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VOORWOORD

Dit verslag is een onderdeel van twee projecten tegelijk: 

1. Het is input voor de training “Samen voor Veiligheid” voor professionals in Zuid-Limburg (najaar 

2021). De training is gericht op het toewerken naar een effectieve aanpak om huiselijk geweld en 
kindermishandeling eerder en beter te stoppen, onder andere door de implementatie van de visie 

Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid, waardoor alle ketenpartners vanuit eenzelfde visie en taal aan 
de slag gaan.

2. Het is een deelproject van “Samen kom je verder” een project uit de Projectenpool GHNT Limburg, 
gericht op het versterken van het lerende netwerk in het tegengaan van huiselijk geweld en 

kindermishandeling, met het Regionaal Netwerk Straf en Zorg als mede-opdrachtgever. 

Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) is een landelijk programma om huiselijk geweld en 

kindermishandeling terug te dringen. De uitvoering van het programma ligt in de regio. In het 
Netwerk Straf en Zorg Limburg geven justitiepartners (OM, Politie, Raad voor de Kinderbescherming, 

3RO) en Veilig Thuis uitvoering aan de ontwikkelagenda Veiligheid Voorop!

Met het project Samen kom je verder wil Limburg een stap zetten in Multidisciplinair en systeemgericht 

samenwerken, onderdeel van de GHNT-aanpak. We streven naar een betere verbinding tussen de 
regionaal werkende instellingen in het Netwerk Straf en Zorg en lokale veld. De inzet op de Visie 

Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid is daarbij leidend.

Dit verslag is geen eindproduct. We gaan dit verslag gebruiken in de training “Samen voor Veiligheid” en 
we gaan het in het Regionaal Netwerk Zorg en Straf en mogelijk op andere plekken bespreken. We willen 

op basis van de respons in oktober 2021 dit verslag hebben omgewerkt tot een handreiking, die 
professionals ook daadwerkelijk gaan gebruiken om hun eigen werk en samenwerking steeds verder te 

verbeteren.

Sanne Eggen & Jeroen Bos, 24 november 2021



Het is een probleem dat vaak terugkomt als het mis is 

gegaan in de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling in gezinnen: de “regie” wordt dan 

vaak als zwakke schakel benoemd. 

Met dit project willen we regie voor professionals 

beter hanteerbaar en effectiever maken. Zodat we 

onveiligheid in gezinnen sneller kunnen terugdringen 

en de cirkel van geweld kunnen doorbreken. 
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Kwestie van lange adem: 
kan huiselijk geweld en 
kindermishandeling echt 
stoppen?

In 13 Veilig Thuis-regio’s heeft het Verwey-Jonker Instituut anderhalf jaar 
lang gezinnen met kinderen gevolgd waar partnergeweld of kindermishan-
deling speelt. Dit gebeurde vanaf het moment van melding bij Veilig Thuis. 
Het Verwey-Jonker Instituut voerde het onderzoek uit in opdracht van Augeo 
Foundation, het ministerie van VWS, de G4-gemeenten Amsterdam, Den Haag, 
Rotterdam en Utrecht en negen andere Veilig Thuis-regio’s: Flevoland, Gooi en 
Vechtstreek, Groningen, Kennemerland, Midden-Brabant, Noord-Oost Brabant, 
Twente, IJsselland en Zaanstreek-Waterland. Tijdens het onderzoek vullen 
gezinnen (ouders en kinderen) gedurende anderhalf jaar drie keer vragen-
lijsten in. Dit rapport gaat over de 576 gezinnen die aan alle drie metingen 
hebben deelgenomen (633 ouders en 978 kinderen). Om inzicht te krijgen in 
de werkzame elementen van de geboden hulp, zijn er met 74 gezinnen diep-
te-interviews gehouden. 

Complexe multiproblematiek van gezinnen bij melding.

Een eerste belangrijke conclusie van het onderzoek is dat ouders die gemeld 
worden bij Veilig Thuis te maken hebben met zowel veelvuldig of ernstige 
vormen van kindermishandeling of partnergeweld, als complexe problematiek 
in de gezinnen. De meeste kinderen (91%) hebben te maken met mishandeling, 
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verwaarlozing of geweld tussen hun ouders. Er is veel geweld (gemiddeld zo’n 
74 incidenten op jaarbasis) tussen (ex)partners onderling. In bijna alle gezinnen 
(90%) komt partnergeweld voor: het kan gaan om fysiek geweld (slaan, schoppen, 
krabben, bijten, verwondingen), psychisch geweld (vernederen, uitschelden, drei-
gementen uiten) en seksueel geweld. Het geweld tegen vrouwen is frequenter 
en ernstiger dan het geweld tegen mannen. Partnergeweld gaat vaak samen 
met geweld tegen kinderen. Bij de meeste gezinnen was sprake van zowel 
partnergeweld als direct geweld tegen kinderen (57%). Daarnaast kampen de 
meeste gezinnen met verschillende problemen die mogelijk een gevolg zijn van 
het geweld, zoals traumaklachten bij ouders (16%) en kinderen (32%), hechtings-
problematiek (36%), emotionele onveiligheid bij de kinderen (46%) en probleem-
gedrag van jongeren (27%), zoals spijbelen of plegen van delicten. Het onderzoek 
maakt duidelijk dat de verschillende probleemcategorieën niet los van elkaar 

Training van lokale 

professionals en regievoering

zijn belangrijke 

verbeterpunten

Kwestie van lange adem
Kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt stoppen?
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1. Op papier lijkt veel wel duidelijk. Regie is gedefinieerd. 

Maar: veel organisaties hanteren weer net andere definities, 

of werken het net anders uit. En de praktijk is vervolgens ook 

nog eens weerbarstig. Onze uitgangspunten: regie is vooral 

samenwerken en het gezin in positie houden. 

2. Wat zeggen professionals over knelpunten en 

leereffecten? Wat werkt wél? Een verkenning aan de hand 

van een casusreviews en praktijkgesprekken. 

3. Wat zijn sleutels voor een goede regie? En wat is er voor 

nodig om die sleutels goed te kunnen gebruiken (de 

randvoorwaarden)? 

Inhoudsopgave

Jeroen Bos (Blaauwberg) & Sanne Eggen (Visie op Jeugd) | 27 augustus 2021



Wat staat wat ons betreft in deze handreiking niet ter discussie?

