
      

Bundel van de Commissie Burger en Bestuur van 13 februari 2020

 

 

 

1 Algemene punten
De aangegeven tijden zijn indicatief.

Spreektijdenregeling:
We gaan door met de spreektijden.
Elke fractie krijgt tien minuten voor de gehele vergadering (exclusief "technische tijd"). Er is geen maximum
aan het aantal vragen. Interrupties vallen in beginsel - ter bepaling van de voorzitter - niet onder de
spreektijd.
(Interrupties zijn korte directe vragen aan elkaar of aan de voorzitter.)

1.a 19:30 - Opening
1.b Mededelingen van de voorzitter
1.c Vaststelling agenda
1.d Spreekrecht voor publiek voor onderwerpen die niet op de agenda staan

Insprekers bij een agenda-onderwerp krijgen die gelegenheid bij dat agendapunt; aanmelden uiterlijk tot
12.00 uur op de dag van de vergadering bij de griffier.

2 Beeldvorming en oordeelsvorming
Behandelwijze: vragen/antwoorden door commissie resp. portefeuillehouder.

2.a 19:35 - visie recreatie en toerisme Ouder-Amstel 2035
Samenvatting
Op de aantrekkingskracht van Amsterdam voor toeristen hebben we geen invloed, wel op welke soort toerist
en recreant we in onze gemeente willen verwelkomen. Om kaders te scheppen voor welke toeristische
activiteit we juist wel of juist niet willen faciliteren is deze visie opgesteld.
Het is van belang dat de balans tussen inwoner-bezoeker prettig blijft. Hier wordt per deelgebied rekening
mee gehouden. De deelgebieden worden als volgt getypeerd
•	Ouderkerk aan de Amstel: kleinschalige toeristische kern met erfgoed.
•	Amstel en Amstelscheg, inclusief de Ouderkerkerplas: de groenblauwe verbinder van de gemeente.
•	De Ronde Hoep: De oase van rust.
•	Duivendrecht: woonkern met oude boerderijen.
•	DNK en ABPZ: nieuw ontwikkeld gebied met grootschalige toeristische mogelijkheden.
Het college zal na vaststelling van de visie een actieprogramma opstellen met tijdspad, budget, uitvoerders,
etc.

Dossier 1509 voorblad

Visie op recreatie en toerisme OA-rvs (2020-02).docx

Visie op recreatie en toerisme OA- bsl.docx

Visie op recreatie en toerisme OA- bijl visie.pdf

Visie op recreatie en toerisme OA- bijl samenvatting Inwoners- en Raadsbijeenkomst Ouder-Amstel.pdf

2.a.1 Inspreker: Jos Geijssel
2.a.2 Inspreker: Hans Out
2.b 20:20 - Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling 2020-2025:Veiligheid voor elkaar. Ambitie en

speerpunten.
Samenvatting
De Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Amsterdam-Amstelland 2020-2025, ‘Veiligheid voor
elkaar’, zet in op de ambitie om huiselijk geweld en kindermishandeling te voorkomen, te stoppen en
duurzaam op te lossen. Uitvoering van deze ambitie betekent, in vergelijking met voorgaande jaren, dat de
inzet meer gericht zal zijn op preventie en op vroeg signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de ontwikkeling van de
Regioaanpak en aandachtspunten mee te geven voor de uiteindelijke versie van de Regioaanpak 2020-
2025, die in juni 2020 ter besluitvorming aan de raden wordt voorgelegd.

Dossier 1513 voorblad

Hoofdlijnen Regioaanpak HGKM 2020-2025 versie 08012020.docx

Memo aan de commissie Burger en bestuur. Regioaanpak hgkm.docx

Hoofdlijnen Regioaanpak HGKM 2020-2025 versie 08012020.docx

3 Overleg met het college
3.a 20:50 - Vragen aan het college

Vragen D66 Schooluitval.docx

3.b Openstaande toezeggingen, aangenomen moties en lange termijn agenda
3.c Regionale aangelegenheden



 

-	Samenwerking DUO+
-	Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland
-	Openbare Gezondheidszorg Amstelland
-	Vervoerregio Amsterdam
-	Amstelland- en Meerlandenoverleg

4 Rondvraag
5 Sluiting
6 MOGELIJKE HAMERSTUKKEN

Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om
9.00 uur bij de griffie om verzoekt.

7 TER KENNISNAME STUKKEN
Geen behandeling, tenzij een fractie hier uiterlijk de dinsdag voorafgaand aan de commissievergadering om
09.00 uur bij de griffie om verzoekt.

8 Na. Cie B&B: Regionale ontwikkelingen rondom jeugdhulp (presentatie)
presentatie JH raad DV1.pptx



2.a visie recreatie en toerisme Ouder-Amstel 2035

1 Dossier 1509 voorblad.pdf 

Commissie Burger en Bestuur
Dossiernummer 1509
Vertrouwelijk Nee
Vergaderdatum 13 februari 2020
Agendapunt 2.a
Omschrijving visie recreatie en toerisme Ouder-Amstel 2035
Eigenaar Heuvel, L. van den

Geagendeerd Vergaderdatum
Commissie Burger en Bestuur 13 februari 2020

Toelichting
Samenvatting
Op de aantrekkingskracht van Amsterdam voor toeristen hebben we geen invloed, wel op 
welke soort toerist en recreant we in onze gemeente willen verwelkomen. Om kaders te 
scheppen voor welke toeristische activiteit we juist wel of juist niet willen faciliteren is deze 
visie opgesteld.
Het is van belang dat de balans tussen inwoner-bezoeker prettig blijft. Hier wordt per 
deelgebied rekening mee gehouden. De deelgebieden worden als volgt getypeerd
• Ouderkerk aan de Amstel: kleinschalige toeristische kern met erfgoed.
• Amstel en Amstelscheg, inclusief de Ouderkerkerplas: de groenblauwe verbinder van de 
gemeente.
• De Ronde Hoep: De oase van rust.
• Duivendrecht: woonkern met oude boerderijen.
• DNK en ABPZ: nieuw ontwikkeld gebied met grootschalige toeristische mogelijkheden.
Het college zal na vaststelling van de visie een actieprogramma opstellen met tijdspad, 
budget, uitvoerders, etc.



1 Visie op recreatie en toerisme OA-rvs (2020-02).docx 

RAADSVOORSTEL

Nummer 2020/02 

datum raadsvergadering : 27 februari 2020
onderwerp : Visie recreatie en toerisme Ouder-Amstel 2035
portefeuillehouder : Marian van der Weele
datum raadsvoorstel : 21 januari 2020

Samenvatting
Op de aantrekkingskracht van Amsterdam voor toeristen hebben we geen invloed, wel op 
welke soort toerist en recreant we in onze gemeente willen verwelkomen. Om kaders te 
scheppen voor welke toeristische activiteit we juist wel of juist niet willen faciliteren is deze 
visie opgesteld. 
Het is van belang dat de balans tussen inwoner-bezoeker prettig blijft. Hier wordt per 
deelgebied rekening mee gehouden. De deelgebieden worden als volgt getypeerd

 Ouderkerk aan de Amstel: kleinschalige toeristische kern met erfgoed.
 Amstel en Amstelscheg, inclusief de Ouderkerkerplas: de groenblauwe verbinder van 

de gemeente.
 De Ronde Hoep: De oase van rust.
 Duivendrecht: woonkern met oude boerderijen.
 DNK en ABPZ: nieuw ontwikkeld gebied met grootschalige toeristische 

mogelijkheden. 
Het college zal na vaststelling van de visie een actieprogramma opstellen met tijdspad, 
budget, uitvoerders, etc. 

Wat is de juridische grondslag?
De gemeente heeft weinig tot geen wettelijke bevoegdheden/taken op het gebied van 
economische zaken. De bevoegdheid tot het vaststellen van beleid is bepaald in de 
gemeentewet. 

Wat is de voorgeschiedenis?
Ouder-Amstel wil de toeristisch-recreatieve sector wil versterken. Deze wens komt voort 
uit verschillende perspectieven: 

• Economie: het vergroten van de werkgelegenheid, het creëren van een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat door een toename van de bestedingen; 

• Aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat: het creëren van een prettige 
omgeving voor bezoekers en bewoners om te verblijven;

• Sociaal: het in stand houden en waar mogelijk en wenselijk versterken van 
voorzieningen voor inwoners, zoals de winkelvoorzieningen; 

• Natuur en landschap: bijdragen aan de instandhouding en verbetering van 
natuur en landschap door financiering en draagvlak te vergroten; 

• Karakter: Passend bij de schaal en mogelijkheden van Ouder-Amstel.

Uit de evaluatie van het actieprogramma toerisme en recreatie 2016-2018 (postoverzicht 
7 juni 2019) is gebleken dat er behoefte is aan een update van de toeristische 
uitgangspunten en van het actieprogramma.  

Waarom dit raadsvoorstel?
In 2017 woonden er circa 88.000 mensen in de Amstelcorridor (ABPZ, DNK, Amsterdam 
ZO). Dit gebied wordt de komende jaren flink uitgebouwd. Het aantal bewoners zal bijna 
verdubbelen (162.000 bewoners). Dit betekent dat er in 2030 circa 74.000 inwoners 
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extra wonen in het gebied in/rondom gemeente Ouder-Amstel. In 2040 zijn dit er nog 
eens 19.000 meer. Daarnaast blijft internationaal toerisme groeien. 

Richting 2030 wordt een groei van circa 50% van het aantal internationale toeristen 
verwacht. Daarnaast zal het binnenlands toerisme verder toenemen. Dit geldt ook voor 
Amsterdam en de omliggende regio. Verwacht wordt dat het aantal gasten in Amsterdam 
toeneemt van 8,3 miljoen tot 11,9 miljoen in 2030, een stijging van 44%. Ouder-Amstel 
zal deze explosieve groei in zekere mate ook gaan voelen. Een deel van de
Amsterdam-toeristen zal immers ook de regio, waaronder Ouder-Amstel, bezoeken.

Dit zijn dus heel wat recreanten en toeristen extra. Dit geeft een druk op vele 
voorzieningen, waaronder de recreatieve voorzieningen van de gemeente. Daarnaast kan 
de balans tussen inwoner-bezoeker in gevaar komen als er geen duidelijke visie is hoe 
deze bezoekerstoename te spreiden. 

Voor de gemeente Ouder-Amstel is het aantrekken van extra toeristen en recreanten 
geen doel op zich. De gemeente wil voor eigen inwoners een fijne plek zijn om te 
recreëren en door versterkte identiteit de juiste recreant en toerist aantrekken. Recreatie 
en toerisme draagt bij aan de instandhouding van o.a. de culturele erfgoederen en de 
lokale middenstand. Een gevarieerd winkel- en horecaaanbod in de kernen en prettige 
verblijfsfuncties de groene delen zijn van belang voor een goede woonomgeving voor de 
inwoner, maar ook voor de aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen.

Uitgangspunt bij deze visie is het behoud van het karakter van Ouder-Amstel en (waar 
mogelijk) het versterken hiervan. De toeristisch-recreatieve sector kan hieraan bijdragen 
wanneer wordt aangesloten bij de eigenschappen van de gemeente; daar waar de 
gemeente sterk en onderscheidend is. Het behoud van de identiteit en authenticiteit van 
Ouder-Amstel draagt bij aan een plezierige (leef)omgeving voor eigen inwoners, regio-
bezoekers en toeristen.

In deze visie staat een duurzame groei van de sector centraal. Een groei die vanzelf 
ontstaat vanwege de verwachte groei van het aantal inwoners, en dus recreanten, in 
Ouder-Amstel en Amsterdam-Zuidoost. Daarnaast is er een lichte groei door toeristen.  
De opgave voor de gemeente Ouder-Amstel is om de juíste toerist/recreant aan te 
trekken zodat de identiteit van de gemeente verder benut en versterkt wordt en de 
balans tussen inwoner-bezoeker prettig blijft. Hier wordt per deelgebied rekening mee 
gehouden.

Wat gaan we doen?
De raad wordt gevraagd in het rapport voorgestelde visie op recreatie en toerisme in 
Ouder-Amstel vast te stellen. 

Wat is het maatschappelijke effect?
Voorliggend voorstel geeft kaders en om initiatieven van ondernemers aan te toetsen. 
Daarnaast wordt er een uitvoeringsprogramma waarin opgesteld waarin activiteiten en 
verantwoordelijkheden uitgewerkt worden. De ruimtelijke uitwerking vindt o.a. plaats in 
de diverse projecten na bijbehorende participatie. 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?
• Ieder gebied heeft zijn eigen kenmerken;
• Een goede infrastructuur verbindt de diverse kernen aan elkaar en maakt 

recreatie mogelijk;
• Voor diverse doelgroepen zijn er aantrekkelijke plekken voor passende 

recreatie. 

Ouderkerk aan de Amstel in 2035: kleinschalige toeristische kern met erfgoed.
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• Is een dorp met een toeristische kern en aantrekkelijk centrum dat sfeer 
en gezelligheid uitstraalt;

• Heeft zijn identiteit behouden en versterkt en straalt dit uit;
• Heeft voldoende voorzieningen op en aan de Amstel;
• Beschikt over passende horeca (incl. streekproducten etc.) en 

detailhandel;
• Het vrijgekomen erfgoed is benut met functies die zowel voor inwoners als

bezoekers aantrekkelijk zijn;
• Trekt voornamelijk cultuurtoeristen aan en weet deze langer te binden 

door divers aanbod en interessant verblijf;
• Museum Amstelland fungeert als uitvalsbasis voor het verkennen van het

dorp en Amstelland.
• Heeft gedreven ondernemers die onderling samenwerken en de toerist 

weten te boeien; 
• Zet niet in op grootschalige trekkers, maar op kleinschalig aanbod;
• Beschikt over nieuwe unieke en kleinschalige logieaccommodaties; 
• Biedt een aantrekkelijke routestructuur in het centrum voor wandelaars;
• Een goede OV-verbinding naar het centrum kan recreanten en toeristen 

helpen om snel op de juiste plek te zijn. 
• Biedt ruimte voor nieuwe gedreven ondernemers (bijvoorbeeld met passie 

voor ambacht)

Amstel en Amstelscheg, inclusief de Ouderkerkerplas in 2035: de groenblauwe verbinder 
van de gemeente.

• Dit gebied vormt de natuurlijke verbinding tussen de verschillende kernen 
in de gemeente. 

• Het gebied toeristisch beter benut door goede fiets- en vaarroutes en 
passende horeca; 

• Toeristische mogelijkheden van agrarische bedrijven zijn benut.
Bijvoorbeeld gericht op zakelijk toerisme, teambuildingactiviteiten, etc.;

• Laten bezoekers (de geschiedenis van) het gebied beter beleven. 
Bijvoorbeeld d.m.v. borden langs de Amstel, door apps en streekproducten 
uit het gebied;

• Bieden voldoende faciliteiten (bankjes, prullenbakken, wegwijzers, etc.);
• Fietspad langs de Amstel is veilig en bestand tegen toenemende fietsdruk 

(dit geldt voor het fietspad langs de gehele Amstel);
• Er is meer samenwerking en communicatie tussen gemeenten omtrent de 

Amstelscheg.

Ouderkerkerplas:
• Plas voor eigen inwoners en inwoners uit de omgeving;
• Heeft een gepast balans tussen natuurbeleving en recreatie;
• Biedt een veilige omgeving;
• Is bestand tegen de verwachte groei van dagrecreanten;
• Heeft meer seizoensvoorzieningen (dagrecreatief aanbod, horeca,).

De Ronde Hoep in 2035: De oase van rust.
• Heeft een geheel intacte middeleeuwse slotenstructuur;
• Kenmerkt zich door rust en ruimte;
• Is de ideale plek om lekker te fietsen en te ontsnappen uit de drukte van 

het omliggende gebied;
• Is het fietsgebied van de regio, met veilige fietspaden en stille plekken om 

te picknicken;
• Heeft begaanbare wandelpaden door de Ronde Hoep, o.a. voor educatieve 

excursies;
• Is autoluw en geeft genoeg ruimte aan wandelaars en fietsers;
• Het is beperkt toegankelijk gemaakt, o.a. voor educatieve excursies
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Duivendrecht in 2035: woonkern met oude boederijen
• De woonkern is een kern zonder grootschalige aanbieders. De leefbaarheid 

van de eigen inwoners staat centraal;
• Vrijgekomen erfgoed opnieuw benut en passend herbestemd zodat de 

identiteit is versterkt;
• Is toeristisch ontsloten met de rest van de gemeente middels vaar- en 

fietsverbindingen;
• Heeft de kop van de Rijksstraatweg recreatief benut (bijv. horeca);
• Recreatief gezien richt de kern zicht op de eigen inwoner en inwoners uit

de regio.

DNK en ABPZ in 2035: nieuw ontwikkeld gebied met grootschalige toeristische 
mogelijkheden. 

• Gemengd gebied met onder andere grootschalig verblijfsaanbod en 
indooractiviteiten;

• De ruimte ten westen van het station is toeristisch benut. 
• Het is een unieke centrale ligging wat het voor zakelijke toeristen 

interessant maakt;
• In DNK geldt dat de hotels zowel de zakelijke als toeristische markt 

bedienen. ABPZ bedient voornamelijk de zakelijke markt. 
• Recreatieve aanbieders zijn gericht op zowel toeristen als eigen inwoners. 

Voor de eigen inwoner van DNK is er daarnaast voldoende groen om in te 
recreëren door de ligging nabij de Amstelscheg. 

Wat hebben we hiervoor nodig?
Er zijn geen financiële consequenties verbonden aan dit raadsvoorstel. 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?
Deze visie is in samenspraak met de sector tot stand gekomen. Tijdens het visietraject is
tweemaal met het Platform Toerisme gesproken. De eerste keer om informatie op te 
halen en de wensen te horen, en de tweede keer om de strategische opties scherp te 
stellen. Aanvullend is een derde sessie gehouden met ondernemers culturele instellingen, 
belangenorganisaties, raadsleden en inwoners. Uit deze sessie bleek vooral de angst dat 
de balans tussen inwoners en bezoekers in het gedrang zou komen bij een toename van 
bezoekers. Deze balans is daarom expliciet een uitgangspunt geworden van de visie. 

Ook binnen de gemeente is breed en integraal gekeken naar toeristische en recreatieve 
wensen. In het rapport is rekening gehouden met overige beleidsvelden en beleidsnota’s. 
Zo sluit het o.a. bij de Visie Hotels en Leisure, visie op cultureel erfgoed en Visie 2030. 

Na vaststelling wordt bijgevoegd document gepubliceerd. 

Wat is het vervolg?
Hoewel deze visie aanzet geeft tot het opstellen van concrete actiepunten, is
een uitgewerkt uitvoeringsprogramma geen onderdeel van de visie. De actiepunten 
dienen verder uit gewerkt te worden. Dit zal gebeuren nadat de visie is vastgesteld door 
de raad. 
De volgende punten zullen onderdeel zijn van het uitvoeringsprogramma
• Bezoekersaantallen in kaart brengen en monitoren;
• Balans inwoners-bezoekers monitoren;
• Fiets- en wandelpaden toekomstbestendig maken;
• Beleidsregels inventariseren en opstellen om de balans inwoners-bezoekers te 
bewaken;
• Ondernemerschap en aanbod bundelen. Nieuwe initiatieven stimuleren;
• Samenwerking stimuleren. 
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De visie op recreatie en toerisme zal te zijner tijd dienen als onderdeel van de 
omgevingsvisie. 

