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1.1 Aanleiding van het onderzoek
In Nederland krijgt naar schatting ongeveer 26 tot 37 per 1000 kinderen (3%) t/m 17 jaar te maken 

met kindermishandeling – in cijfers gaat het om 90.000 tot 127.000 kinderen1. Bij 28 tot 65% 

van deze kinderen vindt ook huiselijk geweld plaats2. De 3% is een ondergrens, gebaseerd op 

de signalering van professionals. Naar verwachting is dit dus het topje van de ijsberg en maken 

meer kinderen geweld in hun gezin mee. Een scholierenonderzoek in het voortgezet onderwijs 

laat bijvoorbeeld een percentage van 12% van de jongeren zien die in het voorgaande jaar 

kindermishandeling meemaakte3,4. Bovendien staan kindermishandeling en huiselijk geweld 

vaak niet op zichzelf, maar gaan samen met problemen op andere gebieden en levensdomeinen. 

Daarbij gaat het bijvoorbeeld om armoede, werkloosheid, verslavingsproblematiek, 

traumaklachten en opvoedingsstress5.

Mede omdat kindermishandeling en huiselijk geweld zo complex zijn, blijft het vaak lang 

voortbestaan in gezinnen, ondanks de inzet van hulpverlening. Het onderzoek ‘Een lange adem’ 

van het Verwey-Jonker Instituut laat zien dat er in meer dan de helft van de gezinnen die gemeld 

zijn bij Veilig Thuis na anderhalf jaar nog steeds sprake is van ernstig en veelvuldig geweld. 

Een geïntegreerde systemische werkwijze is nodig om de problematiek in deze gezinnen goed 

aan te pakken en te zorgen voor structurele veiligheid5. Een effectieve samenwerking tussen 

hulpverlenende instanties is hiervoor noodzakelijk. Tegelijkertijd is bekend dat er nog veel 

knelpunten zijn in dergelijke samenwerkingsverbanden: professionals werken langs elkaar 

heen, er wordt te veel op losse domeinen (te weinig integraal) gewerkt en zicht op de algehele 

veiligheid en voortgang van het gezin ontbreekt6.

1  Alink et al., 2017

2  Ten Boom & Wittebrood, 2019

3  Schellingerhout & Ramakers, 2017

4  CBS, 2022 (Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling)

5  Steketee, M. et al., 2020

6  De Lange et al., 2020

Ontwikkeling MDA++ Friesland

Het Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Friesland (MDC-K; tegenwoordig 

MDA++ Friesland) is in 2010 met bovenstaande inzichten aan de slag gegaan7. Aan de 

basis ligt een breed overleg tussen bestuurders uit de zorg- en justitieketen over knel-

punten in de aanpak van kindermishandeling. Het overleg bevestigde de problemen 

van de ‘klassieke’ aanpak: partijen werken langs elkaar heen, gezinnen moeten meer-

dere malen hun verhaal doen, iedereen heeft zijn eigen plan van aanpak en doelen 

worden niet afgestemd. De start van een nieuwe aanpak lag bij een analyse van het 

werkproces van alle betrokken partijen. In de jaren die hierop volgden is de werkwijze 

steeds verder doorontwikkeld. 

Zie: Ontwikkeldocument MDA++. Van visie via experiment naar reguliere aanpak.

Voor de 1 tot 4% van de gezinnen met de meest ernstige en hardnekkige problematiek wordt de 

Multi-Disciplinaire Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld (MDA++) aangewezen als 

de beste werkwijze8. Deze gezinnen komen na een melding bij Veilig Thuis (VT) in aanmerking 

voor het MDA++ op basis van de volgende criteria: 1) een lange geschiedenis van hulpverlening 

en meldingen bij Veilig thuis, 2) betrokkenheid van justitie, 3) steeds terugkerende onveiligheid, 

4) jonge kinderen in het gezin en 5) een combinatie met andere problematiek (psychiatrie, 

LVB, schulden, en/of verslaving). Voor deze gezinnen, waarbinnen problemen lastig oplosbaar 

lijken, bestaande interventies niet lijken te werken en kindermishandeling/huiselijk geweld 

lang voortduren, is er een sterke nood voor een effectieve integrale samenwerking tussen 

diverse disciplines (over sectoren en domeinen heen). Binnen het MDA++ werken de 

hulpverleningsketen, veiligheidsketen en het medisch zorgcircuit nauw samen (eerste +) en 

wordt er specialistische hulp ingezet (tweede +). Het MDA++ Friesland was in Nederland één 

van de eerste die een dergelijke werkwijze in praktijk bracht en ontwikkelde in de loop van de 

jaren een in de praktijk steeds beter werkende aanpak9. 

7 Huurdeman & De Jong, 2014

8  VWS, JenV en VNG, 2021 (Eindrapportage programma Geweld Hoort Nergens Thuis)

9  Jelsma et al., 2019

HOOFDSTUK 1: INLEIDING
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Kenmerkend van de werkwijze is dat alle betrokkenen, dat wil zeggen organisaties op gebied 

van zorg, hulpverlening, politie, justitie én het gezin zelf, systeemgericht samenwerken om 

structurele, ook wel duurzame veiligheid te bereiken. De ideeën over deze aanpak waren niet 

nieuw, maar gebaseerd op het model van de Child Advocacy Centers (CAC’s) zoals ontwikkeld in 

Verenigde Staten (San Diego) en Barnahus in Scandinavische landen10, waarbij alle zorg rondom 

de slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling integraal is georganiseerd (wrap-

around care)11. 

Hoewel er vanuit de praktijk positieve ervaringen zijn met het werken volgens een 

multidisciplinaire werkwijze bij kindermishandeling en huiselijk geweld, is er nog beperkte 

evidentie vanuit onderzoek. Er is zowel weinig zicht op effect van deze teams als het gaat om 

uitkomsten bij het gezin als op de mechanismen die in deze multidisciplinaire teams werken12. 

De huidige studie beoogt een eerste stap te zetten om die leemte op te vullen. Dit rapport is 

het resultaat van het onderzoek ‘Samenwerken aan veiligheid’, gefinancierd door ZonMw, naar 

de werkwijze van het MDA++ Friesland, waarbij centraal stond hoe kernelementen van deze 

werkwijze worden opgevolgd en wat de werkwijze opleverde voor gezinnen in het bereiken van 

toegenomen veiligheid. Het doel: leren over elementen of factoren die bij kunnen dragen aan 

een succesvolle werkwijze. Dit is niet alleen relevant voor doorontwikkeling binnen het MDA++ 

Friesland, maar kan ook de landelijke (door)ontwikkeling van een succesvolle MDA++ aanpak 

verder ondersteunen. 

1.2 Landelijke ontwikkelingen
Het onderzoek bij MDA++ Friesland kende een looptijd van het einde van 2018 t/m het einde 

van 2022. In die jaren hebben in Nederland de ontwikkelingen op het vlak van multidisciplinair 

werken bij huiselijk geweld en kindermishandeling niet stil gestaan. In 2018 werd het nationale 

meerjaren programma Geweld Hoort Nergens Thuis gestart (GHNT; looptijd april 2018 t/m 

december 2021). De ambitie van het meerjarenprogramma GHNT was om huiselijk geweld en 

kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken en de vicieuze cirkel van 

geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. 

10  Zie o.a. Rasmusson, 2011

11  Het CAC-concept vormde de basis voor het op te richten MDA++ Friesland. Met het verschil dat in 

Friesland vanaf de start ook gewerkt werd met de plegers van geweld. Het hele systeem wordt bij de 

aanpak betrokken, niet alleen de slachtoffers.

12  Herbert & Bromfield, 2017

Binnen dit programma was een van de actielijnen ‘het stoppen en duurzaam oplossen van 

geweld’. Vanuit deze actielijn werd ernaar gestreefd om in alle regio’s van Nederland een 

werkzaam MDA++ te hebben. Binnen het programma is veel vooruitgang geboekt op dit punt. 

In 2018 was er bij praktisch alle regio’s geen duidelijk beeld wat een MDA++ inhield. In 2021 

zeiden 7 van de 28 regio’s structureel een MDA++ te hebben gerealiseerd, was in 16 regio’s een 

pilot gaande en was in 3 regio’s een MDA++ in ontwikkeling.

Desalniettemin wordt in de eindrapportage van GHNT8 ook geconcludeerd dat het niet eenvoudig 

is om een MDA++ op te zetten in alle regio’s en dat tegen verscheidende knelpunten wordt 

aangelopen. Onder andere is het lastig de meerwaarde op regioniveau aan te tonen, en kost het 

inrichten van samenwerking op uitvoeringsniveau veel tijd. Stip op de horizon blijft daarom het 

duurzaam borgen van de MDA++ aanpak in alle regio’s. Deze ambitie wordt naar verwachting 

meegenomen in het nieuwe programma ‘Toekomstscenario – kind en gezinsbescherming’ dat 

in 2022 van start is gegaan13. Het huidige project beoogt bij te dragen aan de doorontwikkeling 

van de MDA++ aanpak door onderzoek naar de kernelementen die centraal staan binnen het al 

lang lopende MDA++ Friesland.

1.3 Beschrijving van de werkwijze van MDA++ Friesland
Het MDA++ Friesland bestaat uit een vast team van specialisten (ook wel het MDA++ kernteam) 

dat samenwerkt met het gezin, hun eventuele netwerk én de (reeds) betrokken professionals bij 

een gezin (de zogenoemde flexibele schil). De doelen zijn het stoppen van geweld en het inzetten 

van de benodigde hulp en zorg om ervoor te zorgen dat het ook op lange termijn veilig blijft en 

het herstel van gezinsleden ondersteund kan worden. In Figuur 1 worden de betrokkenen bij 

de MDA++ werkwijze geïntroduceerd. In het vaste kernteam van MDA++ Friesland zijn Veilig 

Thuis, de politie, Fier, Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), GGZ Friesland en Medisch 

Centrum Leeuwarden (MCL) betrokken. Het Openbaar Ministerie (OM) neemt ook deel aan het 

samenwerkingsverband van het MDA++ Friesland, en wordt waar nodig ingeschakeld. 

Bij het MDA++ is sprake van een integrale systemische aanpak waarbij het doel is om de 

verschillende bronnen van onveiligheid aan te pakken en alle gezinsleden te betrekken (ook 

eventuele ‘plegers’). Het is in de aanpak van belang dat er oog is voor de diverse vormen van 

kindermishandeling en huiselijk geweld, maar ook voor de samenhang tussen deze vormen en 

de relatie met andere problematieken bij diverse gezinsleden5. 

13  Kamerbrief van Ministerie van Justitie en Veiligheid van 30 maart 2021, 3262708
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Figuur 1. Team van specialisten, gezin, en flexibele schil geïntroduceerd.

Een gezin wordt doorgaans aangemeld bij Veilig Thuis (VT)14. VT zet de meest complexe 

meldingen (die voldoen aan de indicatiecriteria) door naar het MDA++ Friesland. Er vinden 

vervolgens meermaals per jaar overleggen plaats met een gezin samen, waarbij alle 

betrokkenen aansluiten om gezamenlijk aan het bereiken van duurzame veiligheid te werken. 

Alle betrokkenen stemmen met elkaar af en er wordt een plan opgesteld om de situatie in het 

gezin in de breedte aan te pakken. Afspraken over veiligheid en in te zetten hulpverlening 

vormen een belangrijk onderdeel van dit plan.  

14 Inmiddels kunnen ook externe organisaties aanmelden, zoals een wijk- of gebiedsteam of de 

jeugdbescherming.

In de werkwijze van MDA++ Friesland staan een aantal kernelementen op het gebied van 

regievoering, monitoring van veiligheid, rol- en taakverdeling tussen professionals en 

afstemming met ouders en kinderen centraal:  

1. Regievoering

•  Naar aanleiding van de meldingen bij VT, zet VT onderzoek uit en levert een onderzoeksrapport 

op. VT heeft tijdens het onderzoek de regie, ook in de communicatie met gezinnen. 

•  Er is na de fase van onderzoek één regievoerder, meestal het reeds bij het gezin betrokken 

wijk- of gebiedsteam, die overzicht houdt, verbindingen legt en toeziet op uitvoer van het 

plan waarin wordt toegewerkt naar (duurzame) veiligheid.

• De regievoerder is het vaste aanspreekpunt voor het gezin. 

•  De regievoerder kan een beroep doen op expertise van het MDA++ team en zelf de zaak laten 

agenderen.

2. Monitoring naar duurzame veiligheid

•  Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en binnen het MDA++ wordt over de 

aanpak bij onveiligheid gezamenlijk besloten.

•  De verschillende bronnen van onveiligheid worden aangepakt, waarbij in de aanpak diverse 

perspectieven op de (on)veiligheid in het gezin worden meegenomen. De veiligheid wordt 

gemonitord.

•  Het MDA++ blijft bij gezinnen betrokken tot de duurzame veiligheid bereikt is. 

3. Rol- en taakverdeling tussen professionals

•  Specialisten van VT, zorg- en justitieketen [met expertise vanuit diverse disciplines] vormen 

het vaste MDA++ team en brengen problemen samen met de gezinnen in kaart. 

•  Er wordt met de professionals samengewerkt die reeds betrokken waren bij het gezin, en 

eventueel later betrokken worden. Dit is de zogenoemde flexibele schil. 

•  Er worden gezamenlijk doelen geformuleerd en de aanpak kent een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid: Alle partijen brengen eigen expertise in en committeren zich aan de 

gemaakte afspraken. De afspraken zijn niet vrijblijvend en worden alleen in gezamenlijkheid 

aangepast.

•  De voorzitter van het team waarborgt de organisatie rondom de besprekingen, bevordert 

het vertrouwen en verbondenheid binnen het team en zorgt dat alle perspectieven aan bod 

komen.

4. Afstemming met ouders en kinderen

•  Er wordt mét ouders, kinderen en hun netwerk samengewerkt (ondersteunend, niet 

veroordelend). 

•  Ouders nemen actief deel aan besprekingen en beslissen mee.

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

FLEXIBELE SCHIL 
ONDER ANDERE

VOORZITTER REGIEHOUDER

GEZIN

Veiligheidsplan

Risico 
gestuurd

Herstel 
gericht

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 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

Maarten van der Gronde - mvandergronde@fier.nl - 06 17752277

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
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•  Ook kinderen kunnen hun visie inbrengen, dan wel via aanwezigheid bij bijeenkomsten, dan 

wel via een professional die de visie van het kind vertolkt.   

•  Alle relevante informatie wordt met ouders gedeeld [notulen] en ouders hebben de 

mogelijkheid daarop hun reactie te geven.  

Doorontwikkeling bij het MDA++ Friesland in de looptijd van het onderzoek 

Gedurende de looptijd van het project heeft het MDA++ Friesland niet stil gestaan 

en is het MDA++ bezig geweest met diverse projecten en het integreren van nieuwe 

aspecten/ontwikkelingen in hun werkwijze.

•  De visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid, waarbinnen naast het toewerken 

naar directe veiligheid ook handvatten worden omschreven om tot duurzaamheid 

te komen door middel van het inzetten van in eerste plaats risicogestuurde en in 

tweede plaats herstelgerichte zorg. De TOP3 methodiek sluit daarbij aan met als 

doel om onveiligheden te prioriteren, vaak met een onderscheid tussen acute en 

duurzame veiligheid. Samen met het gezin wordt bekeken wat de grootste zorgen zijn 

omtrent onveiligheid, welke vervolgens eerst worden aangepakt. Ook in de fase van 

risicogestuurde en herstelgerichte zorg worden te bereiken doelen geprioriteerd.15, 16, 17

•  Kinderen praten mee. Kinderen kunnen en mogen zelf aansluiten bij bijeenkomsten 

van het MDA++ Friesland. Een alternatief is dat een professional van het MDA++ 

kernteam of de flexibele schil een brugfunctie vormt tussen het kind en het MDA++ 

Friesland, met als doel om de visie van kinderen mee te kunnen nemen in het MDA++ 

en hen ervan op de hoogte te houden. Het kind en zijn/haar vertegenwoordiger 

spreken samen af wat wel en niet met het MDA++ team en ouders gedeeld mag 

worden. Na het overleg koppelt de vertegenwoordiger terug hoe er gereageerd werd 

op de bijdrage van het kind en vertaalt belangrijke bespreekpunten richting het kind 

en wat de genomen besluiten voor het kind betekenen. 

15  Vogtländer & Van Arum, 2016

16  Stichting Civil Care, Landelijk netwerk Zorg Straf, & Geweld Hoort Nergens Thuis, 2021

17  Stichting Civil Care, 2021

•  Pilot verbetering van regievoering. Het regiehouderschap bleek divers te worden 

uitgevoerd, waarnaast wederzijdse verwachtingen met de regievoerder sterk 

uiteen liepen. Er is daarom een pilot en vervolgens een aanpassing in de MDA++ 

werkwijze doorgevoerd om deze externe regiehouder, die goed op de hoogte is van 

de gezinssituatie, vanaf het begin nauwer te betrekken bij de MDA++ werkwijze en 

zijn/haar rol en verwachtingen scherper te formuleren. Het gaat daarbij zowel om het 

aanleveren van informatie (voorafgaand aan instroom en de bijeenkomsten met het 

gezin) als om de rol van de regiehouder in monitoring en terugkoppeling. 

•  Verbreding van de doelgroep van het MDA++ met huisverbodzaken. Er kunnen ook 

huisverbodzaken worden aangemeld, daar deze gezinnen nagenoeg standaard aan de 

indicatiecriteria voor het MDA++ voldoen. Er lijkt extra belang bij het includeren van 

deze gezinnen binnen de MDA++ aanpak, als er sprake is geweest van herhaaldelijk 

geweld, als eerder ingezette hulp geen (blijvend) effect heeft gehad en als de 

medewerking van de gezinnen aan de geïndiceerde hulp ontbreekt of onvoldoende 

lijkt. 

•  Verstevigde focus op reflectie op het niveau van samenwerking binnen het MDA++ 

kernteam. In eerste instantie was er na de MDA++ bijeenkomsten met name sprake 

van reflectie op casusniveau door het kernteam, maar in de loop van de tijd is die 

focus meer komen te liggen bij reflectie over de samenwerking. De voorzitters hebben 

een belangrijke rol in het reflecteren op dit niveau.

1.4 Het huidige onderzoek
Professionals vanuit MDA++ Friesland geven aan dat er de afgelopen jaren een goede 

samenwerking is bereikt en dat de aanpak lijkt te werken. Eerste onderzoeken lijken dit ook te 

onderbouwen. Aangemelde gezinnen werden sneller geholpen. De hulpverlening aan gezinnen 

ging in 2015 gemiddeld binnen 33 dagen van start (versus 120 in 2013) en de basisdiagnostiek bij 

de kinderen binnen 30 werkdagen (versus 60-80 in 2013)18. Daarnaast blijkt uit dossieranalyse 

dat het aantal hermeldingen bij Veilig Thuis zeer laag is (5% bij MDA++ gezinnen versus 60% 

landelijk)19. 

18  Jelsma, 2015

19  Tierolf et al., 2014



    SAMENWERKEN AAN VEILIGHEID   |    7

Ook vanuit de literatuur bestaan er aanwijzingen voor de werkzaamheid van de elementen van 

het MDA++. Onder meer wordt specialisme aan de poort genoemd17, evenals het belang van 

goede casusregie, informatiedeling en snel handelen 20,21,22 en een goede communicatie met 

ouders en kinderen23,24,25. 

Het huidige onderzoek beoogt een eerste stap te zetten in het in kaart brengen van de uitkomsten 

van de werkwijze MDA++ Friesland en de kernelementen die daaraan bijdragen. Hierbij zijn de 

volgende onderzoeksvragen gesteld: 

1.  In welke mate wordt in de praktijk invulling gegeven aan de elementen van de werkwijze 

van MDA++ Friesland (op het gebied van regievoering, monitoring van veiligheid, rol- en 

taakverdeling tussen professionals en afstemming met ouders en kinderen)?

2.  Is er in een jaar tijd geweldsafname (huiselijk geweld en kindermishandeling) en een toename 

van emotionele veiligheid binnen gezinnen die hulp krijgen onder regie van MDA++ 

Friesland? Deze onderzoeksvraag wordt beantwoord middels een lopend onderzoek dat 

het Verwey-Jonker Instituut (in vervolg afgekort tot VJI) uitvoert bij diverse MDA++ teams, 

waaronder het MDA++ Friesland.

3.  Zijn er eerste aanwijzingen dat de invulling die wordt gegeven aan de MDA++ werkwijze 

bijdraagt aan geweldsafname en toename van veiligheid?

4.  Wat is het perspectief van verschillende betrokkenen, waaronder ouders, kinderen en 

professionals op de samenwerking in algemene zin, en meer specifiek op de elementen van 

de werkwijze van het MDA++ Friesland?

1.5 Opbouw van het rapport
Na de samenvatting en de huidige inleiding, wordt in de methode (hoofdstuk 2) het plan van 

aanpak uiteen gezet dat gevolgd is om antwoord te geven op de onderzoeksvragen. Vervolgens 

worden de resultaten van het onderzoek beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de 

karakteristieken van gezinnen en achtergronden van aanmelding bij het MDA++ Friesland. 

20  Zutphen & Dullaert, 2015

21  Bakker et al., 2015

22  Steketee et al., 2020

23  Van der Put et al., 2017 

24  Van Gemert, 2019 

25  Bouma, 2017

Vervolgens gaat hoofdstuk 4 in op onderzoeksvraag 1, waarbij bekeken wordt hoe in de praktijk 

invulling is gegeven aan elementen van de MDA++ werkwijze. Hoofdstuk 5 geeft het verloop van 

geweld en veiligheid weer binnen gezinnen die betrokken waren bij het MDA++, gerapporteerd 

vanuit ouders en kinderen (onderzoeksvraag 2). In hoofdstuk 6 wordt vervolgens een koppeling 

gemaakt tussen de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de MDA++ werkwijze (elementen 

van regievoering, rol- en taakverdeling en afstemming met ouders/kinderen) en het verloop 

van geweld en veiligheid binnen de gezinnen (onderzoeksvraag 3). Hoofdstuk 7 geeft de 

perspectieven van diverse betrokkenen op de werkwijze weer, waaronder ouders, professionals 

uit het MDA++ kernteam en uit de flexibele schil. Tot slot betreft hoofdstuk 8 de algehele 

conclusie, inclusief aanbevelingen voor het vormgeven van een MDA++ werkwijze. 
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2.1 Inleiding
Dit onderzoek betreft een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve studie om effecten 

en elementen van de werkwijze van MDA++ Friesland in kaart te brengen. De methoden die 

zijn gevolgd betreffen: het invullen van vragenlijsten (uitgevoerd door VJI), dossieronderzoek 

en afname van interviews. Per onderzoeksvraag is steeds een andere aanpak toegepast. In de 

huidige paragraaf staat de methode daarom per vraag beschreven. 

2.2  Uitvoering van de werkwijze van MDA++ Friesland  
[onderzoeksvraag 1]

Om de uitvoering van de werkwijze van MDA++ Friesland te evalueren is gebruik gemaakt 

van een analyse van dossiers die MDA++ bijhoudt van de gezinnen. Deze dossiers bestaan 

doorgaans uit een Veilig Thuis rapport en notulen van de bijeenkomsten die plaatsvinden bij 

het MDA++26. Met behulp van deze informatie is per casus bekeken in hoeverre elementen van 

de MDA++ werkwijze (op het gebied van monitoring /regievoering, rol- en taakverdeling tussen 

professionals en afstemming met ouders en kinderen) werden opgevolgd. Dossieranalyse vond 

plaats nadat een gezin minimaal een jaar in zorg was binnen het MDA++. De gezinnen die ook 

aan het onderzoek van VJI meededen (2.2) werden benaderd voor het dossieronderzoek. 