§ Het gezin is (in het vrijwillig kader) altijd verantwoordelijk en probleemeigenaar. 

De regisseur is er ook om het gezin goed in die positie te brengen. 

§ Regisseur zijn betekent niet dat de verantwoordelijkheid voor alle actie rond het 

gezin op zijn of haar schouders neemt (maar zo voelt het nu vaak wel).

§ Gemeenten gaan verschillend met de regietaak om: zelf doen, deels zelf doen, 

inkopen. We gaan gemeenten hier niet vertellen hoe ze daarmee moeten 

omgaan, het gaat er hier om hoe de professional zijn of haar rol goed invult.

§ We zeggen ook niet wanneer een casus geëscaleerd moet worden, daarvoor 

verwijzen we naar de Visie Gefaseerd Samenwerken aan Veiligheid (maar 

escalatie heeft wel gevolgen voor de regie).
5

1.1 CONTEXT: 

WAAR HEBBEN WE HET OVER?
Om wat voor gezinnen gaat het?

Zodra er in een gezin sprake is van meerdere problemen tegelijkertijd, meerdere 

partijen bij het gezin betrokken zijn, het gezin zelf (veel) moeite heeft regie te voeren 

en overzicht te houden en/ of er sprake is van structurele onveiligheid, dan is regie 

echt een belangrijk vraagstuk. Naar schatting gaat het om ongeveer een kwart van 

alle meldingen bij Veilig Thuis.

We hebben het over huiselijk 

geweld en kindermishandling

Uitgangspunten daarbij: 

Veiligheid voorop!

Gefaseerd samen werken aan veiligheid

Jeroen Bos (Blaauwberg) & Sanne Eggen (Visie op Jeugd) | 24 novermber 2021
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1.2 WELKE DEFINITIES VAN REGIE ZIJN ER? 

A: LANDELIJK
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2. Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid (VNG, 2019)

Definitie Alle gezinnen waarbinnen sprake is van onveiligheid hebben een 

casusregisseur. De casusregisseur is niet alleen coördinator van 

de zorg, maar houdt tevens toezicht op de veiligheid, op de 

voortgang en op de effecten van de zorg.

Uitwerking Zorg er voor dat professionals in de lokale (wijk)teams aan wie 

Veilig Thuis gezinnen overdraagt, in staat zijn: 

• regie te voeren op het opstellen en uitvoeren van 

hulpverlenings- en herstelplannen

• gezinnen/huishoudens te ondersteunen in het voeren van regie 

op de uitvoering van een veiligheids-, hulpverlenings- en 

herstelplan.

1. De regisseur volgens Toezicht Sociaal Domein (op basis van website TSD)

Definitie Een goede regisseur zorgt voor het in kaart brengen van de problematiek van het 

gezin, een integrale probleemanalyse en een integraal plan voor het gezin, voor de 

uitvoering en de evaluatie van dit plan. Hij doet dit samen met het gezin en andere 

professionals die bij het gezin zijn betrokken.

Uitwerking • De regisseur zorgt voor het in kaart brengen wat er in een gezin aan de hand is. 

• De regisseur kijkt goed naar wat het gezin zelf kan en waar hulp bij nodig is.

• De regisseur maakt samen met andere betrokken professionals een inschatting van 

de veiligheidsrisico’s die de gezinsleden (inclusief mogelijke 

ontwikkelingsbedreigingen voor de kinderen) lopen. 

• Bij acute onveiligheid treedt de regisseur direct en actief op. 

• De regisseur zorgt na de inventarisatie van de problematiek samen met de overige 

betrokken professionals, voor een integrale probleemanalyse.

• De regisseur stelt samen met het gezin en andere hulpverleners een integraal plan 

op, waarin de doelen van het gezin en de verschillende hulpverleners met elkaar in 

overeenstemming zijn.

• Op basis van het plan zet de regisseur tijdig de benodigde zorg en ondersteuning 

in op alle leefgebieden.

• De regisseur houdt het overzicht, heeft zicht op hoe het met het gezin gaat en hoe 

de hulpverlening loopt. 

• De regisseur organiseert dat de kwaliteit en het effect van de zorg en ondersteuning 

tussentijds met alle professioneel en informeel betrokkenen wordt geëvalueerd. 

• De regisseur stelt grenzen, neemt besluiten en laat anderen mee beoordelen wat 

nodig is om de ontwikkelingsbedreiging van kinderen op te heffen. De regisseur 

doet alles wat nodig is om de veiligheid van de kinderen te bewaken en in hun 

belang te handelen.
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Casusregie en procesregie in de samenwerkingsafspraken van VT Zuid-

Limburg met gemeenten (2020)

In sommige gevallen is het noodzakelijk dat er meerdere professionals bij een 

inwoner of gezin betrokken zijn. Om ervoor te zorgen dat we niet langs elkaar heen 

werken is afgesproken wie eindverantwoordelijk is voor het bieden van zorg, 

casemanagement en procescoördinatie. Het ‘kwaliteitskader werken aan veiligheid 

voor lokale teams en gemeenten’ (VNG) is leidend.

Algemene Casusregie (uitgevoerd door lokale veld of toegang gemeente). De 

casusregisseur is de spin in het web voor een individuele casus. Hij neemt initiatief, 

bewaakt voortgang en bewaakt de integraliteit. De casusregisseur coördineert de 

uitvoering van het gezamenlijk plan van aanpak. De casusregisseur … ziet erop toe 

dat het gezinsplan/plan van aanpak wordt uitgevoerd en geëvalueerd en bijgesteld.

Casusregie bij huiselijk geweld of kindermishandeling (door lokale toegang of 

gedelegeerd). De casusregisseur is niet alleen coördinator van de zorg, maar houdt 

tevens toezicht op de veiligheid, op de voortgang en op de effecten van de zorg. … 

Als het veiligheidsplan niet tot het gewenste resultaat leidt moet overwogen worden 

of andere maatregelen van tijdelijke aard nodig zijn om directe veiligheid te 

realiseren. Dit houdt in dat er opgeschaald wordt. Opschalen kan inhouden: 

• Veilig Thuis om advies vragen of inzetten

• de Raad voor de Kinderbescherming of de strafketen vragen om een 

spoedmaatregel gezien de ernstige feiten

• extra expertise inschakelen, zoals het Veiligheidshuis.