Hoe monitoren en evalueren we?
Het college stelt het actieprogramma vast en stuurt u deze ter kennisname met het 
postoverzicht. 
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1 Visie op recreatie en toerisme OA- bsl.docx 

RAADSBESLUIT

 
De raad van de gemeente Ouder-Amstel,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 januari 2020, nummer 
2020/02,

BESLUIT :
- De visie recreatie en toerisme Ouder-Amstel 2035 vast te stellen.

Ouder-Amstel, 27 februari 2020



1 Visie op recreatie en toerisme OA- bijl visie.pdf 

Visie recreatie en toerisme voor 
Ouder-Amstel 2035

Gemeente Ouder-Amstel

22 januari 2020



Recreatie en toerisme Ouder-Amstel

“Gedurende de afgelopen jaren heb ik meermaals een bijeenkomst van het 

toeristisch platform mogen voorzitten, enerverend omdat het altijd bruist 

van de ideeën. In het toeristisch platform komen vertegenwoordigers van de 

ondernemers in de toeristische sector, culturele instellingen, promotie 

Ouder-Amstel, horeca ondernemers en gemeente bijeen om met elkaar 

zaken te bedenken die goed en mooi zijn voor de bezoeker aan Ouder-

Amstel. Maar hoe bepalen we welk initiatief we met gemeenschapsgeld gaan 

uitvoeren? Is dat aan een laadpaal voor elektrische boten of een openbaar 

toilet of verbetering van een fietspad? Welke soort toerist of recreant willen 

we graag verwelkomen en wat zoekt die bezoeker dan in Ouder-Amstel?

En ook, welke soort bezoeker willen we zeker niet. Na wat er in het centrum 

van Amsterdam aan het gebeuren is moeten we ons afvragen wanneer en 

hoe we kunnen weten als de balans doorslaat naar een te hoge druk op de 

gedeelde ruimte, erfgoed, natuur, milieu, mobiliteit en vastgoed? Hoe zorgen 

we dat onze dorpen versterkt worden in hun identiteit en de bezoekers een 

positieve bijdrage leveren aan de economie, sfeer, activiteiten en 

levendigheid? Allemaal vragen waar we geen antwoord op hadden. Met de 

deelnemers van het toeristisch platform is toen besloten een visie op te 

stellen die ons kaders moet geven om te kunnen besluiten over al die goede 

ideeën en initiatieven.

ZKA, leisure consultants heeft ons bij de opstelling van deze visie geholpen.  

De inwoners hebben we uitgenodigd voor een bijeenkomst

om te toetsen of we op de goede weg zaten over onze sterkte , zwakte analyse 

en het gewenste profiel van de bezoekers. Het bleek tijdens die avond dat 

inwoners zich vooral ongerust maken dat de eerdere genoemde balans 

negatief doorslaat. 

Gedurende het schrijven van de visie kwam ook het rapport uit van de Raad 

voor de Leefomgeving en Infrastructuur, Waardevol Toerisme, onze 

leefomgeving verdient het. Dit rapport benadrukte wat de inwoners ook 

aangaven: “dat een perspectiefwisseling nodig is in het toerismebeleid. 

Overheden richten zich nu nog te eenzijdig op economisch profijt van 

toerisme, terwijl er ook oog moet zijn voor de toenemende kansen en de 

negatieve gevolgen voor leefomgeving en samenleving. Om de verwachte 

toename van bezoekers in goede banen te leiden en te voorkomen dat 

toerisme ons overkomt, pleit de raad voor toekomstgericht sturen op toerisme 

door overheden in álle gebieden van Nederland.“

Het was geen sinecure om een visie te schrijven die en kaders biedt voor 

welke toerist we waar willen verwelkomen. Om te bepalen waar bezoekers 

graag komen en hoe het promoten en versterken van die plekken ook de 

identiteit van onze dorpen en ons landschap versterkt. En, als belangrijkste 

doel dat de dorpse sfeer behouden blijft en waar het vooral voor onze 

inwoners prettig is om te leven.”

Marian van der Weele, wethouder Ouder-Amstel
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Aanleiding

In het coalitieakkoord van de gemeente Ouder-Amstel staat beschreven dat Ouder-Amstel de 

toeristisch-recreatieve sector wil versterken. Deze wens komt voort uit verschillende 

perspectieven zoals economie, aantrekkelijk woon- en verblijfsklimaat, natuur & landschap, sociaal 

en karakter (identiteit van de gebieden van Ouder-Amstel). Uitgangspunt hierbij is dat toerisme en 

recreatie zich niet beperken tot het centrum van Ouderkerk aan de Amstel. Toerisme speelt ook 

een rol in het buitengebied en datzelfde geldt voor Duivendrecht en de stedelijke gebieden die nu 

nog in ontwikkelen zijn: De Nieuwe Kern (DNK) en Amstel Business Park Zuid (ABPZ).

Behoefte visie toerisme en recreatie

De ondernemers in de toeristische sector zijn vindingrijk en actief, zij komen één keer per 

kwartaal samen in het door de gemeente georganiseerde toeristisch platform. Hoewel er tijdens 

deze overleggen talrijke initiatieven gepresenteerd worden, ontbreekt echter een kader waarlangs 

de initiatieven gelegd kunnen worden. De in 2013 in de economische visie vastgestelde 

uitgangspunten en het daarbij behorende actieprogramma toerisme en recreatie bieden deze 

kaders nu nog onvoldoende.

Belang toeristisch-recreatieve visie Ouder-Amstel

Het opstellen van deze visie valt samen met het uitkomen van het adviesrapport Waardevol 

toerisme: onze leefomgeving verdient het1. Toerisme en recreatie draagt (veel) bij aan de lokale 

economie (meer bestedingen en werkgelegenheid) en het voorzieningenaanbod. Maar het kan 

ook de leefomgeving onder druk zetten. Toeristisch-recreatieve ontwikkelingen zijn passend als 

deze goed zijn voor de bezoekers, bedrijven én inwoners. Het Rli rapport adviseert om binnen 

twee jaar een toeristische visie op te stellen die rekening houdt met de positieve en negatieve 

kanten van toerisme en recreatie. Een goed moment dus voor een visie voor Ouder-Amstel. 

1 Opgesteld door de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (Rli)
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De opdracht

ZKA Leisure Consultants is door de gemeente 

gevraagd om, samen met de sector, een visie op 

te stellen die kaders biedt voor toerisme en 

recreatie. De focus van deze visie is de lange 

termijn (2035). In de visie is rekening gehouden 

met een aantal belangrijke kenmerken en 

ontwikkelingen van Ouder-Amstel: de unieke 

ligging van Ouder-Amstel nabij Amsterdam, de 

uitbreidingsplannen van De Nieuwe Kern (DNK) 

en het toenemende toerisme in met name 

Amsterdam. Het aantal inwoners, recreanten en 

toeristen zal de komende jaren flink toenemen 

en daarmee ook de recreatieve druk. 

Participatie

Deze visie is in samenspraak met de sector tot 

stand gekomen. Tijdens het visietraject is 

driemaal met het Platform Toerisme gesproken. 

De eerste keer om informatie op te halen en de 

wensen te horen, en de tweede keer om de 

strategische opties scherp te stellen. Aanvullend 

is een derde sessie gehouden met ondernemers 

culturele instellingen, belangenorganisaties,,

raadsleden en inwoners. 

Samenhang met ander beleid

Ook binnen de gemeente is breed en integraal 

gekeken naar toeristische en recreatieve wensen. 

In het rapport is rekening gehouden met overige 

beleidsvelden en beleidsnota’s. Zo sluit het o.a. bij 

de Visie Hotels en Leisure, de Erfgoedvisie Ouder-

Amstel, Visie cultureel erfgoed, het concept 

ambitiedocument Centrumplan en Visie 2030.

Afbakening opzet visie

Het rapport dat voor u ligt schetst de toeristisch-

recreatieve visie voor ‘de gemeente Ouder-Amstel 

in 2035’. Er worden randvoorwaarden geschetst, 

evenals een duidelijke wensrichting per 

deelgebied. Hoewel deze visie aanzet geeft tot het 

opstellen van concrete actiepunten, is een 

uitgewerkt uitvoeringsprogramma geen onderdeel 

van de visie. De gemeente heeft aangegeven in 

navolging op dit rapport de actiepunten verder uit 

te werken. Dit zal gebeuren nadat de visie is 

vastgesteld door de raad. 

Leeswijzer

Het rapport is als volgt opgebouwd: 

• H2 geeft een overzicht van de huidige 

toeristisch-recreatieve sector. 

• H3 brengt de kansen en bedreigingen 

in beeld, wat leidt tot: 

• Het toekomstbeeld voor recreatie en 

toerisme in de gemeente Ouder-

Amstel in H4.

• Tot slot geeft H5 de belangrijkste 

conclusies en vervolgstappen weer.

• In de bijlagen is aanvullende 

informatie te vinden. 
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Definities

Onder toerisme en recreatie wordt in dit rapport het volgende 

verstaan: 

Toerisme

De activiteiten van personen die reizen naar en verblijven op plaatsen 

buiten hun normale omgeving, voor niet langer dan een 

(aaneengesloten) jaar, om redenen van o.a. vrijetijdsbesteding en 

zaken2. Het gaat hier zowel om binnenlandse als buitenlandse gasten. 

Recreatie

Onder recreatie verstaan we alle vormen van vrijetijdsbesteding, alle 

activiteiten die worden gedaan naast de dagelijkse verplichtingen als 

werken, huishouden, financiën en zorg voor anderen. Recreëren doet 

men voor ontspanning en vermaak. De recreant bestaat voornamelijk 

uit eigen inwoners van de gemeente of nabije regio, maar ook uit 

overige binnenlandse bezoekers en buitenlandse gasten. Inwoners 

recreëren voor een groot deel in hun eigen omgeving. Denk hierbij aan 

een stuk fietsen of wandelen, varen of recreëren aan de plas. 

2 Bron: CBS, aanpassing ZKA
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2.1 Inleiding

Dit hoofdstuk geeft inzicht in de huidige omvang, samenstelling en 

indeling van de toeristisch-recreatieve sector van de gemeente Ouder-

Amstel. In paragraaf 2.2 wordt de identiteit van Ouder-Amstel 

geschetst, waarna paragraaf 2.3 vier deelgebieden onderscheidt. Deze 

deelgebieden zijn tot stand gekomen d.m.v. gesprekken met de sector, 

bestaande rapportages, evenals toeristisch-recreatieve kenmerken van 

de gebieden. Aanvullend wordt een indicatie gegeven van het aanbod 

van de gemeente, bezoekersaantallen en de betekenis van toerisme 

voor detailhandel. Paragraaf 2.4 geeft aanvullend inzicht in de 

verschillende doelgroepen van Ouder-Amstel. Hierbij wordt rekening 

gehouden met de eigen inwoner, binnenlandse en buitenlandse 

toerist/recreant. 

Allereerst bepalen we 
waar we nu staan, 
daarna kijken we 
vooruit
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2.2 Identiteit Ouder-Amstel

Wat is Ouder-Amstel...

De gemeente Ouder-Amstel is een diverse gemeente. De identiteit van 

de gemeente is dan ook niet in één woord te omschrijven zonder 

daarbij bepaalde kenmerken te kort te doen. 

De gemeente Ouder-Amstel heeft een rijke cultuurhistorie, die 

voornamelijk in de kern Ouderkerk aan de Amstel nog goed is terug te 

zien, maar ook zeker in Duivendrecht. Het oude, sfeervolle centrum 

van Ouderkerk is in 1990 aangewezen als beschermd dorpsgezicht en 

vormt al lange tijd het bestuurlijk en kerkelijk centrum van het 

Amstelland. Typerend voor Ouderkerk aan de Amstel zijn de kerken, 

het centrum, de Joodse begraafplaats Beth Haim en de ligging aan de 

Amstel. Voor inwoners is het een fijne plek om te wonen; kleinschalig, 

dorps, dichtbij Amsterdam, in een landelijke omgeving. 

De Amstel loopt langs de hele gemeente en vormt onder andere de 

natuurlijke grens met buurgemeente Amstelveen. Via het water kun je 

de kern Ouderkerk bezoeken. Via het water is het ook mogelijk om 

Amsterdam te bezoeken, maar ook zuidelijker gelegen dorpen zijn via 

het water goed bereikbaar. 

Kenmerkend voor de gemeente Ouder-Amstel is daarnaast de

Amstelscheg. Deze groene bufferzone vormt het buitengebied van de 

gemeente en biedt inwoners een fijne plek om te wandelen en fietsen. 

Onderdeel van de Amstelscheg is het in het zuiden van de gemeente 

gelegen natuurgebied De Ronde Hoep. In het natuurgebied zijn vele

weidevogels aanwezig. De rust wordt hier gewaarborgd. Bij wielrenners 

staat De Ronde Hoep vooral bekend vanwege de fietsroute “rondje 

Ronde Hoep”. 

Vervlochten met Amsterdam, is in het noorden van de gemeente de 

woonkern Duivendrecht gevestigd. Er is in de kern veel erfgoed 

aanwezig, waar vooral de Sint-Urbanuskerk en de lange Rijksstraatweg 

worden gezien als de historische kenmerken van het dorp. Het 

Weidjespark dient als groengebied. Naast de woonkern vindt er veel 

bedrijvigheid plaats rondom Duivendrecht. Amsterdam Business Park, 

van oudsher bekend als bedrijventerrein, is momenteel volop in 

ontwikkeling. Daarnaast wordt op termijn De Nieuwe Kern gerealiseerd. 

Naast divers natuurschoon, kent de gemeente Ouder-Amstel dus ook 

een meer stedelijk gebied, dat nu volop in ontwikkeling is. 
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2.3 Eén gemeente, vier gebieden 

Ouderkerk aan de Amstel

• Gelegen tussen de Amstel(scheg) en De 

Ronde Hoep;

• Cultuur-historische (woon)kern;

• Horeca aanbod, o.a. aan de Amstelzijde;

• Begraafplaats Beth Haim als monument;

• Museum Amstelland;

• Bezoekers zijn voornamelijk recreanten, 

fietsers en vaarders uit de regio en 

Amsterdam en de cultuurliefhebber. 

Amstel en Amstelscheg

• Tussen het stedelijke gebied van de 

gemeente en Ouderkerk aan de Amstel;

• Amstelscheg als groene oase;

• Fietsen langs en varen op de Amstel;

• Recreatie rondom en op Ouderkerkerplas;

• Voornamelijk dagrecreanten. 

De Ronde Hoep

• Meest zuidelijke deel van de gemeente;

• Uitgestrekte weilanden;

• Weidevogelreservaat in het midden;

• Gemaal De Ronde Hoep met een 

recreatieve functie;

• Geliefd bij fietsers en wielrenners;

• Bescheiden aantal mogelijkheden voor 

verblijf en recreatie, en voor de zakelijke 

markt.

Duivendrecht & DNK/ABPZ

• Gemengd stedelijk (woon)gebied, vergroeid 

met Amsterdam en Diemen;

• Transformatie ABPZ door toevoegen wonen, 

hotels, leisure en voorzieningen;

• Plan in de maak voor bouw van circa 4.500 

woningen en voor leisure en hotels (DNK);

• Cultureel erfgoed aanwezig (o.a. kerken, 

boerderijen);

• Avontuurzoekers en Inzichtzoekers.

Toeristisch-recreatief gezien onderscheiden we in de gemeente Ouder-Amstel vier deelgebieden: 

Ouderkerk aan de Amstel, Amstel/Amstelscheg, De Ronde Hoep en Duivendrecht & DNK/ABPZ 

(zie figuur 1). Onderstaand de karakteristieken per deelgebied.

Figuur 1: toeristische deelgebieden gemeente Ouder-Amstel
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2.4 Vraag en aanbod

Toeristisch-recreatief aanbod

Verblijfsaanbod

• 2 hotels: The Waverly House (11 kamers) en Bastion Hotel (192 kamers);

• 1 (mini-)camping: Boerententencamping (26 plekken);

• Diverse vakantiewoningen (o.a. via AirBnB).

Dagrecreatief aanbod (in aantallen)

• 5 attracties en bezienswaardigheden;

• 6 zwembaden / sportieve leisure;

• 4 (vergader)locaties voor zakelijke bijeenkomsten.

Bron: Rapport Amstelland-Meerlanden, 2018 ZKA

Toeristisch-recreatieve vraag 

• Dagrecreatieve bezoeken (incl. evenementen): circa 343.000 in 2017 (waarvan o.a. 

circa 168.000 bij de Ouderkerkerplas, 47.000 bij de golfbanen en 65.000 bij 

evenementen);

• Toeristische overnachtingen 2018: 97.511;

• Werkgelegenheid toeristisch-recreatieve sector Ouder-Amstel 2018: 720 banen. 

(Bron: Lisa3).

Bronnen: Rapport Amstelland-Meerlanden, 2018 ZKA en gemeentebelastingen Amstelland 

3 De bron achter de werkgelegenheidscijfers is LISA. LISA staat voor Landelijk Informatiesysteem van 
Arbeidsplaatsen en is een databestand met gegevens over alle vestigingen in Nederland waar 
betaald werk wordt verricht. Meer informatie is te vinden op Lisa.nl.
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Duivendrecht

Amsterdam-
Duivendrecht

Ouderkerk 
a/d Amstel

inwoners uit de regio (60-70%). In vergelijking met het Nederlands 

gemiddelde zijn de Stijl- en Avontuurzoekers, maar ook de 

Inzichtzoekers bovengemiddeld sterk vertegenwoordigd. Daarnaast 

vormen de Plezierzoekers een belangrijke doelgroep, gezien de 

omvang. In de regio zien we eenzelfde beeld terugkomen, waarbij er 

vergeleken met Ouder-Amstel iets minder Avontuur- en iets meer 

Plezierzoekers aanwezig zijn. Deze doelgroepen in Ouder-Amstel en de 

regio vormen hiermee de belangrijkste doelgroep als het gaat om 

toerisme en recreatie. 

2.5 Doelgroepen Ouder-Amstel

Inleiding

Om een beeld te krijgen van de doelgroepen die recreëren en wonen 

in Ouder-Amstel is gebruik gemaakt van de Leefstijlvinder. Dit model 

gaat uit van de verschillende behoeften en motieven die Nederlandse 

recreanten hebben en bestaat uit zeven leefstijlen die de Nederlandse 

recreant beschrijven. Meer uitleg hierover is te vinden in bijlage 1. 

Eigen inwoners

In onderstaand model zijn de belangrijkste doelgroepen voor de 

gemeente Ouder-Amstel weergegeven als we kijken naar de inwoners. 

Inwoners zijn een belangrijke doelgroep aangezien de meeste 

dagrecreatieve bezoeken worden afgelegd door de eigen inwoner of

14



Toeristen

De Visie van Hotels en Leisure geeft aan 

dat het totale MRA-gebied interessante 

clusters heeft voor de Plezier- en 

Harmoniezoekers. De Avontuur-, Stijl-, 

Inzicht- en Rustzoekers worden juist 

minder goed bediend. Voor Ouderkerk aan 

de Amstel beschrijft de visie dat met name 

de Stijl- en Rustzoeker interesse heeft in 

het aanbod. Naar ons idee is de kern met 

haar culturele erfgoed ook interessant 

voor de Inzichtzoeker. Voor DNK en ABPZ 

ziet de Hotelvisie dat met name de 

Avontuur- en Inzichtzoekers interessant 

zijn. Dat kan, ons inziens, uitgebreid 

worden naar Stijl- en Plezierzoekers die 

ook zeker geïnteresseerd zijn in 

leisureclusters met o.a. aandacht voor 

food. De buitenlandse toerist die naar het 

gebied komt, is met name de 

Postmoderne (Inzicht, Stijl, Avontuur) en de 

Traditionele toerist (Inzicht, Rust, 

Verbinding). 

