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Elke gemeente kent huishoudens waar meerdere problemen 
spelen. Soms zijn de problemen zo ernstig, hardnekkig of complex 
dat ondanks ieders inspanningen, er geen duurzame oplossing 
wordt bereikt door de reguliere zorg- en veiligheidskanalen. 
Hoe doorbreek je dit patroon? En wat kun je doen als gemeente 
om acuut, ernstig huiselijk en seksueel geweld aan te pakken? 
Multidisciplinaire Aanpak (MDA++) is een veelbelovende werkwijze. 

VOOR WIE?
Soms zijn problemen van mensen die met elkaar samenleven zo ernstig, hardnekkig  
en complex dat blijvende veiligheid lastig wordt, hoezeer iedereen zich ook inspant.  
Er is meer nodig om tot een doorbraak te komen. U kunt dan als professional het 
MDA++ team om ondersteuning vragen om een doorbraak te bereiken. Het MDA++ 
team is samengesteld vanuit verschillende ketenpartners: politie, vrouwenopvang,  
forensische, kinder- en jeugdGGZ, Veiligheidshuis en Veilig Thuis.

WAT IS MDA++?
MDA++ staat voor Multi Disciplinaire Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. 
De eerste plus staat voor intersectoraal en de tweede plus voor specialistisch. Het 
intersectorale team bestaat uit psychosociale, forensische en justitiële specialisten in 
de aanpak van kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld (politie, vrouwenop-
vang, kinder- en jeugd GGZ, Veiligheidshuis en Veilig Thuis). Zo nodig wordt het team 
aangevuld met specialisten uit bijvoorbeeld verslavingszorg of de zorg voor LVB en/of 
de medische sector. Het MDA++ team bestaat sinds april 2018 en heeft inmiddels de 
nodige ervaring opgedaan. Het MDA++ team wordt ingezet voor ongeveer 5% van de 
huishoudens waarin het ernstig onveilig is.

WAT DOET HET TEAM?
Aansluitend bij uw vraag brengt het team samen met u en het huishouden waar het om 
gaat krachten en knelpunten in kaart en analyseert deze. De analyse leidt tot een direct 
toepasbaar plan van aanpak. In overleg bepalen we wie het best de zorgcöordinator 
voor het huishouden kan zijn; bij voorkeur bent u als professional dat zelf, maar het kan 
ook belegd worden bij de moederorganisatie van iemand uit het MDA++ team of een 
andere instelling. De zorgcoördinator is hét aanspreekpunt voor het huishouden. 

Het MDA++ team heeft korte lijnen met zowel de lokale teams als de specialistische instel-
lingen. Het team zorgt ervoor dat alle hulp op elkaar is afgestemd en de gezinsleden niet 
steeds weer hetzelfde verhaal hoeven te vertellen. De zorgcoördinator is aanspreekpunt 
voor alle betrokkenen, houdt focus op veiligheid, stelt grenzen en grijpt eventueel in.  

De voorzitter van het MDA++ team bewaakt samen met de zorgcoördinator of gemaakte 
afspraken worden nagekomen en de doelen bereikt worden (procesregie). Als bijstelling 
nodig is kan het team opnieuw bij elkaar komen. Dat kan zo vaak als het nodig is. Het 
gaat erom blijvende veiligheid, herstel van positieve ontwikkeling en welbevinden te 
bereiken en terugval te voorkomen. 

HOE SCHAKELT U HET TEAM IN?
Bij acute en structurele veiligheid heeft Veilig Thuis altijd een rol. Het MDA++ team  
kan je daarom alleen inzetten als je daarvoor met de andere betrokken ketenpartners 
overeenstemming hebt dat de hulp is vastgelopen en als een van jullie vervolgens  
een verzoek doet bij Veilig Thuis. Contactpersoon is Martine Ros en een verzoek  
voor MDA++ kan je indienen via info@veiligthuishm.nl.   

MEER WETEN?
De specifieke werkwijze van het MDA++ team staat op 
de site van het Zorg- en Veiligheidshuis Hollands Midden.
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Eerste schil: 
Vaste partners

  Veilig Thuis

  De Waag

  GGZ Rivierduinen

  Vrouwenopvang

  Politie

  Veiligheidshuis

Tweede schil:
Partners die ook aansluiten  
afhankelijk van de casus

  Lokale teams

  JGT's

  LVB-settings: MEE, Ipse de Brugge

  Brijder

  Reclassering Nederland

  Raad van de kinderbescherming

  Jeugdbescherming West

  CIT

  OM

  Meldpunt Zorg en Overlast

  BKK

  Maatschappelijke opvang

  Ouderenzorg

  Jeugdhulp

  Netwerk van betrokkenen

  .......
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