1.2 WELKE DEFINITIES VAN REGIE ZIJN ER? 

B: LIMBURGSE VT-UITWERKINGEN

Casusregie in de samenwerkingsafspraken van VT Noord- en Midden-

Limburg met gemeenten (2020)

De casusregisseur heeft tot taak er voor zorg te dragen dat:

• de vormen van ondersteuning, hulp en behandeling die in het 

hulpverlenings- en herstelplan zijn vastgelegd, worden ingezet

• de bij het gezin/huishouden betrokken professionals op de hoogte zijn 

van elkaars bemoeienis

• deze professionals met elkaar – binnen de mogelijkheden van 

bestaande wet- en regelgeving - relevante informatie uitwisselen

• deze professionals hun aanpak en interventies op elkaar afstemmen

• de veiligheid van alle individuele leden van het gezin of huishouden 

voortdurend in de gehele aanpak centraal blijft staan

• er momenten zijn van evaluatie en bijsturing aan de hand van de doelen 

die in het hulpverlenings- en herstelplan zijn vastgelegd

• er bij monitoring door Veilig Thuis er een goede afstemming en 

samenwerking is tussen Veilig Thuis en het lokale team.

Jeroen Bos (Blaauwberg) & Sanne Eggen (Visie op Jeugd) | 24 november 2021
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Regie op de casus: 
Contactleggen en motivatie voor hulp op een manier die passend is bij de betrokkenen. 
Motivatie voor hulp moet blijvend worden uitgevraagd en gemonitord.

Centrale contactpersoon voor betrokkenen, incl. grenzen stellen en ingrijpen, maar ook 
steunend voor cliënten. 

Systeemgericht in kaart brengen problematiek, risico-inschatting, inschatten 
zelfredzaamheid en dat met onderliggende oorzaken samenbrengen in een integrale 

probleemanalyse.
Het overbruggen van de scheiding tussen zorg & veiligheid, tussen het perspectief op jeugd 
en het perspectief op volwassenen, en tussen vrijwillig en verplicht kader.

Coördinatie op gefaseerde ketensamenwerking: totstandkoming en uitvoering 
veiligheidsplan, hulpverleningsplan en herstelplan waarbij het plan bekend is bij en 

ondersteund wordt door de cliënten. Vertalen naar één simpel plan voor het gezin (‘op de 
koelkast’).
Toeleiden van cliënten naar zorg en ondersteuning.
Periodiek evalueren van de kwaliteit en het effect van de zorg en ondersteuning, de 
veiligheid bewaken door zicht te houden op veiligheid (zie uitwerking definitie welke 

activiteiten hierbij horen) ingrijpen waar nodig en eventueel terugkoppelen aan Veilig Thuis.

Werkt hiervoor samen met zowel de betrokkenen als het (professionele en informele) 
netwerk daaromheen en eventueel ervaringsdeskundigen.

Integraal onderdeel daarvan: regie op het proces
Zorgdragen dat alle verschillende interventies die worden uitgevoerd door alle betrokken 
netwerkpartners om het geweld te stoppen, het risico op geweld te verminderen en/of het 

herstel te bevorderen. Het gaat hierbij om interventies die zowel vrijwillig zijn afgesproken 
(hulpaanbod) als gedwongen kunnen zijn opgelegd door de rechter, de officier van justitie of 
de burgemeester. 
Afspreken van navolgbare processtappen en pro-actieve scenario’s: met betrokkenen en met 
ketenpartners. 

Opschalen/escaleren/doorbraak realiseren als het vastloopt.
Monitoren van het verloop van hulp/interventies en de samenwerking daaromtrent op vooraf 
afgesproken resultaten.

De basis ligt in het samen met cliënten en uitvoerend professionals opgestelde veiligheids-, 
hulpverlenings- en herstelplan. Dat biedt de kaders die de regisseur bewaakt.

We merken dat er ondanks alles wat er al op papier staat, toch nog veel behoefte is aan dé 
definitie van regie. 

We sluiten daarvoor aan bij een recente definitie vanuit GHNT. Die sluit in onze ogen goed aan 
bij de voorbeelden uit de vorige dia’s en vormt een goede basis voor het vervolg van ons 

project. 

Eenduidige invulling kernaspecten aanpak HGKM die in het Kwaliteitskader ‘Werken aan 
veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten’ worden genoemd | Versie 3 maart 2021 

Regie: wat zijn de rollen en verantwoordelijkheden?
Regie in casuïstiek Huiselijk geweld en Kindermishandeling (HGKM) is regie op de casus èn regie op 
het proces. Juist bij kwetsbare (gezins)situaties is regie van groot belang, omdat hier veel 
verschillende problematiek speelt op meerdere leefgebieden en het geweld vaak langdurig 
aanwezig is en heftig van aard is. Bij voorkeur worden casusregie en procesregie niet uit elkaar 
gehaald maar voert één regisseur beide uit. Hierop kan een uitzondering worden gemaakt als een 
doorbraak nodig is. Casusregie richt zich vooral op het gezin zelf en de inhoud van de hulpverlening 
en procesregie richt zich op de verschillende ketenpartners die bij het gezin betrokken zijn en hun 
onderlinge afstemming.

Randvoorwaarden voor regie:
• Bestuurlijk commitment aan de invulling van regie, niet alleen bij de gemeenten maar gedeeld 

door alle betrokken ketenpartners. Gebaseerd op een gezamenlijk doel voor de aanpak van 
HGKM dat de positionering van de regisseur als centrale persoon in de hulpverlening in een 
casus faciliteert; en dat leidt tot bereidheid bij partners om samen te werken met de regisseur, los 
van formeel mandaat en zeggenschap.

• Een competentieprofiel (regie voeren vereist specifieke kennis en competenties)
• Voldoende tijd voor de regisseur
• Continuïteit: een regisseur is langdurig betrokken (zo lang de casus daar om vraagt) en regie is 

niet persoonsafhankelijk (een gelijke invulling van regie binnen het lokaal veld en in de regio 
draagt daaraan bij.

• Duidelijkheid over in welk soort casuïstiek regie noodzakelijk is en wie deze rol vervult. 
• Samenwerkingsafspraken, incl. afspraken over informatie-uitwisseling.
• Mandaat om snel en rechtstreeks benodigde hulpverlening in te kunnen zetten; binnen daaraan te 

stellen nadere kaders. 