Typering doelgroepen

Kijken we naar alle doelgroepen die op dit 

moment het gebied bezoeken en naar de 

toekomstige doelgroepen, dan zien we dat de 

doelgroepen aan de linkerkant van het model 

de meeste aansluiting zullen vinden: Plezier-, 

Avontuur-, Stijl-, en Inzichtzoekers. Dit zijn 

recreanten die zich graag laten verwennen en 

exclusiviteit en kwaliteit belangrijk vinden. Voor 

de Plezier-, Avontuur- en Stijlzoekers geldt dat 

watersport hen aanspreekt, zowel aan de 

Amstel als aan de Ouderkerkerplas. Daarnaast 

waarderen ze kwalitatief goed eten en drinken. 

Varen op de Amstel en gebruik maken van de 

kwalitatief goede horeca zullen ze dan ook graag 

doen. 

Met name de Inzichtzoekers (maar ook 

Avontuurzoekers) interesseren zich in cultuur. 

Een bezoek aan het culturele erfgoed van 

Ouder-Amstel, zoals Beth Haim, museum 

Amstelland en het gemaal interesseert hen. De 

Inzichtzoeker gaat daarnaast graag lekker 

fietsen in De Ronde Hoep of Amstelscheg.  
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3.1 Inleiding

Dit hoofdstuk brengt de sterke en zwakke punten van de toeristisch-

recreatieve sector van de gemeente Ouder-Amstel in beeld. Duidelijk wordt 

wat de identiteit is van de gemeente, waarbij het doel is om die identiteit en 

authenticiteit te behouden en te versterken. Dit draagt bij aan een prettige 

leefomgeving voor de eigen inwoners, evenals een goede omgeving voor 

een recreant van buitenaf en voor de toerist. 

Om te beginnen wordt een overzicht van trends gegeven. Van grote, 

maatschappelijke trends zoomen we in op de daaruit volgende sectorale 

trends in de dagrecreatie en het verblijfstoerisme (H3.2 t/m H3.4). 

De analyses van de toeristische sector, de doelgroepen (H2) en de trends 

en ontwikkelingen (H3.2 t/m H3.4) zijn gecombineerd met inzichten uit de 

schouw, interne sessies met de gemeente en de sessies met het 

toeristische platform. Hieruit volgt de SWOT-analyse in paragraaf 3.5 waarin 

de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen voor de toeristisch-

recreatieve sector van Ouder-Amstel zijn samengevat. Concluderend volgen 

de opgaven en potenties voor de gemeente (3.6).

De kracht en identiteit 
van Ouder-Amstel 
vormen de basis 
van de toeristische 
visie. 
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Stressvolle maatschappij

We leven in een hectische samenleving waarin de 

druk om te presteren en een grote keuzevrijheid 

voor stress kunnen zorgen. We ervaren onze vrije 

tijd als schaars en er is veel behoefte aan rust en 

ontspanning. Dit biedt kansen voor de gemeente 

Ouder-Amstel: rust en ruimte om het ‘hoofd leeg te 

maken’ is hier immers volop te vinden. En dat 

midden in de drukke Randstad.

Urbanisatie

Steeds meer mensen wonen in de stad. Steden 

groeien en worden bovendien steeds belangrijker. 

Kleinere steden en dorpen werken steeds meer 

samen als volwaardige partner van de grote 

steden. Kleinere steden en dorpen presenteren 

hun authenticiteit met het aanbod van rust en 

ruimte als tegenwicht voor de drukte van de grote 

stad.

Authenticiteit en beleving

De hang naar authenticiteit binnen de samenleving 

is groot. We zoeken naar ‘echte’ en betekenisvolle 

ervaringen en producten. Hierbij spelen verhalen 

een belangrijke rol. Daarnaast groeit de vraag naar 

unieke, meeslepende belevingen. Beleving wordt 

steeds vaker aangeboden als (toeristisch) product. 

Ook producten en diensten worden regelmatig als 

een beleving in de markt gezet. De gemeente 

Ouder-Amstel bezit over voldoende 

aanknopingspunten en verhalen om verrassende 

ervaringen te bieden.

Maatschappelijke 
trends

3.2
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Vindbaarheid en direct boeken

Mensen kiezen er steeds vaker voor om direct via de 

site van een accommodatie te boeken. Goede 

zichtbaarheid op het internet is daardoor belangrijk.

Sociale media hebben een centrale plaats in onze 

samenleving verworven. De kanalen worden steeds 

vaker ingezet voor nieuws en reclame. Maar het 

online zoekgedrag van mensen verandert. Zo 

worden er steeds vaker spraakopdrachten gebruikt. 

Voor bedrijven in de vrijetijdssector is het belangrijk 

hier op voorbereid te zijn. 

Buitengewoon verblijf

In een sector met veel concurrentie is het 

onderscheidend vermogen van belang. Mensen 

zoeken naar een accommodatie die nét even anders 

is. Een boomhut of een hotel ingericht als knusse 

woonkamer zijn hier voorbeelden van. In dit digitale 

tijdperk is er een grote behoefte aan persoonlijke 

aandacht. We zoeken naar intieme accommodaties 

waarin gepersonaliseerde concepten en intimiteit 

voorop staan of naar accommodaties die ons in 

onze identiteit versterken. Hier liggen voor Ouder-

Amstel kansen. 

Zakelijk en werken

Met name hotels richten zich steeds meer op de 

zakelijke markt. Zo bieden ze onder andere 

werkplekken, vergaderlocaties en 

congresmogelijkheden aan. Vooral hotels in een 

inspirerende omgeving (ruimte, natuur, etc.) lijken 

de zakelijke markt aan te trekken. Succesfactoren 

zijn onder andere een ruimtelijke omgeving, 

voldoende parkeermogelijkheden en/of makkelijk 

bereikbaar met het OV en gelegen in de buurt van 

een grote stad. Elementen die ook in Ouder-Amstel 

aanwezig zijn.  

Trends 
verblijfstoerisme

3.3
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Wandelen en fietsen

Wandelen en fietsen zijn populaire recreatieve 

activiteiten. Het gebruik van o.a. elektrische fietsen, 

racefietsen en mountainbikes neemt toe. Dit vraagt 

om een passende infrastructuur. Tegelijkertijd leidt 

de commercialisering van authenticiteit tot een 

(deelse) afkeer ervan. Men is op zoek naar eigen 

belevingen waarbij het opzoeken van het 

onbekende centraal staan: eropuit trekken zonder 

plan en veilig kunnen (ver)dwalen. Door de toename 

van de recreatieve druk in Ouder-Amstel is dit een 

vraagstuk dat beantwoord moet worden. 

Nevenactiviteiten

Het platteland verandert. Vergrijzing en krimp 

zorgen er o.a. voor dat agrarische bedrijven een 

nieuwe bestemming nodig hebben. Recreatieve 

functies kunnen hierbij uitkomst bieden. Te denken 

valt aan aanvullende activiteiten zoals de verkoop 

van lokale producten, een kleinschalige B&B of 

sportieve activiteiten (boerengolf).  

Bijzondere ervaringen

We zijn op zoek naar bijzondere ervaringen die ons 

de mogelijkheid geven ons even in een andere 

wereld te wanen. Thematisering en het vertellen van 

verhalen zijn hierbij van belang. Denk aan escape-

rooms, thematische routes, maar ook musea 

worden weer goed bezocht. Door het lenen van 

concepten van o.a. attractieparken weten musea 

een bredere doelgroep aan te spreken. De mogelijk-

heden van nieuwe technieken bieden kansen, ook 

voor Ouder-Amstel.

Trends 
dagrecreatie

3.4
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Sterkte

• Ligging in het hart van Amstelland, met Amsterdam, Schiphol en Utrecht “om de 

hoek”. Daarmee zijn er genoeg potentiele toeristen en recreanten in de buurt; 

• Veel aandacht voor cultureel erfgoed in de gehele gemeente. Dit draagt bij aan een 

goed vestigingsklimaat, een aangename leefomgeving en geeft een impuls aan 

toerisme; 

• De Joodse begraafplaats Beth Haim is wereldberoemd;

• Landschappelijke kwaliteiten zoals De Ronde Hoep, Amstel, Amstelscheg, 

Weitjespark en boerderijen;

• De gemeente beschikt met de Amstel en de Ouderkerkerplas over recreatieve 

trekkers en watersportmogelijkheden;

• Bereikbaarheid Duivendrecht: station Duivendrecht en nabij infrastructuur;

• Landelijke uitstraling Duivendrecht in enorme stedelijkheid. Voornamelijk bij de 

Rijksstraatweg.  

Zwakte

• Gebrek aan hoogwaardig toeristisch aanbod (o.a. logies);

• Op zichzelf staande kernen (gebrek aan synergie);

• Identiteit van de gemeente en de kernen is nog te onbekend en wordt niet 

ingezet;

• Veel initiatieven vanuit verschillende partijen, maar samenhang ontbreekt;

• Rol van het museum als informatiepunt en toegangspoort naar het Amstelland is 

nog niet bekend;

• Infrastructuur Amstel en De Ronde Hoep (zorgt soms voor problemen);

• Gebrek aan voldoende auto- en fietsparkeerplaatsen;

• OV-bereikbaarheid (ontbreken van een halte in het centrum van Ouderkerk aan 

de Amstel);

• Horeca aan het water ontbreekt;

• Een toeristische aantrekkelijke looproute (rondje) ontbreekt;

• Moeilijk voor jonge ondernemers om hier te starten vanwege hoge 

vastgoedprijzen. 

Bedreiging

• Toenemende recreatieve druk op de buitengebieden;

• Verdere versnippering van de gemeente en de kernen door grote 

diversiteit;

• Er is geen gezamenlijk belang en geen samenwerking / Eilandjes van 

ondernemers en/of sectoren;

• Door Amsterdams spreidingsbeleid komt de ‘overlastgevende’ toerist naar 

Ouder-Amstel;

• Gezien worden als enkel een “doorheen-fiets-gemeente”: niet weten wat 

hier te doen is. 

• Toenemende weerstand tegen toerisme en mogelijk leefbaarheid onder 

druk;

• (Financiële) kwetsbaarheid van met name cultureel erfgoed.

Kans
• Het beschikbaar zijn van agrarische bedrijven die nevenactiviteiten kunnen ontwikkelen 

(horeca, dagrecreatie, streekproducten, vergaderlocaties, logies);

• Aanwezige en groeiende zakelijke markt;

• Rustgebied zijn voor de grote stad. De achtertuin van Amsterdam. Zowel qua natuur als 

passend eten, drinken en winkelen;

• Groei recreanten door ontstaan De Nieuwe Kern en ontwikkelingen Amsterdam Zuidoost 

en door groei toerisme Amsterdam; 

• Buitengebieden benutten, o.a. door meer en betere fietspaden en routes;

• Benutten van (watersport)mogelijkheden langs de Amstel en bij De Ronde Hoep: o.a. 

afstapmomenten creëren;

• Benutten beschikbare ruimte DNK en vrijkomend erfgoed;

• Aantrekken van ‘juiste’ recreant en toerist door duidelijke profilering.

• Identiteitbepalende herinrichting ‘t Kampje als centraal plan in samenhang met het 

haventje en de Amstel;

• Mogelijkheden op de kop van de Rijksstraatweg en Weespertrekvaart.
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3.5 Opgaven en potenties van de 
gemeente Ouder-Amstel

De sterke en zwakke punten uit de SWOT-analyse confronteren we met de kansen en bedreigingen. Zo ontstaan enkele opgaven en potenties voor 

de gemeente Ouder-Amstel. Dit vormt de opmaat naar de op te stellen visie voor de gemeente en de diverse deelgebieden. Onderstaande tabel 

benoemt de belangrijkste opgaven (in willekeurige volgorde) met daarbij, waar relevant, de deelgebieden waarop dit met name van toepassing is. 

Opgaven/potenties Deelgebied(en)

Identiteit van de diverse deelgebieden versterken en behouden Alle gebieden

Balans tussen economisch profijt toerisme & recreatie en leefbaarheid inwoners Alle gebieden

Economische betekenis toerisme en recreatie vergroten door toerist langer te boeien Alle gebieden

Goede bereikbaarheid (o.a. OV-verbinding naar centrum Ouderkerk, ook verbindingen tussen 
gebieden)

Alle gebieden

Blijvend een rustplek bieden voor de drukke stadse omgeving, maar met behoud van 
natuurwaarden. Hierbij hoort passende infrastructuur.

De Ronde Hoep en Amstelscheg

Recreatief beter benutten van (de ligging aan) het water (o.a. horeca, afstappunten) Amstel en Ouderkerkerplas

De juiste gast bereiken en aantrekken Alle gebieden

In stand houden cultureel erfgoed en de bekendheid hiervan vergroten Ouderkerk aan de Amstel, deels Duivendrecht

Creëren hoogwaardig logiesaanbod, passend bij het gebied Alle gebieden

Benutten mogelijkheden agrarische bedrijven voor kwalitatief goed toeristisch-recreatief aanbod 
(o.a. logies, zakelijk, dagrecreatie)

De Ronde Hoep en Amstelscheg

Inspelen op groeiende zakelijke markt Amstelscheg en Duivendrecht & DNK / ABPZ
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04
Toekomstvisie 
2035
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4.1 Inleiding

De informatie uit voorgaande hoofdstukken vormt de basis voor de 

toekomstvisie. Hierbij is rekening gehouden met de kenmerken van de 

vier deelgebieden, de eerder benoemde centrale kansen en opgaven, 

evenals de wensen vanuit ondernemers, gemeente en inwoners. Bij 

het opstellen van de toekomstbeelden is daarnaast rekening 

gehouden met een aantal randvoorwaarden, zoals een gepaste balans 

tussen bezoekers en inwoners, welke in paragraaf 4.2 verder worden 

uitgelegd. Dit alles vormt de opmaat naar de uiteindelijke 

toekomstvisie waarbij eerst gemeentebreed een beeld wordt geschetst 

en aansluitend per deelgebied een visie wordt weergegeven (4.3). 

Zoals in de inleiding benoemd, gaat het hier om een visie en (nog) niet 

om concrete actiepunten. Dit visierapport is zodanig opgesteld dat 

concrete actiepunten logischerwijs kunnen voortvloeien uit de door 

ons geschetste visie. Voor de uiteindelijke actiepuntenlijst is verdere 

afstemming nodig tussen gemeente, inwoners en ondernemers. Hier 

wordt door de gemeente aan gewerkt. 

Per deelgebied wordt 
een toekomstvisie 
geschetst
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Identiteit van Ouder-Amstel behouden en versterken

Uitgangspunt bij deze visie is het behoud van het karakter van Ouder-Amstel en 

(waar mogelijk) het versterken hiervan. De toeristisch-recreatieve sector kan hieraan 

bijdragen wanneer wordt aangesloten bij de eigenschappen van de gemeente; daar 

waar de gemeente sterk en onderscheidend is. Het behoud van de identiteit en 

authenticiteit van Ouder-Amstel draagt bij aan een plezierige (leef)omgeving voor 

eigen inwoners, regio-bezoekers en toeristen. 

Voor de gemeente Ouder-Amstel is het aantrekken van extra toeristen en recreanten 

geen doel op zich. De gemeente wil voor eigen inwoners een fijne plek zijn om te 

recreëren en door (de versterkte) identiteit de juiste recreant en toerist aantrekken. 

Recreatie en toerisme draagt bij aan de instandhouding van o.a. de culturele 

erfgoederen en de lokale middenstand. Een gevarieerd winkel- en horeca-aanbod is 

van belang voor een goede woonomgeving voor de inwoner, maar ook voor de 

aantrekkelijkheid voor recreanten en toeristen. 

In deze visie staat een duurzame groei van de sector centraal. Een groei die ontstaat 

vanwege de verwachte groei van het aantal inwoners, en dus recreanten, in Ouder-

Amstel en Amsterdam-Zuidoost. Daarnaast is er een lichte groei door toeristen (zie 

ook volgende pagina). De opgave voor de gemeente Ouder-Amstel is om de juiste 

toerist/recreant aan te trekken zodat de identiteit van de gemeente verder benut en 

versterkt wordt. Dit alles met oog voor een gepast balans tussen inwoners en 

bezoekers/toeristen. Hier wordt per deelgebied rekening mee gehouden. 

4.2 Randvoorwaarden visie
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Stijging van het aantal inwoners, en dus recreanten 

In 2017 woonden er circa 88.000 mensen in de Amstelcorridor (waar ook 

Ouder-Amstel onderdeel van uit maakt). Dit gebied wordt de komende 

jaren flink uitgebouwd, evenals de nieuw te realiseren woningen in De 

Nieuwe Kern en Amsterdam Business Park Zuid. Het aantal bewoners zal 

bijna verdubbelen (162.000 bewoners). Dit betekent dat er in 2030 circa 

74.000 inwoners extra wonen in het gebied in/rondom gemeente Ouder-

Amstel. In 2040 zijn dit er nog eens 19.000 meer. Dit zijn dus heel wat 

recreanten extra. Dit geeft een druk op vele voorzieningen, waaronder de 

recreatieve voorzieningen van de gemeente. Hoewel exacte cijfers over de 

toeristische en recreatieve toename niet bekend zijn, mag worden 

aangenomen dat bijv. natuurgebieden zoals De Ronde Hoep en de 

Amstel(scheg) extra worden bezocht door o.a. eigen inwoners. Dit geldt 

ook voor de Ouderkerkerplas. 

Groei (inter)nationaal toerisme

Internationaal toerisme blijft groeien. Richting 2030 wordt een groei van 

circa 50% van het aantal internationale verblijfstoeristen verwacht (NBTC 

Perspectief 2030 & ZKA Strategy). Daarnaast zal het binnenlands toerisme 

verder toenemen. In Perspectief 2030 benadrukt het NBTC dat, uitgaande 

van de voorspelde groei, het in 2030 steeds drukker wordt op toeristische 

hotspots. Dit geldt ook voor Amsterdam en de omliggende regio. Voor 

Amsterdam wordt een groei voorspeld van 44% aan binnenlandse en 

buitenlandse gasten (meerdaags verblijf, toeristisch en zakelijk). 

Ouder-Amstel zal deze groei in zekere mate ook gaan voelen. Een deel van de

Amsterdam-toeristen zal immers ook de regio, waaronder Ouder-Amstel, 

bezoeken.  

Hotelbeleid Ouder-Amstel

Het Hotelbeleid van de gemeente Ouder-Amstel schetst een visie op kwaliteit 

en het creëren van een bestemming, waarbij de ontwikkeling van hotels en 

leisure-voorzieningen aansluit op vier doelgroepen die allen op specifieke 

plekken in de gemeente Ouder-Amstel bediend worden. De Nieuwe Kern 

(DNK) wordt gezien als een nieuw centrum van de Zuidoost-lob, waarin

een compleet aanbod wordt geconcentreerd in voorzieningen voor zowel de 

toeristische als zakelijke markt. De diverse programmaonderdelen vinden 

hun plek op basis van het laadvermogen en de specifieke kwaliteiten van de 

drie deelgebieden. Naast de twee grootstedelijke kerngebieden DNK en ABPZ 

vormen Ouderkerk en het buitengebied een tegenhanger, gericht op de Stijl-

en Rustzoekers. In deze gebieden zijn kleinschaligheid, opwaardering van 

cultureel erfgoed en verbinding met de natuur de uitgangspunten. 