Dossieronderzoek

Binnen het dossieronderzoek zijn twee aspecten bekeken: 

Ten eerste, zijn algemene gegevens van de casus/het gezin dat aangemeld is bij het MDA++ 

team gedocumenteerd. Hierdoor kunnen de karakteristieken van gezinnen beschreven 

worden, waaronder het aantal kinderen, de leeftijden van de kinderen en de vormen van 

kindermishandeling, huiselijk geweld27 en onveiligheid die spelen binnen het gezin (zoals 

gerapporteerd in het onderzoeksverslag van VT). 

26  Belangrijk om te benoemen is dat het dus niet gaat om de zorgdossiers van cliënten die bijgehouden 

worden bij de individuele hulpverleningsorganisaties. 

27  Huiselijk geweld is gedefinieerd als het geweld dat tussen ouders heeft plaatsgevonden.

Ten tweede, zijn per gezin elementen van de MDA++ werkwijze gescoord, namelijk voor (1) 

regievorming, (2) monitoring van veiligheid (3) rol- en taakverdeling tussen professionals en 

(4) afstemming met ouders/kinderen. Daartoe zijn de elementen eerst geoperationaliseerd en 

werden per gezin deze vastgestelde indicatoren uit de dossiers gedestilleerd. Hiertoe is een 

gestandaardiseerde checklist gehanteerd, zie Bijlage A voor het format. Hieronder staat een 

korte beschrijving gegeven van de items die gescoord zijn.

•  Voor regievoering is bekeken:1) of er een casusregisseur (ook wel: regiehouder) was tijdens 

onderzoek en plan van aanpak, 2) of er wisselingen zijn geweest in casusregie, en 3) of de 

casusregisseur aanwezig was bij de MDA++ bijeenkomsten. 

•  Voor monitoring van veiligheid is bekeken 1) of veiligheidsvoorwaarden bepaald werden, 2) 

of onveiligheid en gemaakte afspraken werden gemonitord, en 3) of duurzame veiligheid 

bereikt werd. 

•  Voor rol- en taakverdeling tussen professionals is bekeken: 1) of alle kernteamleden aan 

tafel zaten bij de MDA++ bijeenkomsten, 2) in hoeverre organisaties uit de flexibele schil 

betrokken waren, en 3) of gemaakte afspraken toebedeeld worden aan betrokken partijen 

gedurende het MDA++. 

•  Voor afstemming met ouders en kinderen is bekeken: 1) of ouders en kinderen aanwezig 

waren bij overleggen, 2) in hoeverre de visie van ouders en kinderen werd besproken in de 

overleggen, en 3) of daar actie op werd ingezet.

Aantal deelnemers

Van een aantal van 37 gezinnen zijn de dossiers geanalyseerd. De karakteristieken van deze 

gezinnen worden verder beschreven in hoofdstuk 3. 

Analyse

Twee onderzoekers hebben in eerste instantie 5 dossiers gescoord, waarbij de onderzoekers 

overleg hebben gevoerd over onduidelijkheden in de scoring of definities (bijvoorbeeld met 

betrekking tot het typeren van afspraken). Op basis daarvan is de eerder genoemde checklist 

(Bijlage A) aangescherpt. Vervolgens zijn de 37 dossiers gescoord. 

De gescoorde gegevens van het dossieronderzoek zijn in SPSS opgenomen. Er zijn 

beschrijvende analyses uitgevoerd (percentages, frequenties) om te kunnen bekijken in 

hoeverre de elementen van monitoring/regievoering, rol- en taakverdeling en afstemming 

zijn opgevolgd bij de gezinnen. 

HOOFDSTUK 2: METHODE VAN HET ONDERZOEK
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2.3  Verloop Geweld & Veiligheid bij gezinnen  
[Onderzoeksvraag 2]

Het verloop van geweld en veiligheid van gezinnen betrokken bij de werkwijze van het MDA++ 

Friesland is bekeken door middel van een vragenlijstenonderzoek dat VJI bij MDA++ Friesland 

heeft uitgevoerd28. Gezinnen die aangemeld werden bij het MDA++ Friesland tussen 1-9-2017 

en 1-6-2021 zijn benaderd voor deelname. Ouders, indien mogelijk beiden, en kinderen (vanaf 

8 jaar) konden deelnemen aan het invullen van vragenlijsten.

De gezinsleden werden benaderd door MDA++ professionals (met name de voorzitters) die 

hen vroegen of de VJI onderzoekers contact met hen mochten opnemen. Vervolgens werden 

de gezinnen gebeld door het VJI met de vraag of zij wilden deelnemen aan onderzoek naar 

effecten van het MDA++. Indien zij schriftelijk toestemming gaven, vond een eerste en (na een 

jaar) een tweede huisbezoek plaats waarbij gezinsleden de vragenlijsten invulden. 

Vragenlijsten 

Vanuit het bredere VJI onderzoek zijn t.b.v. de huidige studie de volgende vragenlijsten 

geselecteerd om huiselijk geweld, kindermishandeling en (emotionele) veiligheid te meten. Zie 

voor een uitgebreide beschrijving van de vragenlijsten Bijlage B: 

•  de Revised Conflict Tactics Scale (CTS2; Straus, Hamby, Boney-McCoy & Sugerman, 1996) 

welke huiselijk geweld meet. 

•  de  Conflict Tactics Scale Parent-Child (CTSPC; Straus, Hamby, Finkelhor, Moore, & Runyan, 

1998) welke geweld tussen ouder en kind meet (ofwel vormen van kindermishandeling).

•  de Security in the Marital Subsystem – Parent Report (SIMS-PR) en de Security in the Interparental 

Subsystem Scale Child Report (SIS; Davies, Forman, Rasi & Stevens, 2002) welke de emotionele 

veiligheid bij kinderen meten, respectievelijk gerapporteerd door ouders en kinderen. 

De vragenlijsten werden op twee momenten afgenomen: na de start bij het MDA++ (T0; max 

tot 6 maanden na start) en een jaar na deze eerste meting (T1). Zodoende kon in kaart worden 

gebracht of en in welke mate geweld afnam en veiligheid toenam bij gezinnen die betrokken 

waren bij de werkwijze van MDA++ Friesland.

28  Het VJI voert een landelijk onderzoek uit naar de effectiviteit van het multidisciplinair en systeemgericht 

werken onder een dak. Om dit goed te kunnen doen, onderzoekt het Verwey-Jonker Instituut 

ook drie MDA++ werkwijzen die niet onder één dak opereren, maar waar wel multidisciplinair en 

intersectoraal wordt gewerkt rond huishoudens waarin huiselijk geweld of kindermishandeling speelt, 

in combinatie met meervoudige problematiek. Het gaat om het MDA++ Friesland, MDA++ Drenthe en 

het interventieteam West-Brabant, zie https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/tussenrapport-monitor-

pilot-en-referentiewerkwijzen-mda/. 

Aantal deelnemers

Het verloop van geweld en veiligheid is in de huidige studie in kaart gebracht van 34 gezinnen29. 

Twee gezinnen die wel toestemming gaven voor het dossieronderzoek, gaven geen toestemming 

voor de uitwisseling van de VJI vragenlijsten met Fier. Daarnaast heeft één gezin geen vragenlijsten 

ingevuld op T1. Er participeerden in totaal 32 (stief)moeders, 21 (stief)vaders en 13 kinderen.  

Analyse 

VJI heeft ten behoeve van het huidige onderzoeksproject een databestand opgeleverd met de 

resultaten van de eerste en tweede meting uitgevoerd bij MDA++ Friesland. Deze gegevens zijn 

in SPSS opgenomen. Om de eerste deelvraag te beantwoorden wordt met de data van de CTS2 

en CTSPC bekeken in hoeverre de mate van huiselijk geweld en kindermishandeling in een jaar 

tijd afnemen in de betreffende gezinnen. Daarnaast is met behulp van de SIMS-PR en de SIS 

geanalyseerd of er een toename is van de mate van emotionele veiligheid bij kinderen.

Met betrekking tot huiselijk geweld en kindermishandeling is vanwege de diverse informanten 

((stief)moeders, (stief)vaders en kinderen) in de huidige studie de (som)score gebruikt van de 

informant die het hoogst aantal geweldsincidenten in het gezin rapporteert. Dit geldt ook in geval 

van (incidenten van) kindermishandeling en met betrekking tot de emotionele onveiligheid van 

kinderen, waarbij gekozen is voor de somscore van het gezinslid dat de hoogste emotionele 

onveiligheid rapporteert. Naast deze gezinscores, zijn de hoogste scores volgens de kinderen 

(kindscore) en de ouders/verzorgers (ouderscore) bepaald. Deze manier van werken is conform 

de methode van VJI, en wordt inhoudelijk verantwoord vanuit het gegeven dat geweld en 

onveiligheid eerder worden ondergerapporteerd dan overgerapporteerd. 

Om in een jaar tijd te bekijken of de mate van geweld, kindermishandeling en emotionele 

onveiligheid veranderden, zijn afhankelijke t-toetsen uitgevoerd. Aangezien in de huidige studie 

35 gezinnen zijn geïncludeerd, moet er rekening mee gehouden worden dat de statistische 

power laag is. 

2.4  Bijdrage van MDA++ werkwijze aan geweldsafname /
toename van veiligheid [onderzoeksvraag 3]

Om te bekijken of elementen van de MDA++ werkwijze bijdragen aan geweldsafname of 

toename van veiligheid zijn de resultaten uit de vragenlijstenstudie van het Verwey-Jonker 

instituut gekoppeld aan uitkomsten van dossieranalyse. 

29  Dit is niet het volledige aantal gezinnen dat in het VJI onderzoek vanuit MDA++ Friesland betrokken is, 

vanwege een beperktere looptijd van de huidige studie (t.o.v. de studie van VJI).

https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/tussenrapport-monitor-pilot-en-referentiewerkwijzen-mda/
https://www.verwey-jonker.nl/publicatie/tussenrapport-monitor-pilot-en-referentiewerkwijzen-mda/
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Aantal deelnemers

Van 34 van de 35 gezinnen is zowel complete informatie van de vragenlijstenstudie (de 

vragenlijsten op twee meetmomenten, T0 en T1) beschikbaar, alsmede informatie vanuit 

dossiers. Dit aantal gezinnen is meegenomen in de analyses voor de huidige onderzoeksvraag.

 

Analyse

Op descriptieve wijze is gekeken of gezinnen waarbij elementen van de MDA++ werkwijze 

goed/minder goed werden opgevolgd, een ander verloop van geweld/veiligheid lieten zien. 

Bijvoorbeeld: in hoeverre lijkt er een verband te zijn tussen wisselingen van regievoering en 

geweldsafname/veiligheidstoename? De data was niet toereikend om significantietoetsen uit 

te voeren, zowel vanwege weinig spreiding in de data, missende waarden ten aanzien van de 

dossierstudie en mede als gevolg daarvan een lage power. Desalniettemin is getracht middels 

vergelijkingen eerste aanwijzingen voor verbanden in kaart te brengen.

2.5  Perspectief van diverse betrokkenen op de MDA++  
werkwijze [onderzoeksvraag 4]

Het perspectief van betrokkenen op de MDA++ werkwijze, en specifiek de monitoring/

regievoering, rol- en taakverdeling met professionals uit de flexibele schil en afstemming met 

ouders en kinderen, is onderzocht middels de uitvoer van interviews. Van zes gezinnen zijn 

diverse betrokken partijen geïnterviewd (indien zij toestemming gaven via informed consent). 

Die betrokkenen betroffen: ouders, een jongere, professionals van de flexibele schil (waaronder 

wijk- en gebiedsteam, docent en psychiater) en professionals vanuit het MDA++ kernteam. 

De gezinnen waarvan diverse betrokkenen werden benaderd, namen reeds deel aan de 

dossierstudie die hiervoor is beschreven. Er zijn gezinnen geïncludeerd waar de werkwijze goed 

werd opgevolgd, maar juist ook waar hiaten (of onenigheden) werden gezien in de dossiers, 

waardoor er zowel knelpunten als best-practices van de MDA++ werkwijze geïdentificeerd 

konden worden.

Interviews

De interviews vonden plaats in de periode dat Nederland te maken had met het COVID-19 virus, 

met maatregelen en lockdowns tot gevolg. Desondanks zijn alle betrokken gezinsleden face-to-

face geïnterviewd, uiteraard de maatregelen (zoals anderhalve meter afstand) in acht nemend. 

Ondanks dat binnen de interviews vragen werden gesteld over de werkwijze van MDA++ en niet 

over de incidenten van kindermishandeling/huiselijk geweld, was de mogelijke gevoeligheid 

van het interview voor betrokken gezinsleden de reden dat gezinsleden thuis bezocht werden. 

Face-to-face contact zorgt voor een grotere mate van vertrouwelijkheid. Professionals zijn 

veelal ook face-to-face geïnterviewd, op een enkel online interview na. 

Ten behoeve van de interviews is een topiclist/protocol opgesteld (Bijlage C). De interviews 

gingen over de ervaringen van professionals, ouders en kinderen met de MDA++ werkwijze, 

en dan gespecificeerd naar de ervaringen binnen een bepaalde casus. De topiclijst is mede 

ingericht om de perspectieven van betrokkenen te achterhalen over de kernelementen van 

het MDA++. De thema’s die minstens aan bod kwamen waren: afstemming met en rol van 

ouders in bijeenkomsten, rol regiehouder en (ondersteuning vanuit) MDA++, samenwerking 

en communicatie met ouders en tussen MDA++ teamleden, aandacht voor alle gezinsleden, 

inzetten van hulp en duurzame veiligheid bereiken (opvolgen/monitoren). Bij ouders volgde de 

topiclijst het traject bij het MDA++, van aanmelding/eerste bijeenkomst, naar ervaringen bij de 

vervolgbijeenkomsten en uiteindelijk (bij een groot deel van de ouders) de afsluiting. 

Aantal deelnemers

Van zes gezinnen zijn betrokken partijen geïnterviewd. In totaal zijn er tien interviews met 

ouders, of in sommige gevallen ouderparen (1 ouderpaar, 6 moeders en 3 vaders) gehouden en 

één interview met een jongere. Daarnaast zijn er interviews gehouden met tien kernteamleden 

van het MDA++ (2 voorzitters, 2 Veilig Thuis onderzoekers, 2 systeemtherapeuten, 1 psycholoog, 

1 politieagent, 1 kinderarts en 1 sociaal-psychiatrisch verpleegkundige) en zeven professionals 

uit de flexibele schil (2 wijk- en gebiedsteam medewerkers, 1 gezinsvoogd, 1 psychiater, 1 

leerkracht, 1 ambulant begeleider, en 1 professional uit een expertteam).

  

Analyse

De interviews zijn geanalyseerd met het kwalitatieve software programma Atlas.ti. Er is een 

analyseprotocol gevolgd waarbij als eerste stap inductief werd gecodeerd, wat wil zeggen 

dat de codes zijn ontstaan vanuit de data. De codes werden vervolgens ondergebracht in 

categorieën, waarna diverse categorieën samenkwamen in overkoepelende thema’s, die verder 

gedefinieerd werden. Tot slot zijn er van alle interviews syntheses geschreven, dat wil zeggen: 

er zijn samenvattingen van de interviews geschreven, waarbinnen verbanden tussen thema’s 

en codes weergegeven zijn. 

De overkoepelende thema’s waarover gerapporteerd wordt zijn: (1) toewerken naar duurzame 

veiligheid, (2) samenwerking binnen het MDA++ kernteam en met de flexibele schil, (3) 

samenwerking, communicatie en benadering ouders, en (4) betrekken en visie van kinderen. 

In gevallen waarin het ondersteunend is zullen quotes en citaten vanuit de interviews worden 

gebruikt in het huidige rapport. Niet alleen bij de resultaten vanuit de interviews zelf, maar ook 

bij de resultaten van de dossieranalyse.  
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3.1 Inleiding
Dit hoofdstuk beschrijft de karakteristieken van gezinnen die in het onderzoek naar de MDA++ 

werkwijze zijn betrokken. De gegevens zijn opgehaald vanuit het MDA++ dossieronderzoek, dat 

heeft plaatsgevonden bij 37 gezinnen. De kenmerken van deze gezinnen worden beschreven, 

evenals de redenen van een gestart traject bij het MDA++ team waaronder zorgmeldingen en 

problematiek binnen de gezinnen. 

3.2 Kenmerken van de gezinnen
Tabel 1 geeft de gezinskenmerken weer. De gezinnen die betrokken waren bij het MDA++ 

bestonden voor een groot deel uit gescheiden ouders. Bij een tweetal gezinnen was de situatie 

anders30 en voor zeven gezinnen gold dat de ouders nog bij elkaar waren. Gezien het aantal 

ouders dat gescheiden is, is het niet vreemd dat bij het MDA++ traject niet enkel biologische 

ouders betrokken zijn, maar ook stiefouders. Dit gold voor 12 van de gezinnen. 

Het gemiddeld aantal kinderen binnen de gezinnen was 2,6 (range 1 tot 7 kinderen), met een 

gemiddelde leeftijd van 9 jaar (range 0 tot 20 jaar). De meeste kinderen woonden bij hun moeder, 

of bij beide ouders. Het gezag lag voor het overgrote deel van de gezinnen bij beide biologische 

ouders van de kinderen.  

Tabel 1. Gezinskenmerken (N = 37)

Aantal Percentage

Relatie biologische ouders

Samen 7 19%

Gescheiden 28 76%

Anders 2 5%

Betrokken volwassenen

Biologische moeder 37 100%

Biologische vader 34 92%

Stiefvader 9 24%

Stiefmoeder 9 24%

Anderen 3 8%

30  Bij deze gezinnen was de status van de relatie tussen ouders nog onduidelijk bij de start. 

Gezag van biologische ouders

Beide ouders 22 59%

Moeder 10 27%

Vader 0 0%

Verschilt per kind 5 14%

Woonsituatie

Kinderen wonen bij beide ouders 7 19%

Kinderen wonen bij moeder 13 35%

Kinderen wonen bij vader 1 3%

Sommige kinderen wonen bij 

moeder en sommige bij vader

7 19%

Onbekend (niet te achterhalen 

vanuit dossieronderzoek)

9 24%

3.3 Zorgmeldingen
In totaal zijn er 145 zorgmeldingen bekend van de gezinnen die in de dossierstudie geïncludeerd 

zijn. Het gemiddeld aantal zorgmeldingen dat er over het totaal aantal gezinnen is binnen 

gekomen voorafgaande en tijdens het MDA++ traject betreft 4 (range 0-14). Van twee gezinnen 

zijn de zorgmeldingen die voor het MDA gedaan werden, niet opgenomen in het dossier 

waardoor niet bepaald kon worden of en hoeveel zorgmeldingen er waren. Van de overige 

gezinnen waren er 34 met zorgmeldingen voor de start van het MDA++ traject. In 8 gezinnen 

werden aanvullende zorgmeldingen gedaan tijdens het MDA++. 

De zorgmeldingen zijn divers van aard en gedaan door verschillende betrokkenen / professionals 

in contact met het gezin (Figuur 2).  

HOOFDSTUK 3:  KARAKTERISTIEKEN VAN GEZINNEN EN ACHTERGRONDEN VAN AANMELDING BIJ MDA++
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Figuur 2. Achtergrond van de melders van zorgmeldingen bij VT (totaal aantal  

zorgmeldingen 145)

Voorbeeld van zorgmeldingen binnen een gezin

Nadat de politie een melding doet van kindermishandeling binnen een gezin, start Vei-

lig Thuis onderzoek om de onveiligheid binnen het gezin in kaart te brengen. Tijdens 

het onderzoek komen er nogmaals meldingen binnen. Deze meldingen komen vanuit 

de politie, die opgeroepen was vanwege een hevige ruzie tussen de ouders met veel 

verbaal geweld, maar tevens van een bezorgd familielid, die zich zorgen maakt om 

blauwe plekken op de armen van het kind. Veilig Thuis concludeert dat er zorgen zijn 

over de veiligheid binnen het gezin en de ontwikkeling van het kind. Het MDA++ team 

wordt gevraagd om mee te denken over de veiligheidsvoorwaarden voor het gezin en 

de veiligheid te monitoren.31

3.4 Onveiligheid binnen gezinnen en problematiek
De vormen van kindermishandeling en overige problematiek beschreven in de dossiers van 

het MDA++ zijn opgesomd in Figuren 4 en 5. Wat betreft kindermishandeling, was in veruit de 

meeste gezinnen sprake van (sterke vermoedens van) huiselijk geweld (62%). Wat betreft andere 

problematiek was veelvuldig sprake van psychiatrie (70%) en vechtscheidingen (57%). 

31  Deze gefingeerde casus is een samenvoeging van details uit meerdere casussen. Hierdoor wordt 

herleidbaarheid naar een betrokken gezin voorkomen.

Figuur 3. Vormen van kindermishandeling bij 37 gezinnen  (N = 65)

Figuur 4. Vormen van andere problematiek bij 37 gezinnen (N = 111)

In veel gezinnen maakten kinderen diverse vormen van kindermishandeling of problemen mee. In 

bijna alle gezinnen (36; 97%) gezinnen speelden meerdere vormen van kindermishandeling en/of 

andere problematiek bij ouders of kinderen. Het aantal vormen van kindermishandeling en andere 

problematiek dat in gezinnen speelde, is inzichtelijk gemaakt in Figuur 5. Bij een meerderheid van 

de gezinnen was sprake van (een vermoeden van) 1 vorm van kindermishandeling. Tegelijkertijd 

is ook te zien dat het grootste deel van de gezinnen een verscheidenheid van problematiek liet 

zien: een meerderheid van de gezinnen had 4 of meer problemen.
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Figuur 5. Aantal vormen van onveiligheid en problematiek bij 37 gezinnen

Behalve de gegevens uit dossiers, hebben kinderen en ouders ook zelf binnen de vragenlijsten 

uitgezet door VJI gerapporteerd over de frequentie van geweld in het voorgaande jaar. Aan 

de start van het MDA++ traject, hebben 32 ouders32 en 13 kinderen vragenlijsten ingevuld. 

Tabel 2 geeft deze scores weer. Opvallend is dat gezinsleden het hoogst aantal incidenten van 

psychologisch geweld rapporteren, zowel richting de kinderen (gemiddeld 34,0 incidenten in 

het afgelopen jaar gerapporteerd door ouders) als tussen ouders (gemiddeld 36,6 incidenten 

gerapporteerd door ouders).   

32  De vragenlijsten van partnergeweld zijn door 33 ouderparen ingevuld. Echter gaf één ouderpaar een 

frequentie van partnergeweld van hoger dan 600. Deze score en bijbehorende subscores zijn als outliers 

beschouwd en daarom niet meegenomen in dit onderzoek.

Tabel 2. Frequentie en range van geweldsincidenten gedurende het jaar voorafgaand aan de 

start van het MDA++ traject 

Kindermishandeling Huiselijk geweld

volgens kind volgens ouder volgens kind volgens ouders

Aantal respondenten 13 30 13 32

Psychologisch geweld 12.5 [0-76] 10.5 [0-59] 21.5 [0-109] 36.6 [0-189]

Fysiek geweld 4.3 [0-34] 4.0 [0-47] 2.8 [0-25] 3.5 [0-57]

Verwaarlozing - 2.1 [0-23]

Verwondingen - 0.6 [0-14]

Seksueel geweld - 2.5 [0-65]

Totaal 15.7 [0-77] 16.5 [0-129] 23.7 [0-110] 42.9 [0-325]

3.5 Voorgaande hulpverlening
In 30 gezinnen (81%) was voorafgaand aan het onderzoek van Veilig Thuis al hulpverlening 

betrokken geweest. In de overige 7 gezinnen was eerdere hulpverlening niet te achterhalen, 

bijvoorbeeld omdat er geen rapportage van Veilig Thuis in het dossier was opgenomen. Van 

de 30 gezinnen waren de meeste bekend met hulpverlening door een GGZ instelling (27; 90%), 

zowel voor de ouders als de kinderen. Daarnaast was er regelmatig maatschappelijk werk ingezet 

(8; 27%), bijvoorbeeld opvoedondersteuning of begeleiding bij een echtscheiding. In enkele 

gevallen (3; 10%) was het Regiecentrum Bescherming en Veiligheid eerder betrokken geweest. 