1.3 
TUSSENBALANS
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Gangbare definities zijn eigenlijk best duidelijk en 

‘common sense’

Maar het is ook complex, de regisseur werkt met partijen 

met verschillende taken en mogelijkheden en ervaart vaak 

een gebrek aan tijd

Het onderscheid tussen casusregie en procesregie is niet 

altijd duidelijk

En de praktijk is weerbarstig…

Jeroen Bos (Blaauwberg) & Sanne Eggen (Visie op Jeugd) | 24 november 2021
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1.4 

REGIE HEEFT TWEE KANTEN

1. De afsprakenkant 2. De samenwerkingskant

Kenmerken • Definities: wat verstaan we onder 

regie?

• Een stroomschema: wanneer 

escaleer je en wie is vervolgens 

regisseur?

• Duidelijkheid over de taken die bij 

regie horen

• Houding en gedrag van professionals

• Leervermogen

• Gevoel voor het gezin: hoe ver ga ik 

om de regie vanuit het gezin in stand 

te houden?

• Veiligheid in de samenwerking met 

andere organisaties: goede 

aanspreek- en samenwerkingscultuur

Metafoor • Koude samenwerking • Warme samenwerking

Richtlijn • Wat verstaan we onder veiligheid en 

wat moet daarvoor gebeuren 

(veiligheidsplan) en wat doen we als 

het niet lukt?

• Zorg ervoor dat professionals in staat 

zijn om gezamenlijk een werkend 

veiligheidsplan te maken en hiernaar 

te handelen

• Nodig is dat partijen elkaar kennen, 

elkaars taal verstaan, elkaars 

bevoegdheden kennen, 

verwachtingen naar elkaar 

expliciteren en bij elkaar steeds 

checken of is gedaan wat is 

afgesproken

• En bereid zijn een stapje extra te 

doen, als dat nodig is

1. Samenwerken | 2. Praktijk | 3. Sleutels



In onze gesprekken over regie kwam steeds een aantal vaste thema’s en 

vragen terug:

§ Duidelijke afspraken aan de voorkant

§ Is doorzettingsmacht nodig?

§ Het onderscheid tussen acute en structurele onveiligheid

§ Tijd kunnen investeren om het gezin in positie te houden

§ De noodzaak van een goede samenwerkingscultuur

We komen op de eerste drie punten nog terug. Maar de laatste twee zijn 

wat ons betreft de kern van het vraagstuk rond regie. We beginnen bij 

samenwerken. We denken dat samenwerking:

§ een (misschien wel dé) cruciale succesfactor is voor een goede regie

§ nog veel te verbeteren valt (ondanks de vaak onderling goede 

verstandhouding tussen professionals).
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1.5
REGIE IS 

SAMENWERKEN!
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We zien samenwerken in de keten vooral als een vraagstuk van empowerment

van de professional. 

Hoe ga je als regisseur om met complexe vraagstukken en de samenwerking 

die dan tussen ketenpartners nodig is, maar die niet altijd als vanzelf loopt?

Wie zien drie aspecten die van belang zijn voor jou als professional: 1. 

Helicopterview (houd overzicht) 2. Eigen kompas (doe ik de goede dingen) 3. 

Persoonlijk leiderschap (doe ik de dingen goed)

In de volgende dia’s gaan we in op enkele achtergronden van de samenwerking 

tussen professionals in de keten. In hoofdstuk 3 (sleutels voor succesvolle regie) 

gaan we nader in op wat dat voor een goede regievoering betekent. 

Over samenwerken

Jeroen Bos (Blaauwberg) & Sanne Eggen (Visie op Jeugd) | 24 november 2021 12
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Over samenwerken

Samenwerken is niet makkelijk of vanzelfsprekend.

Mensen zijn interactief goed in aantal dingen, zoals 

informatie uitwisselen, een afweging maken en 

bevelen opvolgen.

Maar echt samenwerken?

Dieren, die werken pas echt samen!
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Leiderschap in samenwerking

Drie voorwaarden voor succesvolle samenwerking

1. Echt in gesprek willen, iets gezamenlijk willen bereiken.

2. Je niet verschuilen achter anderen of het systeem, altijd 

verantwoordelijkheid nemen.

3. Je kunnen verplaatsen in achtergrond en 

verantwoordelijkheden van de ander. 

Dat wisten jullie dus al. 

Maar vaak wordt aan die voorwaarden niet of maar half voldaan. 

15

Egopositie: dit wil ik

Debat/ 

consultatie: hoe 

zien jullie het?
Aanpassing: hoe 

vinden we 

elkaar? 

De cirkel van positiebepaling

Over samenwerken

Jeroen Bos (Blaauwberg) & Sanne Eggen (Visie op Jeugd) | 24 november 2021

Verwijzingen: 1. Jürgen Habermas: oprechte en machtsvrije communicatie | 2. Hannah Arendt: 

eigen verantwoordelijkheid | 3. Charles Wright Mills: sociologische verbeeldingskracht 
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REGIE IS…

Het vermogen van een persoon om zelf te 

bepalen op welke wijze hij/zij het eigen 

leven inricht (wonen, werken, sociale 

contacten) en hoe de zorg en-of begeleiding 

daarbij wordt ingevuld.
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REGIE BIJ HET GEZIN ZORGT VOOR:

§ Bewustwording verantwoordelijkheid als ouder(s)

§ Aanwakkeren van innerlijke motivatie en drijfveren

§ Eigen keuzes maken / pad uitstippelen

§ Netwerk inspireren als steunbron

§ Het besef: hulpverlening is er niet altijd

… Kunnen we altijd regie bij het gezin laten?

In onze ogen de tweede succesfactor voor een 

goede regie: het gezin in positie



Wat zeggen professionals over knelpunten en 

leereffecten? Wat werkt wél? 