Hotelontwikkeling is gewenst als het binnen de kaders uit het hotelbeleid 

past én als ze iets toevoegen aan het gebied. Het mogelijk maken van 

hotelontwikkeling zal extra toeristen naar de gemeente brengen. 

In de volgende paragrafen is (per deelgebied) de visie weergegeven. 

Uiteindelijke aanbevelingen worden in het volgende hoofdstuk gedaan.
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Woonkern en 

een nieuw 

ontwikkeld 

gebied met o.a. 

grootschalige 

toeristische 

mogelijkheden

De groenblauwe 

verbinder van de 

gemeente

Kleinschalige 

toeristische kern 

met erfgoed

De oase van rust

4.3 Ouder-Amstel 2035: diversiteit die 
versterkend is

In 2035 is Ouder-Amstel qua inwonertal verdubbeld. Meer recreanten dus. Ook het toerisme 

blijft groeien. De sector is daardoor des te belangrijker geworden: het zorgt voor een prettige 

leef- en recreatieomgeving en sluit aan bij de identiteit van de gemeente. Diverse gebieden 

zijn naar hun eigen identiteit ontwikkeld. Ten westen van station Duivendrecht is een levendig 

gebied ontstaan van wonen, werken en recreëren. Grootschalig en stads. Het “Oude 

Duivendrecht” is een kleinschalige woonkern gebleven. De kern Ouderkerk aan de Amstel is 

nog altijd kleinschalig: geen grote verblijfs- en dagrecreatieve voorzieningen. Wel voorziening-

en die kwalitatief hoogwaardig zijn, maar ook voorzieningen die betaalbaar zijn met focus op 

regionale/lokale producten. Waar de cultuurliefhebber op afkomt, die een beetje luxe wel kan 

waarderen. Die kan in Ouderkerk proeven van de cultuurhistorie en genieten van een gezellig 

en boeiend centrum. De beide gebieden zijn aan elkaar verbonden door een groenblauwe 

zone waar het goed vertoeven is. Er is rust en ruimte; voor eigen inwoners, voor recreanten 

van buitenaf en voor de toerist4.Een goede infrastructuur verbindt de kernen aan elkaar en 

maakt recreatie mogelijk. Zo is de interactie tussen de kernen groter en komen recreanten en 

toeristen gemakkelijker op de juiste plek. Wandelen en fietsen kan in De Ronde Hoep en de 

Amstelscheg, varen kan uiteraard op de Amstel waarbij men in Ouderkerk even kan 

uitstappen. Vermaak en vertier, maar ook sportieve evenementen, zijn te vinden bij de 

Ouderkerkerplas. Voor diverse doelgroepen zijn er dus aantrekkelijke plekken voor passende 

recreatie. Ook de zakelijke toerist komt prima aan zijn trekken; een inspirerende omgeving in 

het rustgebied of een dynamische plek rondom station Duivendrecht en ABPZ. Regionaal 

wordt goed samengewerkt om lusten en lasten in balans te houden.  

4 Dit sluit aan bij de Visie Ouder-Amstel 2030
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4.4 Ouderkerk aan de Amstel

Ouderkerk aan de Amstel in 2035:

Het karakteristieke dorp heeft zijn 

authenticiteit behouden. Het is een dorp 

met een levendige kern en aantrekkelijk 

centrum. Het straalt sfeer en gezelligheid 

uit. De Joodse begraafplaats Beth Haim

heeft zijn internationale bekendheid 

behouden en daarnaast is het verhaal van 

de Burcht van de Heren van Aemstel

zichtbaar en beleefbaar. Er is een 

aantrekkelijke routestructuur in het centrum 

voor wandelaars. Daar vinden zij ook 

passende horeca (incl. streekproducten etc.) 

en detailhandel. Waar mogelijk heeft de kern 

verbinding gezocht met de overzijde van de 

Amstel. Op en aan de Amstel zelf zijn ook 

voldoende voorzieningen. Het vrijgekomen 

erfgoed is benut met functies die zowel voor 

inwoners als bezoekers aantrekkelijk zijn. De 

kern trekt voornamelijk cultuurliefhebbers 

aan en weet deze langer vast te houden 

(door divers aanbod en

interessant verblijf). Museum Amstelland 

fungeert als uitvalsbasis voor het verkennen 

van het dorp en het Amstelland. Er zijn 

nieuwe, unieke en kleinschalige logie-

accommodaties5. Er wordt in alles ingezet 

op kleinschalig aanbod en niet op  

grootschalige trekkers. Een goede OV-

verbinding naar het centrum kan recreanten 

en toeristen helpen om snel op de juiste 

plek te zijn. 

Deze visie heeft het nodig dat er onder-

nemers zijn die onderling  samenwerken en 

de toerist/recreant samen weten te boeien. 

Er is dan ook ruimte voor nieuwe gedreven 

ondernemers (bijvoorbeeld met passie voor 

ambacht). In de marketing en promotie 

wordt de identiteit van Ouderkerk aan de 

Amstel nog meer benadrukt. Er wordt 

ingezet op de gewenste recreant/toerist 

(m.n. cultuurliefhebber). 

Kleinschalige levendige kern met 
erfgoed

5 In de visie Hotels en Leisure staat aangegeven dat er ruimte is voor één of twee boutique-hotels met in 
totaal max. 100 hotelkamers. Daarnaast 1 á 2 hoogwaardige restaurants in geïntegreerde concepten.
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4.5 Amstel/Amstelscheg

De Amstel en Amstelscheg (excl. De 

Ronde Hoep) in 2035:

Dit gebied vormt de natuurlijke 

verbinding tussen de verschillende 

kernen in de gemeente. Er zijn goede 

fietsverbindingen. Het fietspad langs de 

Amstel is veilig en bestand tegen 

toenemende fietsdruk (dit geldt langs de 

gehele Amstel). Het gebied wordt 

recreatief gepast benut door goede fiets-

en vaarroutes en passende kleinschalige 

horeca. Er zijn voldoende faciliteiten 

(bankjes, prullenbakken, wegwijzers, etc.).

Toeristisch-recreatieve mogelijkheden van 

agrarische bedrijven zijn benut. 

Bijvoorbeeld gericht op zakelijk toerisme, 

teambuildingactiviteiten, etc. Dit met oog 

voor de ruimtelijke omgeving. 

Bezoekers kunnen het gebied en de 

geschiedenis ervan beleven middels 

borden langs de Amstel, apps en

streekproducten. 

Voor de uitvoering van deze visie is het 

noodzakelijk dat Ouder-Amstel dit in 

samenwerking met andere gemeenten en 

provincie doet; dit gaat immers over 

gemeentegrenzen heen. 

Ouderkerkerplas:

De plas biedt uitstekende recreatie-

mogelijkheden voor o.a. eigen inwoners en 

inwoners uit de omgeving. Het heeft een 

gepaste balans tussen natuurbeleving en 

recreatie. Daarnaast is het ook een veilige 

omgeving. Er zijn meer recreanten die de 

plas bezoeken, maar de plas is hier tegen 

bestand; juist door elke keer de balans te 

zoeken tussen natuurbeleving en recreatie. 

Meer seizoensgebonden aanbod 

(dagrecreatie, horeca) draagt hier aan bij. 

De groenblauwe verbinder van 
de gemeente
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4.6 De Ronde Hoep

De Ronde Hoep in 2035:

Ook De Ronde Hoep heeft de identiteit 

behouden. Het heeft een geheel intacte 

middeleeuwse slotenstructuur. Het 

gebied kenmerkt zich door rust en 

ruimte. Het is de ideale plek voor eigen 

inwoners en recreanten om lekker te 

fietsen en te ontsnappen aan de drukte 

van de stad. Het is dan ook hét 

fietsgebied van de regio, met veilige 

fietspaden en stille plekken om te 

picknicken. Zo kan optimaal genoten 

worden van deze oase van rust. 

Het gebied is dan ook autoluw en geeft 

genoeg ruimte aan wandelaars en 

fietsers. Het is beperkt toegankelijk 

gemaakt, o.a. voor educatieve excursies. 

Zo kan de natuur op gepaste wijze 

beleefd worden.

Passend bij deze identiteit, kunnen

agrariërs activiteiten ontwikkelen. 

Kleinschalig en passend bij het 

boerenleven. Zo heeft ook het gemaal zijn 

recreatieve en educatieve functie 

behouden en versterkt met passende 

activiteiten. Er zijn samenwerkings-

verbanden tussen onder andere het 

museum in Ouderkerk en het gemaal. 

Om deze visie uit te voeren zijn ook in 

2035 nog beleidsmatige regels van kracht 

die de diversiteit en kwaliteit waarborgen. 

Mocht de recreatieve druk erg toenemen, 

dan worden maatregelen genomen om de 

rust in het gebied te behouden. Die rust is 

een unieke eigenschap die niet verloren 

mag gaan, juist op deze plek.

De oase van rust
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4.7 Duivendrecht & DNK/ABPZ

4.7.1 Duivendrecht in 2035:

De woonkern is een kern zonder 

grootschalige aanbieders. De 

leefbaarheid van de eigen inwoners staat 

centraal. Het is een kleinschalige 

dorpskern waar het vrijgekomen erfgoed 

opnieuw is benut en passend is 

herbestemd. Daar is de woonkern o.a. 

ook bekend om: erfgoed dat een 

interessante nieuwe invulling heeft 

gekregen. De kern is toeristisch ontsloten 

met de rest van de gemeente middels 

vaar- en fietsverbindingen. De kop van de 

Rijksstraatweg is recreatief benut (bijv. 

horeca). Recreatief gezien richt de kern 

zicht op de eigen inwoner en inwoners uit 

de regio.

4.7.2. DNK en ABPZ in 2035:

Dit is een gemengd gebied met onder 

andere grootschalig verblijfsaanbod en 

indooractiviteiten in DNK en Amsterdam 

Business Park6. De ruimte ten westen van 

het station is toeristisch benut. Met name 

Amsterdam Business Park Zuid biedt 

ruimte aan grootschalige accommodaties 

voor de zakelijke markt. Het is een unieke 

centrale ligging wat het voor zakelijke 

toeristen interessant maakt. Voor DNK 

geldt dat de hotels zowel de zakelijke als 

toeristische markt bedienen. Recreatieve 

aanbieders zijn gericht op zowel toeristen 

als eigen inwoners. Voor de eigen inwoner 

van DNK is er daarnaast voldoende groen 

om in te recreëren door de ligging nabij en 

de bereikbaarheid van de Amstelscheg. 

Cultuurhistorische woonkern en een nieuw 
ontwikkeld gebied met o.a. grootschalige 
toeristische mogelijkheden

6 Dit sluit aan bij de Hotels en Leisure visie, waarin staat aangegeven dat er op het ABPZ ruimte is voor 2 á 3 
hotels (max. 500 hotelkamers) gericht op het zakelijke segment en in DNK 5-7 hotels (totaal 1.000 -1.500 
kamers) en twee leisure-trekkers 
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05
Aanbevelingen
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5.1 Aanbevelingen

De gemeente Ouder-Amstel staat de komende jaren voor diverse 

kansen en uitdagingen op het gebied van toerisme en recreatie. Het 

aantal inwoners zal verdubbelen, het aantal inwoners in de omgeving 

zal explosief toenemen en daarnaast blijft het inkomend toerisme 

autonoom doorgroeien. Het is van belang dat toerisme en recreatie in 

gepaste balans doorontwikkelt, met oog voor de leefomgeving van eigen 

inwoners. Deze visie biedt kaders waarbinnen dit kan plaatsvinden.

Ouder-Amstel in 2035 biedt diversiteit die versterkend is. Diverse 

deelgebieden zijn doorontwikkeld en hebben ieder hun eigen identiteit 

en authenticiteit behouden en versterkt. Hoewel het aantal toeristen en 

recreanten is toegenomen, blijft het voor iedereen plezierig vertoeven. 

Dit geldt in de eerste plaats voor de eigen inwoner, maar ook voor de 

toerist en overige recreanten. 

Hoewel het vast staat dat het aantal toeristen en recreanten gaat 

toenemen naar 2035 toe, ontbreken harde cijfers. Om die reden is het 

wenselijk om een monitor uit te voeren die inzicht geeft in de huidige 

bezoekersaantallen en toekomstige groei hiervan. Deze cijfers geven het 

uitvoeringsprogramma verder kleur.

Om de balans tussen enerzijds de inwoners en anderzijds de 

recreanten/toeristen te waarborgen, is het van belang om, naast een

standaard monitor die inzicht geeft in het aantal bezoekers, ook 

nauwlettend de druk van toerisme versus de draagkracht van de 

leefomgeving te monitoren. In het rapport van de Raad van de 

leefomgeving en infrastructuur worden acht elementen benoemd die 

samen de draagkracht bepalen (zie Bijlage 2 voor de indicatoren). De 

gemeente Ouder-Amstel kan deze elementen gebruiken om een gepaste 

balans te waarborgen. 

De sector wil samen met de gemeente acties oppakken. Initiatieven zijn er 

genoeg, maar ze moeten juist gebundeld worden. Wenselijk is voor de 

gemeente Ouder-Amstel om een passend actieplan op te stellen waarin 

de visie verder wordt uitgewerkt en concreet wordt gemaakt. Dit betekent 

concrete projecten, inclusief planning, kosten en taakverdeling (afhankelijk 

van de invulling van het actieplan). Dit geeft sturing aan zowel 

ondernemers als de gemeente. Deze visie biedt hiervoor de basis.

Met het toeristische platform en diverse toeristisch-recreatieve websites 

beschikt de gemeente Ouder-Amstel over een mooie basis wat 

samenwerking en promotie betreft. Dit kan verder worden uitgebouwd en 

geprofessionaliseerd. Hierbij is het wenselijk dat de ondernemers goed 

(blijven) samenwerken en blijven zoeken naar nieuwe verdienmodellen 

(zoals arrangementen samenstellen). De gemeente speelt hierin een 

faciliterende rol, maar geen leidende. 
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5.2 Vervolgstappen en suggesties voor 
uitvoeringsprogramma

Wij hopen dat u dit rapport met veel enthousiasme heeft gelezen en u zich kunt 

vinden in de door ons geschetste denkrichtingen. Dit visierapport is slechts het begin 

van hopelijk vele mooie jaren wonen, recreëren en verblijven in Ouder-Amstel. 

Hoewel we dit visiedocument zo concreet mogelijk hebben gemaakt, is er een 

vervolgstap nodig om te komen tot concrete actiepunten. Eerst is een gezamenlijke 

gedragen visie nodig op toerisme en recreatie, vervolgens kan er een 

uitvoeringsprogramma opgesteld worden om vervolg te geven aan de visie. 

Bij het opstellen van een concreet actieprogramma kan gebruik worden gemaakt van 

de door ons verzamelde gegevens. Deze visie kan als basis dienen, maar moet verder 

worden uitgewerkt tot een concreet actieprogramma (inclusief tijdspad, budget, 

uitvoerders etc.). 

Suggesties uitvoeringsprogramma

• Bezoekersaantallen in kaart brengen en 

monitoren;

• Balans inwoners en toeristen monitoren;

• Fiets- en wandelpaden toekomstbestendig maken;

• Beleidsregels inventariseren en opstellen om de 

balans inwoners-bezoekers te bewaken;

• Ondernemerschap en aanbod bundelen. Nieuwe 

initiatieven stimuleren;

• Samenwerking stimuleren.
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Bijlage 1: Achtergrond Leefstijlvinder

De zeven doelgroepen zijn tot stand gekomen op basis van uitgebreid 

onderzoek van SAMR Marktvinders, in opdracht van acht provincies. 

Allereerst zijn gesprekken gevoerd met recreanten, om te horen wat zij 

doen in hun vakantie en vrije tijd, en hoe zij daarin verschillen. De 

deelnemers aan deze gesprekken leken op elkaar in de zin, dat zij allen 

dezelfde BSR™-leefstijl* hadden.

Na deze groepsgesprekken is de vragenlijst ontwikkeld. De vragenlijst is 

opgebouwd uit een aantal onderdelen: vragen over algemene 

vrijetijdsbeleving, dagrecreatie, verblijfsrecreatie, inspiratie en boeken, 

mediagedrag, BSR™ module* en achtergrondvragen, zoals leeftijd, 

inkomen en gezinssituatie. Ook zijn hierin de statements vanuit de 

groepsdiscussies opgenomen. De vragenlijst is uitgezet onder het 

panel SAMSAM van SAMR en een extern consumentenpanel in de 

periode van 8 februari tot en met 26 februari 2018. Uiteindelijk 

hebben 2367 respondenten de volledige vragenlijst ingevuld. Deze 

respondenten zijn een representatieve afspiegeling van Nederland.

Uit de analyse is gebleken dat de statements die meegenomen zijn in 

de vragenlijst een hoge voorspellende waarde hebben voor de manier 

waarop iemand recreëert. 

Dit gaf voldoende informatie om door middel van analyses op zoek te 

gaan naar een aantal leefstijlen, die onderscheidend zijn qua gedrag, 

waarden en behoeften met betrekking tot vakantie en vrije tijd. Uit de 

analyses zijn zeven leefstijlen naar voren gekomen: Avontuur-, Plezier-, 

Harmonie-, Verbindings-, Rust-, Inzicht en Stijlzoekers.

*BSR™ is het wetenschappelijke model van SAMR en staat voor Brand 

Strategy Research. Dit model ontrafelt de drijfveren van mensen en wat je 

moet doen om mensen in beweging te krijgen. Met welke boodschap, welke 

tone of voice en via welk kanaal. In de basis kent Nederland vier leefstijlen 

met ieder hun eigen manier van in het leven staan: creatief, harmonieus, 

controlerend en veilig. Om erachter te komen tot welke leefstijl iemand 

behoort, hebben wij een BSR vragenlijst module ontwikkeld. Deze bestaat 

uit een aantal vragen, welke zijn meegenomen in de vragenlijst voor dit 

onderzoek naar de doelgroepen binnen het domein Vakantie en Vrije Tijd.
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Plezierzoekers

Spontane, gezellige, impulsieve en 

eigenwijze mensen. Waarden die ze 

belangrijk vinden zijn uitdaging, uniek 

zijn en succes in het leven. Ze 

hebben het liefst veel mensen om 

zich heen, en trekken er dan ook 

graag op uit met familie, vrienden en 

kennissen. Plezier hebben in het 

leven staat op nummer één - een dag 

niet gelachen, is een dag niet geleefd!

Harmoniezoekers

Hartelijke, gezellige mensen, met veel 

interesse in anderen. In het leven 

hechten ze veel belang aan 

geborgenheid, gastvrijheid en 

vriendschap. Ze nemen de tijd voor 

het gezin, trekken er graag op uit met 

(of naar) familie, vrienden en 

kennissen. Het hoeft voor hen 

allemaal niet zo vreemd - doe maar 

normaal, dan doe je al gek genoeg.

Verbindingszoekers

Behulpzame, evenwichtige mensen 

die, bovenal, geïnteresseerd zijn in 

anderen. Gastvrijheid, sociale 

verbondenheid en ‘doe maar gewoon’ 

belangrijke waarden. Ze vinden het 

dan ook belangrijk om een goede 

relatie te onderhouden met buren en 

familie, met harmonie en 

gezelligheid. Er voor elkaar zijn, dat is 

toch hartstikke normaal?