3.6 Deelconclusie/samenvattend
In dit hoofdstuk zijn de deelnemende gezinnen beschreven, en de situaties waarin zij zich 

verkeren op het moment dat het MDA++ gestart wordt. Samenvattend zien we een beeld 

dat overeenkomt met de beoogde doelgroep van MDA++ (Bijlage D). Er was veelal sprake 

van gezinnen met jonge kinderen en gescheiden ouders. Binnen de gezinnen was veelal 

sprake van structurele onveiligheid: Gemiddeld genomen, waren er vier zorgmeldingen bij 

Veilig Thuis voor de start van het MDA++. Het zijn gezinnen waar complexe problematiek 

speelt. Er was sprake van verschillende vormen van kindermishandeling, welke tegen 

de achtergrond van psychiatrie, vechtscheidingen, en problemen met justitie, armoede 

en verslaving plaatsvonden. In de meeste gezinnen was sprake van vier of meer vormen 

van onveiligheid en problematiek. Bovendien waren de gezinnen meestal al bekend met 

hulpverlening, vaak in de vorm van geestelijke gezondheidszorg voor ouder, kind of systeem. 
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4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de uitvoer van de werkwijze van MDA++ beschreven en met name 

op welke manier en in welke mate er invulling wordt gegeven aan de elementen van de 

werkwijze, specifiek voor monitoring/regievoering, rol- en taakverdeling tussen professionals 

en afstemming met ouders. Net als in het vorige hoofdstuk, zijn ook de gegevens in het huidige 

hoofdstuk afkomstig vanuit het dossieronderzoek bij gezinnen. Soms wordt er extra duiding 

gegeven aan de elementen van de werkwijze vanuit de interviews, zie daarvoor de tekstvakken.

4.2 Het MDA++ traject
In het dossieronderzoek zijn gezinnen meegenomen waarbij het MDA++ traject is afgesloten (17; 

46%) en een aantal gezinnen waarbij het MDA++ traject nog liep (20; 54%). De gezinnen met een 

afgesloten traject hadden gemiddeld 5,7 bijeenkomsten met het MDA++ (range 1-16). De gezinnen 

met een nog lopend traject hadden gemiddeld 7,0 bijeenkomsten (range 2-19). In totaal zijn er 

236 MDA++ bijeenkomsten geweest over deze 37 casussen. Na afloop van elke bijeenkomst in het 

MDA++ worden de notulen naar alle betrokken partijen verstuurd. In die notulen staan afspraken 

geformuleerd. De afspraken zijn onderverdeeld in diverse categorieën33 (zie Tabel 3). 

33  De volgende operationalisaties zijn gebruikt om de genoemde afspraken in notulen van MDA++ 

bijeenkomsten te categoriseren: 

- Afspraken over veiligheid zijn afspraken die gemaakt worden om acute veiligheid te creëren, zoals het doen 

van een raadsmelding of afspraken over de omgang met de kinderen. Dit zijn afspraken die gedurende de 

MDA++ bijeenkomsten gemaakt werden, soms in navolging op de veiligheidsvoorwaarden gesteld n.a.v. 

onderzoek door Veilig Thuis (maar het betroffen niet de gestelde veiligheidsvoorwaarden zelf).  

- Afspraken tussen professionals: betreft afspraken die gemaakt worden over contact tussen professionals, 

zoals het inschakelen of informeren van partijen. Hierin worden afspraken over het delen van notulen niet 

meegenomen. 

-  Afspraken over hulpverlening: betreft het inzetten, voortzetten of beëindigen van hulpverlening, evenals 

afspraken over de inhoud (bijv. diagnostiek).

- Afspraken over regievoering gaan over wie de regie heeft en of daar wijzigingen in zijn.  

- Afspraken met ouders: dit betreft afspraken over het handelen van ouders, waarvoor ouders zelf 

verantwoordelijk zijn.

- Afspraken overig: het gaat hier om afspraken onder diverse restcategorieën, die vaak minder scherp 

gedefinieerd konden worden, waaronder afspraken van zaken die op een later moment in overweging 

genomen moeten worden, en afspraken over de datum en tijd van het volgende overleg.

Gemiddeld werden er per gezin 25,7 afspraken geformuleerd over de looptijd van de 

dossierstudie. De meeste afspraken die binnen het MDA++ gemaakt werden, betroffen afspraken 

over de hulpverlening. Afspraken over veiligheid werden gemiddeld ook relatief vaak gemaakt. 

Afspraken over regievoering werden het minst gemaakt, maar dit waren dan ook met name 

afspraken over bijvoorbeeld het wisselen van een regievoerder en wisselingen vonden slechts 

beperkt plaats (zie paragraaf 4.3). Onder ‘afspraken overig’ vallen alle andere afspraken, die voor 

een groot deel administratief waren (bijvoorbeeld de datum van de volgende bijeenkomst of het 

rondsturen van de notulen).

Tabel 3. Gemiddeld aantal afspraken dat per MDA++ casus gemaakt werd

Gemiddeld aantal afspraken

Afspraken over veiligheid 3,5

Afspraken tussen professionals 2,8

Afspraken over hulpverlening 6,4

Afspraken over regievoering 0,7

Afspraken met ouders 2,9

Afspraken overig 9,4

4.3 Regievoering
Casusregie tijdens VT onderzoek

Bij 31 (84%) van de 37 gezinnen was er een vaste casusregisseur voor het VT onderzoek en werd 

er niet gewisseld. Van deze 31 casussen, was in 26 casussen de casusregisseur van VT aanwezig 

bij de MDA++ overleggen zolang deze regievoerder was. In de overige vijf casussen was VT 

regievoerder, maar kon niet worden achterhaald hoe lang de casusregie bij VT belegd was. 

Daarnaast was bij 2 van de 37 (5%) casussen uit het MDA++ dossier niet te achterhalen of VT 

als casusregisseur betrokken was. Verder werd in twee casussen expliciet genoemd dat VT niet 

betrokken was, en daarmee dus niet de regie voerde. 

HOOFDSTUK 4: UITVOER VAN DE WERKWIJZE VAN MDA++ FRIESLAND
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Casusregie na het VT onderzoek.

Bij 30 (81%) van de 37 gezinnen was de casusregisseur na het VT onderzoek te achterhalen34. 

Bij 16 gezinnen was er sprake van een vaste casusregisseur (53%), vijf gezinnen kenden een 

wisseling van de casusregisseur binnen dezelfde organisatie (17%) en bij negen was sprake van 

een wisseling tussen organisaties (30%). In de meeste gevallen was een wijk- of gebiedsteam 

medewerker de casusregisseur (24/80%), in de andere gevallen lag de regie bij andere 

organisaties, zoals Jeugdbescherming (5/17%) of GGZ (6/20%)35.  

De aanwezigheid van de casusregisseur bij de MDA++ overleggen was niet altijd goed uit de 

notulen te halen. In 26 casussen was deze informatie goed genoteerd, waarvan bij 17 casussen 

(65%) de casusregisseur aanwezig was bij alle overleggen waarin deze regievoerder was en bij 

negen casussen (35%) de casusregisseur ten minste één overleg afwezig was.

Regievoering

Een goede casusregisseur is cruciaal. De regiehouder vanuit de ‘flexibele’ schil 

houdt het overzicht, en zorgt dat de juiste koers wordt gevaren. Hij/zij zorgt ervoor 

dat besluiten vanuit het MDA++ worden opgevolgd. Gezinnen beschrijven ook 

het belang van een goede regievoering. Het zorgt voor een vast aanspreekpunt, er 

kunnen makkelijker besluiten worden genomen en er kan regie worden gehouden op 

de verschillende hulpverleningstrajecten binnen het gezin en de daarbij betrokken 

hulpverleningsinstanties. Wisselingen of onduidelijkheid in de regievoering kunnen 

belemmerend werken. Een gezin beschrijft dat de regievoering bij hen ontoereikend 

was: er werd steeds doorverwezen naar andere organisaties en ze waren zelf veel 

tijd kwijt aan het contact met alle hulpverleners. Zij hadden graag gezien dat er een 

regiehouder was geweest die (met hen) de verantwoordelijkheid had genomen’.  

34  Bij de overige 7 gezinnen die meegenomen zijn in het dossieronderzoek werd de regievoering bij 4 

gezinnen (11%) niet duidelijk uit de dossiers en bij 3 gezinnen (8%) was er geen overdracht in regie van VT 

naar een andere casusregisseur.

35  Doordat er bij een aantal gezinnen wisselingen waren in casusregie, telt het op tot meer dan 100%.

4.4 Monitoring van onveiligheid
Veiligheidsvoorwaarden.

Het opstellen van de veiligheidsvoorwaarden is een verantwoordelijkheid van VT, maar het 

MDA++ voorziet VT soms wel van input en advies hierop. Uit de dossiers blijkt dat voor 26 

gezinnen (70%) veiligheidsvoorwaarden zijn bepaald in de afronding van het VT onderzoek of in 

de eerste overleggen van het MDA++ traject. Daarnaast zijn 2 casussen direct overgedragen aan 

de Raad van de Kinderbescherming, en bij 2 casussen werden er geen veiligheidsvoorwaarden 

gesteld omdat er geen sprake was van acute onveiligheid. In de overige casussen (5; 14%) was 

geen sprake van veiligheidsvoorwaarden (ze stonden niet in het VT onderzoeksrapport en zijn 

niet door het MDA++ team opgesteld) of was de informatie niet uit het dossier te halen omdat 

het onderzoeksrapport miste (2; 5%).

Monitoring vormen kindermishandeling.

In het dossieronderzoek is per vorm van kindermishandeling bekeken of hierop gemonitord 

is binnen het MDA++. Dat wil zeggen: zijn de vormen van kindermishandeling die in 

zorgmeldingen, het Veilig Thuis rapport of gedurende het MDA++ traject aan het licht 

kwamen, ook besproken in de MDA++ overleggen? Binnen de 37 gezinnen, werd gemiddeld 

77% van de vormen van kindermishandeling besproken in de MDA++ overleggen. Uit Tabel 4 

is te zien dat met name seksueel misbruik, huiselijk geweld en psychische mishandeling veelal 

besproken werden in de MDA++ overleggen. Daarentegen blijven lichamelijke mishandeling en 

lichamelijke verwaarlozing regelmatig onbesproken.

Tabel 4. Monitoring van onveiligheid bij 37 gezinnen

Voor het eerst genoemd in

Type onveiligheid Aantal VT rapport Zorg-melding MDA overleg Raads-melding Besproken 
in MDA 
overleg?

Lichamelijke 

mishandeling

7 1 3 1 2 57%

Lichamelijke 

verwaarlozing

5 4 1 0 0 40%

Psychische 

mishandeling

8 4 2 1 1 75%

Psychische 

verwaarlozing

10 7 3 0 0 89%

Seksueel misbruik 12 8 4 0 0 92%

Huiselijk geweld 23 13 2 6 2 83%

Totaal 65 37 15 8 5 77%
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Monitoring van afspraken.

Voor de afspraken die binnen het MDA++ werden gemaakt en in notulen stonden beschreven, is 

bekeken in hoeverre op deze afspraken in vervolgbijeenkomsten werd terug gekomen (Tabel 5). 

Hulpverleningsafspraken werden het meeste gemonitord, ofwel deze werden na het opstellen 

ervan het vaakst opnieuw besproken binnen een van de volgende MDA++ overleggen (dit 

gold voor 74% van de afspraken). Afspraken over veiligheid werden in ongeveer de helft van 

de gevallen (52%) opnieuw besproken in een volgend overleg. Afspraken tussen professionals 

werden het minst vaak opnieuw besproken (in 30% van de gevallen), mogelijk omdat deze 

afspraken tussen de overleggen door werden besproken.

Tabel 5. Monitoring van afspraken

Gemiddeld aantal afspraken Percentage dat later opnieuw 
wordt besproken

Afspraken over veiligheid 3,5 52%

Afspraken tussen professionals 2,8 30%

Afspraken over hulpverlening 6,4 74%

Afspraken over regievoering 0,7 18%36 

Afspraken met ouders 2,9 42%

Duurzame veiligheid.

Bij 17 gezinnen was het MDA++ traject afgesloten. Bij 7 van deze gezinnen (41%) was er 

bevestiging vanuit de notulen dat duurzame veiligheid was bereikt. Dit houdt in dat het MDA++ 

traject afgesloten werd omdat de monitoring niet meer nodig was, omdat er geen sprake 

meer was van onveiligheid en hulpverlening voor de problematiek naar tevredenheid verliep. 

Bij 4 casussen was de informatie uit de dossiers onvoldoende om te bepalen of er duurzame 

veiligheid was bereikt. De overige 6 casussen bereikten geen duurzame veiligheid volgens de 

betrokkenen, desondanks besloten ouders om geen bijeenkomsten meer bij te wonen, of wilde 

een regievoerder geen gebruik meer maken van het MDA++.  

36 Het opvolgen van afspraken over regievoering zal vaak niet nodig zijn, wat kan verklaren dat er vaak 

geen tweede keer over gesproken wordt binnen de MDA++ bijeenkomsten.

Toewerken naar duurzame veiligheid

Met de gezinnen die bij het MDA++ komen wordt toegewerkt naar duurzame veilig-

heid. Dat dit niet eenvoudig is in deze gezinnen met complexe problemen op diverse 

domeinen, is al bekend. Uit één van de interviews bleek dit ook. Zo was er in een gezin(-

tijdelijk) relatieve rust, het MDA++ werd afgesloten, maar toen de dochter weer terug 

kwam uit de residentiele opvang- en behandelsetting waar zij had gezeten, werd de 

thuissituatie toch weer uitdagender.

4.5 Rol- en taakverdeling tussen professionals
Aanwezigheid kernteam.

De aanwezigheid van leden van het kernteam is weergegeven in Figuur 6. Voor veruit de 

meeste gezinnen (70%) was er bij alle overleggen een voorzitter aanwezig. Hoogst waarschijnlijk 

werd deze rol in andere gevallen overgenomen door een vast kernteam-lid, maar dat was niet 

vanuit dossiers op te halen. Met betrekking tot de andere kernteamleden kan geconcludeerd 

worden dat zij ongeveer voor de helft van de gezinnen aanwezig waren bij alle overleggen. Het 

MCL vormt daarop een uitzondering; voor het overgrote deel van de gezinnen (89%) was de 

kinderarts meerdere keren afwezig. Ook was er (naast de voorzitter) niet altijd iemand van Veilig 

Thuis bij de overleggen, te verklaren vanuit het feit dat een medewerker van Veilig Thuis met 

name aansluit in de onderzoeksfase en vervolgens de regie overdraagt.

Figuur 6. Aanwezigheid MDA++ kernteam per casus
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Belang van een vast MDA++ kernteam

Een vast kernteam is belangrijk. Een van de MDA++ professionals noemt dat het prettig 

dat een deel van het kernteam al jaren bij het MDA++ betrokken is. Zo kun je als team 

‘iets met elkaar opbouwen’. Een consistent team is ook prettig voor de gezinnen en de 

voortgang van hun traject. Ouders moeten de professionals aan tafel vertrouwen om 

zich kwetsbaar op te kunnen stellen en het heeft tijd nodig om die vertrouwensband 

op te bouwen. Met een vast team kan een goed vervolg gegeven worden aan zaken die 

tijdens vorige bijeenkomsten zijn besproken, omdat de kernteamleden het gezin en 

hun geschiedenis al kennen. De verwachtingen van beide kanten zijn duidelijker als er 

geen wisselingen zijn in het team. 

Aanwezigheid flexibele schil. 

In totaal zijn er 236 MDA++ bijeenkomsten geweest over deze 37 casussen. Van drie overleggen 

zijn de notulen niet opgenomen in het dossier. Uit de overige overleggen blijkt dat de flexibele 

schil meestal bestond uit het gebiedsteam (55%), een GGZ behandelaar van een kind en/of 

ouders (48%), en maatschappelijk werkers (31%). Het gebiedsteam was betrokken bij 84% van 

de casussen en de GGZ behandelaar bij 81% (Figuur 7). Gedurende het MDA++ traject krijgt de 

flexibele schil voornamelijk taken toegewezen over het starten, de inhoud en de voortgang van 

hulpverlening. 

Figuur 7. Percentage van casussen waar flexibele schil betrokken is

De rol van de flexibele schil

De rol van de flexibele schil is anders dan de rol van het MDA++ kernteam, ook ten 

opzichte van de ouders. Vaak zijn professionals uit de flexibele schil nauw betrokken 

bij de hulpverlening aan het gezin (naast dat daar soms ook kernteamleden voor 

worden ingezet). Ook de regievoerder maakt onderdeel uit van de flexibele schil. 

Waar de ouders een groot deel van het kernteam alleen bij de bijeenkomsten zien, 

hebben de professionals uit de flexibele schil vaak meer contact met ouders, komen 

ze bij de ouders thuis en/of hebben ze een behandelrelatie. De flexibele schil kent het 

gezin beter, en vice versa. Dit maakt de rol van de flexibele schil erg belangrijk. Zij 

kunnen het verhaal van de ouders vaak aanvullen als iets over de thuissituatie wordt 

verteld. Daarnaast voeren zij, naast hulpverleners uit de organisaties van betrokken 

kernteamleden, ook veel van de afspraken uit die in het MDA++ team gemaakt worden.

Toebedelen van afspraken

Van alle geregistreerde afspraken in de MDA++ notulen, is geregistreerd of deze toebedeeld 

zijn aan specifieke partijen, dat wil zeggen aan kernteamleden, of professionals uit de flexibele 

schil. Tussen de 82 en 100% van de afspraken worden toebedeeld aan een specifieke partij 

(Tabel 6). 

Tabel 6. Mate waarin afspraken worden toebedeeld aan een specifieke partij. 

Gemiddeld aantal afspraken Percentage dat is toebedeeld aan 
een partij

Afspraken over veiligheid 3,5 87%

Afspraken tussen professionals 2,8 99%

Afspraken over hulpverlening 6,4 82%

Afspraken over regievoering 0,7 100%

Afspraken met ouders 2,9 96%

4.6 Afstemming met ouders, kinderen en hun netwerk 
Samenwerking met gezin en netwerk. 

Moeders waren bij 84% van de overleggen aanwezig en vaders bij 71%. Bij 7% van de overleggen 

was een stiefouder aanwezig en bij 1% grootouders. Als moeder aanwezig was, werd in 84% van 

de overleggen haar visie in de notulen beschreven. Daarvan werd bij 61% ook een actie ingezet 

op de visie. Als de vader aanwezig was, werd bij 81% zijn visie in de notulen beschreven, waarvan 

bij 62% een actie ingezet werd. 

Bij de visies van ouders gaat het om hoe zij het vinden gaan, de zorgen die zij hebben over hun 

kinderen, over het contact met de andere ouder of over de ingezette hulpverlening. Zo beschrijft 

een moeder bijvoorbeeld dat zij ernstig bedreigd wordt door haar ex-partner en wordt daarop 

besloten welke maatregelen er moeten worden genomen. In een andere casus geeft vader aan 

de omgang met zijn kind weer op te willen starten. Ouder kunnen ook een gezamenlijke visie 

delen, bijvoorbeeld om mediatie op te starten in het kader van hun scheiding. 
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Waarom sluiten ouders aan bij de MDA++ bijeenkomsten?

De aansluiting van ouders bij het MDA++ is belangrijk, omdat zij in beweging moeten 

komen om de onveilige situatie aan te pakken. Bij het MDA++ Friesland sluiten 

de ouders dan ook aan bij de bijeenkomsten. Niet in alle regio’s wordt deze keuze 

gemaakt. De insteek is dat ouders door het opstellen van gezamenlijke doelen en 

besluiten gelijk nauw betrokken zijn bij hun behandelproces, keuzes beter begrijpen, 

zich verantwoordelijk voelen om eraan te werken en gemotiveerder zijn om ermee aan 

de slag te gaan. 

Aanwezigheid, inbreng en visie van kinderen. 

In gezinnen waarbij kinderen van 5 jaar of ouder betrokken waren, had 10% van de kinderen de 

mogelijkheid tot inbreng in één van de overleggen en 26% bij meerdere overleggen, doordat zij 

zelf aanwezig waren, of doordat iemand voor het kind spreekt, zoals een persoonlijk behandelaar.  

In 81% van de overleggen waar kinderen inbreng hadden, wordt de visie van de kinderen op de 

problematiek beschreven, waarop in de helft van de gevallen acties worden ingezet. Daarnaast 

wordt in 87% van de overleggen over de kinderen gesproken, waarvan in de helft van de gevallen 

alle betrokken kinderen ter sprake kwamen. Dit betreft het bespreken van het welzijn en de 

behoeften van de kinderen. 

Kinderen gaven voornamelijk hun visie op de ingezette hulpverlening en eigen behoeften. Zo 

gaf een kind van 17 jaar aan niet meer thuis te willen wonen. Daarop werd de mogelijkheid voor 

woonvormen besproken in het MDA++. Voorbeelden uit andere casussen waren een kind van 

12 dat aangaf meer contact met moeder te willen, en een kind van 14 dat de psychologische 

hulpverlening wilde stoppen.

Afstemming met kinderen bij het MDA++ Friesland

Als kinderen of jongeren willen aansluiten bij het MDA++ dan kan dat. Professionals 

en ouders geven aan dat sommige kinderen graag willen weten wie er over ze praat 

en wat er gezegd wordt. Voor kinderen kan het aansluiten bij een bijeenkomst dan een 

gevoel van controle geven. Kinderen en jongeren kunnen ook meedenken en plannen 

voorleggen bij het MDA++. Daarnaast kan de dynamiek aan tafel veranderen wanneer 

er kinderen bij zijn: ouders gaan afstemmen op de kinderen en worden gedwongen 

om zich meer in het perspectief van de kinderen te plaatsen. Onderlinge strijd tussen 

ouders raakt bijvoorbeeld meer op de achtergrond. 

4.7 Deelconclusie/samenvattend
Het dossieronderzoek geeft een beeld van hoe de werkwijze van het MDA++ is uitgevoerd (zie 

ook Bijlage E). In de regievoering was meestal sprake van een vaste casusregisseur, maar waren 

er soms ook wisselingen van casusregisseur. Deze wisselingen werden mogelijk veroorzaakt 

door de start van GGZ hulpverlening of Jeugdbescherming, of door personeelswisselingen 

bij de regievoerende partij. Wat betreft de monitoring, werden de vormen van onveiligheid 

in de meeste gevallen in het MDA++ traject besproken. Dit was in mindere mate het geval 

voor lichamelijke mishandeling en verwaarlozing. Aan de afspraken die binnen de MDA++ 

bijeenkomsten werden gemaakt over hulpverlening, werd grotendeels vervolg gegeven in een 

volgende bijeenkomst (het staat geregistreerd in vervolgnotulen). Voor veiligheidsafspraken en 

afspraken met ouders gold dat in ongeveer de helft van de gevallen, en voor afspraken tussen 

professionals het minst vaak. Binnen de rol-en taakverdeling werd een wisselende aanwezigheid 

van kernteamleden gevonden. In minstens een kwart van de casussen waren partijen uit het 

kernteam meerdere keren afwezig. Vanuit de flexibele schil werden vooral het gebiedsteam 

en de GGZ betrokken, maar in mindere mate school en familieleden. De afspraken die tijdens 

de MDA++ bijeenkomsten werden gemaakt, werden voor het grootste deel toebedeeld. In de 

afstemming met ouders, kinderen en het netwerk werd gevonden dat de visie van ouders vaak 

werd beschreven in de notulen en dat daar regelmatig een actie aan werd gekoppeld. Kinderen 

hadden in de meeste casussen geen mogelijkheid tot inspraak. Wanneer zij wel inspraak hadden, 

werd hun visie meestal beschreven. Hoewel er wel regelmatig over kinderen werd gesproken 

tijdens de MDA++ bijeenkomsten, zijn vaak niet alle kinderen in het gezin ter sprake gekomen.    
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5.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het verloop van geweld en (emotionele) onveiligheid beschreven van de 

gezinnen gedurende een looptijd van een jaar. De resultaten zijn gebaseerd op gegevens van de 

VJI vragenlijstenstudie uitgevoerd bij MDA++ Friesland. Steeds wordt gesproken van kindscores, 

ouderscores en gezinsscores. Bij de kind- en ouderscores gaat het om de verandering in het aantal 

incidenten van huiselijk geweld en kindermishandeling gerapporteerd door respectievelijk 

kinderen en ouders tussen de eerste en tweede meting. Bij de gezinsscores zijn steeds de 

scores gekozen van het gezinslid dat het hoogste aantal incidenten van huiselijk geweld of 

kindermishandeling rapporteert. De score in deze paragraaf representeert dus de verandering 

in het hoogst aantal gerapporteerde incidenten van huiselijk geweld of kindermishandeling 

binnen het gezin. Omdat de vragenlijsten op de nameting slechts door 9 kinderen zijn ingevuld, 

was het niet mogelijk om de significantie37 van de verandering in kindermishandeling, huiselijk 

geweld en emotionele onveiligheid volgens de kinderen te berekenen. Deze kindscores zijn wel 

onderdeel van de gezinsscores, zoals ook beschreven onder paragraaf 2.3.