Een verkenning aan de hand van een casusreviews 

en praktijkgesprekken. 
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2. GELUIDEN 
UIT DE PRAKTIJK



§ Beslissingen nemen over op- en afschalen, indien nodig deze forceren

§ Benodigde info verzamelen en deze informatie wegen

§ Oog hebben voor versterken eigen kracht/regie

§ Lead, aanspreekpunt, verbinder van het geheel of een onderdeel

§ Weten welke info/partijen er verbonden moeten worden

§ Afspraken noteren, samenvatten en communiceren / taken verdelen en opvolgen

§ Rol- en taakverdeling duidelijk maken en hebben: helicopterview

§ Betrokkenen aanspreken op gemaakte afspraken

§ Toezien op het uitvoeren/bijsturen/aansturen hulpverleningsplan

§ Iedereen om tafel krijgen

§ Bepalen wie toetsing van de afspraken doet

§ Eigenaarschap m.b.t. veiligheidsafspraken over lange termijn

§ Bepalen en bewaken van de kader (piketpalen)

§ Hulpvrager verbinden met steunbronnen: formeel en informeel

§ Samenwerking coördineren

§ Inzetten geschikte hulpverlening

§ Coachende rol naar hulpverleners

Jeroen Bos (Blaauwberg) & Sanne Eggen (Visie op Jeugd) | 24 november 2021
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We hebben professionals (in 

trainingen, een werkgroep en 

een klankbordgroep) gevraagd: 

wat moet een regisseur in jullie 

ogen doen?

Daar komt het volgende 

“functieprofiel” uit…
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§ Gesprekstechnieken

§ Verbinden

§ Leiding nemen

§ Overzicht houden

§ Vergadertechnieken

§ Kennis van zaken

§ Mensen aan kunnen/durven spreken

§ Resultaten monitoren

§ Enthousiasmeren

§ Breed netwerk hebben

§ Communiceren

§ Samenwerken/faciliteren

§ Notuleren

19

En we hebben ze gevraagd: wat 

moet een regisseur in jullie 

ogen kunnen?

Daar komt het volgende 

“vaardighedenprofiel” uit…

1. Samenwerken | 2. Praktijk | 3. Sleutels
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Dan is dit dus het beeld dat 

professionals zelf van een 

regisseur hebben.

1. Samenwerken | 2. Praktijk | 3. Sleutels
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§ Het nemen van een besluit. Wie heeft daarin de eindstem: de hulpvrager of het 

formele steunnetwerk?  Hoe houd je iedereen actief?

§ Het is complex om regie te voeren wanneer er weerstand binnen het gezin is. 

De reflex kan zijn om het 'probleem' dan door te schuiven naar de GI. Is dat 

een stap vooruit? 

§ Verschil casus- en procesregie

§ Er wordt veel verantwoordelijkheid gelegd bij de regisseur, vooral door 

betrokken hulpverlening

§ Het gemis aan daadkracht/samenwerking ketenbreed (bijv. m.b.t. uitkering, 

huisvesting, etc.)

§ Bij de uitvoering van regie spelen eigen belangen en organisatiebelangen een 

rol. 

§ Regie betekent niet de verantwoordelijkheid overnemen van een professional.

§ Elke gemeente richt dat weer volgens eigen regels in. Soms gesplitst in casus 

of procesregie, soms niet, soms ingekocht, soms helemaal geen regie…

§ Kunnen we en durven we echt te doen wat nodig is?
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§ Een goede invulling van regie zorgt voor het verbeteren van de 

samenwerking tussen hulpvrager en formele en informele steunbronnen, 

eigen kracht en zelfredzaamheid van de hulpvrager.

§ Het zorgt voor afstemming: weten van elkaar wie doet wat en wie is waarvoor 

verantwoordelijk. Maar het schept ook duidelijkheid en begrenzing naar de 

hulpvrager. 

§ Het bevordert de borging van het plan bij overgangsmomenten in de keten.

§ Door de verbindingen creëren we mogelijkheden. 

§ De regisseur enthousiasmeert: aan de slag gaan en iedereen waarderen voor 

zijn/haar inzet. Het helpt om je als regisseur kwetsbaar op te stellen en hulp 

te organiseren: wie pakt dit samen op?

§ Faciliteer vooral dat ouders regie kunnen blijven voeren. 

§ Van elkaar weten dat je ook de moeilijke dingen kan bespreken en als dat 

nodig is, halen we er deskundigen/anderen die nodig zijn bij. 

§ Continuïteit (erbij blijven) is een succesfactor. 

§ Back-up: vanuit je team, de gedragswetenschapper en de organisatie. 
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§ Voorbeeldreview 1: Fer

§ Voorbeeldreview 2: het gezin van Marie

§ Stroomop!: een denkoefening

23
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Twee 

praktijkreviews en

een denkoefenening
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4. Regie bij wie? Tijdens de drie maanden waarin er bijna dagelijks ontwikkelingen waren zijn er ook bijna dagelijks 
contacten geweest tussen TJ, VT en betrokken hulpverleners. Na de overdracht (zie eind 2) ligt de regie bij de gemeente. 
VT volgt in het kader van de monitoring. Vooral meedenken in wat er nodig is in het kader van veiligheid. Er is veel 
overleg gevoerd met ouders, TJ, betrokken hulpverleners en VT. Daarnaast zijn er veel telefonisch overlegmomenten 
geweest met TJ, de gedragswetenschapper vanuit TJ en de vertrouwensarts vanuit VT. 

Er was regelmatig onduidelijkheid over wie beslissingen neemt. Is dat TJ of VT? Wie is verantwoordelijk voor wat? Wie 
geeft de boodschap aan ouders? Wie bepaalt vervolgstappen? Wie heeft welke rol?  

2.1 Voorbeeldreview 1: Fer

24

1. Het gezin. Vader en moeder, dochter van anderhalf (Fien) en 
zoon (Fer, niet hun echte namen) van drie weken. Ouders met 
belast verleden. Vader gebruikt regelmatig softdrugs en drinkt bij 
momenten veel. Relatieproblemen. Beiden geen baan, beiden 
alleen lagere school afgemaakt. Vader heeft Wajong-uitkering, 
moeder heeft geen inkomen. 

2. Situatieschets. Twee meldingen bij Veilig Thuis. Eén anonieme 
melder over (fors) huiselijk geweld van vader richting moeder. 
Daarnaast melding door ziekenhuis. Fer is zes weken te vroeg 
geboren. Er zijn vanuit ziekenhuis zorgen of ouders voldoende 
zorg kunnen bieden. Vader is sinds de geboorte één keer op 
bezoek geweest, moeder komt een uurtje per dag voor één 
voeding. Laat de verzorging over aan verpleging. De anonieme 
melder adviseert met moeder alleen te praten aangezien zij denkt 
dat moeder  niet vrijuit zal praten met vader erbij. 