Rustzoekers

Kalme, behulpzame, zachtaardige, 

gewone mensen. Ze houden van rust 

en regelmaat, en voelen zich het 

meest op hun gemak in hun eigen, 

vertrouwde omgeving. Ze vinden het 

fijn als ze lekker hun eigen gang 

kunnen gaan, en vinden het dan ook 

niet erg om alleen te zijn. Doe maar 

gewoon, dan doe je al gek genoeg.

De zeven leefstijlen
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Inzichtzoekers

Bedachtzame, serieuze, evenwichtige, 

zakelijke mensen. Ze vinden het niet 

erg om alleen te zijn, want dan 

kunnen ze mooi hun eigen gang 

gaan. Belangrijke waarden zijn 

rationaliteit, daadkracht, privacy/rust. 

Maar ook vrijheid om te doen wat ze 

willen is erg belangrijk en ze houden 

van informatie - ‘meten is weten’!

Stijlzoekers

Zelfverzekerde, doelgericht, 

ondernemende mensen met een 

sterk karakter. Zijn graag onder 

gelijkgestemden, die waarden als 

ambitie, uitdaging en daadkracht met 

hen delen. Zowel in hun werk, als in 

hun vrije tijd worden ze graag 

geprikkeld, en zoeken ze de uitdaging 

op. Verveling is niet aan hen besteed. 

Liever besteden ze hun tijd aan 

sporten en feesten. Gáán!

Avontuurzoekers

Creatief, avontuurlijk, eigenwijs en 

geïnteresseerd in anderen. Intelligent 

en ondernemend en ze vinden het 

lekker om hun eigen gang te gaan. 

Als ze met anderen optrekken, dan 

zijn dat het liefst creatieve en 

vernieuwende denkers, of mensen 

die weten wat ze willen. Ze hechten 

veel waarde aan vrijheid, uniek zijn en 

genieten van het leven.

De zeven leefstijlen
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Plezierzoeker (19% van de Nederlanders)

Houden van feesten en de hort op gaan met vrienden. Een dag 
niet gelachen, is een dag niet geleefd.

Harmoniezoeker (12% van de 

Nederlanders) 

Vrije tijd is tijd voor het gezin, de familie 
of vrienden. Zijn pas echt blij, als 
iedereen in het gezelschap tevreden is.

Rustzoeker (17% van de Nederlanders)

Houden recreatie graag letterlijk en figuurlijk dicht 
bij huis. Ze zijn het liefst in de eigen, vertrouwde 
omgeving.

Verbindingszoeker 
(12% van de 
Nederlanders)

Zetten zich graag in 
voor anderen. 
Daarnaast genieten 
ze van natuur en 
knusse sfeer.

Inzichtzoeker (11% van de Nederlanders)

Willen dingen leren en ervaren, in de natuur 
en met culturele activiteiten.

Stijlzoeker (17% van de Nederlanders)

Stijlzoekers gaan ervoor: in hun vrije tijd worden ze 
graag geprikkeld, en zoeken ze de uitdaging op.

Avontuurzoeker (11% van de Nederlanders)

Deze avontuurlijke en creatieve recreanten zijn voor 
veel in, zolang het een nieuwe ervaring is of bijdraagt 

aan hun zelfontwikkeling.

De zeven leefstijlen in Nederland

Deze pagina geeft een korte toelichting op de zeven verschillende leefstijlen 

volgens het Leefstijlvinder model en de verdeling van de Nederlandse bevolking 

over de leefstijlen. 
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Bijlage 2: Beoordeling effecten toerisme op 
leefomgeving en samenleving 

Bron: Rapport Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
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1 Visie op recreatie en toerisme OA- bijl samenvatting Inwoners- en Raadsbijeenkomst Ouder-Amstel.pdf 

Bijlage Visie recreatie en toerisme Ouder-

Amstel 2035 

Inwoners- en Raadsbijeenkomst n.a.v. visie toerisme en recreatie 
Op maandag 2 september is er door ZKA Leisure Consultants een presentatie gegeven over het 

traject “Randvoorwaarden voor toerisme en recreatie in Ouder-Amstel”. Doel van de avond was om 

input op te halen bij zowel de inwoners als de Raad van Ouder-Amstel.  

Na een informatieve opening door ZKA zijn de aanwezigen uiteen gegaan in 4 groepen. Deze groepen 

hebben achtereenvolgens de volgende deelgebieden besproken: Amstel/Amstelscheg, Ronde Hoep, 

Ouderkerk aan de Amstel en (Amsterdam-)Duivendrecht incl. De Nieuwe Kern. Er is geen letterlijk 

verslag van de avond gemaakt, per deelgebied zijn de bevindingen vanuit de vier groepen 

samengevat. Onderstaand de bevindingen per deelgebied, nadat eerst enkele algemene vragen 

worden behandeld.  

Algemene vragen n.a.v. presentatie ZKA 
 Vraag  

 Antwoord 

 Waarom wordt deze visie nu opgesteld als Ouder-Amstel in 2035 niet meer bestaat? Tegen 

die tijd is het Amsterdam of Amstelveen. 

 De toekomst is onzeker, daar kunnen we nu geen beleid op maken. Op dit moment 

zijn wij de gemeente Ouder-Amstel en daar maken we beleid voor.  

 Is er nagedacht om met naastgelegen gemeenten contact te zoeken? 

 Er is gekozen om pas nadat wij onze eigen visie hebben opgesteld contact te zoeken. 

De visie dient als houvast voor het gesprek. Echter zit o.a. de Burgemeester in diverse 

overleggroepen en is er dus wel degelijk contact met omliggende gemeenten over 

diverse zaken.  

 Wat gaan we doen met de boten die richting Ouder-Amstel varen? 

 Hier kunnen we het straks aan de discussietafels verder over hebben. Boten kun je 

eventueel verbieden door in gesprek te gaan met waterschap.  

 Er is recent ook een gezondheidsnota opgesteld waarin staat dat de helft van de inwoners 

van Ouder-Amstel te weinig beweegt. Hoe komt dit terug in de visie? 

 Bespreek dit in de verschillende deelgebieden. Hier krijg je ook de mogelijkheid om 

suggesties te geven voor het uitvoeringsprogramma.  

 

Deelgebied: Amstel/Amstelscheg 
Algemeen beeld 

- De meerderheid kan zich vinden in het door ZKA geschetste plaatje; 

- Vooral balans tussen natuurbeleving en recreatie wordt als belangrijk ervaren; 

- Het grootste deel vindt dat agrarische bedrijven de mogelijkheid moeten krijgen om 

nevenactiviteiten te ontwikkelen. Weliswaar onder voorbehoud dat het past bij de omgeving 



(kleinschalig en geen grote trekker/kaaswinkel) en niet iedere boer stopt met boeren (voor 

zover dat door beleid regelbaar is). Hier zijn beleidsmatige regels voor nodig;  

- Een aantal deelnemers kijkt negatief aan tegen het festival dat aan de Ouderkerkerplas 

wordt gehouden. Volgens hun trekt dit de drugstoerist/recreant aan. Overlast inperken is 

hier noodzakelijk; 

- Beschermers Amstelland beheren de Amstelscheg. Zij zijn momenteel bezig met het 

aanleggen van diverse faciliteiten in het Amstelland waaronder in de Amstelscheg; 

- De kleine minderheid geeft aan dat er onduidelijkheid is over waar honden los mogen. Meer 

duidelijkheid is wenselijk zodat recreatief wandelen met de hond makkelijker gaat; 

- De meerderheid vindt dat kleinschalige initiatieven vaker moeten worden toegejuicht.  

Ouderkerkerplas 

- De ruime meerderheid geeft aan dat de Ouderkerkerplas veiliger moet (extra handhaving) en 

er meer faciliteiten nodig zijn (bankjes/picknicktafels); 

- Juist balans natuur en recreatie belangrijk; 

- Er wordt door nagenoeg iedereen aangegeven dat het gebied momenteel vaak is vervuild en 

het water slecht is. Verbetering is noodzakelijk; 

- De deelnemers zijn nagenoeg allemaal van mening dat de rust moet worden gewaarborgd en 

er geen grootschalige voorzieningen thuishoren;  

- De meerderheid benadrukt dat het geen festivalterrein moet worden. Uitbreiding aantal 

festivals is wat hun betreft niet gewenst.  

- Horeca Ouderkerkerplas wenselijk maar wel met oog voor de natuur en het kleinschalige van 

Ouder-Amstel. 

Amstel(scheg) 

- De meningen zijn erg verdeeld als het gaat over de toeristische/recreatieve invulling van de 

Amstelscheg; 

- De minderheid geeft aan dat “de verpakking van het gebied’ moet worden voorkomen. Zij 

zijn van mening dat de leegte en stilte is waar mensen voor komen en dat daar geen 

faciliteiten zoals bankjes en prullenbakken bij horen.  

- De meerderheid is van mening dat dit gebied zich, in tegenstelling tot de Ronde Hoep, leent 

voor recreatieve doeleinden. Het is hierbij wel van belang dat het niet gaat om grote en 

massa’s aantrekkende functies. Kleinschalige voorzieningen zouden passen.  

- De kleine meerderheid is van mening dat het voor boeren in zekere zin mogelijk moet zijn 

om recreatie aan te bieden als nevenactiviteit. Denk hierbij aan extensieve recreatie die past 

bij het gebied.  

- Er is geopperd om het woord historische toe te voegen aan de zin: “Toeristische benut door 

goede historische fiets- en vaarroutes en passende horeca”; 

- De kleine minderheid geeft aan het wenselijk te vinden dat dit punt verder wordt afgestemd 

met de Beschermers Amstelland.  

 

Deelgebied: de Ronde Hoep 
- De meerderheid kan zich vinden in het door ZKA geschetste plaatje; 

- De rust en behoud van het landelijke karakter is het allerbelangrijkste. 

- Veiligheid is met stip het belangrijkste aandachtspunt voor dit gebied.  



- Het autoluw maken om te veiligheid te verbeteren hoort daar bij. Handhandhaving van de 

beperkingen is belangrijk. Dit gebeurt onvoldoende. 

- Toevoegen van bebouwing wordt als ongewenst benoemd. De recent toegevoegde 

woningen waren niet volgens de smaak van de deelnemers.  

- Het grootste deel vindt dat agrarische bedrijven de mogelijkheid moeten krijgen om 

nevenactiviteiten te ontwikkelen. Maar ziet hier meer mogelijkheden voor in de Amstelscheg 

dan in de Ronde Hoep. Activiteiten moeten aansluiten bij het boeren leven, lokaal en 

ambachtelijk zijn.  

- Men is negatief over evenementen in de Ronde Hoep, met uitzondering van het zeer lokale 

evenement de Waverfeesten.  

- Over het wandelpad zijn de meningen verdeeld. Vrijwel iedereen geeft aan dat het mooi zou 

zijn als het bijzondere binnen gedeelte van de Ronde Hoep gedeeld kan worden met 

geïnteresseerden. Maar een regulier, openbaar wandelpad ziet men als risicovol. Maar 

exclusieve(re) excursies ziet een groot gedeelte zeker als interessante toevoeging aan het 

recreatief aanbod. 

- Deelnemers waren positief over het idee van het gemaal om een steiger te plaatsen, maar 

gaven ook aan dat andere faciliteiten voor watersport onwenselijk zijn.  

- Faciliteiten fietsers zijn gewenst 

 

Deelgebied: Ouderkerk aan de Amstel 
- De meerderheid kan zich vinden in het door ZKA geschetste plaatje; 

- De gezellige sfeer wordt mede bepaald door het beschermde dorpsgezicht. 

- In alle groepen kwamen faciliteiten voor waterrecreatie ter sprake: zoals aanlegplaatsen, 

haven, oplaadplekken, sloepverhuur, vaarroutes naar Amsterdam, een bootdienst. Verbeter 

de verbinding tussen het dorp de Amstel.  

- Gediscussieerd is over de toename van grote sloepen. Er moet nagedacht worden hoe 

Ouderkerk hier mee om wil gaan. Geopperd werd om bij aanlegplekken een maximumlengte  

van bijvoorbeeld 7 meter aan te houden. 

- Aanwezigen konden niet uit de voeten met de term cultuurtoerist, natuurtoerist of 

kwaliteitstoerist. Ook de term toerist vraagt om definiëring. Ook werd de vraag waarom 

Ouderkerk toeristen wil.  

- In de visie moet de link gelegd worden met de horeca aan de Amstelzijde. Dit is onderdeel 

van het dorp. Nagedacht moet worden hoe de beide zijden beter bij elkaar verbonden 

kunnen worden (zowel beleidsmatig als ruimtelijk).  

- Beth Haim ontbreekt in de visie 

- Bij het versterken van de identiteit is naast Beth Haim, de Burcht van het Heren van Amstel 

genoemd. Ook zijn de inwoners genoemd als belangrijke drager van de identiteit.  Net als de 

locatie midden in het Amstelland 

- Men mist aandacht voor de mogelijkheid van overtoerisme en regulerende maatregelen. 

- Concentratie van bezoekers is genoemd, zodat niet het hele dorp ‘van de bezoeker is’. 

Inwoners van het centrum geven aan dat zij liever het centrum voor inwoners behouden.  

- Met ziet bezoekers liever niet met auto’s of bussen komen. Het OV kan verbeterd worden. 

De snelbushalte is ver weg van het centrum. Voor de bezoekers die toch met de auto komen, 

moet voldoende parkeergelegenheid zijn, bijvoorbeeld in een parkeergarage.  

- De meningen over hotelmogelijkheden in Ouderkerk waren 50-50 verdeeld.  



- Voor detailhandel en horeca zagen de aanwezigen mogelijkheden voor uitbreiding. Doel moet 

zijn dat bezoekers langer blijven. Niet dat er meer bezoekers komen.  

Deelgebied: (Amsterdam-)Duivendrecht en De Nieuwe Kern 
- Er waren veel meningen over dit gebied. Inwoners van Ouderkerk vinden het moeilijk om iets 

te zeggen over Duivendrecht en omgeving. De een vindt het prima wat daar gaat gebeuren, 

de ander durft er geen uitspraken over te doen, weer een ander kent het gewoonweg niet. 

De inwoners uit Duivendrecht hebben vooral angst voor massatoerisme in het gebied. Met 

name laagwaardig toerisme.  

- Richt je op de eigen inwoner, die weet al niet wat er te doen is.  

- De binding tussen Duivendrecht en Ouderkerk is nu gering. Verbinden van de twee kernen is 

voor de een dan ook niet noodzakelijk, hoewel de ander het wel positief vindt om de 

verbinding tot stand te brengen. Ook voor recreatie in Amstelscheg en Ronde Hoep. In de 

Scheg ontmoet je elkaar, daar moet het recreatief aantrekkelijk zijn.   

- Verbindingen moeten met name op de eigen inwoner gericht zijn. En op langzaam verkeer: 

fietsen en varen. Leidt mensen langs tuinen, kerken. Betrek evt. de Weespertrekvaart.   

- Er is een plan voor het optimaliseren van fietspaden (verbinding Amsterdam-DNK); dit gebied 

moet daarin worden meegenomen.  

- Publiek dat moet komen: fietsers en kwalitatief hoogwaardig publiek. Dat zou wel goed zijn 

voor de middenstand. Mensen die echt voor D’drecht komen en niet voor Amsterdam.  

- Marketing duidelijk inzetten op juiste publiek. D’drecht heeft veel cultureel en historisch 

erfgoed; lang niet iedereen kent dit. Maak dat bekend.  

- Voorbeelden: Rijksstraatweg, kerken, boerderijen, industrieel erfgoed, Molenkade, 

Weespertrekvaart. Daar kan meer van gemaakt worden. 

- Station mag wel een sterkere positie innemen: het is de poort tot een groot gebied; Ouder-

Amstel heeft een station! Verbinding met de rest van de gemeente is er echter niet.  

- Hotelontwikkeling nabij het station: dwing af dat het kwalitatief goed is en het liefst 

kleinschalig, geen massa. Sommigen vinden dat voor zakelijk er wel grootschaliger 

ontwikkelingen mogen komen. Op zich lijkt deze plek logisch voor hotelontwikkeling.  

- Liever geen hotelontwikkelingen in cultureel erfgoed (bijv. kerk). Daar eerder echt op cultuur 

gericht (o.a. lezingen).  

- Sommigen denken dat hotelontwikkeling goed is voor middenstand, horeca in D’drecht. Het 

levert geld op waarmee andere ontwikkelingen gedaan kunnen worden.  

- Houding t.a.v. DNK: groen verdwijnt, meer verstening. Angst voor massaliteit; dat wil men 

niet. Behoud zoveel mogelijk groen. 
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Toelichting
Samenvatting
De Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Amsterdam-Amstelland 2020-
2025, ‘Veiligheid voor elkaar’, zet in op de ambitie om huiselijk geweld en 
kindermishandeling te voorkomen, te stoppen en duurzaam op te lossen. Uitvoering van 
deze ambitie betekent, in vergelijking met voorgaande jaren, dat de inzet meer gericht zal 
zijn op preventie en op vroeg signalering van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de ontwikkeling van 
de Regioaanpak en aandachtspunten mee te geven voor de uiteindelijke versie van de 
Regioaanpak 2020-2025, die in juni 2020 ter besluitvorming aan de raden wordt 
voorgelegd.
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1 Samenvatting 

Huiselijk geweld en kindermishandeling veroorzaken de meeste slachtoffers in 
ons land. Als regio Amsterdam-Amstelland vinden we dat onacceptabel. We 
vinden dat alle Amsterdam-Amstellanders recht hebben op een veilige plek. 
Alleen dan zijn inwoners in staat om zich te ontwikkelen, om mee te doen in 
samenleving, en hun eigen keuzes te maken - nu en in de toekomst. 

We zien dat het in de afgelopen jaren is gelukt om meer volwassenen, kinderen 
en gezinnen in onveilige situaties in beeld te krijgen, doordat met name de 
politie veel heeft gemeld bij Veilig Thuis. Dat is een gunstige ontwikkeling, maar 
we zien hierdoor ook hoe groot het probleem werkelijk is. We zien ook, dat 
huishoudens te lang in onveiligheid voortleven voordat ze hulp krijgen. Zo 
ontstaan er structurele patronen van geweld, die moeilijk te doorbreken zijn. De 
regioaanpak voor 2020-2025 richt zich zowel op het voorkomen als het stoppen 
van geweld. De aanpak bestaat uit drie niveaus waarop verandering 
noodzakelijk is: 

 
1. Zichtbaar, bespreekbaar en ieders verantwoordelijkheid. 
We starten een regionale beweging, gericht op het normaliseren van praten over veiligheid en 
handelen bij onveiligheid door onze inwoners. Want hoewel er meer aandacht is gekomen 
voor huiselijk geweld, wordt het onderwerp nog vaak vermeden en er is sprake van 
handelingsverlegenheid. Om dit taboe te doorbreken, moeten inwoners ervan overtuigd zijn 
dat geweld onacceptabel is, willen en durven handelen, weten hoe ze hierover kunnen praten, 
en moeten zij geen zorgen hebben over de mogelijke gevolgen of het vinden van 
ondersteuning. We vergroten daarom de kennis van inwoners over dit geweld, we zorgen voor 
dialoog en uitwisseling om de eigen verantwoordelijkheid voelbaar te maken, en we 
versterken de vaardigheden om in gesprek te gaan. Hierbij besteden we in het bijzonder 
aandacht aan traditionele en gender gerelateerde opvattingen die geweld in relaties en in de 
opvoeding in de hand werken, zoals vrouwenbesnijdenis, uithuwelijking of geweld tegen 
transgenders. Speerpunt 1 richt zich hoofdzakelijk op gedragsverandering bij de inwoners van 

De kring van professionals 
rond plegers en 

slachtoffers van geweld 

Professionals in direct 
contact met 
risicogroepen

Inwoners van Amsterdam-
Amstelland 
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Amsterdam-Amstelland, vanuit de gedachte dat wanneer inwoners eerder handelen, we 
(risico op) geweld eerder kunnen stoppen. 