5.2 Verloop huiselijk geweld en kindermishandeling
In totaal rapporteerden 29 gezinnen op beide meetmomenten over kindermishandeling en 31 

over huiselijk geweld. Uit de scores van 5 gezinnen bleek een toename van kindermishandeling 

en in 6 gezinnen was er geen verandering (deze 6 gezinnen gaven op de voormeting al lage 

scores). De overige 18 gezinnen rapporteerden een afname in kindermishandeling. Gemiddeld 

genomen was er volgens ouders en gezin sprake van een statistische significante afname in 

totale kindermishandeling. Ook was er een significante afname in de ouderscore en gezinscore 

van psychologisch geweld, maar niet van fysiek geweld.

In 4 gezinnen bleek er een toename van huiselijk geweld te zijn. Drie gezinnen gaven geen 

verandering aan. De overige 24 gezinnen rapporteerden een afname in huiselijk geweld. Er 

was met betrekking tot de gezinsscore een significante afname van het totale huiselijk geweld, 

hoewel dit niet gold voor de ouderscore. De afname in huiselijk geweld kwam voornamelijk 

door de afname in het psychologisch geweld tussen ouders. 

37  Significantie verwijst naar de waarschijnlijkheid dat het gemeten verschil een daadwerkelijk verschil 

in de populatie weergeeft. In dit onderzoek is een significantie-waarde van α = 0,05 aangehouden, wat 

inhoudt dat er met 95% zekerheid gezegd kan worden dat verschillen in de populatie bestaan en niet per 

toeval gemeten zijn.

Tabel 7. Afname in kindermishandeling en geweld tussen ouders

Score Afname Significantie

Kindermishandeling

Psychologisch geweld Kind -0.67 Niet meetbaar

Ouder -6.03 Ja

Gezin -8.00 Ja

Fysiek geweld Kind -2.67 Niet meetbaar

Ouder -2.86 Nee

Gezin -2.93 Nee

Totale kindermishandeling Kind -3.11 Niet meetbaar

Ouder -9.03 Ja

Gezin -10.21 Ja

Huiselijk geweld

Psychologisch geweld Kind -14.67 Niet meetbaar

Ouder -18.81 Ja

Gezin -22.37 Ja

Fysiek geweld Kind -1.00 Niet meetbaar

Ouder -1.77 Nee

Gezin -2.03 Nee

Totaal huiselijk geweld Kind -15.44 Niet meetbaar

Ouder -21.97 Nee

Gezin -17.00 Ja

Figuur 8. Verloop in kindermishandeling volgens het gezin

HOOFDSTUK 5: VERLOOP VAN GEWELD EN (EMOTIONELE) ONVEILIGHEID
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Figuur 9. Verloop in huiselijk geweld volgens het gezin

5.3 Verloop emotionele onveiligheid
De SIMS-PR en SIS vragenlijsten zijn ingevuld door 26 gezinnen, waarvan er 24 de vragenlijsten 

op beide meetmomenten invulden. Uit de gezinsscores blijkt een toename van emotionele 

onveiligheid in 4 gezinnen en geen verandering in 2 gezinnen. De overige 18 gezinnen 

rapporteerden een afname in emotionele onveiligheid. Gemiddeld werd er een afname op alle 

subscores en de totaalscore gerapporteerd door kinderen, ouders en gezin. Deze afname was 

zowel met betrekking tot de ouderscores als gezinsscores significant (Tabel 8). 

Tabel 8. Afname in emotionele onveiligheid 

Score Afname Significantie

Openlijke emotionele reactiviteit Kind -2.00 Niet meetbaar

Ouder -5.21 Ja

Gezin -6.62 Ja

Gedragsdisregulatie Kind -0.22 Niet meetbaar

Ouder -1.61 Ja

Gezin -1.71 Ja

Openlijke vermijding Kind -3.33 Niet meetbaar

Ouder -1.41 Ja

Gezin -3.13 Ja

Openlijk bemoeien Kind -2.44 Niet meetbaar

Ouder -3.46 Ja

Gezin -4.86 Ja

Totale emotionele onveiligheid Kind -10.56 Niet meetbaar

Ouder -10.85 Ja

Gezin -18.87 Ja

Figuur 10. Verloop in emotionele onveiligheid volgens het gezin 

5.4 Deelconclusie/samenvattend
Samenvattend zien we een positief verloop van geweld en onveiligheid: gemiddeld genomen 

nam de frequentie van kindermishandeling en huiselijk geweld en de beoordeling van emotionele 

onveiligheid af. De afname in emotionele onveiligheid was op alle schalen significant. Ook was 

er op gezinsniveau een significante afname in psychologisch en totaal huiselijk geweld en 

kindermishandeling te zien. Hoewel de frequentie van fysieke kindermishandeling en fysiek 

huiselijk geweld volgens het gezin niet significant veranderde, is het belangrijk te benadrukken 

dat ook hier gemiddeld genomen wel een afname gemeten was. 
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6.1 Inleiding
De elementen van de MDA++ werkwijze die in Hoofdstuk 4 staan beschreven, zijn afgezet tegen de 

verandering in geweld en emotionele onveiligheid. In deze koppeling van het dossieronderzoek 

en vragenonderzoek zijn 35 gezinnen meegenomen. Alleen gegevens uit het dossieronderzoek 

van MDA++ overleggen die vóór de nameting plaatsvonden, zijn meegenomen in de analyses. 

Elementen van de werkwijze zijn individueel afgezet tegen de afname in kindermishandeling, 

huiselijk geweld en emotionele onveiligheid. Daarnaast zijn elementen samengevoegd in 

de domeinen regievoering, monitoring, rol- en taakverdeling en afstemming met ouder en 

kinderen (Bijlage F). De scores op deze domeinen reflecteren de afwijkingen van de beoogde 

werkwijze, waar een hogere score wijst op meer afwijkingen. Een voorbeeld van een afwijking 

is de afwezigheid van ouders bij bijeenkomsten. Er was onvoldoende power om de relatie 

tussen de elementen/domeinen en de afname in geweld en onveiligheid statistisch te toetsen. 

Ondergenoemde resultaten dienen daarom met voorzichtigheid geïnterpreteerd te worden. 

Een overzicht van de domeinen en alle scores is te vinden in Bijlage F.

6.2 Regievoering en geweldsafname/veiligheidstoename
Het domein Regievoering bestaat uit de aanwezigheid van de casusregisseur bij MDA++ 

overleggen en de wisselingen in casusregisseur. Uit de gemiddelde scores kan voorzichtig 

gesteld worden dat het domein Regievoering gerelateerd is aan de afname in huiselijk geweld 

(Figuur 11)38 en emotionele onveiligheid (Figuur 12): bij meer afwijkingen, ofwel bij een minder 

goede uitvoering van elementen binnen Regievoering is te zien dat er minder verbetering 

in huiselijk geweld en emotionele onveiligheid was. Binnen dit domein lijkt het al dan niet 

aanwezig zijn van de casusregisseur geen patroon te geven ten aanzien van afname van 

geweld en onveiligheid. Daarentegen lijken de wisselingen wel relevant: bij wisselingen in 

casusregisseur was de afname van zowel kindermishandeling, huiselijk geweld als onveiligheid 

kleiner dan wanneer er geen wisselingen waren. 

38  De grijze balk in figuur 11 wijst op n=1 in die domeinscore. 

Figuur 11. Gemiddelde verbetering in huiselijk geweld afgezet tegen afwijkingen van de 

beoogde werkwijze met betrekking tot Regievoering

Figuur 12. Gemiddelde verbetering in emotionele veiligheid afgezet tegenafwijkingen van de 

beoogde werkwijze met betrekking tot Regievoering

HOOFDSTUK 6: BIJDRAGE VAN MDA++ WERKWIJZE AAN GEWELDSAFNAME /TOENAME VAN VEILIGHEID
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6.3 Monitoring en geweldsafname/veiligheidstoename
Het domein Monitoring bestaat uit de volgende elementen: de mate waarin wordt teruggekomen 

op afspraken met ouders, afspraken tussen professionals, afspraken over hulpverlening en 

afspraken over veiligheid, en de mate waarin de aanwezige vormen van onveiligheid in het 

MDA++ besproken worden.  Het domein Monitoring lijkt geen duidelijk verband te houden met 

de afname in kindermishandeling, huiselijk geweld en emotionele onveiligheid in de gezinnen.

6.4  Rol & taakverdeling professionals en  
geweldsafname/veiligheidstoename

Het domein Rol- en taakverdeling bestaat uit de aanwezigheid van het kernteam en de flexibele 

schil en de mate waarin afspraken uit de MDA++ bijeenkomsten worden toebedeeld aan een 

specifieke partij. Er lijken geen verbanden te zijn tussen Rol- en taakverdeling en de afname van 

geweld en emotionele onveiligheid.

6.5  Afstemming ouders & kinderen en  
geweldsafname/veiligheidstoename

De domeinen Afstemming met ouders en Afstemming met kinderen betreffen de aanwezigheid 

en visie van beide groepen. Het domein Afstemming met ouders lijkt geen verband te 

houden met de afname in geweld en emotionele onveiligheid. Daarentegen lijkt het domein 

Afstemming met het kind in verband te staan met de afname in kindermishandeling (Figuur 

13): als er met kinderen afgestemd wordt, in de vorm van aanwezigheid bij minstens één 

bijeenkomst en de besproken visie in ten minste één bijeenkomst, lijkt er een sterkere daling in 

kindermishandeling te zijn, terwijl er andersom bij minder afstemming met kinderen te zien is 

dat de kindermishandeling ook minder daalt in het gezin. 

Figuur 13. Gemiddelde verbetering in kindermishandeling afgezet tegen afwijkingen van de 

beoogde werkwijze met betrekking tot Afstemming met kinderen 

6.6 Deelconclusie/samenvattend
Hoewel er geen statistische analyses gebruikt konden worden om verschillen te meten, geven 

de gemiddelde scores een eerste aanwijzing voor belangrijke elementen van de MDA++ 

werkwijze. Allereerst lijkt de betrokken regievoerder belangrijk te zijn voor de afname van 

kindermishandeling, huiselijk geweld en emotionele onveiligheid. Het resultaat toont met 

name aan dat wisselingen van de regievoerder zoveel mogelijk voorkomen moeten worden. 

Daarnaast lijkt de betrokkenheid van de kinderen bij het MDA++ en de mate waarin zij hun stem 

mogen laten horen, een rol te spelen in de afname van kindermishandeling. 
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7.1 Inleiding
In het huidige hoofdstuk worden vanuit de geanalyseerde interviews de perspectieven 

weergeven van ouders, MDA++ professionals en professionals vanuit de flexibele schil. Het 

gaat hier om perspectieven op de MDA++ werkwijze, en meer specifiek op de samenwerking 

in brede zin, en de elementen van de werkwijze omtrent rol- en taakverdeling, regievoering, 

monitoring en afstemming met ouders en kinderen (onderzoeksvraag 4). Elke paragraaf 

belicht een overkoepelend thema dat uit de codering van de interviews naar voren is gekomen. 

Het betreft de thema’s (1) Samenwerking binnen het MDA++ team en met de flexibele schil, 

(2) Samenwerking en communicatie met ouders, (3) Betrekken van (de visie van) kinderen, 

en (4) Toewerken naar (duurzame) veiligheid. Steeds zijn binnen deze thema’s kernachtige 

omschrijvingen gegeven van de hoofdpunten die belangrijk kunnen zijn voor de opzet en 

(door)ontwikkeling van MDA++ werkwijzen.

7.2 Samenwerking binnen MDA++ team en met flexibele schil
Een deskundig MDA++ kernteam 

Binnen het MDA++ kernteam komen diverse expertises samen en wordt de situatie van het 

gezin vanuit verschillende perspectieven in kaart gebracht. De professionals denken mee 

met het gezin en door hun verschillende expertises vormen zij samen een grote bron van 

informatie. Een ouder vertelt daarnaast dat het prettig was dat het MDA++ team zich ter 

voorbereiding liet informeren over onderwerpen waar ze nog minder expertise van hadden. 

Een professional uit de flexibele schil ziet het MDA++ als een plek om advies te vragen, doordat 

door het samenkomen van verschillende instanties en verschillende disciplines, veel kennis 

en expertise aanwezig is. Een andere externe professional ziet de functie van MDA++ verder 

gaan. Deze professional ziet MDA++  als een interventie, bijvoorbeeld door de psycho-educatie 

die wordt gegeven aan tafel. 

De verschillende rollen en expertises worden over het algemeen als duidelijk gezien en 

worden gewaardeerd. Er zijn ook een aantal geïnterviewden die vertellen dat het niet altijd 

duidelijk was wie welke rol had, en met name wie welke rol ten behoeve van hulpverlening 

kreeg toegekend, waardoor volgens hen bepaalde taken niet werden opgepakt. Het is voor 

de professionals binnen het kernteam soms ook zoeken naar hun rol. Dit speelt bijvoorbeeld 

wanneer de expertise van een professional minder gevraagd wordt in een casus, omdat er 

geen problemen zijn op dat gebied. Denk hierbij aan professionals die aanwezig zijn vanuit 

VNN of de politie. Op die momenten blijven deze professionals wel meedenken en meepraten 

op basis van hun eigen werkervaring. 

Een vast kernteam met zo min mogelijk wisselingen

Zowel externe professionals, kernteam professionals als enkele ouders vinden de samenwerking en 

afstemming binnen het MDA++ team goed. De professionals luisteren goed naar elkaar en er wordt 

professioneel omgegaan met meningsverschillen en discussies binnen het MDA++. Binnen het 

MDA++ kernteam is het belangrijk dat professionals elkaar (leren) kennen, elkaar steunen tijdens de 

bijeenkomsten en elkaar scherp houden, omgaan met meningsverschillen, om hulp kunnen vragen 

en dingen die minder goed gaan met elkaar bespreken. Juist de mogelijkheid om vanuit eigen expertise 

en deskundigheid punten in te brengen, maar elkaar ook ruimte te geven voor elkaars perspectief, 

het niet met elkaar eens mogen zijn en vervolgens samen met het gezin en andere professionals 

te komen tot de beste oplossing, lijkt de kracht van een kernteam dat op elkaar ingespeeld is. Een 

voorwaarde hiervoor is dat ten minste een deel van het kernteam stabiel aanwezig is. Tegelijkertijd 

is een consistent kernteam ook prettig voor de gezinnen en de voortgang van hun traject. Ouders 

moeten de professionals aan tafel voldoende vertrouwen om zich kwetsbaar op te kunnen stellen. 

Het grootste deel van de geïnterviewden, waaronder ouders, ervaren dat wisselingen een negatieve 

invloed hebben op de samenwerking binnen het team. Het is vervelend als de professionals het gezin 

en hun geschiedenis niet kennen, zeker als er daardoor geen goed vervolg gegeven kan worden aan 

zaken die de vorige keer besproken zijn. Wanneer de wisselingen binnen het kernteam besproken 

worden, er een warme overdracht is en de nieuwe medewerker zijn rol dus goed kan vervullen, 

hoeven wisselingen door ouders niet altijd als problematisch te worden ervaren39. 

Ondersteuning aan flexibele schil 

De flexibele schil bestaat uit hulpverleners en andere betrokkenen die om het gezin heen 

staan. Deze professionals worden uitgenodigd om MDA++ bijeenkomsten bij te wonen, zodat 

iedereen op de hoogte is van de stand van zaken binnen het gezin en er één plan getrokken 

kan worden. Tijdens de interviews kwam naar voren dat een goede samenwerking tussen het 

MDA++ kernteam en de flexibele schil heel waardevol is. Het kernteam denkt mee, helpt om de 

koers van het traject te bepalen en ondersteunt de flexibele schil in wat nodig is om de doelen te 

bereiken. Dit zijn gezamenlijke beslissingen. Voor meer informatie over de rol van de flexibele 

schil, zie tekstvak p.18. Binnen de samenwerking tussen het MDA++ kernteam en de flexibele 

schil is wederzijds respect belangrijk. Ervaren wordt dat het prettig is wanneer het MDA++ team 

niet te dwingend is naar de flexibele schil (‘het moet zo’), doch duidelijke afspraken gemaakt 

worden zodat wederzijdse verwachtingen helder zijn. 

39  Het is belangrijk om te benoemen dat het hier specifiek over het kernteam gaat, en niet over andere (nauw) 

betrokken professionals bij het gezin.

HOOFDSTUK 7: HOOFDSTUK 7: PERSPECTIEF VAN DIVERSE BETROKKENEN OP DE MDA++ WERKWIJZE
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Goede informatie-uitwisseling tussen kernteam, flexibele schil (en ouders)

Uit de interviews komt naar voren dat het belangrijk is voor externe professionals om voorafgaand 

aan hun betrokkenheid bij een MDA++ casus goed op de hoogte te worden gebracht over de 

rol en werkzaamheid van het MDA++. Dit zodat zij goed weten wat het MDA++ doet en kan. 

Daarnaast komt naar voren dat een vast aanspreekpunt, bij wie zij hun vragen over het MDA++ 

kunnen stellen, kan helpen bij het organiseren van een goede informatie-uitwisseling.

Om de bijeenkomst effectief te laten zijn, is het nodig dat professionals zich vooraf inlezen 

en op de hoogte zijn van de situatie. Binnen het MDA++ Friesland informeert de regievoerder 

voorafgaand aan de bijeenkomst de voorzitter door hem/haar een update rond te sturen over 

de situatie van het gezin. Na afloop van de bijeenkomst stuurt de voorzitter de notulen naar 

de regiehouder en stuurt de regievoerder ze naar alle betrokkenen. Een professional zou het 

liefst vaker, namelijk maandelijks, een update ontvangen om grip op de situatie te houden. 

Verder komt naar voren dat iedereen meestal redelijk op de hoogte is van de situatie, afspraken 

duidelijk in de notulen staan en dat het rondsturen van de agenda en notulen over het algemeen 

goed gaat. Zeker bij instroom van professionals binnen een reeds lopend MDA++traject is het 

van belang dat eerdere notulen gedeeld worden, omdat zonder voorkennis, ervaren wordt 

dat het niet mogelijk is om een gelijkwaardige partner te zijn in beslissingen (voor belang van 

gelijkwaardigheid, zie ook de volgende paragraaf).

Gelijkwaardigheid en inbreng vanuit de flexibele schil

Uit de interviews komt naar voren dat het goed meenemen van de ideeën van de flexibele schil 

binnen de bijeenkomsten zeer relevant is. Dit blijkt zowel uit een aantal positieve, maar ook 

minder positieve ervaringen. Soms werd (door zowel professional als ouder) ervaren dat er een 

plan voorbereid was, welke vervolgens wel werd voorgelegd aan ouders en flexibele schil, maar 

er vervolgens weinig ruimte leek voor het afwijken van dit plan. Wanneer er weinig ruimte is 

om de eigen visie te delen en vragen te stellen, kan dit bij de flexibele schil het gevoel geven niet 

helemaal gelijkwaardig te zijn aan het MDA++ kernteam.

Een aantal andere professionals uit de flexibele schil geeft aan wel tevreden te zijn over de 

mate waarin ze zijn meegenomen in het MDA++ traject. Er werd om hun mening gevraagd, het 

MDA++ team luisterde goed en stelde vragen ter verduidelijking als dat nodig was. Ook uit de 

interviews met de kernteamleden kwam naar voren dat de professionals uit de flexibele schil 

goed worden betrokken bij het traject, dat hun expertise wordt gebruikt en dat ze serieus worden 

genomen. 

Een aandachtspunt wat naar voren kwam tijdens de interviews is dat externe professionals 

soms niet alles durven te zeggen tijdens de bijeenkomsten. De reden hiervoor is dat ze de 

behandelrelatie met hun cliënt erg belangrijk vinden en ze hen daarom niet in zo’n grote groep 

willen afvallen. Buiten de MDA++ bijeenkomsten gaat de samenwerking tussen de ouders en de 

flexibele schil namelijk verder. Voor dit knelpunt worden vanuit de flexibele schil concrete tips 

gegeven. Een manier om dit knelpunt te verhelpen is door als kernteam de flexibele schil meer te 

ondersteunen. Wanneer er gerichte vragen worden gesteld aan de flexibele schil is het makkelijker 

om de waarheid te vertellen dan als de professional iets zelf moet opbrengen: Als je zegt van: [ouder], 

maar dat klopt niet helemaal hoe je dat nu zegt, dan val je en plein public jouw cliënt af dus dat ga je 

niet doen. Dus je hoopt dat ze gaan zeggen, dat ze je uitnodigen met de gerichte vraag om te vertellen 

hoe jij dit ziet.

Verwachtingen en rollen scherp stellen richting flexibele schil (inclusief regiehouder)

De flexibele schil is vaak voor een groot deel verantwoordelijk voor de uitvoering van afspraken 

en ingezette hulpverlening vanuit het MDA++ en een professional uit de flexibele schil (meestal 

vanuit het wijk-/gebiedsteam) heeft de rol van regievoerder. Zie tekstvak p.15 voor de rol van de 

regievoerder. 

Er zijn grote verschillen in hoe het functioneren van de regievoerders wordt ervaren. Zo is er een 

casus waarin beide ouders in de interviews aangeven dat ze ontevreden zijn over hun regievoerder. 

Deze regievoerder was voor hen geen aanspreekpunt en had volgens hen geen overzicht over de 

situatie. Volgens hen durfde hij/zij geen knopen door te hakken. In de interviews komt daarnaast naar 

voren dat niet altijd duidelijk was welke koers er werd gevolgd of was het door teamwisselingen niet 

duidelijk wie de regie had. In sommige gezinnen waren er juist meerdere regievoerders betrokken, 

omdat ouders bijvoorbeeld in verschillende gemeentes wonen. Het is belangrijk om dan goed met 

elkaar af te stemmen, zodat het overzicht bewaard blijft. Dit ging niet altijd goed. Ook bij de bredere 

flexibele schil worden er soms knelpunten gezien in de uitvoer van afspraken en onduidelijkheden 

over verantwoordelijkheden, mogelijk mede te wijten aan overbelasting van professionals of rol- en 

taakverwarring over wat hun taken, die van het MDA++ en die van ouders zijn. 

Hoewel de regievoering en (hulpverlenings)taken van de flexibele schil niet bij een MDA++ team 

liggen, kunnen ze hierin alsnog veel betekenen (aldus een MDA++ professional): het team kan 

helpen de regiehouder en bredere flexibele schil in hun kracht te zetten, door hun bijdrage aan 

bijeenkomsten te vergroten en verwachtingen en taken scherp te stellen.