VT besluit moeder (onverwacht) op te zoeken in het ziekenhuis. 
Moeder erkent huiselijk geweld, wil dat het stopt en wil graag 
ondersteuning. Er is geen hulp betrokken bij het gezin. Moeder 
maakt zich zorgen over hoe vader zal reageren op de melding bij 
VT, ze is bang dat hij boos wordt. Dezelfde avond ontvangt VT al 
appjes van vader, moeder heeft hem geïnformeerd en hij wil graag 
een gesprek. Dat voeren we de dag erna. Vader en moeder willen 
graag als gezin verder en willen hulp. 

VT maakt veiligheidsafspraken, draagt over aan de gemeente. Er 
wordt  binnen een week een gesprek gepland met Team Jeugd (TJ) 
en ouders. Er wordt besloten twee vormen van hulp in te zetten; 
acute zorg en verlengde kraamzorg (in afwachting van start 
hulpverlening). Door VT zijn veiligheidsafspraken gemaakt. VT zal 
in het kader van de monitoring volgen. 

3. Verloop. Een week nadat Fer thuis is, is er opnieuw huiselijk geweld. Moeder en de kinderen worden geplaatst bij de 
vrouwenopvang. Moeder wil na een aantal dagen weer terug naar huis. De vrouwenopvang ziet dat moeder onvoldoende 
kan bieden wat de kinderen nodig hebben. Er worden met beide ouders afspraken gemaakt over wat er nodig is voor 
moeder om met de kinderen naar huis te komen. Na drie weken vrouwenopvang kan moeder terug naar huis met 
intensieve zorg vanuit hulpverlening. 

Gezien de wisselende medewerking van ouders (met name eerlijkheid en openheid) legt TJ de situatie voor in een 
beschermtafel (met de Raad voor de Kinderbescherming). VT ziet daar op dit moment geen reden voor. De 
beschermtafel geeft aan dat er nog onvoldoende redenen zijn een beschermingsonderzoek te starten. 

Na vier weken geeft moeder weer huiselijk geweld aan. Moeder weigert naar de vrouwenopvang te gaan. Ze kan met de 
kinderen voor korte duur terecht bij haar zus en partner (beiden hebben een belast verleden waardoor dit ook geen 
ideale plek is). Hulpverlening komt nu in dit gezin om moeder ondersteunen. In de vier weken daarna ziet de 
hulpverlening steeds signalen dat het moeder niet lukt Fien en Fer de zorg te bieden die zij nodig hebben. 

Vader is intussen zeer dreigend naar moeder (via de app of beeldbellen). Steeds meer zorgelijke signalen: vader rijdt 
auto (staat op naam van moeder) zonder rijbewijs en verkoopt spullen via marktplaats op naam van moeder. Ook familie 
bemoeit zich steeds meer met het gezin wat geen positief effect heeft.  

Uiteindelijk wordt een nieuwe beschermtafel gepland. Veiligheidsafspraken worden aangescherpt. Duidelijk 
afgesproken dat wanneer ouders zich niet kunnen houden aan de afspraken er moet worden gekeken of de kinderen  
elders moeten worden ondergebracht. De Raad start met een beschermingsonderzoek. Uiteindelijk worden de kinderen 
nog voordat het onderzoek kan starten ondergebracht in een crisispleeggezin. 

1. Samenwerken | 2. Praktijk | 3. Sleutels
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5. Wat is de situatie nu?
• Moeder heeft straf uitgezeten in Frankrijk (ongeveer één jaar)en woont in appartement van gezinshuis met jongste 2 kinderen.

• Gezinshuisouders begeleiden moeder.

• Er is intensief contact met de oudste zoon, die nu nog in een netwerkpleeggezin woont. 

• Vader is ook onlangs vrijgekomen en woont nu ook bij moeder. 

• Er wordt toegewerkt naar een situatie waarin ouders met alle 3 de kinderen samenwonen. 

2.1 Voorbeeldreview 2: het gezin van Marie

1. Hulpvraag van het gezin 
• Het gezin wil opnieuw beginnen in Nederland

• Wat is er voor nodig om dit binnen het vrijwillig 

kader samen met het gezin te verwezenlijken?

2. Wie heeft Marie nodig?
Team Jeugd → specialisme aan de voorkant! 

(procesregie) | Veilig Thuis | Verloskundige | 

School | Gespecialiseerde thuisbegeleiding 

(Franssprekend) | Verslavingszorg 

(methadontraject)| Ziekenhuis (neonatologie)

De GTB-er focust zich op de praktische 

regelzaken: huisvesting, financiële zaken, 

huishouden, opvoeding, etc. Inmiddels is nog een 

kindje geboren. In het 1Gezin1Plan zijn er 

afspraken gemaakt over ieders betrokkenheid en 

opvolging van de situatie: het gezin blijft bij alle 

betrokkenen in beeld.

3. En toen het telefoontje van de recherche...
Via jeugdagent wordt de link gelegd tussen Team Jeugd en de recherche. Er is een inval bij gezin gepland waarbij beide ouders

zullen worden opgepakt. Recherche vraagt om ondersteuning bij het opvangen van de 3 kinderen tijdens en na de inval. 

Twee mogelijke scenario's…

Scenario 1: PANIEK! Wijzen naar elkaar. Wie is verantwoordelijk? Gedwongen kader is nodig! Slechte ouders, kunnen nooit meer 

voor de kinderen zorgen.

Of scenario 2…komen tot een gezamenlijk plan!
• Overleg met politie: welke informatiedeling is noodzakelijk in het kader van de veiligheid van de kinderen?

• Plan op korte termijn: Opvang voor de kinderen. Overleg en samenwerking met ouders zodra mogelijk. Praktische zaken: 

kleding, voeding, luiers, autostoeltjes, etc. Onvoorziene omstandigheden tackelen.

• Plan op lange termijn. Wat gaat er met ouders gebeuren? Hoe lang gaat alles duren? Is er netwerk? Communicatie?