2. Verantwoord ouderschap en veilige relaties  
Als ouders, kinderen of ouderen kwetsbaar zijn in een of meerdere opzichten, dan kan dat 
eerder leiden tot huiselijk geweld en kindermishandeling. We willen dit geweld voor zijn, door 
huishoudens in risicogroepen zo vroeg mogelijk te bereiken. Zo voorkomen we dat er geweld 
ontstaat of beginnend geweld zich voortzet en mogelijk over generaties wordt doorgegeven. 
Speerpunt 2 richt zich hoofdzakelijk op professionals met direct contact met risicogroepen.  
Dit zijn docenten in het onderwijs, GGZ-behandelaars, de huisarts, verloskundigen, de 
kinderopvang, wijkteams, en Hulp bij het Huishouden (in verband met ouderenmishandeling). 
We investeren extra in de focus op veiligheid bij deze professionals, omdat zij grote groepen 
inwoners zien en daarmee ook deze risicogroepen We stellen hen in staat om geweld voor te 
zijn met deskundige, cultureel sensitieve voorlichting en uitwisseling over veilig opvoeden en 
veilige relaties. En we stellen hen in staat risico’s tijdig te signaleren en bespreekbaar te 
maken, en effectief te handelen, zodat we (risico op) geweld eerder kunnen stoppen. We 
ondersteunen ze in het ontwikkelen van de vaardigheden en de moed die nodig zijn voor het 
aangaan van het gesprek en het zelf bieden van ondersteuning. We zorgen dat deze 
professionals extra inzet kunnen plegen bij belangrijke of risicovolle life events, zoals de 
geboorte van een baby, of bij conflictscheidingen. Tenslotte zorgen we dat aanvullende steun 
op maat in de wijk mogelijk is. Dat is nodig, omdat er in veel van deze gezinnen ook stress is 
over de bestaanszekerheden werk, inkomen en huisvesting. Zo kan een veilige situatie 
stabieler worden of snel worden hersteld, tegelijk met het verminderen van stress in het 
gezin. 

3. Geweld stoppen en structureel oplossen  
Wanneer kinderen of volwassenen duidelijk acuut of structureel onveilig zijn, moeten zij 
kunnen rekenen op één sluitend en integraal aanbod van de betrokken professionals om de 
veiligheid te herstellen en in stand te houden. Dit aanbod moet in de buurt laagdrempelig 
beschikbaar zijn, en direct kunnen worden geïntensiveerd met aanvullende zorg als dat nodig 
is. Verder moet de hulp pas stoppen als er structurele veiligheid is bereikt omdat de oorzaken 
zijn aangepakt. Zo doorbreken we cirkels van geweld binnen en tussen generaties. 
Dit doen we door dichtbij een stevige zorgstructuur neer te zetten, waarin professionals in de 
wijk samenwerken, en een gezamenlijke taal spreken op basis van de visie op gefaseerde, 
risicogestuurde zorg. Zo zorgen we ervoor dat huishoudens de heldere, effectieve hulp krijgen 
waar ze zelf ook vaak om vragen: één aanspreekpunt en één plan richting herstel van de 
veiligheid thuis. Speerpunt 3 richt zich op de professionals die betrokken zijn bij het gezin of 
huishouden op het moment dat er sprake is van geweld. De inzet is gericht op effectievere 
(systeemgerichte) ondersteuning. 
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2 Huiselijk geweld en 
kindermishandeling: de meeste 
slachtoffers in ons land 

Jaarlijks zijn er duizenden inwoners slachtoffer van huiselijk 
geweld en kindermishandeling in Amsterdam-Amstelland. We 
slagen er nog onvoldoende in om dit geweld te voorkomen 
en te stoppen. Dat is onacceptabel, vinden we als regio 
Amsterdam-Amstelland. Daarom komen we nu met deze 
Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor de 
periode 2020-2025. 

Geweld in duizenden huishoudens in onze regio 
De meest risicovolle plek voor het ontstaan van geweld tegen kinderen, 
volwassenen en ouderen is thuis. Maar 
ook op (sport)verenigingen, school, 
tehuizen kan geweld zich voor doen of 
zichtbaar worden. In het eerste halfjaar 
van 2019 zijn er bij Veilig Thuis al 5.738 
meldingen binnengekomen. Het 
overgrote deel hiervan bleek ernstig te 
zijn. 

De impact hiervan is immens. 
Slachtoffers en plegers worstelen met psychische, lichamelijke en economische 
gevolgen, waar ook de maatschappij als geheel de lasten van draagt. 
Bovendien dragen slachtoffers hun trauma’s vaak over op hun kinderen, zodat 
het probleem tot in volgende generaties doorwerkt. 

Het probleem is enorm ingewikkeld 
Met deze regioaanpak werken we verder aan een enorme uitdaging, want het 
probleem is complex. Het geweld speelt zich vaak af in de privésfeer, 
waardoor het moeilijk te bereiken is. Plegers en slachtoffers hebben bovendien 
een relatie en zijn meestal afhankelijk van elkaar. Niet zelden is ook het 
onderscheid tussen slachtoffer en pleger onduidelijk. Voor kinderen is het 
getuige zijn van huiselijk bovendien kindermishandeling; er is dus alle reden om 
het probleem systeemgericht aan te pakken.

Eerste halfjaar van 2019 
kwamen er 5.738 meldingen 
binnen bij Veilig Thuis. Het 
overgrote deel hiervan bleek 
ernstig te zijn.
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Vaak gaat het om meerdere problemen tegelijkertijd
Naast het geweld spelen er vrijwel altijd meer problemen. Hoe meer van deze 
risicofactoren aanwezig zijn, hoe groter de kans op langdurig huiselijk geweld of 
kindermishandeling: 

1. De pleger is in veel gevallen zelf ook slachtoffer geweest. 
2. Het komt veel voor dat de ouders worstelen met een fysieke of 

verstandelijke beperking, verslaving, trauma of andere psychische 
problemen. 

3. Geweld kan ontstaan uit onmacht vanwege gedragsproblemen van het 
kind. 

4. Onvoldoende bestaanszekerheden hebben kan aanleiding geven tot stress 
en daarmee geweld in de hand werken. Voorbeelden hiervan zijn 
schulden, werkloosheid of slechte huisvesting. 

5. Geweld kan ook ontstaan als het gezin of de familie de seksualiteit of 
gender van een gezinslid niet accepteert, bijvoorbeeld door culturele 
normen. 

  Huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland 

Kinderen 
 127.000 kinderen in Nederland zijn jaarlijks slachtoffer van mishandeling. 
 30% van deze kinderen wordt op meerdere manieren mishandeld. 
 De ouder is in 96% van de gevallen de pleger
 44% van deze plegers is zelf slachtoffer geweest.

Volwassenen 
 5,5% van alle Nederlandse volwassenen is de afgelopen 5 jaar minstens eenmaal slachtoffer 

geweest van fysiek, psychisch of seksueel geweld achter de voordeur. Dat zijn ruim 750.000 
volwassenen. 

 20% hiervan is herhaald geweld. Dit treft ongeveer 150.000 volwassenen.
 Dit is aanzienlijk meer dan het aantal andere geweldsmisdrijven in Nederland: in 2018 zijn 

er iets minder dan 97.000 geweldsmisdrijven geregistreerd.
 Het aantal volwassen LHBT-slachtoffers van huiselijk geweld door de partner of een 

familielid ligt 25% hoger dan bij heteroseksuele volwassenen. 
 Liefst 42% van de volwassen transgender personen heeft afgelopen jaar huiselijk geweld 

meegemaakt. 
 Cijfers over schadelijke traditionele praktijken zijn erg onbetrouwbaar. Wat we weten, dat 

het jaarlijks om minstens duizenden gevallen van huwelijksdwang, gedwongen achterlating 
en eergerelateerd geweld gaat. Naar schatting lopen 4.200 meisjes de komende 20 jaar risico 
op besnijdenis, en jaarlijks vinden minstens 250 kindhuwelijken in Nederland plaats.

Hele gezin  
 In 65% van de gezinnen die worden gemeld bij Veilig Thuis is sprake van zowel huiselijk 

geweld als kindermishandeling. 
 Gemiddeld overlijden er in Nederland 50 kinderen per jaar door kindermishandeling en 50 

volwassenen door (ex-)partnergeweld.
 Bij moord en doodslag van vrouwen is de (ex-)partner met 40% de belangrijkste pleger. 
 100.000 volwassenen en kinderen per jaar zijn slachtoffer van een vorm van seksueel 

geweld.

Ouderen 
 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld. 
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Aantallen voor de regio Amsterdam-Amstelland 
 
Het aantal meldingen is gestegen, vermoedelijk mede dankzij de verbeterde Meldcode. 

In het eerste halfjaar van 2019 zijn er 2.467 adviesvragen en 5.738 meldingen binnengekomen bij 
Veilig Thuis. Dat is een stijging met 32% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018 en een 
verdubbeling sinds 2015. Dit kan een gevolg zijn van de verbeterde Meldcode die per januari 2019 is 
geïmplementeerd. 

In absolute aantallen komen de meeste meldingen uit Amsterdam (4851). Per 1000 huishoudens 
komen de meeste meldingen uit Uithoorn en de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost in 
Amsterdam.

Meldingen komen bijna altijd van politie, wat betekent dat problemen nog lang niet altijd 
worden gezien of gemeld door andere professionals 

 Verreweg de meeste meldingen van huishoudens zonder kinderen komen van professionals. 
De overgrote meerderheid (93%) daarvan komt van politie.

 Van het aantal meldingen van huishoudens met kinderen komt 96% van professionals. 76% 
hiervan komt van de politie. 

 De overige professionals hebben in 2019 in verhouding wel vaker gemeld dan in de eerste 
helft van 2018. De meeste meldingen van deze professionals komen vanuit het 
basisonderwijs en het ziekenhuis. 

Als inwoners een melding doen, dan zijn dit familie en buren 

Dit is nu nog een heel klein aantal: minder dan 2%. Dit percentage geldt voor huishoudens met en 
zonder kinderen. 

Gezinnen komen pas laat in beeld: de situatie is dan al acuut en structureel 

Veilig Thuis beoordeelt bij elke melding de mate van onveiligheid: 
 Bij 75% van de meldingen blijkt sprake van acute en/of structurele onveiligheid. 
 Bij 8% is er geen sprake van onveiligheid maar zijn er wel duidelijke signalen van 

risicofactoren voor onveiligheid in de toekomst.

Opvolgen van een melding bij Veilig Thuis kost tijd en betekent niet altijd het einde van het 
geweld 

In te veel gezinnen gaat ook na een melding bij Veilig Thuis het geweld door. 
 Het Verwey-Jonker instituut becijferde dit voor Amsterdam op 55% na een periode van 2 

jaar (in gezinnen met kinderen). 
 Bij een derde van de meldingen bij Veilig Thuis gaat het om hermeldingen. 
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Conclusie: De aanpak is nog onvoldoende effectief, de inwoner merkt er nog 
te weinig van  

Met de regioaanpak 2016-2020 is ingezet op onder andere het inrichten van 
Veilig Thuis en de implementatie van de Meldcode. Deze aanpak heeft 
gezorgd voor een sterke toename van het aantal meldingen. 

Dat is een succes, maar de cijfers laten ook iets anders zien. De omvang van 
het probleem is enorm, en we slagen er nog onvoldoende in om geweld in huis 
te voorkomen. Als het geweld er is, grijpen we nog te vaak laat in. Het kost dan 
veel tijd en inspanning om hardnekkige patronen van geweld structureel te 
doorbreken, en het welzijn van betrokkenen te herstellen. Deze nieuwe aanpak 
is er dan ook op gericht om die hardnekkige patronen te doorbreken. 

Kortom: slachtoffers en plegers komen in Amsterdam-Amstelland vaker in 
beeld, maar niet eerder. Ze kunnen ook nog onvoldoende rekenen op tijdige 
en effectieve steun en bescherming. We hebben het systeem wel verbeterd, 
maar de inwoner merkt daar nog te weinig van.
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3 De ambitie: geen enkel kind, geen 
enkele volwassene krijgt meer te 
maken met geweld in huis

Onze ambitie is het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen 
van geweld in huis. 
Zodat iedereen in de regio Amsterdam-Amstelland zich thuis 
veilig voelt. Alleen dan zijn inwoners in staat om zich te 
ontwikkelen, om mee te doen in de samenleving, en hun 
eigen keuzes te maken - nu en in de toekomst. 
We bieden daarvoor passende ondersteuning, hulp of 
behandeling, bescherming en toezicht. Zo dichtbij, zo vroeg 
als mogelijk en zo lang als nodig.

Om onze ambitie waar te maken werken wij vanuit drie speerpunten: 

Speerpunt 1 

 Zichtbaar, bespreekbaar en ieders verantwoordelijkheid. We betrekken 
iedereen - van inwoners tot professionals - bij het oplossen van geweld in huis, door 
het bekender en beter bespreekbaar te maken. 

Speerpunt 2 

 Verantwoord ouderschap en veilige relaties. We voorkomen dat geweld 
ontstaat en we zorgen dat beginnend geweld zich niet doorzet, door te investeren in 
de kennis en vaardigheden van professionals die werken met risicogroepen. 

Speerpunt 3 

 Geweld stoppen en structureel oplossen. We zorgen ervoor dat geweld in huis zo 
snel mogelijk stopt met behulp van een stevige zorgstructuur. Hierdoor krijgen 
huishoudens toegang tot laagdrempelige hulp, die direct kan worden geïntensiveerd 
als dat nodig is. 

Verandering op drie niveaus
De speerpunten richten zich op drie groepen betrokkenen: de inwoners, de professionals met 
direct contact met risicogroepen en de professionals die zich inzetten om directe veiligheid te 
realiseren. Verandering op alle drie de niveaus is noodzakelijk om de ambitie te realiseren. De 
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drie groepen betrokkenen lopen dan ook in meer en mindere mate dwars door de drie 
speerpunten heen. 

We normaliseren het praten over en handelen bij vermoedens van geweld door de inwoners 
van Amsterdam-Amstelland. Daarvoor versterken we de overtuiging van onze inwoners dat 
geweld onacceptabel is, we versterken hun mogelijkheden om te handelen, en we nemen 
zorgen weg over mogelijke gevolgen of het vinden van ondersteuning. Alles inwoners, ook 
degenen die zelf niet betrokken zijn bij huiselijk geweld of kindermishandeling, gaan wat 
merken van speerpunt 1.  

Van professionals met direct contact met risicogroepen wordt gevraagd te handelen op het 
moment dat er sprake is of een groter risico of eerste signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Speerpunt 2 is gericht op het ondersteunen en versterken van deze 
professional, die werkzaam zijn op de vindplaatsen van deze gezinnen. Voor hen zijn 
hanteerbare, betrouwbare risicochecks nodig, meer mogelijkheden om informatie te verrijken 
en te delen, gespreksvaardigheden en effectieve methoden voor voorlichting en 
ondersteuning, en mogelijkheden voor een brede aanpak van stress in het gezin. 

Van de zorg- en veiligheidsprofessionals die samenwerken rondom huishoudens waarin het 
niet veilig is, verlangen we intensieve samenwerking op wijkniveau verlangd om samen 
geweld te stoppen. Omdat de problemen in deze gezinnen niet alleen ernstig maar ook heel 
divers zijn, ligt de nadruk bij dit speerpunt op een integrale, eenduidige aanpak, ook wanneer 
gedwongen hulp moet worden ingezet. Deze professionals krijgen nieuwe instrumenten zoals 
de vernieuwde tijdelijk huisverboden en het plegeraanbod. Deze professional staat centraal in 
speerpunt drie, maar is sterk afhankelijk van de inwoners en professionals die het geweld 
signaleren, en van een breed aanbod voor ondersteuning in de wijk. 

De kring van professionals 
rond plegers en slachtoffers 

van geweld 

Professionals in direct 
contact met risicogroepen

Inwoners van Amsterdam-
Amstelland 
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4 Speerpunt 1: Zichtbaar, 
bespreekbaar en ieders 
verantwoordelijkheid 

Praten over veiligheid en hulp aanbieden moet voor alle 
inwoners normaal worden. Dat geldt ook voor traditionele en 
gender-gerelateerde opvattingen over geweld in relaties of 
de opvoeding. We maken veiligheid achter de voordeur 
zichtbaar en bespreekbaar, en zorgen ervoor dat iedereen 
zich er verantwoordelijk voor voelt. 

Praten over veiligheid in huis normaliseren 
Met dit eerste speerpunt van de Regioaanpak brengen we een beweging op gang richting 
meer kennis, vaardigheden, en een cultuurverandering in het denken over veiligheid achter de 
voordeur. Hoewel er meer aandacht is gekomen voor huiselijk geweld, is een gesprek over 
veiligheid achter de voordeur nu niet vanzelfsprekend voor alle inwoners. Er is nog te veel 
sprake van een taboe. Als er geen zorgen zijn, is het vaak al een hele stap om een gewoon 
gesprek te beginnen over veiligheid in de opvoeding of in een relatie. En wie zich wel zorgen 
maakt, durft nog niet altijd de stap te zetten naar het gesprek hierover, we kunnen snel 
verstrikt raken in loyaliteiten jegens kind, ouders of collega’s. Veel volwassenen rondom de 
kinderen vermijden het onderwerp, er is sprake van handelingsverlegenheid (Vink, e.a., 2016). 
Daarnaast geven jongeren met geweldservaringen aan, dat zij zeer terughoudend zijn in het 
doorbreken van het zwijgen: ‘Je hangt immers niet je vuile was buiten’. 
Dit is ook terug te zien in het aantal meldingen bij Veilig Thuis: Buren, familie of andere 
volwassen rondom de kinderen melden nog altijd zeer weinig: minder dan 2%. We zien 
huiselijk geweld en kindermishandeling nog te vaak niet, of het probleem wordt goedgepraat. 
We weten echter uit de ervaringen van slachtoffers, dat iemand die hen wél heeft gezien en 
het wél heeft gehandeld, in iemands leven een fundamenteel verschil kan maken. In gesprek 
gaan kan de eerste stap zijn om ook het doorgeven van het geweld over generaties te 
doorbreken. 

Van achter de voordeur naar het gesprek in huis 
Dit eerste speerpunt is het resultaat van een evolutie: in voorgaande decennia werd het 
geweld eerst niet gezien of niet erkend. Toen dit wel gebeurde, kregen professionals niet, of 
alleen met erg veel moeite, een ‘voet tussen de deur’ in het belang van het kind of slachtoffer. 
Dit is nog steeds niet vanzelfsprekend, maar we vinden nu wel allemaal dat professionals een 
gesprek over veiligheid moeten kunnen voeren. Met dit speerpunt brengen we de volgende 
stap op gang: niet alleen de professional, maar elke inwoner kan en wil het gesprek over 
veiligheid in huis voeren. 
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Persoonlijk én samen 
Dit speerpunt vraagt om een uitwerking die inwoners persoonlijk raakt, maar tegelijk 
benadrukt dat we hier samen voor staan en elkaar kunnen helpen. 