Het belang van een goede voorzitter, persoonlijk en zakelijk tegelijkertijd

De voorzitter moet de agenda vaststellen en de tijd bewaken tijdens de bijeenkomst. Dat houdt in dat 

er geprioriteerd moet worden, omdat er geen tijd is om alle onderwerpen met elkaar te bespreken. In 

de eerste bijeenkomst(en) zal de voorzitter het proces leiden waarbij een totaalplaatje moet ontstaan 

van de onveiligheden en de bijbehorende context. Daarvoor moet de voorzitter alle betrokkenen 

de ruimte geven om hun visie te delen. Het is hierbij van belang dat de voorzitter de ouders op hun 

gemak stelt.
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Als betrokkenen echter te veel ruimte innemen, dan is het een taak van de voorzitter om te 

begrenzen, minder mondige betrokkenen zal hij/zij juist de ruimte moeten geven om hun 

visie aan tafel te delen. Een van de geïnterviewden vertelt dat er te veel aandacht was voor de 

strijd tussen ouders, waardoor niet iedereen het woord kon krijgen. Het duurde te lang voordat 

de voorzitter ingreep. 

De voorzitter leidt in de eerste bijeenkomsten ook het proces om tot gezamenlijke doelen 

te komen, later moet hij of zij steeds zorgdragen dat een bijeenkomst afgesloten wordt met 

heldere afspraken.

De voorzitter moet structuur houden in een bijeenkomst en wat ingebracht wordt koppelen 

aan de veiligheidsafspraken die zijn gemaakt. Het is belangrijk dat de voorzitter overstijgend 

kijkt naar de situatie en ervoor zorgt dat de focus blijft liggen op het bereiken van duurzame 

veiligheid. 

Het is het streven om per MDA++ casus een vaste voorzitter te hebben. Uit de interviews komt 

naar voren dat gezinsleden en externe professionals dit als prettig ervaren. Dit blijkt echter 

niet altijd te lukken en dat is verwarrend voor zowel de gezinsleden als voor de flexibele schil. 

Bijvoorbeeld omdat bij start niet direct helder is wie deze rol draagt.

7.3 Samenwerking en communicatie met ouders
Ouders (en steunfiguren van ouders) aan tafel

Binnen MDA++ is het van belang dat ouders betrokken worden en in beweging komen om 

de onveilige situatie aan te pakken. Het MDA++ is uniek in het feit dat ouders standaard 

aansluiten bij de bijeenkomsten. Niet overal wordt deze keuze gemaakt. Volgens een MDA++ 

professional komt dit mede omdat er als er ouders aansluiten direct verantwoording moet 

worden afgelegd richting gezin: ‘het wordt als makkelijker ervaren te praten over dan met 

ouders’. Bovendien is het niet niks om geëmotioneerde ouders aan tafel te hebben; er moet 

echt een samenwerkend team staan om dat op te vangen. Het MDA++ ervaart het echter zeer 

van belang dat ouders aanwezig zijn: er kunnen gelijk vragen gesteld worden aan de ouders 

en de te zetten koers kan worden afgestemd.  

Ouders mogen naar de MDA++ bijeenkomsten toe ook een steunfiguur meenemen, dat kan 

een hulpverlener zijn of iemand uit hun eigen sociale netwerk. Het kan helpend zijn voor 

ouders om extra steun te voelen en de aanwezigheid van iemand die helpt bij het onder 

woorden brengen van wat ze willen delen tijdens de bijeenkomsten wordt gewaardeerd. Ook 

wordt het als prettig ervaren om de bijeenkomst voor en na te bespreken met iemand die 

dichterbij hen staat. 

Alle ouders ‘horen en zien’ bij de bijeenkomsten

Uit de interviews komen een aantal elementen naar voren waar oog voor moet zijn binnen de 

bejegening richting ouders; dat ouders zich gehoord voelen, dat er een gelijkwaardigheid wordt 

gevoeld. Ouders ervaren de samenwerking met het MDA++ team verschillend. Sommige ouders 

hebben het gevoel dat ze de ruimte krijgen om hun zorgen te bespreken, het MDA++ geduld 

had voor hun verhaal en dat ze daarnaast inspraak hadden. Gelijkwaardigheid is belangrijk 

voor ouders. Hiermee wordt bijvoorbeeld een gelijke behandeling van de beide ouders bedoeld. 

Sommige ouders gaven aan zich niet gehoord te voelen en ervoeren weinig gelijkwaardigheid 

in hoe de (gescheiden) ouders behandeld werden. Ouders hebben de wens in eenzelfde mate 

gehoord worden, zeker wanneer er binnen het gezin spanningen spelen. Tot slot voelden voor 

sommige ouders de bijeenkomsten als een strijd in plaats van een samenwerking. Ze hadden 

het gevoel dat ze zich moesten verdedigen. Aansluitend hierop geeft een externe professional 

aan dat het risico bestaat dat het MDA++ ervaren wordt als een groep die een keer in de drie 

maanden vertelt wat ze moeten doen, zonder echt contact te maken. Het doel is om goed 

contact te maken en daarmee ook krediet op te bouwen bij de ouders, maar in de praktijk is dat 

volgens deze professional ook lastig omdat de afspraken laag frequent plaatsvinden. 

      

Het MDA++ team vindt samenwerking met ouders een kernelement van de werkwijze en 

werkt hieraan op verschillende manieren, waarbij het gezamenlijke doel en de gezamenlijke 

besluitvorming centraal staan. In de bijeenkomsten geeft de voorzitter ouders de ruimte om 

punten aan de agenda toe te voegen. Ook krijgen ouders de gelegenheid om de situatie vanuit 

hun perspectief te delen, los van de meldingen die zijn gedaan en de verhalen die over hen zijn 

verteld. Vervolgens wordt gezamenlijk over veiligheidsvoorwaarden en doelen gesproken. Door 

als professional vragen te stellen, kan er een goed beeld worden gevormd van het verhaal van de 

ouders en kunnen zij erachter komen hoe de ouders de bijeenkomst hebben ervaren. 

De intentie van het MDA++ is dat alle ouders zich gehoord voelen, maar dat kan ingewikkeld zijn 

in sommige casussen. Wanneer ouders het sterk oneens zijn over hoe de problemen van het 

kind kunnen worden verholpen, grijpt het MDA++ soms in door een bepaalde weg te kiezen. Dit 

kan een weg zijn die bijvoorbeeld meer aansluit bij moeder dan bij vader. Het is daardoor niet 

altijd mogelijk om bij de wensen van beide ouders aan te sluiten.

Er wordt ook door het team genoemd dat het MDA++ doorlopend oog moet hebben voor het 

ondersteunen en ontlasten van de ouders waar het kan. Het is van belang om terugkerend 

het positieve te benoemen; door de kleine stappen die ouders zetten op te merken en hen te 

complimenteren. Door te erkennen dat het lastig is, niet oordelend te zijn en met respect te 

luisteren en mee te denken. Ook en wellicht juist bij ouders die in conflict zijn met elkaar. Een 

MDA++ professional: ‘Meestal als je in een conflict zit is er iets heel belangrijks. Je knokt niet 

voor niets. Er is iets wat je ongelooflijk belangrijk vindt waarvoor je knokt. En dat probeer ik naar 
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voren te krijgen. […] Dus heel veel gedrag ook normaliseren, begrijpen. Begrijpen binnen wat zij 

allemaal hebben meegemaakt, dat het hier nu staat zodat ze iets kunnen ontwapenen en wat 

ontspannen kunnen worden.’

Rekening houden met de impact van het MDA++ op ouders 

Het is van belang dat het MDA++ erkent dat de MDA++ bijeenkomsten overweldigend en 

spannend zijn voor de ouders. Dit bewustzijn van de impact van de situatie is cruciaal volgens 

ouders. 

Ouders kunnen zich angstig, kwetsbaar of bezorgd voelen, bijvoorbeeld omdat ze bang zijn dat 

de kinderen bij hen worden weg gehaald, en omdat ze vaak niet goed weten hoe de onveilige 

situatie op te lossen. Er zijn meldingen vanuit Veilig Thuis gedaan over onveiligheid en er komt 

veel nieuwe informatie op de ouders af. Met name tijdens de eerste bijeenkomst is het vaak 

overweldigend voor ouders om bij de grote groep professionals te zitten en hun verhaal te 

vertellen. Een aantal professionals vertelt hierover dat ze om die reden heel bewust bezig zijn 

met hoe ze een gezin benaderen. De eerste bijeenkomst staat vaak in het teken van kennismaken 

met een uitgebreide voorstelronde, uitleg van wat het MDA++ precies is en daarna het opstellen 

van de gezamenlijke doelen. Die goede informatievoorziening is van belang, er komt veel op 

ouders af en ze zijn vaak erg gestrest, wat ervoor kan zorgen dat niet alle informatie goed blijft 

hangen. Ook ouders geven aan dat een goede kennismaking prettig is. Er moet vanaf het begin 

duidelijk worden dat er sprake is van een samenwerking, en dat de mening van ouders ertoe 

doet. Het schetsen van duidelijke verwachtingen is belangrijk, bijvoorbeeld ook dat ouders zelf 

hard zullen moeten werken aan de situatie, en dat het MDA++ niet direct ‘de oplossing’ kan 

bieden. Uit de interviews komt naar voren dat het belangrijk is ouders ervan te doordringen dat 

de thuissituatie moet veranderen, en duidelijke verwachtingen te schetsen, maar tegelijkertijd 

dat het gezamenlijke doel (veiligheid van de kinderen) en de intentie om dit op basis van 

samenwerking met ouders te doen centraal staan. 

Gezamenlijke doelen en gezamenlijke besluitvorming maakt gemotiveerder

Het komen tot gezamenlijke doelen met ouders wordt aangeraden. Door gezamenlijk doelen 

op te stellen worden ouders direct betrokken bij hun behandelproces en ontstaat er een 

samenwerking. Professionals geven aan dat ouders over het algemeen gemotiveerder zijn 

wanneer ze zelf inspraak hebben gehad in het pad dat door het MDA++ gekozen wordt. Ook een 

goede informatievoorziening, duidelijkheid omtrent de betrokkenheid van ouders en wat van 

hen verwacht wordt, kan die motivatie verhogen. In plaats van voor de ouders te denken, wordt 

aanbevolen de ouder zoveel mogelijk te betrekken en hen uit te dagen om zelf met oplossingen 

te komen. Een externe professional zegt: ‘met wat kan jij komen bijvoorbeeld, wat zou handig 

zijn voor jou?’ 

Vrijwillig versus verplicht kader

Hoewel de samenwerking met ouders, door alle partijen, als zeer belangrijk wordt genoemd, 

staat dit soms op gespannen voet met wat in het gezin nodig is om acute en vervolgens 

duurzame veiligheid te bereiken. De MDA++ aanpak valt binnen het vrijwillige kader 

(dus gezinnen zijn niet verplicht zich te committeren aan de bijeenkomsten of hulp die 

wordt ingezet), maar indien de situatie te onveilig wordt of blijft - bijvoorbeeld als niet aan 

veiligheidsvoorwaarden voldaan kan worden en er gevaar voor het kind ontstaat -, dan kan 

het nodig zijn om maatregelen vanuit het gedwongen kader in te zetten. Een aantal ouders 

ervaren het MDA++ van daaruit niet als vrijwillig, maar als een verplichting. Een moeder: 

‘moeder wordt van alles opgedragen. Weliswaar onder noemertje ‘vrijwillig kader’. Maar al snel 

kreeg ik het gevoel van: oké, als je het niet doet, dan gaan we dus naar een gedwongen kader. 

Dus ik ging aan alles meewerken.’ 

Het is van belang dat de betrokken ouders (mits ze gezag hebben) aan boord zijn en open staan 

voor hulp. De problemen zijn van het gehele gezin (en beide ouders) en iedereen moet zijn 

verantwoordelijkheid nemen. In drie van de zes casussen is er sprake geweest van vertraging 

vanwege een of meerdere ouders die geen toestemming wilden geven voor hulp, of hier heel 

lang over deden. In elk van deze gevallen waren de ouders uit elkaar en waren zij het sterk 

oneens over wat het beste was voor hun kinderen. 

Wanneer de situatie onveilig is, willen het MDA++, externe professionals en (andere) gezinsleden 

graag snel actie ondernemen. Als ouders geen hulp accepteren en het te onveilig is, is het 

soms nodig om (gefundeerd) op te schalen naar de Raad voor de Kinderbescherming. Voordat 

dit wordt gedaan, proberen professionals de ouders toch aan boord te krijgen. In navolging 

op de reeds besproken punten, kan het daarbij volgens MDA++ professionals helpend zijn om 

de feiten te benoemen over de onveilige situatie, echt te investeren in het meenemen van de 

gezinnen in de benodigde doelen om veiligheid te bereiken, te zorgen dat ouders achter de 

doelen staan, goed uit te leggen waarom het nodig is om actie te ondernemen en samen als 

MDA team een duidelijke collectieve boodschap uit te dragen over wat ze denken dat nodig is.

7.4 Betrekken van (de visie van) kinderen
Kinderen een stem geven 

Binnen het MDA++ worden kinderen op verschillende manieren betrokken: ze kunnen 

aansluiten bij een bijeenkomst (dan gaat het meestal om kinderen van 12 jaar of ouder) of via 

een professional (‘Kinderen praten mee’) die van tevoren en achteraf het kind spreekt en zijn/

haar visie inbrengt. Diverse betrokken ouders en professionals bevestigen dat het belangrijk is 

om kinderen een stem te geven en hun perspectief te horen. 
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Aanwezigheid kinderen bij een MDA++ bijeenkomst: voorwaarden

Van de zes MDA++ gezinnen waarvan betrokkenen geïnterviewd zijn, zijn van drie gezinnen een 

of meerdere keren kinderen aanwezig geweest bij de MDA-bijeenkomsten. Het lijkt met name 

relevant om de wens van het kind te volgen over het al dan niet aansluiten bij een bijeenkomst. 

Diverse betrokkenen benoemen dat het aansluiten bij een bijeenkomst als beangstigend of 

overweldigend kan worden ervaren. Het is dan ook van belang daar rekening mee te houden 

door te zorgen dat er een minder grote groep aanwezig is, of (een van de) ouders naar buiten te 

laten gaan als het kind dat zelf graag wil. 

Het belang van een goede voorbereiding wanneer er kinderen aansluiten bij een MDA++ 

bijeenkomst is evident volgens professionals. Soms is het bijvoorbeeld nodig om afspraken te 

maken met de ouders over wat besproken kan worden en wat niet of voorwaarden te stellen 

voordat een kind wordt uitgenodigd. Daarnaast wordt binnen het MDA team in sommige 

gevallen in de voorbereiding afgesproken hoe er gereageerd moet worden als zich een onveilige 

situatie voordoet aan tafel wanneer de kinderen erbij zijn: hoe wordt het gesprek afgekapt of wie 

doet wat als onveiligheid zich ‘on the spot’ aandient. 

Net zoals bij de benadering van ouders is het bij kinderen belangrijk om niet oordelend te zijn 

en open te luisteren naar kinderen. Een professional van de flexibele schil geeft aan dat dit in de 

casus waarbij ze aansloot bij het MDA goed is verlopen en dat het MDA oog heeft voor de kleine 

stapjes die zowel ouders als kinderen zetten: ‘Ja, ik heb dat idee wel, dat er echt naar ze geluisterd 

wordt. En zonder oordeel ook, ik denk dat dat fijn is. En met ze mee wordt gekeken en gedacht. 

En ik vind ook echt wel dat ze... En dat vind ik ook richting ouders ook zo, dat ze echt proberen te 

complimenteren daar waar het kan. Dus ook echt zien dat er wel kleine stapjes gemaakt worden. 

Daar hebben ze echt heel veel oog voor. Dus dat vind ik ook wel mooi. En dat doen ze bij de 

kinderen, maar ook bij volwassenen.’

Kind aan het woord via een professional: ‘Kinderen praten mee’

In de afgelopen jaren is bij het MDA++ “Kinderen praten mee” ontwikkeld, waarbij een 

professional voor kinderen een brugfunctie vervult met het MDA++. De professional brengt 

vervolgens in wat zij en kind hebben voorbesproken en zorgt daarmee dat zijn of haar 

perspectief vertegenwoordigd is (los van dat van de ouders). Zie tekstvak in de inleiding voor 

meer informatie over Kinderen praten mee. 

De methode wordt positief geëvalueerd door ouders en professionals. Het zorgt ervoor dat 

kinderen op een laagdrempelige manier hun visie op de situatie kunnen geven, zonder dat ze 

in een grote groep moeten spreken (wat beangstigend of overweldigend kan zijn). Daarnaast is 

het voor de ouders vaak goed om te horen wat een kind over de situatie zegt. Het geeft inzicht 

in de onveiligheid en drukt zowel ouders als professionals met de neus op de feiten. Bovendien 

spreekt een kind met een onafhankelijk persoon, in plaats van met een ouder. In veel situaties 

wil een kind loyaal zijn aan beide ouders, bijvoorbeeld bij een vechtscheiding. Het kan voor het 

kind dan makkelijker zijn om aan een onafhankelijk persoon te vertellen wat hij of zij belangrijk 

vindt, zonder een kant van een ouder te hoeven kiezen.

Belang van het betrekken/horen van alle kinderen

Bij veel (samengestelde) gezinnen die bij het MDA betrokken zijn is sprake van meerdere 

kinderen. Het doel is om de veiligheid van alle kinderen goed te monitoren en duurzaam te 

verbeteren. Over dit thema worden verschillende ervaringen gedeeld. Sommige ouders en 

professionals gaven aan dat er niet altijd over alle kinderen uit een gezin gesproken werd, en 

gaven de volgende redenen: (1) de problemen van de ouders (persoonlijk of onderling) namen 

tijdens de bijeenkomsten de overhand, waardoor er te weinig tijd was om het over de kinderen 

te hebben, en (2) over het ene kind waren meer zorgen dan over het andere kind, waardoor het 

kind waarover minder zorgen waren (te) weinig aandacht kreeg bij MDA, en (3) de ouder waarbij 

het kind woont wilde niet betrokken zijn bij het MDA, wat het ingewikkelder maakte om zicht te 

krijgen op de situatie;

Een manier om ervoor te zorgen dat alle kinderen aandacht krijgen is door voor elk kind tijd te 

maken tijdens een MDA bijeenkomst. Dit betekent niet dat er voor ieder kind evenveel aandacht 

is, aangezien er vaak meer tijd wordt besteed aan een kind waar het minder goed mee gaat. De 

visie heerst dat ‘het gewone gewoon moet blijven’, al is er ook tegengeluid. Het spreken met de 

kinderen waarmee het goed lijkt te gaan is ook belangrijk, omdat zij alsnog veel meekrijgen van 

een stressvolle of onveilige situatie in huis. Het is van belang het gehele gezin en alle betrokken 

kinderen in beeld te houden (zie paragraaf 7.2). 

7.5 Toewerken naar (duurzame) veiligheid
De onveiligheden, risico’s en situatie volledig in beeld

Zicht krijgen op de complete en complexe situatie van een gezin is cruciaal, zowel volgens 

diverse betrokken professionals als ouders. Er moet gekeken worden naar de onveiligheden, de 

oorzaken daarvan en de geschiedenis van een gezin. Daaraan gekoppeld worden uiteindelijk de 

veiligheidsvoorwaarden en doelen bij het MDA++ gesteld. 

Onder andere kunnen de volgende punten uit de interviews worden gehaald: 

•  Focus op alle gezinsleden om de problematiek en de gehele context goed in beeld te krijgen, 

en niet slechts op een deel van de gezinsleden. Als dit niet gebeurt bestaat het gevaar dat er te 

veel aandacht is voor de individuele problematiek van gezinsleden, terwijl die problemen een 

systemische functie kunnen hebben. Daarnaast kunnen gezinsleden zich niet gezien voelen 

en te weinig meebewegen in het veranderproces richting duurzame veiligheid. 
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•  Er moet steeds (ook gedurende een casus) beoordeeld worden hoe de huidige situatie is. Door 

kennis over de algehele context te combineren met kennis over de huidige stand van zaken 

kan ingeschat worden of bepaalde interventies al dan niet succesvol zouden kunnen zijn: 

hoe beïnvloedt de voorgeschiedenis de huidige situatie, de dynamiek van relaties binnen het 

gezin? Welke interventies zijn er eerder geprobeerd? Hoe kunnen we het nu samen met het 

gezin anders aanpakken? 

•  De gehele context wordt in beeld gebracht door niet alleen op de problemen te focussen, maar 

door ook de mogelijke oorzaken scherp in beeld te brengen. 

•  Er dient niet alleen afgegaan te worden op het onderzoek van Veilig Thuis, maar bij missende 

informatie moet gekeken worden of deze kennis vergaard kan worden.

Bij het compleet in beeld brengen en houden van de situatie is het cruciaal om rekening te houden 

met de bezorgdheid, angst en kwetsbaarheid van ouders, evenals met interacties en patronen tussen 

ouders (bijvoorbeeld bij vechtscheidingen/partnergeweld). Zo beschrijft een ouder bijvoorbeeld dat 

zij graag had gewild dat gedurende het MDA++ traject de volgens haar onveilige situatie bij haar 

ex-partner beter in beeld was gebracht, en tegelijkertijd wilde zij hierover zelf niet richting het 

MDA++ rapporteren, omdat zij bang was dat haar kind dan in een pleeggezin zou worden geplaatst. 

Het vertrouwen van ouders in het MDA++ traject moet groeien en dat bevordert vervolgens hun 

openheid in de bijeenkomsten, aldus MDA++ professionals. De contacten die ouders soms al 

hebben met hulpverleners (professionals vanuit de flexibele schil) kunnen helpend zijn om dit 

vertrouwen te verhogen en zijn bovendien belangrijk om een bestaand beeld van de situatie te 

bevestigen of te ontkrachten: “Wij zijn de ogen en oren in het gezin. […] Kijk, wij komen echt thuis. 

Dus ik weet soms ook wel het verschil tussen het verhaal [van een ouder] en wat er daadwerkelijk 

achter een deur gebeurt.”

Prioriteren van onveiligheden, duidelijke doelen/afspraken en toebedelen van taken

Zoals in de inleiding genoemd wordt is het MDA++ Friesland bezig het werken met de TOP-

3 methodiek te integreren in hun werkwijze.40 Het doel daarvan is om in de fase van acute 

onveiligheid de drie meest onveilige situaties vast te stellen samen met de externe professionals 

en ouders, waarna naar de passende veiligheidsvoorwaarden wordt gekeken om te voorkomen 

dat de onveilige situaties zich blijven voordoen. In de fase van risicogestuurde zorg kunnen de 

meest pregnante risicofactoren worden beschreven, zoals eveneens het effect van deze risico’s 

op de onveiligheid.

 Tot slot worden in de fase van herstelgerichte zorg de drie belangrijkste doelen met de ouders 

40  Stichting Civil Care, 2021

samen bepaald, en hoe daaraan te werken zodat het gezin kan herstellen van wat er gebeurd 

is, en ze verder kunnen bouwen aan hun toekomst. Een voordeel van deze methodiek volgens 

MDA++ professionals is dat ouders worden gestimuleerd om te vertellen over hun situatie en 

om na te denken over hun eigen verantwoordelijkheden. Een ander voordeel is dat het gezin 

over het algemeen meer achter de samen opgestelde doelen staat (die voortkomen uit de 

prioritering), wat kan zorgen voor meer motivatie gedurende het traject. 

Omdat een MDA++ traject bedoeld is om toe te werken naar structurele veiligheid loopt een 

traject vaak voor een langere periode (soms zelfs jaren). De realisatie dat een MDA++ traject voor 

gezinnen met multiproblematiek langdurig is en dat oplossingen niet direct voor handen zijn, is 

belangrijk. Het is een kwestie van een lange adem, kleine stapjes, veel geduld en soms is het een 

puzzel om uit te zoeken welke hulp geschikt is. Dit kan mogelijk verklaren waarom sommige 

ouders aangeven dat er veel wordt gepraat en er te weinig ‘actie’ is. Een aantal ouders gaf aan 

behoefte te hebben aan duidelijkere en concretere doelen en afspraken. Een van de ouders 

gaf in het interview aan dat er veel ruimte was voor ‘evaluatie’, maar had graag een ‘concreet 

stappenplan’ gezien. 