• 2017: Risicozwangerenoverleg→ Veilig Thuis 

→ Team Jeugd

• Zwangere verslaafde moeder met vader en 

zoon van 4 jaar

• Moeder en zoon hebben de Franse nationaliteit

• Multiprobleem gezin: verslaving, huisvesting, 

verstandelijke beperking bij vader, crimineel 

verleden, financiële problemen, zoon gaat nog 

niet naar school

4. Hoe is de inval en het vervolg verlopen?
Aanwezigheid Team Jeugd en GTB-er direct na de inval. Twee jongste kinderen waren thuis, oudste naar school. Er bleek nog een 

15-jarige zoon van moeder uit Frankrijk aanwezig te zijn. Ouders mee naar bureau: afgesproken hoe laat er een gesprek kon 

plaatsvinden. Twee jongste kinderen naar opvang (aparte groep, eigen leiding). 15-jarige zoon mee naar kantoor: contact gelegd 

met familie en naar Luik gebracht. Oudste zoon tussen de middag van school opgehaald en ook naar opvang. Na onderzoek woning:

kleding en spulletjes gaan halen. Gesprek met beide ouders: welk netwerk is er? Wie kan er iets betekenen? Gaan ouders 
akkoord met plaatsing van de kinderen? Contact gelegd met pleegmoeder van vader: die kon oudste zoon opvangen. Contact 

gelegd met gezinshuis: 2 jongste kinderen opgevangen. Afspraken gemaakt over het onderhouden van contact tussen iedereen. 
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3. SLEUTELS 
VOOR EEN 

GOEDE REGIE
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Ontwikkelkader en handreiking

Hoe kom je nu tot een goede regie? Wat zijn de sleutelfactoren? Wanneer 

ben je als regisseur de effectieve spin-in-het-web? 

Het gevaar bij die vragen schuilt in het ‘lijstjesgehalte’. Maar we willen 

geen functieprofiel (‘wat moet een regisseur allemaal kunnen’) of 

afvinklijstje (‘waar moet je allemaal om denken’) opstellen. We willen hier 

een ontwikkelkader aanbieden voor regisseurs. Om je werk als regisseur 

steeds beter te kunnen doen, aan de hand van je eigen reflectie en die van 

anderen.

Leidende vraag bij zo’n ontwikkelkader is niet “wat is een goede definitie” 

of “welke doorzettingsmacht heeft een regisseur nodig”, maar: “hoe werken 

we effectiever aan de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling?”

Uitgangspunten daarbij (zie 1.5): regie is samenwerken en gezin in positie.
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Eerst even terug naar het rapport van Verwey-Jonker. Wat zien zij als 

succesfactoren? 

“De complexe problematiek van deze gezinnen vraagt om een 

integrale systemische aanpak, waarbij de casusregie is belegd 

bij één partij.

§ Afstemming gezamenlijk plan 

§ Eén casusregievoerder per gezin (op maat!)

§ Alle gezinsleden actief betrokken 

§ Aandacht voor alle levensgebieden.”

Dit onderstreept het werken volgens 1Gezin1Plan!

28
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• Uit de gesprekken met de professionals komen we tot een 

aantal sleutels voor een goede regie.

• De sleutels in de volgende dia’s lenen zich al als 

handreiking.

• Maar we vragen nog respons in de training “Samen voor 

Veiligheid” en in onze netwerken. 

• In oktober willen we dan het net ophalen en de respons 

op dit verslag verwerken tot een korte handreiking, die 

zich ook leent voor andere regio’s. Regie is immers geen 

Limburgs vraagstuk.
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Sleutels voor een goede regie: overzicht

30

A. Sleutels B. Handvatten C. Randvoorwaarden D. Valkuil of vlucht

• Samenwerkingsvaardigheden en 

goede samenwerkingscultuur

• Vertrouwen

• Tijd investeren om het gezin in 

positie te houden

• Duidelijke communicatie met en 

tussen álle betrokkenen: 

professionals, netwerk en gezin

• Ruimte om extra stap te zetten of 

om over grenzen eigen 

organisatie heen te kijken

• Elkaar goed kennen

• Collegiale consultatie

• Regisseur is geen beslisser, maar 

geeft de richting aan, bewaakt 

afspraken en houdt iedereen 

betrokken

• Iedereen houdt eigen 

verantwoordelijkheid!

• Durf te vertragen

• Onderscheid tussen acute en 

structurele onveiligheid

• Leg het bij de juiste persoon 

(vaardigheden, klik met het 

gezin, etc)

• Een goede 

samenwerkingscultuur en 

collegiale consultatie

• Duidelijke afspraken tussen 

organisaties over samenwerking

• Duidelijke afspraken over  

escalatiemogelijkheden

• Ruimte om over eigen grenzen 

heen te kijken

• Voldoende tijd

• Vermijd verwarring over 

‘casusregie’ en ‘procesregie’

• Doorzettingsmacht: de regisseur 

wil bepalen wat er gebeurt (dat 

ontneemt anderen 

verantwoordelijkheid)

• Of andersom: iedereen kijkt naar 

de regisseur,  “hak jij de knoop 

maar door”

• Organiseer je regie niet weg
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3A. Sleutels voor een goede regie
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A. Sleutels

• Samenwerkingsvaardigheden en 

goede samenwerkingscultuur

• Vertrouwen

• Tijd investeren om het gezin in positie 

te houden

• Duidelijke communicatie met en 

tussen álle betrokkenen: 

professionals, netwerk en gezin

• Ruimte om extra stap te zetten of om 

over grenzen eigen organisatie heen 

te kijken

• Elkaar goed kennen

• Collegiale consultatie

Uit onze gesprekken:

• “Goed samenwerken is: verantwoordelijkheid nemen, elkaar serieus nemen, oplossingsgericht 

werken en denken.  Dan kan je goed regie voeren.”

• “Je moet elkaar meer opzoeken. Ook als de situatie in een gezin snel en heftig escaleert. Terwijl 

we dan ook vaak in de kramp en in eigen acties schieten.”

• “Van elkaar goed weten dat je ook moeilijke dingen kan bespreken, helpt enorm. Niet alleen 

onderling als professionals, maar ook met het gezin. En dat als dat nodig is, we er anderen 

bijhalen.“

• “Neem de regie niet van het gezin over. Ga voor ‘proportionele’ regie. Daarvoor moet je wel steeds 

transparant zijn en een klik met het gezin hebben. En het onderling vertrouwen moet er zijn.”