 Persoonlijk: We werken met mensen en organisaties die het vertrouwen van 
inwoners al hebben. Dat zijn in elk geval ervaringsdeskundigen en zelforganisaties 
(vrouwen, migranten, ouderen, jongeren, LHBT-personen en vluchtelingen). Het 
vertrouwen van inwoners in deze mensen moeten we koesteren; het is het fundament 
voor dit speerpunt. Persoonlijk betekent ook, dat we in onze boodschappen en 
gesprekken cultureel sensitief zijn, aansluiten bij belangrijke levensgebeurtenissen, en 
herkenbare, toegankelijke taal gebruiken. En tenslotte betekent persoonlijk, dat we 
ons richten op specifieke groepen waarin traditionele schadelijke praktijken 
voorkomen. Alleen door deze persoonlijke invulling kunnen we ieders 
verantwoordelijkheid helpen groeien.  

 Samen: Om te benadrukken dat dit een gemeenschappelijk speerpunt is, kiezen we 
in de eerste plaats voor een herkenbare, eenduidige, pakkende boodschap in de 
gehele regio. Gemeenschappelijk betekent ook dat we echt iedereen betrekken: 
daarom veroordelen we het geweld altijd, maar nooit de persoon, en we reiken altijd 
andere, positieve mogelijkheden aan. We helpen inwoners en professionals de juiste 
woorden te kiezen, en we informeren hen in heldere taal over de  routes naar mensen 
die klaar staan om verdere hulp en steun te bieden. En tenslotte zorgen we voor 
gezamenlijkheid door projecten en acties binnen dit speerpunt samen te ontwikkelen, 
lokaal, met inwoners, ervaringsdeskundigen, zelforganisaties en kennisinstituten. 

4.1 Doelen: Deze situatie willen we realiseren in de 
regio Amsterdam-Amstelland: 

1. Kennis en bewustwording. Inwoners hebben meer kennis over huiselijk geweld en 
kindermishandeling, over de signalen en ook de gevolgen ervan. Ook weten inwoners 
dat veiligheid een recht is, en wat de routes naar advies en hulp zijn.

2. Overtuigingen en normen bespreekbaar. Er wordt over de signalen, gevolgen 
en rechten rond geweld achter de voordeur een open dialoog gevoerd, zodat ook de 
overtuigingen of denkbeelden van inwoners die dit geweld kunnen aanmoedigen of 
toestaan, worden geraakt. Zo versterken we in Amsterdam-Amstelland een breed 
draagvlak dat dit geweld onacceptabel is: in mijn stad, gemeente, buurt, 
(sport)vereniging, klas of familie is veiligheid de norm, en heeft geweld geen plek. En 
steeds meer inwoners voelen zich geroepen om bij signalen van huiselijk geweld het 
gesprek te beginnen en ondersteuning te bieden. Elk familielid, elke buur, vriend of 
vriendin, vrijwilliger, collega of clubgenoot, enzovoorts.

3. Handelingsbekwaamheid: Durven en kunnen praten. Hoe meer men zich 
verantwoordelijk voelt en hoe sterker men zich kan inleven in hoe een slachtoffer of 
pleger zich moeten voelen, des vanzelfsprekender het wordt om ook echt de stap te 
zetten. Meer mensen durven het gesprek over geweld in huis aan te gaan, door hun 
kennis, bewustwording en het draagvlak in de samenleving. Meer mensen weten ook 
hoe je dan je zorgen en vermoedens van geweld ter sprake brengt.  
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4. Vertrouwen door ontzorgen en faciliteren. We kunnen van inwoners wel 
verwachten dat zij het gesprek aangaan over veiligheid, maar niet dat zij altijd zelf de 
ondersteuning kunnen bieden die nodig is. Daarom is essentieel dat we inwoners 
ontzorgen en faciliteren: we zorgen dat de routes naar advies en aanvullende hulp 
duidelijk zijn. Inwoners  kunnen gemakkelijk vinden waar ze met hun vraag terecht 
kunnen, en worden snel bijgestaan. Hierdoor sterken we inwoners in hun overtuiging 
dat het nut heeft om het gesprek een volgende keer weer aan te gaan.

5. Aandacht voor specifieke groepen. Er is aandacht voor specifieke groepen 
(slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating, opsluiting, eergerelateerd geweld, 
mensenhandel, LHBT-personen en ouderen). Zij worden beter bereikt, op hun rechten 
gewezen en ondersteund.

Deze doelen gelden niet alleen voor de omstanders, maar ook voor (mogelijke) slachtoffers en 
plegers. Ook zij moeten worden gesterkt om hun situatie goed te beoordelen en om de stap 
te zetten naar het gesprek en eventuele hulp. 

4.2 Indicatoren: zo stellen we vast of we succesvol zijn1 

1. Meer meldingen van inwoners. Het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig 
Thuis afkomstig van inwoners neemt toe.

2. Daling in incidenten. Het aantal incidenten dat plaatsvindt voordat huiselijk 
geweld of kindermishandeling wordt gemeld, laat een structurele daling zien, bij alle 
vormen van geweld. 

3. Inwoners weten wat te doen. Inwoners van Amsterdam-Amstelland geven (in 
onderzoek) aan dat zij in staat zijn om (vermoedens van) huiselijk geweld en 
kindermishandeling adequaat bespreekbaar te maken, zowel met kinderen als met 
ouders/volwassenen. 

1 De indicatoren worden in de regioaanpak verder geconcretiseerd. 
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5 Speerpunt 2: Verantwoord 
ouderschap en veilige relaties 

We willen het geweld voor zijn, door huishoudens in 
risicogroepen zo vroeg mogelijk te bereiken. Zo voorkomen 
we dat er geweld ontstaat of beginnend geweld zich 
voortzet. Dit doen we door de focus op veiligheid te vergroten 
bij professionals met wie deze kwetsbare ouders, kinderen en 
ouderen in contact komen. We stellen ze in staat om (meer) 
deskundige voorlichting over veiligheid te geven, en bij risico’s 
tijdig en met overtuiging te reageren. We zorgen ook, dat 
deze professionals in de wijk beschikken over een breed 
aanbod voor aanvullende ondersteuning van deze 
huishoudens . Zo kunnen gezinsstress, persoonlijke stress en 
stress rond opvoeden en verzorgen vroeg worden verminderd.  

Volwassenen en gezinnen uit de gevarenzone 
Meldingen bij Veilig Thuis komen nu nog vooral van de politie (76%). Dat laat 
zien dat de mogelijkheden van andere publieke professionals om risico’s op 
geweld eerder te signaleren en daarbij ondersteuning te bieden, nog niet altijd 
worden benut. 

Professionals getraind om te signaleren en handelen  
Veel kinderen en volwassenen in risicogroepen komen al in aanraking met 
meerdere publieke professionals: verloskundigen, kinderdagopvang, 
leerkrachten, psychologen, wijkagenten of medewerkers van de thuiszorg en 
wijkteams. Alle contactmomenten die deze beroepsgroepen met een gezin 
hebben, kunnen waardevol zijn in het voorkomen dat er geweld ontstaat, of 
dat beginnend geweld zich voortzet. Dit speerpunt heeft als doel dat 
professionals in staat zijn om huishoudens in de gevarenzone hun veilige 
thuissituaties te laten behouden en kunnen herstellen, waardoor de kans op 
huiselijk geweld afneemt. Een focus op veiligheid is daarbij nodig, omdat uit de 
praktijk blijkt dat hulp veelal gericht is op de onderliggende problematiek, zoals 
verslaving, psychische problemen of relatieproblemen. Professionals vragen 
lang niet altijd naar de veiligheid van de kinderen of volwassenen het gezin. 

Risicofactoren die een voorloper kunnen zijn van geweld 
Als inwoners kwetsbaar zijn in een of meerdere opzichten, dan kan dat leiden 
tot huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Deze kwetsbaarheid maakt het moeilijker om op een veilige, verantwoorde 
manier relaties aan te gaan en vast te houden met je partner, je baby of kind, 
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of bijvoorbeeld een oudere waar je voor zorgt. Ook kan kwetsbaarheid eraan 
bijdragen dat iemand sneller zelf slachtoffer wordt van geweld. 

Op wie moeten we ons richten? Onderzoek2 laat zien, dat de volgende 
factoren bij volwassenen een gemiddelde tot hoge voorspellende waarde 
hebben op het ontstaan en snel verergeren van kindermishandeling en/of 
huiselijk geweld:  

1. Kwetsbare ouders: 
o Ouders met psychische en psychiatrische problematiek, zoals depressie en 

angststoornissen. De aandacht moet hierbij vooral uitgaan naar ouders die 
zelf kindermishandeling in de jeugd hebben meegemaakt en/of getuige waren 
van partnergeweld.  

o Ouders met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). 
o Ouders met drugs- of alcoholmisbruik.
o Ouders met conflicten tijdens de zwangerschap en/of een ongewenste 

zwangerschap. 
o Ouders met jonge kinderen (tot 3 jaar), vooral als zij zelf ook nog een jonge 

leeftijd hebben. 
o Ouders die veel problemen zien bij kun kinderen en/of het gebruik van fysieke 

straf niet afwijzen.
2. Kwetsbare kinderen: met een beperking (bijvoorbeeld een LVB), een zwakke 

gezondheid, of gebrekkige sociale vaardigheden. 
3. Gezinnen met veel conflicten, in het bijzonder een complexe scheiding en 

gezinnen waarin beide ouders bij conflicten agressief kunnen reageren. 
4. Kwetsbare ouderen: vooral ouderen met een slechte gezondheid of 

hulpbehoevende ouderen. 

Als er in deze gezinnen nog meer stress is over de bestaanszekerheden werk, inkomen 
en huisvesting, komen zij nog gemakkelijker in de gevarenzone terecht. Zo blijkt uit 
onderzoek van het Verwey Jonker Instituut dat van de volwassenen die worden geholpen door 
Veilig Thuis 42% werkloos is (in de hele landelijke populatie is dit 4,5%). Het gezinsinkomen is 
bij 51% van de huishoudens lager dan € 1500 per maand.  Dit wil niet zeggen dat werkloosheid 
of een laag inkomen huiselijk geweld en kindermishandeling veroorzaken. Het betekent wel 
dat veel huishoudens waarin geweld ontstaat, gebukt gaan onder allerlei vormen van stress. 
Wanneer dit samengaat met een slecht of ontbrekende steunend netwerk, groeit daarmee de 
kans op geweld in huis. 

We ondersteunen in Speerpunt 2 deze gezinnen en huishoudens via de 
professionals die hen vroegtijdig kunnen bereiken en steun kunnen bieden:

1. GGZ-professionals
2. Kinderopvang en onderwijs
3. Huisartsen
4. Wijkteams en Jeugdgezondheidszorg
5. Ouderenzorg

2 NJI 2018, Movisie 2019
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5.1 Doelen: deze situatie willen we realiseren in de 
regio Amsterdam-Amstelland 

1. Iedereen dezelfde visie. Slachtoffers, plegers en andere betrokkenen kunnen 
rekenen op een gedeelde visie bij professionals. Zo werkt iedereen volgens dezelfde 
inzichten over wat er nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling te 
voorkomen of vroegtijdig te keren. De visie van risicogestuurde zorg (Van Arum en 
Vögtlander3) is hierbij leidend. De visie wordt gedeeld door alle professionals die 
beroepsmatig veel contact hebben met deze risicogroepen.

2. Alerte professionals. Slachtoffers, plegers en mensen in risicogroepen kunnen 
rekenen op professionals die signalen van geweld tijdig signaleren. Zij maken gebruik 
van de verbeterde Meldcode en de kindcheck. 

3. Getraind om te handelen. Meer beroepskrachten zijn erin getraind om 
veiligheidseducatie aan te bieden en te reageren op risicosignalen bij deze gezinnen. 
Zij zijn in staat dat op een cultuursensitieve manier te doen. Deze beroepskrachten 
kunnen op de volgende manieren bijdragen:  

o Geweld vóór zijn, door inwoners in deze risicogroepen te wijzen op 
signalen van (toekomstig) geweld en hierbij veiligheidseducatie aan te 
bieden. 

o Geweld tijdig signaleren en steun aanbieden. Professionals kunnen 
durven hierover het gesprek aan te gaan om zo een compleet en duidelijk 
beeld van de situatie te krijgen, en zelf met het gezin afspraken te maken over 
veiligheid. Zij wijzen gezinnen op hun rechten, en op hun mogelijkheden voor 
advies en ondersteuning, helpen de gezinnen bij het vinden van passende 
ondersteuning, en/of melden het gezin aan bij Veilig Thuis. 

o Extra inzet plegen bij belangrijke of risicovolle life events, zoals de 
geboorte van een baby, of bij conflictscheidingen.

4. Sneller een aanpak op maat. De informatie die professionals nodig hebben, is 
voor hen allemaal beschikbaar en sluitend, doordat de individuele organisaties 
beschikken over een adequate zorgstructuur. Voor een compleet beeld zijn ook 
checks op kinderen, ouderschap en trauma breed ingevoerd. Voor (mogelijke) 
slachtoffers en plegers betekent dit, dat zij sneller duidelijkheid hebben over wat voor 
hen de aanpak op maat moet zijn.

5. Centrale rol voor wijkteams4. De wijkteams (inclusief jeugdgezondheidszorg) 
hebben een sleutelrol naar de professionals in de GGZ, kinderopvang en onderwijs, 
huisartsen en ouderenzorg in dezelfde wijk. Zij beschikken over extra deskundigheid 
over risicofactoren, ondersteuning bij verschillende vormen van geweld, en kunnen op 
maat zelf ondersteuning bieden bij werk, inkomen en huisvesting. Zij ondersteunen 
ook bij de inzet van informele netwerken en zelforganisaties in de buurt ondersteunen 
of kunnen verwijzen naar aanvullende specialisten.

3 Zie hiervoor de afbeelding onder speerpunt 3
4 Onder wijkteams verstaan we de diverse lokale teams in de regiogemeenten. In de gemeente Amsterdam bedoelen we hiermee 
vanaf 2021 het Ouder en Kind Team en het Buurtteam. 
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5.2 Indicatoren: zo stellen we vast of we succesvol zijn5 

 Vertrouwen en ondersteuning voor professionals. In 2025 geven professionals die 
werken met de verbeterde Meldcode (in focusgroepen) aan, dat zij met vertrouwen en 
met voldoende ondersteuning huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar 
kunnen maken. Ook geven ze aan dat zij kunnen bijdragen aan het voorkomen en 
terugdringen ervan.

 Meer meldingen door publieke professionals. Het aantal adviesvragen en 
meldingen bij Veilig Thuis afkomstig van professionals die niet bij de politie werken neemt 
toe.

 Daling in incidenten. Het aantal incidenten dat plaatsvindt voordat huiselijk geweld of 
kindermishandeling wordt gemeld, laat een structurele daling zien, bij alle vormen van 
geweld. 

 Sluitend informatiesysteem. Professionals geven (in focusgroepen) aan dat er meer en 
in een eerder stadium gebruik wordt gemaakt van elkaars informatie op het moment dat 
er sprake is van onveiligheid. 

5 De indicatoren worden in de regioaanpak verder geoperationaliseerd.
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6 Speerpunt 3: Geweld stoppen en 
structureel oplossen 

Als kinderen of volwassenen onveilig zijn, dan moeten zij 
kunnen rekenen op professionals die direct met hen, én met 
elkaar samenwerken om de situatie veilig te maken en te 
houden. Dit klinkt als een open deur, maar dat is het in de 
praktijk nog niet. Dat blijkt uit de terugblik op escalaties van 
geweld met een dodelijke afloop, uit de lange tijd die het kost 
om het geweld te stoppen, en uit de hoge mate waarin 
geweld van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ook 
de ouders en kinderen zelf vragen hier voortdurend om: werk 
meer samen met elkaar. Creëer overzicht. Spreek met één 
stem.

Snel handelen en samenwerken op wijkniveau 
Kinderen of volwassenen van wie duidelijk is dat zij acuut of structureel onveilig 
zijn, moeten kunnen rekenen op één sluitend en integraal aanbod om de 
veiligheid te herstellen en in stand te houden. Dit aanbod moet in de buurt 
laagdrempelig in de wijk beschikbaar zijn, en direct kunnen worden 
geïntensiveerd als dat nodig blijkt. De snelheid is van belang omdat we uit 
onderzoek weten dat wanneer er tijd zit tussen de crisis en het aanbod van de 
hulpverlening, betrokkenen de neiging hebben de crisissituatie te 
bagatelliseren en hulp minder vaak accepteren (Van den Broek, 2015). Het is 
daarom van belang dat deze twee handelingen elkaar snel opvolgen. Verder 
is het cruciaal dat de hulp pas stopt als er structurele veiligheid is bereikt omdat 
de oorzaken zijn aangepakt. Zo doorbreken we cirkels van geweld binnen en 
tussen generaties. 

Tijdens behandeling neemt geweld af, maar stopt niet 
Het stoppen van geweld is het belangrijkste preventieve instrument tegen 
intergenerationele overdracht. Afname van geweld leidt direct tot meer 
sociaal-emotionele veiligheid bij kinderen en minder traumaklachten (Tierolf, 
e.a. 2014, 2019). Het stoppen van geweld zou de voornaamste prioriteit 
moeten zijn, maar dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Op dit moment, zo 
blijkt uit onderzoek, neemt geweld in het gezin gedurende anderhalf jaar wel 
af, maar lukt het in geen enkel gezin om het geweld daadwerkelijk te stoppen. 
Verklaringen hiervoor zijn tweeledig: enerzijds is het voor ouders moeilijk om te 
melden, uit de angst dat kinderen uit huis worden geplaatst (zie ook speerpunt 
1). Ook hebben ouders de neiging het geweld te bagatelliseren. Anderzijds 
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blijkt het voor professionals vaak moeilijk om het thema aan de orde te stellen 
(zie ook speerpunt 2). Hier ligt dan ook een belangrijke ontwikkelopgave. 

Veiligheid herstellen en oorzaken aanpakken 
Het uiteindelijke doel is het geweld in gezinnen of in relaties structureel op te 
lossen en sterk laten afnemen. Een recent ontwikkelde en breed gedragen visie 
op de aanpak van onveiligheid luidt: eerst samenwerking voor directe 
veiligheid en dan samenwerking voor structurele veiligheid en herstel door risico 
gestuurde zorg6. Deze visie (zie afbeelding) geeft richting om de overdracht 
van geweld te doorbreken en helpt professionals in hun samenwerking, 
onderling en met de betrokkenen zelf. Vanuit samenwerking wordt er 
gefaseerd een sluitend aanbod ingezet, gericht op zowel het korte als en 
lange-termijnperspectief op herstel en een leven zonder geweld. In deze visie 
heeft ook de pleger van huiselijk geweld en kindermishandeling een duidelijke 
plek.
Zo zorgen professionals en betrokkenen voor een structurele oplossing.. Alleen 
met structurele oplossingen kunnen we het percentage hermeldingen 
terugdringen. 