Tegelijkertijd is monitoring ook cruciaal, wordt aangegeven door ouders en professionals, 

waarvoor evaluatie nodig is. Bijvoorbeeld: zijn de voorwaarden/doelen/afspraken op de huidige 

situatie van het gezin afgestemd? En daarnaast: is de hulpverlening waarover is gesproken 

opgestart en passend bij het gezin en zo niet, wat zijn de knelpunten? Een aantal ouders en 

professionals uit de flexibele schil geeft aan tevreden te zijn over de ruimte die er tijdens de 

bijeenkomsten was om de hulp die de vorige keer was opgezet te evalueren. Het belang van 

goede monitoring volgt ook uit de opmerking van een paar ouders dat niet alle afspraken werden 

nagekomen en het soms lang duurde voordat er hulp was opgestart. Kortom, een balans vinden 

tussen het goed in beeld houden van de (huidige) situatie waarin het gezin zich bevindt en de 

hulpverlening die is ingezet enerzijds (monitoring), en ruimte voor duidelijke vervolgafspraken 

over wat er moet gebeuren en wie welke taken oppakt anderzijds, lijkt uit interviews als uitdagend 

naar voren te komen, maar ook als cruciaal. Daar kan werken volgens de TOP-3 methodiek 

behulpzaam in zijn.

Goede afsluiting van een MDA++ casus en nazorg

Voordat er bij het MDA++ kan worden afgesloten wordt aldus MDA++ professionals goed gekeken 

of het voor een langere tijd rustig en veilig blijft in een gezin en er geen nieuwe meldingen bij zijn 

gekomen. Over het algemeen wordt bij de een na laatste bijeenkomst besproken dat de volgende 

bijeenkomst de laatste zal zijn, en op welke punten bij de laatste bijeenkomst nog gelet moet 

worden. Daarnaast wordt bekeken in hoeverre organisatie uit de flexibele schil nog aangesloten 

blijven (bijv. wijk- en gebiedsteam), en wordt dit met ouders besproken. Desondanks kwam de 

afsluiting binnen een tweetal casussen voor betrokken professionals en enkele ouders plotseling 
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en hadden laatst genoemden behoefte aan meer aandacht voor nazorg. Een aandachtspunt blijft 

derhalve het belang van een duidelijke afsluiting van het MDA++ traject, waarbij er ruimte is 

voor het bespreken van duurzame veiligheid, en (eventueel) doorgaande hulpverlening nadat de 

betrokkenheid van het MDA++ is beëindigd. Evenals voor feedback vanuit ouders over hoe ze het 

MDA traject ervaren hebben.  

7.6 Deelconclusie/samenvattend
De perspectieven van betrokken ouders, MDA++ en externe professionals geven een overkoepelend 

beeld van de elementen die kunnen bijdragen aan een succesvolle MDA++ werkwijze. Diverse 

aanbevelingen volgen hieruit. 

Aanbevelingen voor de samenwerking binnen MDA++ team en met flexibele schil

Allereest is het van belang dat er een goede schriftelijke informatie uitwisseling is, die vooraf 

toegankelijk is voor alle betrokkenen die voor het eerst in aanraking komen met het MDA++ 

traject.  Hierin wordt beschreven wat het MDA is en hoe zij te werk gaan. In dit schrijven kan een 

contactpersoon worden genoemd waar men bij vragen terecht kan. 

Het is van belang dat er een goede balans ontstaat binnen de diverse samenwerkingen die het 

MDA++ kent. Enerzijds moet er verbinding zijn tussen de diverse (betrokken) disciplines om een 

zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de gezinssituatie, wat eilandjes aan losse informatie 

kan voorkomen. Anderzijds moeten professionals binnen hun eigen expertise blijven werken, 

omdat ze daarover de meeste kennis hebben. Het lijkt de kracht van het MDA++ om in de 

bijeenkomsten alle perspectieven bij elkaar te brengen, om samen (ook met het gezin) de koers te 

kunnen bepalen. Hierin is het van belang dat er een goede balans is tussen de adviserende ‘expert’ 

rol van het kernteam en samenwerkende rol. Omdat de voorzitter tijdens deze bijeenkomsten 

zowel verantwoordelijk is voor het maken van afspraken als voor het voldoende horen van de 

perspectieven moet hij/zij er alert op zijn dat iedereen zich gehoord en gezien voelt. Immers er is 

geen onbeperkte tijd om voor inbreng en soms worden er beslissingen genomen die niet helemaal 

in lijn liggen met de eigen ideeën. Het kan helpend zijn om in de woordkeus van de voorzitter 

adviserend te zijn maar niet te dwingend en de nadruk leggen op het belang van duidelijkheid. 

Het belang van het scherp stellen van verwachtingen, rollen en taken tussen MDA++, flexibele 

schil (en ouders) komt als een rode draad terug in de interviews van de flexibele schil. Het is 

van belang dat de rollen en taken/verantwoordelijkheden voor iedereen helder zijn omdat dit 

voorkomt dat er onduidelijkheid ontstaat over verantwoordelijkheden en taken blijven liggen. Bij 

team wisselingen (binnen het kernteam maar ook bij flexibele schil) is het belangrijk dat er een 

goede overdracht volgt en alle teamleden op de hoogte gebracht worden. Taken en rollen worden 

zo nodig herverdeeld. Het maken en rondsturen van notulen heeft als doel alle betrokkenen te 

informeren, maar kan indirect ook het gevoel van gelijkwaardigheid versterken. 

Binnen de bijeenkomsten is gelijkwaardigheid, ook met de flexibele schil, cruciaal. Er moet oog 

zijn voor het feit dat professionals van de flexibele schil minder goed weten hoe het MDA++ 

werkt, en daarom vooraf goed op de hoogte moeten worden gebracht, zowel van de status 

van de besproken MDA++ casus, als van hoe het MDA++ werkt. Daarnaast moet het MDA++ 

kernteam bewust zijn van de ingewikkeldheid die kan spelen bij de flexibele schil, in hun positie 

om openheid te geven en daarmee ook mogelijke problemen te signaleren, waarbij zij ten alle 

tijden de therapeutische relatie met hun client willen behouden. Het helpt voor de flexibele schil 

om open te kunnen zijn als het kernteam gerichte vragen stelt. Ondanks de regievoering en 

directe hulpverleningstaken niet bij het MDA++ team liggen kunnen zij de flexibele schil in hun 

kracht zetten door verwachtingen uit te spreken en taken scherp te stellen. 

Gezien de complexiteit van het werk van de professionals (horen van de heftige verhalen van de 

cliënten in combinatie met het werken met veelal hoogoplopende emoties) is het van belang om 

waar mogelijk ruimte in plannen om de bijeenkomsten te evalueren en hierbij oog te hebben 

voor de samenwerking. 

Aanbevelingen voor de samenwerking en communicatie met de ouders

Ten eerste is van te voren duidelijkheid gewenst in wat ouders van het MDA++ kunnen 

verwachten maar omgekeerd geldt dit ook: wat wordt verwacht van ouders in het belang van het 

kind? Hoewel er gezamenlijk met ouders doelen worden opgesteld en ouders inspraak hebben 

in welke stappen het best passend zijn om de doelen te bereiken, is het van belang ook duidelijk 

te maken dat bepaalde veiligheidsvoorwaarden opgevolgd moeten worden in het belang van 

het kind. Naast het uitspreken van deze verwachtingen is het ook goed om aan te sluiten bij 

de belevingswereld van ouders. Door zich waar mogelijk te verplaatsen in het perspectief van 

beide ouders, is het mogelijk om vanuit een oprecht geïnteresseerde houding, vragen te stellen 

om de situatie zo goed mogelijk te begrijpen en in kaart te brengen. Wat volgt is empathie voor 

wat daadwerkelijk moeilijk is, zoals de bijeenkomsten zelf of de impact van het nieuws van een 

maatregel, zoals een uithuisplaatsing. Naast de zakelijkheid die nodig is om tot afspraken te 

komen is persoonlijke aandacht even belangrijk. 

De interviews laten zien dat er tussen gezinnen, maar ook tussen ouders binnen gezinnen 

verschillen zijn in hoe zij de samenwerking met het MDA++ hebben ervaren. Het is niet 

eenvoudig om ervoor te zorgen dat ouders die te maken hebben met complexe situaties en 

die veelal complexe problematiek ervaren (vastlopen op diverse terreinen) zich te allen tijde 

gehoord en gezien weten, en zich allen gelijkwaardig behandeld voelen. Dit is extra ingewikkeld 
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als er sprake is van een vechtscheiding; in een aantal van de casussen waarbij hiervan sprake 

was voelde een van de ouders zich minder aan het woord gelaten of benadeelt in bijvoorbeeld 

een gekozen oplossing. Het kan dan helpend zijn om ouders een keer los van elkaar te spreken 

(in aparte bijeenkomsten), dat haalt de spanning rondom de ‘strijd’ er dan even af. Het ‘horen’ 

van beiden kanten, benadrukken van het gezamenlijk doel, en gezamenlijke besluitvorming 

kunnen helpend zijn om ouders te motiveren, evenals het benadrukken van positieve stappen 

die beide ouders zetten en het geven van complimenten. 

Een andere aanbeveling is om rekening te houden met de verschillen tussen ouders en tussen 

gezinnen, in het contact, maar ook in de interventie die geboden wordt. Voor sommige ouders 

is het MDA++ prettig: ze ervaren een podium om de problemen die ze ervaren te bespreken en 

vinden het fijn dat mensen meedenken. Andere ouders ervaren angst en slaan dicht. Het kan 

dan een optie zijn om op gegeven momenten met een kleinere groep om de tafel te gaan zitten 

of extra tijd te nemen voor kennismaking en het geven van uitleg. Ook is het mogelijk voor 

ouders om een steunfiguur mee te nemen.

Aanbevelingen voor de samenwerking met en communicatie naar kinderen

Allereerst is het belangrijk om alle kinderen te betrekken, hen een stem te geven, om zo erachter 

te komen wat zij nodig hebben. Kinderen kunnen echter op verschillende manieren betrokken 

worden in het proces en het is belangrijk om aan te sluiten bij hoe het kind dit het liefste zou 

zien. Is er bij het kind veel spanning om aan te sluiten, mogelijk kan een kleinere groep een 

uitkomst zijn. Vindt een kind het lastig om zichzelf te verwoorden? Een professional kan het 

woord voeren voor het kind en zo wel diens stem ten gehore brengen. Het is hierbij belangrijk 

dat men zich bewust is van een loyaliteitsconflict waar het kind zich in kan bevinden. Door aan 

een onafhankelijk persoon te vertellen wat het kind belangrijk vindt, hoeft het kind geen kant 

van een ouder te kiezen. Ook wanneer een kind zelf het woord doet kan het goed zijn om een 

kind uit dit conflict te halen en naar de wensen en mogelijke oplossingen van het kind te kijken. 

Het is ten alle tijden goed om constructieve taal te gebruiken. 

Tenslotte is het zeer belangrijk dat het MDA++ team voorbereid is op een mogelijke onveilige 

situatie die aan tafel kan ontstaan, zeker wanneer kinderen aanwezig zijn. Hoe wordt de 

onveiligheid gestopt? Hoe wordt er gereageerd? 

Aanbeveling voor het bereiken van duurzame veiligheid

Allereerst moet er in eerste instantie door Veilig Thuis (voor het onderzoeksrapport), maar 

ook gedurende het MDA++ steeds opnieuw een goede taxatie van de veiligheid plaatsvinden, 

waarbij alle gezinsleden betrokken worden, en diverse hulpverleners input kunnen leveren. 

Hierbij moet ook oog zijn voor de mogelijke oorzaken van de onveiligheid.

Vervolgens is het van belang dat bij start van het traject concrete doelen worden opgesteld met 

alle betrokkenen en dat duidelijke afspraken worden gemaakt om tot doelrealisatie te komen. De 

TOP-3 methodiek, waarbij werken aan de drie meest onveilige situaties en doelen geprioriteerd 

worden  kan hierbij zeer helpend zijn. Door het gezin te betrekken bij het opstellen van doelen 

staan zij over het algemeen meer achter de samen opgestelde doelen wat kan zorgen voor 

meer motivatie gedurende het traject. Het prioriteren van doelen zorgt ervoor dat de doelen 

concreet worden en behapbaar blijven. Ouders worden door het bespreken van de doelen meer 

verantwoordelijk gemaakt voor het behalen van de doelen. Naast het opstellen van doelen is 

het van belang om verwachtingen te schetsen richting ouders, het is nodig dat ouders open 

zijn over de situatie (situatie helemaal in beeld) en zich inzetten om de doelen ten aanzien van 

vergroten van veiligheid te bereiken. Zij mogen vervolgens ook oplossingen inbrengen en 

meebepalen in de vervolgstappen.

Naast het belang van het opstellen van concrete doelen, staat ook het belang van het herhaaldelijk 

evalueren van deze doelen en dus het meenemen van de huidige context. Evaluatie van de 

doelen is nodig om te beoordelen of de juiste weg is ingeslagen. Steeds moet worden bekeken 

of de veiligheidsmaatregelen, acties en afspraken daadwerkelijk doorgang vinden en worden 

nagekomen. Een belangrijk kernelement van MDA++ is dat de veiligheid langdurig wordt 

gemonitord. 

Als aanbeveling komt verder naar voren dat er een goede afronding plaatsvindt waarbij wordt 

besproken of en welke hulpverlening (buiten het MDA++) nog wordt doorgezet in het gezin. Met 

een goede afronding wordt bedoeld dat er een eindgesprek plaatsvindt met alle betrokkenen 

en de doelen worden geëvalueerd. Wanneer er geen onveiligheid meer is, is er soms nog wel 

doorgaande herstelgerichte zorg nodig (gefaseerd samenwerken naar veiligheid). 
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Het huidige rapport geeft inzicht in de belangrijkste kernelementen van het MDA++ Friesland, zowel 

vanuit kwantitatief onderzoek (dossieronderzoek en vragenlijsten), als vanuit de perspectieven 

van ouders en professionals (interviews). Na een korte schets van de problematiek van gezinnen 

die betrokken zijn bij het MDA++, volgt per onderzoeksvraag een conclusie. Vervolgens volgen 

een aantal aanbevelingen die worden opgedeeld in de gebieden regievoering, monitoring van 

veiligheid, rol- en taakverdeling tussen professionals en afstemming met ouders en kinderen.

8.1 Karakteristieken van gezinnen
Bij de gezinnen die betrokken waren bij het MDA++ Friesland is sprake van diverse vormen van 

kindermishandeling en komt ook andere problematiek regelmatig voor. Volgens het triage-model 

van Veilig Thuis worden de gezinnen met de meest complexe problematiek doorverwezen naar 

het MDA++. De bevindingen uit het dossieronderzoek laten zien dat het inderdaad juist deze 

gezinnen zijn die worden doorverwezen. Zij hebben te maken gehad met meerdere zorgmeldingen 

(gemiddeld 4) en hulpverlening voorafgaand aan het MDA++. Wat betreft de vormen van 

kindermishandeling komen huiselijk geweld en seksueel misbruik het vaakst voor. Daarnaast is er 

zeer regelmatig sprake van psychiatrie, vechtscheidingen en armoede- of schuldenproblematiek. 

Bij veruit de meeste gezinnen is sprake van vier of meer vormen van kindermishandeling en 

overige problematiek. 

8.2 Uitvoering van de werkwijze van MDA++ Friesland
Onderzoeksvraag 1: In welke mate wordt in de praktijk invulling gegeven aan de elementen 

van de werkwijze van MDA++ Friesland (op het gebied van regievoering, monitoring van 

veiligheid, rol- en taakverdeling tussen professionals en afstemming met ouders en kinderen)?

De kernelementen van de MDA++ werkwijze zijn afgezet tegen de informatie opgehaald uit de 

dossierstudie. De resultaten laten zien dat de werkwijze in wisselende mate uitgevoerd werd 

zoals de ideale werkwijze beschrijft. In eerste plaats met betrekking tot regievoering: Tijdens 

de fase van het VT onderzoek was grotendeels duidelijk dat VT de casusregie voerde. Na de 

onderzoeksfase werd het beeld minder eenduidig en vonden er wisselingen in de casusregie 

plaats. 

Met betrekking tot de monitoring van onveiligheid waren er eveneens wisselende resultaten. 

De meeste vormen van onveiligheid kwamen voldoende ter sprake in het MDA++ traject, maar 

lichamelijke verwaarlozing en mishandeling bleven hierin achter. In de notulen werd daarnaast 

voor sommige gemaakte afspraken wel gevonden dat ze opnieuw werden besproken, maar voor 

andere afspraken niet. Afspraken over hulpverlening en veiligheid werden regelmatig opnieuw 

besproken in een latere bijeenkomst, maar dat gold niet voor afspraken tussen professionals. 

Mogelijk werden dergelijke afspraken tussen de MDA++ bijeenkomsten onderling opgepakt, 

waardoor deze niet meer op de agenda van het MDA kwamen. Hoewel slechts een deel van de 

casussen werd afgesloten in de looptijd van het onderzoek, werden niet alle casussen afgesloten 

omdat duurzame veiligheid bereikt was. Bij een even groot aantal liep het MDA++ af om andere 

redenen, waaronder omdat ouders niet meer aan bijeenkomsten wilden deelnemen.

Voor de rol-en taakverdeling was het stellen van gezamenlijke doelen met gezamenlijke 

verantwoordelijkheid niet op te halen vanuit de notulen. De aanwezigheid van het vaste 

kernteam was wisselend. Het grootste deel van de kernteamleden was bij alle bijeenkomsten 

van gezinnen aanwezig of slechts bij een bijeenkomst afwezig. Echter waren een aantal 

partijen er ook regelmatig (twee of meer bijeenkomsten van een gezin) niet bij. We zien dat VT 

er vaak niet meer bij is als de onderzoeksfase is afgesloten, omdat hun directe betrokkenheid 

bij het MDA++ dan afloopt. Daarnaast was verslavingszorg mogelijk enkel aanwezig wanneer 

verslavingsproblematiek een rol speelde bij het gezin. Als laatste zagen we zeer beperkte 

aanwezigheid van de kinderarts van MCL, wat te verklaren is door de coronapandemie die de 

beschikbaarheid van de arts beperkte. Met betrekking tot samenwerking met flexibele schil komt 

naar voren dat er veel wordt samengewerkt met het gebiedsteam en GGZ behandelaars, maar in 

mindere mate met andere familieleden zoals grootouders of ooms en tantes. 

Wat betreft de afstemming met ouders en kinderen bleek er in hoge mate te worden afgestemd 

met ouders, die meestal aanwezig waren en wiens visie regelmatig besproken werd. Kinderen 

waren in mindere mate betrokken, maar wanneer zij een mogelijkheid tot inbreng hadden werd 

hun visie ook besproken in het overleg. Toch bleek in twee derde van de casussen met kinderen 

ouder dan 5 jaar dat geen van de kinderen betrokken werd bij het MDA++ traject. 

Samenvattend valt te stellen dat in wisselende mate uitvoer werd gegeven aan de werkwijze. De 

bevindingen dienen beoordeeld te worden tegen de achtergrond van de complexiteit van de 

casussen, en eveneens tegen de achtergrond van de ontwikkelingen die het MDA++ Friesland 

heeft doorgemaakt vanaf 2018. Op diverse vlakken heeft het MDA++ zich doorontwikkeld, zoals 

op het vlak van regievoering en het betrekken van kinderen. 

HOOFDSTUK 8: CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN
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8.3 Verloop van geweld en (emotionele) onveiligheid
Onderzoeksvraag 2: Is er in een jaar tijd geweldsafname (partnergeweld en kindermishande-

ling) en een toename van emotionele veiligheid binnen gezinnen die betrokken zijn bij het 

MDA++ Friesland? 

Het verloop van geweld, kindermishandeling en (emotionele) veiligheid is door gezinnen 

zelf gerapporteerd binnen een vragenlijstenonderzoek uitgevoerd door het Verwey-Jonker 

instituut. Na één jaar betrokkenheid bij een MDA++ traject rapporteren de meeste gezinnen 

minder kindermishandeling en huiselijk geweld dan een jaar daarvoor, en blijkt de frequentie 

van kindermishandeling en huiselijk geweld significant te zijn afgenomen. Dit gold tevens voor 

emotionele onveiligheid, wat volgens gezinnen in mindere mate ervaren werd na het jaar van 

de MDA++ aanpak dan daarvoor. Deze resultaten suggereren dat de MDA++ aanpak bijdraagt 

aan het verbeteren van de veiligheid binnen gezinnen met complexe problematiek.  

8.4  Bijdrage van MDA++ werkwijze aan  
geweldsafname/toename van veiligheid

Onderzoeksvraag 3: Zijn er eerste aanwijzingen dat de invulling die wordt gegeven aan de 

MDA++ werkwijze bijdraagt aan geweldsafname en toename van veiligheid?

Dit onderzoek vond (naar verwachting mede door de beperkte bewijskracht) geen aanwijzingen 

voor de rol van monitoring van onveiligheid, rol-en taakverdeling en afstemming met ouders in 

de afname van onveiligheid binnen het gezin. Daarentegen lijken regievoering en afstemming 

met kinderen wel verband te houden met de afname van onveiligheid. Uit deze bevindingen 

volgt dat in de MDA++ werkwijze aandacht dient te zijn voor wisselingen en afwezigheid van de 

casusregisseur en dat deze tot een minimum dienen te worden beperkt. Het opzetten van een 

goede samenwerking tussen MDA++ en de casusregisseur, en de advies- en ondersteuningsrol 

van het MDA++ richting een casusregisseur, kan hier mogelijk verder aan bijdragen. Daarnaast 

is het belangrijk om oog te hebben voor de mogelijkheid om kinderen te betrekken, middels 

aanwezigheid of via een vertegenwoordiger.

 

8.5  Perspectief van diverse betrokkenen  
op de MDA++ werkwijze 

Onderzoeksvraag 4: Wat is het perspectief van verschillende betrokkenen, waaronder ouders 

en professionals op de samenwerking in algemene zin, en meer specifiek op de elementen 

van de werkwijze van het MDA++ Friesland?

Van zes gezinnen hebben betrokken ouders, MDA++ kernteamleden en professionals uit de 

flexibele schil gereflecteerd op de diverse elementen van de werkwijze van het MDA++ Friesland. 

Alle elementen die naar voren zijn gekomen komen voort uit zowel positieve reflecties als ook 

negatievere ervaringen. 

Het belang van een deskundig en vast MDA++ kernteam, met specialisten die allen hun expertise 

inbrengen, komt naar voren. De mogelijkheid om vanuit eigen expertise en deskundigheid punten 

in te brengen, maar elkaar ook ruimte te geven voor elkaars perspectief, het niet met elkaar eens 

mogen zijn en vervolgens samen met het gezin en andere professionals te komen tot de beste 

oplossing, lijkt de kracht van een kernteam dat op elkaar ingespeeld is. Het zoveel als mogelijk 

voorkomen van wisselingen in het kernteam wordt belangrijk gevonden. Als dit desondanks 

gebeurt, wordt gesteld dat het helpend is als de ‘nieuwe’ professionals goed op de hoogte zijn van de 

(huidige en voorgaande) situatie in het gezin. Waar het gaat om de samenwerking met de flexibele 

schil, komen als belangrijkste punten naar voren dat zij vooraf goed voorgelicht zijn over wat het 

MDA++ behelst en op de hoogte zijn van de stand van zaken met betrekking tot de bijeenkomsten. 

