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Memo 
 

Onderwerp Stand van zaken MDA++ in de Kop van NH 

Versiedatum 16 december 2020 

Aan Gemeente Schagen 

Van Eveline Plomp, projectleider MDA++ in de Kop 

Project MDA++ in de Kop 
Het project MDA++ in de Kop van Noord-Holland is gestart op 1 maart jl. en is één van de projecten van Denken 
naar Doen van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. MDA staat voor multidisciplinaire aanpak bij 
huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De eerste plus staat voor de inzet van specialisten, de tweede plus 
staat voor intersectorale en integrale samenwerking van ketenpartners bij de aanpak van structureel onveilige 
situaties.  
 
Het project MDA++ in de Kop van Noord Holland heeft tot doel om te komen tot een passend en werkende 
aanpak voor die gezinnen en/of huishoudens die te maken hebben met huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling waarbij terugkerend sprake is van geweld en waarbij de reguliere inzet maximaal beproefd 
is maar niet heeft geleid tot een structurele veilige situatie.  
 
Een aanpak dat in Nederland al succesvol is ingezet en geheel past bij de visie van zowel de landelijke als de 
regionale aanpak tegen huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Recent heeft het Verweij Jonker Instituut 
resultaten bekend gemaakt van hun onderzoek naar de resultaten van de nieuwe aanpak waar MDA++ een 
onderdeel van is. Deze resultaten zijn samengevat in een filmpje van de stichting Ageo: 

https://www.augeo.nl/onderzoek/resultaat 

 
 
Projectaanpak en fasen 
Het project is gestart in maart 2020 en bestaat uit vier fasen, te weten;  
 

Fasen project voortgang planning  Resultaat - voortgang 

Fase 1 Ontmoeten Afgerond maart – juni 2020 Introductie project d.m.v. filmpje 
Vijftal dialoogsessies met 28 deelnemers met 
partners uit de hele keten.  
Communicatie-betrokkenlijst van 70 namen. 

Fase 2 Samen bouwen Afgerond juni – november  
2020 

Bouwteam dat aan verschillende  
vraagstukken voor de inrichting van MDA++ 
heeft gewerkt. In totaal met 17 deelnemers 
met 12 allianties (Allianties zijn organisaties 
die door deelnemers betrokken worden) 

Fase 3 Samen doen Gaande  november 2020 Proeffase: MDA++ team gevormd die tot 
maart de vraagstukken voor inrichtingsplan 
volledig maken; getraind worden en 
gezamenlijk een werkwijzer voor MDA++ team 
de Kop maken.  
Vanaf maart 2021 reguliere start van MDA++.  

Fase 4 Borgen en beheren Continue augustus 2020 – 
maart 2021 

Naast afronden van planvorming wordt een 
beheerteam opgericht. Zij borgen de 
aansturing van het MDA++ team en dus 
aanpak.  
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Samenstelling MDA++ team (proeffase) 
Het MDA++ team in de proeffase is tot stand gekomen door te werven onder de betrokken partners in de 
keten. Het bouwteam van het project heeft rolbeschrijvingen gemaakt die de basis zijn voor de competenties 
van Dé Experts in het MDA++ team. Hierbij is eerst naar de competenties gekeken en daarna naar de 
organisaties. Dit heeft geleid tot het volgende MDA++ team in de proeffase. 
 

MDA++ team in de proeffase 

2 onderzoekers dienst en vervolg van Veilig Thuis NHN 

GZ Psycholoog Jeugd van GGZ Noord-Holland 

GZ Psycholoog  van Esdégé Reigersdaal 

Voorzitter beschermingstafel (beoogd voorzitter MDA++) 

Procesregisseur ketenhuis (beoogd vice voorzitter MDA++) 

Jeugdbeschermer van Stichting Leger des Heils 

Orthopedagoog van de Opvoedpoli 

Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling, tevens forensisch 
verpleegkundige van Noord West Ziekenhuis 

Medewerker Advies & Triage - Regioteam kop van Noord-Holland van de Raad v. d. Kinderbescherming 

2 Wijkteamconsulenten van de gemeente Schagen en de gemeente Den Helder.  
Gemeente Hollands Kroon participeert maar levert nog geen deelnemer. (in proeffase staat afstemming 
voor vier gemeenten op de agenda) 

Psychiatrisch Verpleegkundige van Family Supporters  

Operationeel Expert Politie Basisteam Den Helder (tevens verbinding met basisteam Heerhugowaard) 

Uitvraag staat uit voor: 

Ondersteuning/secretaris 

 
 
Visie op MDA++ in de Kop 
De aanpak op MDA++ is een toegevoegde waarde op gehele aanpak van huiselijk geweld en/of kindermis-
handeling. De visie vanuit de Kop is dat het eigenlijk in een goedwerkende en sluitende keten niet nodig zou 
moeten zijn (ideale wereld). Deze “stip op de horizon” is belangrijk om te blijven benoemen omdat het 
consequenties heeft voor inrichtingskeuzes van MDA++. Dus geen extra instituut en tafel zwaar inrichten dat 
door innovaties alleen maar groeit en groeit. In het land zijn hier immers voorbeelden van. De Kop gaat wel 
voor een MDA++ team en dus tafel als eerste stap in de ontwikkeling omdat de huidige keten helaas nog 
onvoldoende deze complexe casuïstiek op kan pakken. Een vervolgstap in de ontwikkeling is het team en zijn 
expertleden aan te laten schuiven bij de andere tafels. Dan staat de verkregen expertise vanuit MDA++ straks 
ten dienste van en voor de hele keten met als ultiem doel (ideale wereld) om zichzelf overbodig te maken. 
 
 
Communicatie  
Communicatie verloopt vanuit het project en via het programma Geweld Hoort Nergens Thuis. De projectleider 
MDA++ heeft verschillende presentaties gegeven in bijvoorbeeld het portefeuillehouder overleg Sociaal 
Domein van de vier gemeenten.  
 
 