• “Investeer veel tijd aan de voorkant, in het gezin leren kennen. Dat is echt een succesfactor.”

• “Zorg voor één aanspreekpunt voor het gezin. Dat is de regisseur.”

• “Zorg voor continuïteit, dan kan je voor elkaar invallen en de regie delen of de regisseur 

vervangen. Als je vaak moet overdragen,  wordt regievoeren ook veel lastiger.”
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3B. Handvatten
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Uit de gesprekken:

• “Regie gaat over samenwerking, niet over hiërarchie (doorzettingsmacht naar beschermtafel 

of raad). Maar je kan ook niet meer kapiteins op een schip hebben, iemand moet ook een 

knoop kunnen doorhakken. En hoe je dat doet, moet je aan de voorkant afspreken!”

• “Kijk op inhoud en in de klik met het gezin goed naar wie zich wel en niet in de rol van 

regisseur thuis voelt.”

B. Handvatten

• Regisseur is geen beslisser, maar 

een dirigent: geeft de richting aan, 

bewaakt afspraken en houdt 

iedereen betrokken 

• Iedereen houdt eigen 

verantwoordelijkheid!

• Durf te vertragen

• Onderscheid tussen acute en 

structurele onveiligheid

• Leg het bij de juiste persoon 

(vaardigheden, klik met het gezin, 

etc)

Extra vraag: “Is regisseur geen specialistische functie? Moet je dat niet uitbesteden, of beleggen bij 

een beperkt aantal gespecialiseerde professionals?“

Wij denken van niet. Regie is een integraal onderdeel van de hulp aan een gezin. Het vergt zeker 

vaardigheden, maar dat zijn vaardigheden die bij het werk van een consulent zouden moeten 

passen. Dat zal soms wel extra facilitering vragen (tijd, ondersteuning, training, intervisie). Pas 

als het om zeer complexe multi-problematiek gaat, wordt regie een specialistische taak (die dan 

in veel regio’s belegd is bij het Zorg- en Veiligheidshuis).
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3C. Randvoorwaarden
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Escalatie. Recente (regionale) voorbeelden om over escalatie zijn de Zeeuwse Regiekaart en de AVE-

methode. Die gaan over de vraag:  wanneer escaleer je en wie komt er dan in beeld.

C. Randvoorwaarden

• Een goede samenwerkingscultuur 

en collegiale consultatie

• Duidelijke afspraken tussen 

organisaties over samenwerking

• Duidelijke afspraken over  

escalatiemogelijkheden

• Ruimte om over eigen grenzen heen 

te kijken

• Voldoende tijd

• Vermijd verwarring over ‘casusregie’ 

en ‘procesregie’

(Discretionaire) ruimte voor de professional.  Een professional moet vanuit de eigen organisatie 

rugdekking ervaren om met andere organisaties afspraken te maken die over de grens van de eigen 

organisatie heen gaan . Bijvoorbeeld toch tijd investeren in een gezin, omdat de situatie daarom 

vraagt, ook al is je eigen organisatie formeel even niet aan zet.  

Casus- en procesregie. Een regisseur werkt volop mee, is op inhoud de deskundig en kent het gezin. 

Dat wordt meestal bedoeld met casusregie. Een procesregisseur staat meer op afstand, bewaakt de 

planning en het proces of is bijvoorbeeld budgethouder. Zorg voor een duidelijk onderscheid en 

duidelijke afspraken daarover.

Duidelijke afspraken. Eigenlijk is op papier vaak wel duidelijk wat de afspraken en bevoegdheden 

van betrokkenen zijn. Zie bijvoorbeeld de afspraken van VT in 4.1. Ook over wat het lokale veld 

(sociaal wijkteam/ Team Jeugd/ Team WMO), de politie OM, de RvdK of 3RO doen en mogen bestaat 

geen verwarring. Maar dat van elkaar weten en elkaar daarop bevragen (‘hoe doe jij dat, wat kunnen 

jullie bijdragen?’) dat is wat anders. Investeer daarin.  
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3D. Valkuilen of vluchtwegen
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Uit de gesprekken:

“We hebben ook gezocht naar dé oplossing in het extern inhuren van regie. Maar dat werkte 

helemaal niet. Ging je alles met de regisseur afstemmen … en dan moest je alsnog zelf iets 

beschikken. Terwijl je dan het gezin niet meer zag. Dus organiseer het niet weg.”

D. Valkuil of vlucht

• Doorzettingsmacht: de regisseur 

wil bepalen wat er gebeurt (dat 

ontneemt anderen 

verantwoordelijkheid)

• Of andersom: iedereen kijkt naar 

de regisseur,  “hak jij de knoop 

maar door”

• Organiseer je regie niet weg

Doorzettingsmacht is iets anders dan escalatie. Escalatie is een vorm van collegiale 

consultatie: we komen hier niet uit, of hebben rugdekking nodig voor een bepaalde 

interventie, dus we gaan escaleren. De vraag is daarmee of doorzettingsmacht wel de goede 

vraag is. Elke organisatie heeft zijn eigen bevoegdheden (zie ook ‘duidelijke afspraken’ onder 

3C)  en die ga je dan doorkruisen. Of je neemt als regisseur alle verantwoordelijkheid over. En 

dat is niet de bedoeling.

1. Samenwerken | 2. Praktijk | 3. Sleutels

Jeroen Bos (Blaauwberg) & Sanne Eggen (Visie op Jeugd) | 24 november 2021



Projectproducten

§ Training Samenwerken aan Veiligheid 

§ ‘Light variant’ training voor ‘tweede ring partners’

§ Intervisie als vervolg op training, met casusreviews

§ Factsheet van 2 A4

§ Workshop over regie & samenwerken?

§ Verslag voor managers, beleidsmedewerkers en bestuurders 

Uitbreiding

§ Vervolggesprek Jeugddomein Zuid-Limburg

Integratie in een koffertje voor de regisseur: Grip op Regie

§ In het kader van 1gezin1plan1regisseur en de toolkit van 

Heerlen (met Ryanne Dierx)

§ Met daarbij format Veiligheidsplan

§ En info over wat het OM kan doen (de strafkant)
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Waar willen we 

naar toe?