Zij wensen gelijkwaardige inbreng te hebben, en te ervaren dat zij mede (ook in gezamenlijkheid 

met ouders) de route voor het gezin bepalen. Daarnaast is het omtrent de afspraken die worden 

gemaakt binnen de MDA++ bijeenkomsten belangrijk dat verwachtingen goed uitgesproken 

worden, en de rol- en taakverdeling helder is: wie pakt welke taak op en op welke termijn? De 

voorzitter heeft hierin een belangrijk rol: zij leidt het proces om tot gezamenlijke doelen te komen 

en moet steeds zorgdragen dat een bijeenkomst afgesloten wordt met heldere afspraken. In het 

bijzonder geldt dat de samenwerking met de regievoerder goed georganiseerd moet zijn. Hij/zij 

is richting ouders het vaste aanspreekpunt is en voert tussen de MDA++ bijeenkomsten door de 

casusregie. Een goede samenwerking tussen met name de voorzitter en externe regievoerder ter 

voorbereiding op de bijeenkomsten (en eventueel ook tussentijds) is belangrijk.  

Het valt op dat ouders deels dezelfde wensen hebben als professionals uit de flexibele schil. 

Ook zij hebben behoefte om vanuit een gelijkwaardige positie mee te praten en willen 

graag hun perspectief inbrengen op hoe het gaat in het gezin en binnen de hulpverlening. 

Echter, het aansluiten bij de MDA++ bijeenkomsten is (zeker in het begin) overweldigend 

voor ouders. Bovendien ervaren niet alle ouders gelijkwaardigheid en voelen zich gezien/

gehoord. Het ervaren van de MDA++ bijeenkomsten als een strijd komt ook voor. Binnen 

conflictscheidingen voelt een van de ouders zich soms achtergesteld, waarbij ze sterk het 

gevoel hebben dat er in de besluitvorming gekozen wordt voor de kant of de wensen van de 

andere ouder. Ouders zijn bezorgd, ervaren angst (bijvoorbeeld voor uithuisplaatsing van de 

kinderen) en zijn vaak kwetsbaar; dat maakt dat ze niet altijd open (durven) zijn. Aandacht 

voor dit emotionele aspect is belangrijk, naast het benoemen van de positieve stappen die 

het gezin zet. Het is helpend als professionals zich kunnen verplaatsen in het perspectief 

van beide ouders, en vanuit een oprecht geïnteresseerde houding vragen te stellen om de 

situatie zo goed mogelijk te begrijpen en in kaart te brengen. Wat volgt is empathie voor wat 

daadwerkelijk moeilijk is, zoals de bijeenkomsten zelf of de impact van het nieuws van een 
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maatregel, zoals een uithuisplaatsing. Tot slot, is het cruciaal dat ouders goed het kader weten 

waarbinnen gezamenlijke besluitvorming mogelijk is. Dat wil zeggen: sommige afspraken (die 

direct verband houden met de veiligheid) zijn voorwaardelijk, maar ouders kunnen helpen 

prioriteren en meedenken en meebesluiten over andere doelen binnen het plan van aanpak. 

Door gezamenlijk doelen op te stellen en gezamenlijk tot besluiten te komen worden ouders 

direct betrokken bij hun behandelproces, ontstaat er een samenwerking en zijn ouders volgens 

professionals ook gemotiveerder. Ook een goede informatievoorziening, duidelijkheid omtrent 

de betrokkenheid van ouders, waarom er voor een bepaalde afspraak gekozen wordt en wat 

van hen verwacht wordt, kan die motivatie verhogen.

Het belang van de kinderen wordt centraal gesteld binnen het MDA++. De inbreng van de visie 

van kinderen in de bijeenkomsten wordt als belangrijk ervaren door zowel professionals als 

ouders. Die inbreng kan op verschillende manieren worden georganiseerd, bijvoorbeeld door 

kinderen aan te laten sluiten bij de bijeenkomsten (als ze dat zelf willen) of door de visie van 

de kinderen door een professional in te laten brengen. Het organiseren van een brugfunctie 

tussen het MDA++ en de kinderen via een professional geeft als voordeel dat kinderen kunnen 

praten met een onafhankelijk persoon. Kinderen hoeven daardoor geen partij te kiezen voor 

een van de ouders. Bovendien is inbreng in de MDA++ bijeenkomsten via een professional 

laagdrempeliger voor kinderen dan zelf aansluiten. De visie van kinderen kan binnen de 

bijeenkomsten soms nieuw inzichten opleveren voor ouders. Bijvoorbeeld voor ouders in een 

vechtscheiding geldt dat in plaats van hun strijd het belang van de kinderen dan centraler komt 

te staan. 

Tot slot komt omtrent de monitoring van veiligheid naar voren dat de onveiligheden, risico’s 

en situatie volledig in beeld moeten worden gebracht en gehouden. Dat betekent dat alle 

gezinsleden moeten worden besproken (ook de kinderen met wie het goed lijkt te gaan), omdat 

de complexe problematiek binnen de gezinnen vaak een systemische functie heeft. De kennis 

over de huidige stand van zaken binnen het gezin moet centraal staan, geïnformeerd vanuit 

de kennis over de gehele context en voorgeschiedenis van ouders, waardoor goed kan worden 

ingeschat of bepaalde interventies al dan niet succesvol zouden kunnen zijn. In het creëren 

van dit volledige beeld, moet rekening gehouden worden met de kwetsbaarheden, angsten, 

maar ook interacties en patronen tussen ouders: is alle informatie om een goede inschatting te 

maken voorhanden? In de MDA++ bijeenkomsten van een uur moet veel gebeuren. Een balans 

vinden tussen het goed in beeld houden van de situatie waarin het gezin zich bevindt en de 

hulpverlening die is ingezet enerzijds (monitoring), en ruimte voor duidelijke vervolgafspraken 

over wat er moet gebeuren en wie welke taken oppakt anderzijds, lijkt uit interviews als 

uitdagend naar voren te komen, maar ook als cruciaal. Het werken volgens de visie gefaseerd 

samenwerken aan veiligheid en de TOP-3 methodiek kan hier behulpzaam in zijn. 

8.6 Sterke punten en beperkingen van het onderzoek
Het huidige onderzoek betreft een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve methoden. 

Gezinnen met zeer complexe problematiek hebben deelgenomen, zowel aan het invullen 

van vragenlijsten als interviews. Deze doelgroep wordt niet vaak in onderzoek betrokken. 

Het onderzoek heeft veel inzicht opgeleverd over de kernelementen die van belang zijn in 

een MDA++ werkwijze. Vanuit dossieronderzoek is daarover meer ‘feitelijke’ informatie 

opgenomen, en de informatie vanuit de interviews levert een meer subjectieve zienswijze op 

vanuit ouders en professionals (zowel vanuit het kernteam en de flexibele schil). De resultaten 

van deze methoden komen op een aantal elementen zeker overeen (bijvoorbeeld het belang 

van goede afstemming met de regievoerder en de inbreng van visie van kinderen) en sterken 

daarom de conclusies en aanbevelingen. 

Tegelijk moeten de resultaten van het huidige onderzoek in de context van een aantal 

beperkingen worden geplaatst. In het huidige onderzoek is uitgegaan van de dossiers van het 

MDA++ (onderzoeksvraag 1 en 3). Binnen het onderzoek zijn de notulen van de bijeenkomsten 

gebruikt om de elementen van de werkwijze te scoren. De notulen waren niet altijd volledig. Het 

was met name bewerkelijk om het opvolgen van afspraken (in hoeverre in latere bijeenkomsten 

op eerder gemaakte afspraken werd terug gekomen) goed te scoren. Ook bleek dat niet alle 

elementen van de werkwijze uit de notulen te destilleren waren. Zo kon bijvoorbeeld binnen het 

domein rol- en taakverdeling niet uit de notulen worden gehaald of alle belangrijke betrokken 

partijen bij gezinnen (uit de flexibele schil) ook daadwerkelijk aansloten bij de bijeenkomsten, 

en was er geen zicht op afstemming tussen professionals tussen de bijeenkomsten door. 

Daarnaast is de statistische bewijskracht in de huidige studie (zeer) beperkt, zeker in verband 

met onderzoeksvraag 3 (de uitvoer van de werkwijze gekoppeld aan het verloop van geweld 

binnen de gezinnen). Voor deze onderzoeksvraag moesten gezinnen over geweld en veiligheid 

gerapporteerd hebben op twee meetmomenten én moest de data uit de dossiers compleet zijn. 

Hoewel de totale groepsgrootte van 37 al klein maar net toereikend was geweest, vielen er te veel 

gezinnen af op de afzonderlijke methoden om verbanden (ten aanzien van onderzoeksvraag 3) 

statistisch te toetsen. Gezien de beperkte groepsgrootte binnen de huidige studie moeten de 

resultaten daarom beschouwd worden als indicatief. 

Tot slot heeft de selectie van gezinnen voor het huidige onderzoek plaatsgevonden vanaf 2018 

t/m maart 2021. In deze periode had Nederland te maken met het COVID-19 virus, waardoor 

beperkende maatregelen en lockdowns van kracht waren. Hoewel het MDA++ Friesland de 

bijeenkomsten heeft doorgezet gedurende deze periode, heeft dit desondanks druk op de zorg 

gegeven, mogelijk impact gehad op de aanwezigheid van ouders, MDA++ kernteamleden 

en externe professionals bij de MDA++ bijeenkomsten, en de instroom in het onderzoek 

vertraagd en bemoeilijkt. Gerelateerd aan de looptijd van het onderzoek is het ook belangrijk 

om te benoemen dat het MDA++ Friesland bepaalde elementen van de werkwijze heeft 
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doorontwikkeld tussen 2018 en 2022. Die wijzigingen in de werkwijze waren voor gezinnen 

uit het huidige onderzoek vaak nog niet van kracht. Ontwikkelingen waren o.a. het gerichter 

werken volgens de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid/ TOP-3 methodiek, praten 

met kinderen, regievoering en evaluatie binnen het team. 

8.7 Aanbevelingen voor de praktijk
Uit het onderzoek volgen aanbevelingen voor de uitvoer van een MDA++ werkwijze en de 

kernelementen. Per onderzocht gebied worden ze hieronder genoemd. Deze aanbevelingen zijn 

ook meegenomen in een in samenwerking met het MDA++ Friesland ontwikkelde training naar 

aanleiding van het huidige project. 

Regievoering

•  Investeer in een goede samenwerking met de externe regievoerder en zorg voor een goede 

overdracht vanuit het Veilig Thuis onderzoek (waarvan VT regiehouder is) naar de externe 

regievoerder (o.a. de veiligheidsvoorwaarden).

•  Beperk de wisselingen van regievoerder zoveel als mogelijk, en investeer in zijn/haar 

aanwezigheid bij de bijeenkomsten. Er zijn eerste aanwijzingen dat wisselingen in regievoering 

gedurende het MDA++ traject samen kunnen hangen met een verminderde afname van geweld 

in gezinnen. 

•  Het MDA++ team kan helpen de regiehouders in hun kracht te zetten, door hun bijdrage aan 

bijeenkomsten te vergroten en verwachtingen en taken scherp te stellen.

•  Met betrekking tot het scheppen van duidelijke verwachtingen: maak een duidelijk onderscheid 

tussen casusregie (uitgevoerd door een professional extern aan het kernteam) en de procesregie 

tijdens de bijeenkomst (uitgevoerd door de voorzitter). Bespreek met de regievoerder wederzijdse 

verwachtingen ten aanzien van rol- en taakverdeling omtrent het MDA++. Bijvoorbeeld: de 

regievoerder brengt de belangrijkste punten in voorafgaand aan het overleg, verstuurt de notulen 

achteraf naar alle betrokkenen, houdt regie op de casus tussen de MDA++ bijeenkomsten en 

neemt (ook tussentijds) contact op met de voorzitter bij grote zorgen omtrent veiligheid van de 

kinderen. De voorzitter geeft procesregie vorm, zorgt dat de punten van de regievoerder worden 

aangedragen gedurende de bijeenkomst, zorgt dat ieders perspectief op de situatie aan bod 

komt, en stelt de afspraken scherp die de komende periode moeten worden uitgevoerd. 

•  Zorg voor korte lijnen tussen regievoerders en de voorzitters van het MDA++ team, en evalueer 

de samenwerking.

Rol- en taakverdeling

•  Zorg voor een goede informatie-uitwisseling over het MDA++ richting externe professionals 

(de flexibele schil), waarin goed uitgelegd wordt wat het MDA++ doet (ten opzichte van andere 

hulpverlening) en hoe het MDA++ te werk gaat.

•  Werk vanuit een vast MDA++ kernteam en beperk afwezigheid of wisselingen zoveel als mogelijk, 

zowel voor het opbouwen van vertrouwen met ouders, als de samenwerking binnen het team. 

•  Stel herhaaldelijk de vraag of alle personen/hulpverleners die betrokken zijn bij het gezin zijn, 

aangesloten zijn bij de bijeenkomsten en nodig hen waar nodig uit. Denk daarbij juist ook aan 

professionals en/of personen die ouders kunnen ondersteunen op diverse levensdomeinen 

(werk, wonen, opleiding en inkomsten) en die een belangrijke rol vervullen ten opzichte van de 

kinderen, zoals docenten.  

•  Zorg dat alle betrokken hulpverleners (zowel vanuit het kernteam als flexibele schil) goed 

voorbereid zijn op de bijeenkomst, juist als ze voor het eerst aansluiten, en weten van de huidige 

stand van zaken met het gezin. 

•  Neem nauw betrokken professionals goed mee in het te volgen plan voor het gezin, en vraag 

hun perspectief. Streef naar een balans in de bijeenkomsten waarbij de adviserende “expert” rol 

van het MDA++ team en anderzijds de samenwerkende rol samen komen. Dit kan een gevoel 

van gelijkwaardigheid en samenwerking met externe professionals versterken.

•  Benadruk in de bijeenkomst het belang van het scherp stellen van verwachtingen en het verdelen 

van rollen en taken (en op welke termijn taken uitgevoerd moeten worden). Dit voorkomt 

dat er onduidelijkheid ontstaat of dat er bepaalde taken blijven liggen. De voorzitter kan hier 

bijvoorbeeld een rol in spelen. 

•  Wees ervan bewust dat het voor professionals van de flexibele schil soms lastig is openheid 

te geven binnen de bijeenkomsten, omdat zij de therapeutische relatie met hun client willen 

behouden. Het helpt hen als het kernteam gerichte vragen aan hen stelt. 

Afstemming, samenwerking en communicatie met ouders 

•  Help ouders door hen goed voor te bereiden op het MDA++, en geef (eventueel) herhaaldelijk 

en op verschillende manieren toelichting op wat het MDA++ is, wat het MDA++ doet, wat de 

meerwaarde is en wat zij kunnen verwachten. Wees daarin ook duidelijk wat zij niet kunnen 

verwachten van het MDA++.

•  Bespreek met ouders of zij betrokkenheid vanuit een steunfiguur wensen bij de MDA++ 

bijeenkomsten. Dat kan een hulpverlener zijn of iemand uit het eigen netwerk.

•  Benadruk hoe waardevol het is dat ouders aanwezig zijn en hun visie inbrengen tijdens de 

bijeenkomsten. Licht toe waarom er wel of geen actie kan worden ondernomen naar aanleiding 

van zorgen die zij hebben, of vragen over het inzetten van hulpverlening.

•  Zorg voor duidelijkheid richting ouders omtrent afspraken die voorwaardelijk zijn (waar zij 

aan moeten voldoen in verband met veiligheid van hun kinderen) en besluitpunten die in 

gezamenlijkheid kunnen worden gemaakt. 

•  Stel gezamenlijke doelen op met ouders en betrek hen ook in de prioritering van de doelen en de 

besluiten die worden genomen. Zodoende worden ouders meegenomen in het behandelproces.

•  Ouders zijn bezorgd, ervaren angst en zijn vaak kwetsbaar, waardoor zij niet altijd open (durven) 

zijn. Geef aandacht aan dit emotionele aspect en benoem positieve stappen die het gezin zet. 
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Houdt ook rekening met verschillen tussen ouders: sommige ouders houden zich afzijdig, 

anderen nemen makkelijker het woord. Voor ouders die angst ervaren of dichtslaan kan het 

helpend zijn om met kleinere groep om tafel te gaan, of extra tijd te nemen. 

•  Het goed in beeld krijgen van de gezinssituatie kan lastiger worden als ouders een beperkt beeld 

hebben van wat er gebeurd is, en niet vanuit een breed perspectief kijken. Er kan dan frictie 

ontstaan, omdat professionals het bredere perspectief innemen. Het doorbreken van die frictie is 

ingewikkeld, maar wel een taak van het MDA++.

•  Het is helpend als professionals zich verplaatsen in het perspectief van beide ouders, en 

vanuit een oprecht geïnteresseerde houding vragen stellen om de situatie zo goed mogelijk 

te begrijpen en in kaart te brengen. Dan kan empathie volgen voor wat daadwerkelijk 

moeilijk is, zoals de bijeenkomsten zelf, of de impact van het nieuws van een maatregel.  

Betrekken van kinderen

•  Zorg dat kinderen betrokken zijn op de manier dat zij dat wensen. Ze kunnen uitgenodigd 

worden voor (een deel van de) bijeenkomst, of via een professional hun visie op de situatie in het 

gezin inbrengen. Uit het huidige onderzoek komen eerste aanwijzingen dat het betrekken van 

kinderen samen kan hangen met een sterkere afname van kindermishandeling. 

•  Indien kinderen niet zelf aanwezig zijn bij een bijeenkomst maar een professional de brugfunctie 

vervult is het belangrijk dat goed met het kind wordt afgestemd wat wel/ niet wordt ingebracht 

in de bijeenkomst. Zorg achteraf voor een goede terugkoppeling richting de kinderen: hoe is er 

gereageerd op hun visie en welke afspraken zijn er gemaakt? 

•  Zorg voor een goede voorbereiding wanneer er kinderen aansluiten bij de bijeenkomsten. 

Maak afspraken met ouders over wat er besproken kan worden, of stel voorwaarden. Wees goed 

voorbereid op eventuele onveilige situaties die zich kunnen voordoen aan tafel. Hoe wordt de 

onveiligheid gestopt? Hoe wordt er gereageerd?

Monitoring van veiligheid

•  Zorg dat alle vormen van kindermishandeling of onveiligheid en risicofactoren in het gezin 

volledig in beeld zijn en gemonitord worden.

•  Bekijk steeds of veiligheidsmaatregelen, acties en afspraken daadwerkelijk doorgang vinden 

en worden nagekomen. Leg dit goed vast in de notulen van de bijeenkomst, zodat ouders en 

externe professionals houvast hebben.

•  Houdt alle gezinsleden goed in beeld,  dus ook de kinderen met wie het goed lijkt te gaan.  

•  Combineer steeds de kennis over de huidige situatie van het gezin, met kennis over de algehele 

context, de voorgeschiedenis en de dynamiek van relaties binnen het gezin: welke interventies 

zijn al eerder geprobeerd? Hoe kunnen we het nu samen met het gezin anders aanpakken? Focus 

daarbij niet alleen op de problemen, maar ook op de oorzaken, en op beschermende factoren 

binnen het gezin. 

•  Integreer de visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid en de TOP-3 methodiek in de MDA++ 

werkwijze. Prioriteer in de fase van acute onveiligheid de belangrijkste veiligheidsvoorwaarden 

en maak daar veiligheidsafspraken over. Maak daarnaast ook in de fases van risicogestuurde en 

herstelgerichte zorg een top 3 van doelen en baseer daar de afspraken op. Zorg dat voor het gezin 

duidelijk is wat lange termijn en korte termijn doelen zijn.

•  Evalueer aan het einde van het traject met alle betrokkenen of duurzame veiligheid bereikt 

is. Houdt een eindgesprek, waarin eventuele opties voor contact met MDA++ en blijvende 

betrokkenheid van een van de (externe) partijen wordt besproken. 

•  Geef in het eindgesprek ook aandacht aan de evaluatie van de rol van het MDA++ met het gezin 

en betrokken hulpverleners uit de flexibele schil. 
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Algemene gegevens Scoring

Betrokken volwassenen Beide ouders/ moeder/ vader/ voogd/ overigen

Status relatie ouders Samen/ gescheiden/ samengesteld

Gezag Beide ouders/ moeder/ vader/ voogd

Woonsituatie

Aantal kinderen

Leeftijd, geboortejaar, geslacht van kinderen Per kind

Aantal zorgmeldingen

Reden, melder, datum van zorgmelding0 Per zorgmelding

Datum, reden voor aanmelding MDA++

Vormen van kindermishandeling lichamelijke mishandeling, lichamelijke verwaarlo-

zing, psychische mishandeling, psychische verwaar-

lozing, seksueel misbruik, huiselijk geweld

Bron van kindermishandeling Per vorm van kindermishandeling: Veilig Thuis rap-

port/ zorgmelding/ MDA++ notulen/ Raadsmelding

Andere problematiek binnen het gezin (LVB, ver-

slaving, psychiatrie, gevangenis, justitie, armoede/

schulden, schuldsanering, vechtscheiding, reclasse-

ring, overig)

Ja/nee

Bron van problematiek Per type problematiek: Veilig Thuis rapport/ zorgmel-

ding/ MDA++ notulen/ Raadsmelding

Type afspraak in notulen

Regievoering

Casusregisseur tijdens onderzoek (VT onderzoeker) Geen casusregisseur/ wisseling van casusregisseur/ 

vaste casusregisseur

Tot welke bijeenkomst heeft VT de regie?

Aanwezigheid casusregisseur onderzoek Aantal bijeenkomsten aanwezig

Casusregisseur na onderzoek (wanneer casusregie 

door VT wordt overgedragen) 

Geen casusregisseur/ wisseling van casusregisseur 

binnen organisatie/ wisseling van casusregisseur 

tussen organisaties/ vaste casusregisseur

Aanwezigheid casusregisseur na onderzoek Aantal bijeenkomsten aanwezig

Monitoring

Zijn er veiligheidsvoorwaarden gesteld Ja/nee

Kindermishandeling besproken in MDA++ traject Per vorm van kindermishandeling: Ja/nee

Afspraak in latere bijeenkomst opnieuw besproken Per afspraak: Ja/nee

Duurzame veiligheid bij afsluiting? Ja/nee

Rol- en taakverdeling

Toebedeling van afspraak Per afspraak: regievoerder VT/ regievoerder plan van 

aanpak/ MDA++ kernteam/ externe professionals/ 

gezinsleden/ overig

Kernteam aanwezig Per kernteamlid per bijeenkomst: ja/nee

Flexibele schil aanwezig Per betrokkene per bijeenkomst:: ja/nee

Afstemming met ouders en kinderen

Ouders aanwezig Per ouder per bijeenkomst: ja/nee

Kinderen aanwezig Per bijeenkomst: ja/nee

Kinderen mogelijkheid tot inspraak Per bijeenkomst: ja/nee

Visie van ouders beschreven Per bijeenkomst: ja/nee

Actie ingezet op visie van ouders Per bijeenkomst: ja/nee

Visie van kinderen beschreven Per bijeenkomst: ja/nee

Actie ingezet op visie van kinderen Per bijeenkomst: ja/nee

Over kinderen gesproken Per bijeenkomst: geen kinderen/ een deel van de kin-

deren/ alle kinderen

Overig

Eerdere hulpverlening Ja/nee

Status van traject Lopend/afgesloten

BIJLAGE A: SCORINGSFORMAT DOSSIERONDERZOEK



    SAMENWERKEN AAN VEILIGHEID   |    39

CTS2:
De CTS2 (Straus et al., 1996; vertaling in Nederlands door Lamers-Winkelman) wordt afgenomen 

bij een of beide ouders. De vragenlijst meet of partners elkaar in het voorafgaande jaar fysiek en 

psychisch geweld hebben aangedaan, of er sprake is geweest van seksuele dwang en verwondingen 

en hoe zij met elkaar onderhandeld hebben bij conflicten. De vragenlijst neemt de verschillende 

uitingsvormen van geweld die plaatsvinden mee, evenals de chroniciteit ofwel frequentie van het 

geweld. Degene die de vragenlijst invult wordt zowel gevraagd naar wat een partner hem/haar heeft 

aangedaan, maar ook andersom. Voorbeelditems van de schaal fysiek geweld zijn bijvoorbeeld “Ik 

stompte of sloeg mijn partner met iets dat pijn kon doen“ en “Mijn partner stompte of sloeg mij 

met iets dat pijn kon doen”. Antwoorden kunnen worden gegeven op een schaal van 1 (dit is nooit 

gebeurd) t/m 8 (meer dan 20 keer in het afgelopen jaar). De individuele items kunnen worden 

samengevoegd in vijf schalen: fysiek geweld (12 items), psychisch geweld (8 items), seksuele dwang 

(7 items), verwondingen (6 items) en onderhandeling (6 items). De vragenlijst heeft een goede 

interne consistentie, met Cronbach’s Alpha’s van .79 tot .95 voor de verschillende schalen (Straus 

et al., 1996). Ook uit de Nederlandse vertaling blijkt een hoge betrouwbaarheid (fysiek geweld: .88; 

psychisch geweld .81; Tierolf, Lunnemann & Steketee, 2014).

