
 
 
 

 
 

Trends en ontwikkelingen 
Maatschappelijk en politiek zijn er hoge verwachtingen als het gaat om uitbannen 

van (huiselijk)geweld en kindermishandeling. Initiatieven om hierin verbeterslagen 

te maken zijn vanuit diverse domeinen te zien. Bij betrokkenen is er een 

gezamenlijk besef dat alleen in de gezamenlijkheid van de ketenpartners effect 

gerealiseerd kan worden. Momenteel zijn er zeven bestaande ontwikkelingen 

waarbij Veilig Thuis aangesloten is en die van invloed zijn op de dienstverlening 

van Veilig Thuis. 

 

1 Effectieve kind- en gezinsbescherming 

Landelijk wordt gewerkt aan toekomstscenario’s om de 

jeugdbeschermingsketen te vereenvoudigen met als doel dat hulp en steun 

tijdig wordt ingezet op een begrijpelijke manier voor kinderen en 

volwassenen, en dit zoveel mogelijk bijdraagt aan het herstel van het 

gewone leven. Het beoogde effect is onder andere dat onnodige dubbelingen 

in het proces tussen verschillende organisaties en professionals worden 

weggehaald. 

 

 

2 Ontwikkelagenda ‘Veiligheid Voorop!’ 

Deze ontwikkelagenda richt zich op verbeterslagen in de aanpak van huiselijk 

geweld en kindermishandeling waar het de samenloop van zorg en straf 

betreft. Veiligheid Voorop karakteriseert de bedoeling van deze 

samenwerking, als uitwerking van de Visie Gefaseerd samen werken aan 

veiligheid: eerst samen werken aan directe veiligheid in gezinnen, daarna aan 

risico gestuurde- en herstelgerichte zorg aan slachtoffers en daders. 
 
 

 

3 Regiovisie 2020-2023 ‘Geweld hoort nergens thuis’ 

Met de drie centrumgemeenten Rotterdam, Vlaardingen en Nissewaard is 

gezamenlijk bovengenoemde regiovisie ontwikkeld en wordt vanuit 

gefaseerd samenwerken aan veiligheid, gewerkt aan: 

 Huiselijk geweld en kindermishandeling is eerder en beter in beeld. 

 Het geweld stopt en de cirkel van geweld wordt duurzaam doorbroken. 

 Alle doelgroepen zijn in beeld en krijgen effectieve hulp. 

 
4 Filomena, Centrum huiselijk geweld en kindermishandeling (Filomena) 

Filomena is een regionale uitwerking van het programma ‘Geweld hoort nergens 

thuis’ en richt zich op gezinnen/huishoudens en hun systeem wanneer sprake is 

van zeer ernstig geweld, intiem terrorisme of complexe problematiek. VTRR is 

één van de initiërende organisaties van Filomena. 

Filomena wordt gesubsidieerd door centrum Gemeente Rotterdam. Met andere 

gemeenten wordt gesproken over deelname/cofinanciering. 

 

5 Actieprogramma verandertraject aanpak huiselijk geweld Rotterdam 

Gemeente Rotterdam heeft naar aanleiding van onderzoek door het Verwey-

Jonker Instituut (2020) naar de aanpak van huiselijk geweld in Rotterdam 



 
 
 

bovengenoemd actieprogramma opgesteld. 

Vanuit de volgende leidende principes worden krachten gebundeld om de 

aanpak huiselijk geweld te verbeteren: 

 De leefwereld is leidend, de systeemwereld faciliterend. 

 Gezinssysteem staat centraal. 

 Eerst directe veiligheid, dan stabiele veiligheid gevolgd door duurzaam herstel. 

 Acteren met passende urgentie en snelheid. 

 Vertrouwen op de deskundigheid en expertise van onze professionals op alle 

 Niveaus en de ruimte geven die te benutten. 

VTRR heeft bijgedragen aan de totstandkoming van dit actieprogramma en 

sluit hier met het Strategisch Beleidsplan 2020-2022 op aan. VTRR levert de 

projectleider (gefinancierd door Gemeente Rotterdam) op de actielijn 

‘samenwerken’ en zet hierbij ook ervaringsdeskundigen in. 

 
6 Inzet ervaringsdeskundigen 

VTRR heeft samen met enkele netwerkpartners en gemeente het initiatief 

genomen om ervaringsdeskundigen in te gaan zetten onder de naam Ervaring 

in Huis. Op dit moment zijn er vier ervaringsdeskundigen in dienst van VTRR 

die breed worden ingezet: op casuistiek, scholing, lotgenotencontact en beleid. 

 

7 Lokale ontwikkelingen 

In diverse gemeenten zijn ontwikkelingen gaande rondom de organisatie van 

jeugdhulp. Ook zullen inhoudelijke ontwikkelingen als intensieve vrijwillige hulp 

een rol gaan spelen. VTRR sluit lokaal en subregionaal aan bij deze 

ontwikkelingen. Andere lokaal georganiseerde initiatieven die zich richten op het 

terugdringen van huiselijk geweld en kindermishandeling of samenwerking in de 

keten worden door VTRR van harte ondersteund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Organisatiestructuur 
Gedurende 2021 zag het organogram van Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond er als volgt uit: 

 

 

 

VTRR heeft een eenhoofdig bestuur (mw. Debbie Maas). De bestuurder is 

eindverantwoordelijk voor het besturen van VTRR. De bestuurder vormt samen met 

managers het MT. 

 

Informatie 

Meer informatie is te vinden op de website www.veiligthuisrr.nl 

 

 

http://www.veiligthuisrr.nl/

