodig: bij herhaalde evaluatie een 7 voor stabiele veiligheid