CTSPC:
De CTSPC (Straus et al, 1998; Nederlandse vertaling door Lamers-Winkelman, Slot, Bijl & Vijlbrief, 

2007) wordt ingevuld door een of beide ouders en kinderen vanaf 8 jaar. De vragenlijst bestaat uit 

27 items en meet de mate van psychische mishandeling (5 items), fysieke mishandeling (13 items), 

verwaarlozing (5 items) en niet gewelddadige discipline (4 items) van ouder naar kind. Evenals 

bij de CTS2 worden ook hier verschillende uitingsvormen van het geweld uitgevraagd en wordt 

de chroniciteit van het geweld meegenomen in de antwoordopties. Een voorbeeld van de schaal 

psychische mishandeling is: “Toen mijn kind vervelend, lastig, ongehoorzaam was heb ik … tegen 

hem/haar geschreeuwd, gegild of gekrijst”. En in de variant voor kinderen: “Mijn moeder/vader heeft 

tegen mij geschreeuwd, gegild of gekrijst”. De antwoordopties lopen van 1 (“dit is nooit gebeurd”) tot 

8 (“meer dan 20 keer in het afgelopen jaar”). De CTSPC (variant ouders) heeft een goede test-retest 

betrouwbaarheid (Straus et al., 1998). De interne consistentie van de Nederlandse vertaling van de 

vragenlijst betreft .63 voor psychisch geweld, .08 voor fysiek geweld en .74 voor een frequentie-

schaal die op basis van de items kan worden berekend (Overbeek et al., 2015; Overbeek et al., 2014). 

SIMS-PR & SIS: 
De SIMS-PR en SIS meten respectievelijk vanuit optiek van ouder en kind de strategieën van 

kinderen om emotionele veiligheid te behouden ten tijde van conflict tussen de ouders. De 

oudervariant (SIMS-PR) wordt ingevuld door ouders, indien zij kinderen hebben tussen de 3-10 jaar. 

Indien kinderen 10 jaar of ouder zijn, vullen zij de vragenlijst zelf in (SIS). 

De SIMS-PR bestaat uit stellingen met mogelijke reacties van een kind na conflicten tussen zijn/

haar ouders. Bijvoorbeeld: “Wanneer mijn kind getuige is van een ruzie tussen mij en mijn partner: 

.. Probeert hij ons af te leiden door over iets anders te beginnen”. De ouders moeten invullen of 

de reactie overeenkomt met die van hun kind op een likert-schaal lopend van 1 (helemaal niet) 

t/m 5 (helemaal). Van de losse items kan tot 4 subschalen gekomen worden die de componenten 

emotionele reactiviteit en regulatie van blootstelling aan het conflict meten (totaal 28 items). 

De SIS (44 items) bestaat eveneens uit stellingen, die in dit geval door het kind ingevuld worden. 

Een voorbeeldstelling is: “Nadat mijn ouders ruzie hebben gehad, is mijn hele dag verpest”. De 

antwoorden kunnen gegeven worden op een likert-schaal van 1 (niet waar) t/m 4 (helemaal waar). 

Net als de SIMS-PR bestaat ook de SIS uit 4 subschalen om de componenten emotionele reactiviteit 

en regulatie van blootstelling aan conflict te meten. Daarnaast kan met de SIS een derde component 

gemeten worden (d.m.v. 3 subschalen), namelijk representatie van de ouderrelatie. 

In onderzoek van Tierolf, Lunnemann en Steketee (2014) bleken de Nederlandse versies van de 

SIMS-PR en de SIS (met uitzondering van één schaal van de SIS) voldoende betrouwbaar, met 

respectievelijk Cronbach’s alpha coëfficiënten van .63 tot .89 voor de SIMS-PR en van .59-.85 voor 

de SIS.

BIJLAGE B: VRAGENLIJSTEN
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Topics voor gezinsleden

• Ervaring met aanmelding

• Toegevoegde waarde van MDA++ boven bestaande hulpverlening

• Ervaringen met Veilig Thuis

• Ruimte voor hulpbehoeftes van kinderen in VT onderzoek

• Frequentie van MDA++ bijeenkomsten

• Duidelijk wie het aanspreekpunt (regievoerder) was

• Mening over hoeveelheid hulpverlening

• Inspraak op verloop van hulpverlening

Topics voor kernteamleden

• Eerste contact met gezin

• Samenwerking binnen kernteam

• Maatregelen in gedwongen kader

Topics voor kernteamleden en gezinsleden

• Helderheid in informatieoverdracht naar gezin

• Ervaringen met ingezette hulpverlening

Topics voor kernteamleden en externe professionals

• Ervaringen met de casus

• Wat is er bereikt in de casus

• Uitvoering volgens kernelementen

• Samenwerking tussen kernteam en externe professionals

• Ondersteuning van externe regievoerder

• Duurzame veiligheid bereikt

Topics voor kernteamleden, externe professionals en gezinsleden

• Ervaringen met MDA++ bijeenkomsten

• Inspraak van ouders

• Inspraak van kinderen

• Aandacht voor hulpbehoefte en veiligheid van alle gezinsleden

• Helderheid van rolverdeling

• Gelijke inbreng van kernteamleden, gezinsleden en flexibele schil

• Dynamiek tussen kernteamleden, gezinsleden en flexibele schil

•   Betrokkenheid van kernteamleden, flexibele schil, kinderen en persoonlijk netwerk 

(veranderingen in) Motivatie van gezinsleden

• Veranderingen in veiligheid

• Rol van het MDA in veranderingen in veiligheid

BIJLAGE C: TOPICLIJST INTERVIEWS
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Triage-criteria Veilig Thuis Bevindingen dossieronderzoek 37 gezinnen

1.E r is een (lange) geschiedenis van 

hulpverlening en meldingen bij 

Veilig thuis. 

Gemiddeld 4 zorgmeldingen voorafgaand en tijdens het MDA++ zorgtra-

ject [range: 0-14]. 81% van de gezinnen had hulpverlening voorafgaand 

aan het MDA++. 

2. Betrokkenheid van justitie. Bij 43% van de gezinnen was justitie betrokken. Het gaat hier om gevan-

genisstraffen, reclassering, en lopende aangiftes.

3.  Steeds terugkerende onveilig-

heid.

Er was sprake van diverse vormen van kindermishandeling. In een groot 

deel van de gezinnen was sprake van (sterke vermoedens van) huiselijk 

geweld (62%). Ook andere vormen van kwamen geregeld terug: seksueel 

misbruik (32%), psychische verwaarlozing (27%) en mishandeling (22%), 

lichamelijke mishandeling (19%) en mishandeling (14%).

Bij 49% van de gezinnen was sprake van meerdere vormen van kin-

dermishandeling.  Het terugkerende aspect van onveiligheid komt met 

name terug bij de bevindingen omtrent triage-criterium 1. 

4. (Jonge) kinderen in het gezin. Voor alle gezinnen gold dat er een of meerdere kinderen betrokken 

waren, met een gemiddeld aantal van 2,6 (range 1-7). De gemiddelde 

leeftijd van kinderen was 9 jaar (0-20 jaar).

5.  Een combinatie van andere 

problematiek (psychiatrie, LVB, 

schulden, en/of verslaving).

Er was sprake van veel andere problematiek binnen de gezinnen. Binnen 

70% van de gezinnen was sprake van psychiatrie, bij 57% was sprake van 

een vechtscheiding en bij 51% armoede- en schuldenproblematiek. 

Een aanzienlijk deel van de gezinnen (38%) had 4 of meer problemen 

(naast dat er sprake was van een vorm van kindermishandeling).

BIJLAGE D: TRIAGE VAN CASUSSEN NAAR MDA++
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Domein Resultaten dossieronderzoek

Regievoering

Naar aanleiding van de meldingen bij VT, zet VT 

onderzoek uit en levert onderzoeksrapport op. 

VT heeft tijdens het onderzoek de regie, ook in de 

communicatie met gezinnen. 

In 84% van de gezinnen voerde VT de casusregie 

gedurende het onderzoek, waarbij er geen 

wisselingen waren.

Er wordt na de fase van onderzoek door Veilig 

Thuis één regievoerder, meestal het reeds bij het 

gezin betrokken wijk- of gebiedsteam, gekozen die 

overzicht houdt, verbindingen legt en toeziet op 

uitvoer van het plan waarin wordt toegewerkt naar 

(duurzame) veiligheid.

Bij 30 van de gezinnen was casusregie bekend vanuit 

de notulen. Bij 53% van deze gezinnen was er sprake 

van een vaste casusregisseur, bij 17% een wisseling 

van de casusregie binnen de eigen organisatie en bij 

30% een wisseling tussen organisaties. 

In de meeste gevallen was een wijk- of gebiedsteam 

medewerker de casusregisseur (80%).

De regievoerder is het vaste aanspreekpunt voor het 

gezin. 

Geen evidentie voor vanuit dossieronderzoek. 

Voor 26 gezinnen kon uit de notulen gehaald worden 

hoe vaak de casusregisseur zelf aanwezig was bij 

MDA++ bijeenkomsten. Voor 65% van deze gezinnen 

was de casusregisseur aanwezig bij alle overleggen, 

en bij 35% van de casussen was de casusregisseur ten 

minste één overleg afwezig.

De regievoerder kan een beroep doen op expertise 

van het MDA++ team en zelf de zaak agenderen.

Geen evidentie voor vanuit dossieronderzoek.

2. Monitoring naar duurzame veiligheid

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

en binnen het MDA++ wordt over de aanpak bij 

onveiligheid gezamenlijk besloten.

Geen evidentie voor vanuit dossieronderzoek

Er worden gemiddeld 3,5 afspraken over de veiligheid 

gemaakt.

De verschillende bronnen van onveiligheid worden 

aangepakt en diverse perspectieven vanuit partijen 

worden daarover meegenomen. De veiligheid wordt 

gemonitord.

Van alle vormen van onveiligheid die door VT worden 

beschreven, wordt 77% besproken binnen het MDA++. 

Hierbij worden seksueel misbruik (92%) en huiselijk 

geweld (83%) het meeste beschreven en lichamelijke 

mishandeling (57%) en lichamelijke verwaarlozing 

(40%) het minste.

Gezinnen blijven bij het MDA++ betrokken tot de 

duurzame veiligheid bereikt is. 

In 41% van de afgesloten trajecten wordt duurzame 

veiligheid beschreven. In 35% van de afgesloten 

casussen is geen nog duurzame veiligheid bereikt.

3. Rol- en taakverdeling tussen professionals

Specialisten van VT, zorg- en justitieketen [met 

expertise vanuit diverse disciplines] vormen het vaste 

MDA++ team en brengen problemen samen met de 

gezinnen in kaart. 

Het vaste kernteam bestaat uit de voorzitter, Veilig 

Thuis, GGZ (Fier), forensische GGZ, verslavingszorg 

(VNN), medische zorg (MCL) en politie. De 

aanwezigheid van deze kernteamleden is wisselend. 

Met name Veilig Thuis, VNN en MCL waren meerdere 

keren afwezig per casus.

Er wordt met de professionals samengewerkt 

die reeds betrokken waren bij het gezin. Dit is de 

zogenoemde flexibele schil. 

Vanuit de flexibele schil wordt voornamelijk 

samengewerkt met het gebiedsteam (55% van 

overleggen) en de GGZ behandelaars (48% van 

overleggen). 

Gezamenlijke doelen en gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Alle partijen brengen eigen 

expertise in en committeren zich aan de gemaakte 

afspraken. De afspraken zijn niet vrijblijvend en 

worden alleen in gezamenlijkheid aangepast.

Geen evidentie voor vanuit dossieronderzoek

De voorzitter van het team waarborgt de organisatie 

rondom de besprekingen, bevordert het vertrouwen 

en verbondenheid binnen het team en zorgt dat alle 

perspectieven aan bod komen.

Geen evidentie voor vanuit dossieronderzoek. 

4. Afstemming met ouders en kinderen

Er wordt mét ouders, kinderen en hun netwerk 

samengewerkt (ondersteunend, niet veroordelend) 

Geen evidentie voor vanuit dossieronderzoek. 

Er worden gemiddeld 2,9 afspraken met ouders 

gemaakt

Ouders nemen actief deel aan besprekingen en 

beslissen mee.

Moeder waren aanwezig bij 84% van de overleggen 

en vaders bij 71%. Hun visie werd beschreven in 

respectievelijk 84% en 81% van de overleggen waar zij 

aanwezig waren. 

Ook kinderen kunnen hun visie inbrengen, dan wel 

via aanwezigheid bij bijeenkomsten, dan wel via een 

professional die de visie van het kind vertolkt.   

In 36% van de casussen waarbij kinderen van 5 jaar en 

ouder waren betrokken, hadden deze kinderen een 

mogelijkheid tot inbreng door aanwezigheid of via 

een vertegenwoordiger. In 81% van overleggen waar 

kinderen mogelijkheid tot inbreng hadden, werd hun 

visie in de notulen beschreven.  

Alle relevante informatie wordt met ouders gedeeld 

[notulen] en ouders hebben de mogelijkheid daarop 

hun reactie te geven. 

Geen evidentie voor vanuit dossieronderzoek

BIJLAGE E: UITVOERING VAN DE WERKWIJZE VAN MDA++ FRIESLAND
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BIJLAGE F: DOMEINEN VAN WERKWIJZE MDA++ EN SCORES

Tabel F1. Operationalisatie van domeinen van MDA++ werkwijze

Subschaal Variabele Operationalisatie Scores

Monitoring Onveiligheid besproken Zijn alle aanwezige 

vormen van onveiligheid 

ter sprake gekomen in de 

MDA++ bijeenkomsten?

Ja/Nee

Teruggekomen op 

afspraken met ouders

Worden afspraken 

met ouders in latere 

bijeenkomsten opnieuw 

besproken?

100% van gemaakte 

afspraken/ Minder dan 

100% van gemaakte 

afspraken

Teruggekomen op 

afspraken tussen 

professionals

Worden afspraken tussen 

professionals in latere 

bijeenkomsten opnieuw 

besproken?

100% van gemaakte 

afspraken/ Minder dan 

100% van gemaakte 

afspraken

Teruggekomen op 

afspraken over 

hulpverlening

Worden afspraken over 

hulpverlening in latere 

bijeenkomsten opnieuw 

besproken?

100% van gemaakte 

afspraken/ Minder dan 

100% van gemaakte 

afspraken

Teruggekomen op af-

spraken over veiligheid

Worden afspraken over 

veiligheid in latere 

bijeenkomsten opnieuw 

besproken?

100% van gemaakte 

afspraken/ Minder dan 

100% van gemaakte 

afspraken

Regievoering Casusregisseur aanwezig Is de casusregisseur 

aanwezig bij de 

bijeenkomsten waarin hij/

zij de casusregie voert?

100% van de 

bijeenkomsten/ Minder 

dan 100% van de 

bijeenkomsten

Wisselingen in 

casusregie

Zijn er wisselingen 

geweest in de 

casusregisseur (binnen of 

tussen organisaties)?0

Ja/Nee

Rol-en taakverdeling Afspraken met ouders 

toebedeeld

Zijn gemaakte afspraken 

met ouders toebedeeld aan 

één of beide ouders?

100% van gemaakte 

afspraken/ Minder dan 

100% van gemaakte 

afspraken

Afspraken tussen 

professionals toebedeeld

Zijn gemaakte afspraken 

tussen professionals 

toebedeeld aan een 

specifieke partij?

100% van gemaakte 

afspraken/ Minder dan 

100% van gemaakte 

afspraken

Afspraken over 

hulpverlening toebedeeld

Zijn gemaakte afspraken 

over hulpverlening 

toebedeeld aan een 

specifieke partij?

100% van gemaakte 

afspraken/ Minder dan 

100% van gemaakte 

afspraken

Afspraken over veiligheid 

toebedeeld

Zijn gemaakte afspraken 

over veiligheid toebedeeld 

aan een specifieke partij?

100% van gemaakte 

afspraken/ Minder dan 

100% van gemaakte 

afspraken

Afspraken over 

regievoering toebedeeld

Zijn gemaakte afspraken 

over regievoering 

toebedeeld aan een 

specifieke partij?

100% van gemaakte 

afspraken/ Minder dan 

100% van gemaakte 

afspraken

Kernteam MDA++ 

aanwezig

Zijn ten minste vier 

leden van het kernteam 

aanwezig bij de 

bijeenkomsten?

100% van de 

bijeenkomsten/ Minder 

dan 100% van de 

bijeenkomsten

Flexibele schil betrokken Is de flexibele schil 

betrokken bij de MDA++ 

bijeenkomsten?

Ja/Nee

Afstemming met 

ouders

Ouders aanwezig Zijn alle betrokken ouders 

aanwezig bij de MDA++ 

bijeenkomsten?

100% van de 

bijeenkomsten/ Minder 

dan 100% van de 

bijeenkomsten

Visie van ouders Wordt de visie van 

ten minste één ouder 

besproken in de MDA++ 

bijeenkomsten?

100% van de 

bijeenkomsten/ Minder 

dan 100% van de 

bijeenkomsten

Afstemming met 

kinderen

Kinderen aanwezig Zijn kinderen van ouder 

dan 5 jaar aanwezig bij 

ten minste één MDA++ 

bijeenkomst?

Ja/Nee

Visie van kinderen Wordt de visie van 

kinderen van ouder 

dan 5 jaar besproken bij 

ten minste één MDA++ 

bijeenkomst (door 

aanwezigheid of middels 

een vertegenwoordiger)

Ja/Nee
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Tabel F2. Koppeling tussen monitoring en afname in geweld en emotionele onveiligheid

Afname in 
kindermishandeling

Afname in huiselijk geweld Afname in emotionele 
onveiligheid

aantal gemiddelde aantal gemiddelde aantal gemiddelde

Onveiligheid besproken 

Alle aanwezige vormen 16 -9.94 16 -21.31 13 -20.61

Niet alle aanwezige 
vormen

10 -13.60 10 -6.70 9 -17.33

Terugkomen op afspra-
ken met ouders

100% 3 3.33 4 3.25 1 -53.00

Minder dan 100% 17 -13.12 18 -26.39 15 -16.41

Terugkomen op afspra-
ken tussen professionals 

100% 2 2.00 5 -31.80 1 4.00

Minder dan 100% 21 -13.24 20 -18.90 18 -22.22

Terugkomen op afspra-
ken over hulpverlening 

100% 14 -7.14 14 -9.36 12 -14.25

Minder dan 100% 15 -13.07 16 -16.37 12 -23.50

Percentage van veilig-
heidsafspraken waarop 
wordt teruggekomen

100% 5 -25.60 4 -41.75 5 -14.40

Minder dan 100% 17 -7.71 19 -21.84 13 -13.54

Totaal afwijkingen in 
domein Monitoring

0 2 -.05 3 7.00 2 -30.50

1 3 -6.67 2 -5.00 2 -26.50

2 8 -13.25 9 -20.33 7 -5.41

3 6 0.67 7 -6.00 4 -26.03

4 7 -17.29 7 -48.00 6 -27.67

5 3 -17.33 3 7.67 3 -10.33

Tabel F3. Koppeling tussen regievoering en afname in geweld en emotionele onveiligheid

Afname in 
kindermishandeling

Afname in huiselijk geweld Afname in emotione-
le onveiligheid

aantal gemiddelde aantal gemiddelde aantal gemiddelde

Casusregisseur aanwezig 
na onderzoek 

100% van bijeenkomsten 12 -5.08 14 -12.14 11 -21.73

Minder dan 100% van 
bijeenkomsten

8 -10.87 6 -1.67 7 -13.87

Wisselingen in 
casusregisseur

Nee 14 -8.14 15 -20.40 11 -21.00

Ja 9 -3.56 8 -0.37 8 -14.52

Totaal afwijkingen in 
domein Regievoering

0 14 -14.07 18 -28.78 11 -23.08

1 13 -6.08 12 -0.42 11 -16.82

2 2 -10.00 1 -4.00 2 -7.06
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Tabel F4. Koppeling tussen rol- en taakverdeling en afname in geweld en emotionele onveiligheid

Afname in 
kindermishandeling

Afname in huiselijk geweld Afname in emotionele 
onveiligheid

aantal gemiddelde aantal gemiddelde aantal gemiddelde

Afspraken met ouders 
toebedeeld

100% 19 -5.84 21 -11.19 16 -19.95

Minder dan 100% 3 -34.33 3 -68.67 2 -20.50

Afspraken tussen 
professionals toebedeeld

100% 22 -12.23 23 -21.39 18 -21.50

Minder dan 100% 1 -5.00 2 -22.50 1 -9.00

Afspraken over 
hulpverlening 
toebedeeld

100% 9 -14.11 8 -33.25 9 -12.89

Minder dan 100% 19 -8.89 22 -13.14 14 -21.18

Afspraken over 
veiligheid toebedeeld

100% 16 -7.62 19 -21.47 12 -15.42

Minder dan 100% 8 -17.37 7 -24.57 7 -13.43

Afspraken over 
regievoering toebedeeld

100% 10 -7.30 12 -21.25 8 -9.39

Minder dan 100% 0 - 0 - 0 -

Kernteam MDA++ 
aanwezig

100% van de 

bijeenkomsten

21 -9.81 19 -10.05 19 -19.68

Minder dan 100% van de 

bijeenkomsten

8 -11.25 11 -20.09 5 -15.80

Flexibele schil betrokken

Ja 28 -10.57 30 -19.33 23 -19.70

Nee 0 - 0 - 0 -

Totaal afwijkingen in 
domein Rol- en 
Taakverdeling

0 4 -13.25 5 -31.20 4 -12.25

1 14 -5.93 12 -7.75 13 -24.62

2 8 -7.13 11 -6.55 5 -8.60

3 3 -34.33 2 -83.50 2 -20.50

4 0 - 0 - 0 -

5 0 - 1 -39.00 0 -

Tabel F5. Koppeling tussen afstemming met ouders en kinderen en afname in geweld en 

emotionele onveiligheid

Afname in 
kindermishandeling

Afname in huiselijk geweld Afname in emotionele 
onveiligheid

aantal gemiddelde aantal gemiddelde aantal gemiddelde

Ouders aanwezig

100% 11 -14.27 13 -11.54 10 -18.59

Minder dan 100% 15 -7.73 17 -22.18 11 -21.38

Visie van ouders

100% 11 -5.64 12 -11.33 9 -25.56

Minder dan 100% 18 -13.00 19 -20.58 15 -14.87

Afwijkingen in domein 
Afstemming met ouders

0 5 -11.60 5 -3.20 4 -32.50

1 15 -8.40 16 -15.87 14 -13.42

2 9 -12.44 10 -25.70 6 -22.52

Kinderen aanwezig

Ja 6 -29.50 7 -37.57 4 -19.75

Nee 21 -5.67 22 -4.77 18 -17.78

Visie van kinderen

Ja 10 -21.60 11 -18.27 8 -11.11

Nee 15 -4.40 16 -13.19 12 -23.01

Afwijkingen in domein 
Afstemming met 
kinderen

0 5 -27.20 6 -31.33 3 -21.33

1 8 -16.87 8 -5.50 8 -9.23

2 14 -1.79 15 -9.07 11 -23.74
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