6.1 Doelen: deze situatie willen we realiseren in de 
regio Amsterdam-Amstelland 

1. Samen volgens één visie. Alle organisaties werken vanuit de overtuiging en 
wetenschap dat geweld pas écht gekeerd kan worden door samen te werken, met 
elkaar en met het gezin en hun netwerk. De professionals uit jeugd- en volwassenzorg 

6 Vögtlander, L. & van Arum, S. (2016): Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde 
zorg. VNG & GGD GHOR Nederland.
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én strafrecht werken systeemgericht samen met partners in de wijk. Iedereen werkt 
volgens de visie eerst samen voor veiligheid, dan voor risicogestuurde zorg en 
beheerst hierdoor een gezamenlijke taal (zie afbeelding). Onderdeel hiervan is de 
systeemhulp. We weten dat hulpverlening aan één persoon zelden effectief is. Om 
patronen van geweld te doorbreken moet er hulp zijn aan het hele huishouden. Dit 
noemen we systeemgericht werken, waar we onder verstaan: samen om een 
huishouden (met of zonder kinderen) werken. Immers ook getuige zijn bij huiselijk 
geweld is een vorm van mishandeling. Er wordt ook standaard gesproken met de 
kinderen. 

2. De aanpak van het geweld nabij en toegankelijk. Er is een laagdrempelig 
aanbod in elke buurt, waar mensen terecht kunnen voor een luisterend oor of een 
goed advies over veiligheid. De organisatie van dit aanbod ligt bij de wijkteams, die 
daarbij samenwerken met de sociale basis en specialisten.

3. Aanvullende zorg vanuit de volwassen GGZ. In het kader van de systeemhulp 
kan het noodzakelijk zijn om volwassen GGZ in te zetten. Alleen jeugdhulp inzetten 
voor de kinderen is niet effectief als er geen behandeling voor ouders wordt ingezet. 
Dit speelt met name bij ouders, die moeilijk te motiveren zijn voor hulp (bijv. via de 
huisarts). 

Voor de gezinnen bij de lokale team en gecertifieerde instellingen is de volgende 
samenwerking van belang:
o Consult en advies met expertise in risicovol ouderschap, voor gezinnen waarbij de 

problematiek van ouders de veiligheid en ontwikkeling van kinderen belemmert. 
o ‘Hands on’, outreachende vGGZ professionals vanuit de basis GGZ die kunnen 

aansluiten bij gesprekken van lokale teams en de GI met deze ouders en zo nodig 
mee gaan op gesprek bij de ouders thuis.

o Gezamenlijke, integrale gezinsaanpak bij complexe gezinnen met GGZ-
problematiek bij ouders, waarbij zowel de vGGZ als lokale teams of GI en 
specialistische jeugdhulp betrokken zijn. 

o Samenwerken en inzet vanuit vGGZ in pilots waarbij gezinsaanpak ontwikkeld/ 
uitgevoerd wordt, o.a. Innovatieve psychiatrie, Blijvend Veilig, Familiekracht door 
de Opvoedpoli en Altra, Jeugdspecialist in de wijk. 

4. Aanvullende zorg van specialisten op wijkniveau in 1 veiligheidsteam. 
Er zijn specialisten in veiligheid beschikbaar en dichtbij als er sprake is van 
(vermoedens van) acuut of structureel geweld. Partijen als de gecertificeerde 
instellingen, Veilig Thuis, Blijf Groep en Raad voor de Kinderbescherming werken 
samen in de pilot Blijvend Veilig aan effectieve jeugdbescherming die voor ouders 
transparant is. Professionals begeleiden 50 huishoudens (vooral met kinderen) en 
ontwikkelen aan de hand daarvan een proces waarin niet meer ná elkaar met sámen 
wordt gewerkt om en met het gezin. Wijkteams en Blijvend Veilig werken samen uit 
hoe, wanneer en voor welke huishoudens de veiligheidspartijen aansluiten bij de 
lokale teams in de wijk. Binnen de samenwerking wordt ook gekeken naar de 
verschillende rollen binnen de samenwerking. Informele ondersteuners en 
ervaringsdeskundigen krijgen een grotere rol in de aanpak.
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5. Traumaverwerking. Het verwerken van trauma's is essentieel bij het aangaan van 
gezonde relaties. Veel slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling 
kampen met trauma's. Opgroeien met een verkeerd voorbeeld leidt ook vaak tot 
patronen die zich herhalen bij de volgende generatie. In de regio zal meer en sneller 
traumahulp ingezet worden.

6. Huisverbod. De inzet van Tijdelijke Huisverboden vanuit hulpinstanties is 
doorontwikkeld. We kijken naar de effectiviteit van de tijdelijke huisverboden en de 
wijze waarop we dit instrument al in een eerder stadium kunnen inzetten om verdere 
escalatie te voorkomen, hierbij wordt eveneens gekeken naar de mogelijkheden die er 
zijn om de achterblijver te verplichten tot medewerking aan hulp. 

7. Interventies beschikbaar voor slachtoffer en pleger. Ook meer 
specialistische hulp voor slachtoffers, zoals traumabehandeling, is snel lokaal 
beschikbaar. Dat geldt ook voor interventies voor plegers van huiselijk geweld. Ze zijn 
onderdeel van de gezamenlijke systeemgerichte aanpak.

8. Escalatie van complexe en weerbarstige casuïstiek. Het is mogelijk om bij 
stagnatie van zeer complexe, herhaalde, ‘vastgelopen’ casuïstiek te escaleren. 
Daarvoor wordt de werkwijze MDA++ regionaal ingevoerd. Deze casuïstiek wordt ook 
gebruikt om systeemfouten aan te pakken op bestuurlijk niveau.  Indicatoren: zo 
stellen we vast of we succesvol zijn7 

 Stijging in structurele veiligheid. We meten het succes in de eerste plaats aan de hand 
van meldingen die binnenkomen bij Veilig Thuis. De aanpak is een succes als er ten 
opzichte van voorgaande jaren bij een groter aandeel van de gevallen binnen 2 jaar sprake 
is van structurele veiligheid, en geen recidive. In de overige gevallen is wel altijd de 
acute/directe veiligheid gerealiseerd.

7 De indicatoren worden in de regioaanpak verder geoperationaliseerd. 

Pilot Blijvend Veilig (Effectieve Jeugdbescherming)

Blijvend Veilig is een landelijke pilot van een werkwijze die huishoudens in onveiligheid 
effectievere hulp biedt, zonder overbodige stappen en wisselingen van professionals. 
Een team van medewerkers van Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, de Raad voor 
de Kinderbescherming, Samen DOEN (een wijkteam voor multiproblematiek) en de Blijf 
Groep ontwikkelt deze methode aan de hand van casuïstiek. 
Alle expertise, bevoegdheden en dossiers zijn in dit team gebundeld. Gezinnen hoeven 
nog maar op één plek hun verhaal te doen aan één begeleider, die met hen één plan 
maakt en ook betrokken blijft. Zo ontstaat er ten eerste sneller een veilige situatie in de 
huishoudens en ten tweede een besparing op personeelscapaciteit. 
Als het succes van deze methode is aangetoond, volgt brede invoering. De opbrengsten 
worden afgestemd met het Rijk en kunnen leiden tot aanpassingen in de wettelijke 
kaders voor jeugdbescherming en de aanpak van huiselijk geweld. 
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 Genoeg gekwalificeerde professionals. In iedere gemeente werken 
gekwalificeerde professionals die in staat zijn om met elkaar samen te werken op basis 
van de methodiek risicogestuurde zorg. 

 Professionals omarmen de nieuwe aanpak. We meten de bevindingen van 
professionals die werken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In 
2025 geeft het merendeel van de professionals (in onderzoek) aan tevreden te zijn over de 
aanpak en te beschikken over voldoende effectieve instrumenten om huiselijk geweld en 
kindermishandeling (structureel) te stoppen.  

 Tijdelijke Huisverboden. Het aantal tijdelijk huisverboden vanuit hulporganisaties 
neemt verhoudingsgewijs toe.  
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Hoofdlijnen Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Amsterdam-Amstelland 
2020-2025. Veiligheid voor elkaar. Ambitie en speerpunten.

Hierbij krijgt uw commissie ter bespreking aangeboden:
De Hoofdlijnen Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Amsterdam-
Amstelland 2020-2025, ‘Veiligheid voor elkaar’.
U wordt in een vroeg stadium in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van de 
ontwikkeling van de Regioaanpak en aandachtspunten mee te geven voor de 
uiteindelijke versie van de Regioaanpak 2020-2025, die in juni 2020 ter besluitvorming 
aan de raden wordt voorgelegd.

De Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling betreft een wettelijke 
verplichting waaraan invulling wordt gegeven vanuit de Gemeenschappelijke Regeling 
(GR) GGD Amsterdam-Amstelland / Veilig Thuis. In deze GR zijn de deelnemende 
gemeenten Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Diemen, Ouder-Amstel en Uithoorn.

De Regioaanpak 2020-2025, ‘Veiligheid voor elkaar’, is de opvolger van de huidige 
Regioaanpak 2015-2020, ‘Op weg naar duurzame veiligheid’,
De voorliggende Hoofdlijnen (ambitie en speerpunten) van de Regioaanpak 2020-2025 
zijn het resultaat van een intensief traject dat met uitvoeringsorganisaties, 
cliëntenvertegenwoordigers en Amsterdam en de Amstelland gemeenten is doorlopen. 
Door middel van diverse sessies zijn ideeën, knelpunten en wensen opgehaald en 
geclusterd tot een gezamenlijke ambitie en speerpunten.

De Regioaanpak 2020-2025 zet in op de ambitie om huiselijk geweld en 
kindermishandeling te voorkomen, te stoppen en duurzaam op te lossen. Uitvoering 
van deze ambitie betekent, in vergelijking met voorgaande jaren, dat de inzet meer 
gericht zal zijn op preventie en vroeg signalering van huiselijk geweld en 
kindermishandeling.
In de afgelopen jaren lag de nadruk op het inrichten van de organisatie Veilig Thuis, de 
bekendheid en het gebruik van de Meldcode. In de Regioaanpak 2020-2025 wordt 
meer ingezet op het investeren in een preventieve aanpak én op het investeren in een 
stevige zorgstructuur.

Toelichting bij de Hoofdlijnen Regioaanpak 2020-2025
De ambitie. De ambitie is gericht op het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen van 
geweld in huis, zodat iedereen  in Amsterdam-Amstelland zich thuis veilig voelt. Alleen 
dan zijn inwoners in staat om zich te ontwikkelen, om mee te doen in de samenleving 
en hun eigen keuzes te maken, nu en in de toekomst. 
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Daarvoor is passende ondersteuning nodig, hulp of behandeling, bescherming en 
toezicht. Zo dichtbij en zo vroeg als mogelijk en zo lang als nodig.
De speerpunten. De ambitie is vertaald naar drie speerpunten, waarbij de eerste twee 
speerpunten de preventieve aanpak beschrijven en het derde speerpunt zich richt op 
de inrichting van een stevige zorgstructuur.

 Speerpunt 1. Zichtbaar, bespreekbaar en ieders verantwoordelijkheid.
Praten over veiligheid en hulp aanbieden moet voor alle inwoners normaal 
worden. We maken veiligheid achter de voordeur zichtbaar en bespreekbaar en 
zorgen ervoor dat iedereen zich verantwoordelijk voelt.

 Speerpunt 2. Verantwoord ouderschap en veilige relaties.
We voorkomen dat geweld ontstaat en we zorgen dat beginnend geweld zich 
niet doorzet. Dit door te investeren in de kennis en vaardigheden van 
professionals die werken met risicogroepen.

 Speerpunt 3. Geweld stoppen en structureel oplossen.
We zorgen ervoor dat geweld in huis zo snel mogelijk stopt met behulp van een 
stevige zorgstructuur. Hierdoor krijgen huishoudens toegang tot laagdrempelige 
hulp, die direct kan worden geïntensiveerd als dat nodig is.

Vragen aan de commissie Burger en Bestuur: 
 Kunt u zich vinden in de ambitie en speerpunten van de Regioaanpak?
 Zijn er aandachtspunten die u wilt meegeven bij de verdere uitwerking van de 

Regioaanpak 2020-2025?

Bijlage:
Hoofdlijnen Regioaanpak huiselijk geweld en kindermishandeling Amsterdam-
Amstelland 2020-2025. Veiligheid voor elkaar. Ambitie en speerpunten.
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1 Samenvatting 

Huiselijk geweld en kindermishandeling veroorzaken de meeste slachtoffers in 
ons land. Als regio Amsterdam-Amstelland vinden we dat onacceptabel. We 
vinden dat alle Amsterdam-Amstellanders recht hebben op een veilige plek. 
Alleen dan zijn inwoners in staat om zich te ontwikkelen, om mee te doen in 
samenleving, en hun eigen keuzes te maken - nu en in de toekomst. 

We zien dat het in de afgelopen jaren is gelukt om meer volwassenen, kinderen 
en gezinnen in onveilige situaties in beeld te krijgen, doordat met name de 
politie veel heeft gemeld bij Veilig Thuis. Dat is een gunstige ontwikkeling, maar 
we zien hierdoor ook hoe groot het probleem werkelijk is. We zien ook, dat 
huishoudens te lang in onveiligheid voortleven voordat ze hulp krijgen. Zo 
ontstaan er structurele patronen van geweld, die moeilijk te doorbreken zijn. De 
regioaanpak voor 2020-2025 richt zich zowel op het voorkomen als het stoppen 
van geweld. De aanpak bestaat uit drie niveaus waarop verandering 
noodzakelijk is: 

 
1. Zichtbaar, bespreekbaar en ieders verantwoordelijkheid. 
We starten een regionale beweging, gericht op het normaliseren van praten over veiligheid en 
handelen bij onveiligheid door onze inwoners. Want hoewel er meer aandacht is gekomen 
voor huiselijk geweld, wordt het onderwerp nog vaak vermeden en er is sprake van 
handelingsverlegenheid. Om dit taboe te doorbreken, moeten inwoners ervan overtuigd zijn 
dat geweld onacceptabel is, willen en durven handelen, weten hoe ze hierover kunnen praten, 
en moeten zij geen zorgen hebben over de mogelijke gevolgen of het vinden van 
ondersteuning. We vergroten daarom de kennis van inwoners over dit geweld, we zorgen voor 
dialoog en uitwisseling om de eigen verantwoordelijkheid voelbaar te maken, en we 
versterken de vaardigheden om in gesprek te gaan. Hierbij besteden we in het bijzonder 
aandacht aan traditionele en gender gerelateerde opvattingen die geweld in relaties en in de 
opvoeding in de hand werken, zoals vrouwenbesnijdenis, uithuwelijking of geweld tegen 
transgenders. Speerpunt 1 richt zich hoofdzakelijk op gedragsverandering bij de inwoners van 

De kring van professionals 
rond plegers en 

slachtoffers van geweld 

Professionals in direct 
contact met 
risicogroepen

Inwoners van Amsterdam-
Amstelland 
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Amsterdam-Amstelland, vanuit de gedachte dat wanneer inwoners eerder handelen, we 
(risico op) geweld eerder kunnen stoppen. 

2. Verantwoord ouderschap en veilige relaties  
Als ouders, kinderen of ouderen kwetsbaar zijn in een of meerdere opzichten, dan kan dat 
eerder leiden tot huiselijk geweld en kindermishandeling. We willen dit geweld voor zijn, door 
huishoudens in risicogroepen zo vroeg mogelijk te bereiken. Zo voorkomen we dat er geweld 
ontstaat of beginnend geweld zich voortzet en mogelijk over generaties wordt doorgegeven. 
Speerpunt 2 richt zich hoofdzakelijk op professionals met direct contact met risicogroepen.  
Dit zijn docenten in het onderwijs, GGZ-behandelaars, de huisarts, verloskundigen, de 
kinderopvang, wijkteams, en Hulp bij het Huishouden (in verband met ouderenmishandeling). 
We investeren extra in de focus op veiligheid bij deze professionals, omdat zij grote groepen 
inwoners zien en daarmee ook deze risicogroepen We stellen hen in staat om geweld voor te 
zijn met deskundige, cultureel sensitieve voorlichting en uitwisseling over veilig opvoeden en 
veilige relaties. En we stellen hen in staat risico’s tijdig te signaleren en bespreekbaar te 
maken, en effectief te handelen, zodat we (risico op) geweld eerder kunnen stoppen. We 
ondersteunen ze in het ontwikkelen van de vaardigheden en de moed die nodig zijn voor het 
aangaan van het gesprek en het zelf bieden van ondersteuning. We zorgen dat deze 
professionals extra inzet kunnen plegen bij belangrijke of risicovolle life events, zoals de 
geboorte van een baby, of bij conflictscheidingen. Tenslotte zorgen we dat aanvullende steun 
op maat in de wijk mogelijk is. Dat is nodig, omdat er in veel van deze gezinnen ook stress is 
over de bestaanszekerheden werk, inkomen en huisvesting. Zo kan een veilige situatie 
stabieler worden of snel worden hersteld, tegelijk met het verminderen van stress in het 
gezin. 

3. Geweld stoppen en structureel oplossen  
Wanneer kinderen of volwassenen duidelijk acuut of structureel onveilig zijn, moeten zij 
kunnen rekenen op één sluitend en integraal aanbod van de betrokken professionals om de 
veiligheid te herstellen en in stand te houden. Dit aanbod moet in de buurt laagdrempelig 
beschikbaar zijn, en direct kunnen worden geïntensiveerd met aanvullende zorg als dat nodig 
is. Verder moet de hulp pas stoppen als er structurele veiligheid is bereikt omdat de oorzaken 
zijn aangepakt. Zo doorbreken we cirkels van geweld binnen en tussen generaties. 
Dit doen we door dichtbij een stevige zorgstructuur neer te zetten, waarin professionals in de 
wijk samenwerken, en een gezamenlijke taal spreken op basis van de visie op gefaseerde, 
risicogestuurde zorg. Zo zorgen we ervoor dat huishoudens de heldere, effectieve hulp krijgen 
waar ze zelf ook vaak om vragen: één aanspreekpunt en één plan richting herstel van de 
veiligheid thuis. Speerpunt 3 richt zich op de professionals die betrokken zijn bij het gezin of 
huishouden op het moment dat er sprake is van geweld. De inzet is gericht op effectievere 
(systeemgerichte) ondersteuning. 
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2 Huiselijk geweld en 
kindermishandeling: de meeste 
slachtoffers in ons land 

Jaarlijks zijn er duizenden inwoners slachtoffer van huiselijk 
geweld en kindermishandeling in Amsterdam-Amstelland. We 
slagen er nog onvoldoende in om dit geweld te voorkomen 
en te stoppen. Dat is onacceptabel, vinden we als regio 
Amsterdam-Amstelland. Daarom komen we nu met deze 
Regioaanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling voor de 
periode 2020-2025. 

Geweld in duizenden huishoudens in onze regio 
De meest risicovolle plek voor het ontstaan van geweld tegen kinderen, 
volwassenen en ouderen is thuis. Maar 
ook op (sport)verenigingen, school, 
tehuizen kan geweld zich voor doen of 
zichtbaar worden. In het eerste halfjaar 
van 2019 zijn er bij Veilig Thuis al 5.738 
meldingen binnengekomen. Het 
overgrote deel hiervan bleek ernstig te 
zijn. 

De impact hiervan is immens. 
Slachtoffers en plegers worstelen met psychische, lichamelijke en economische 
gevolgen, waar ook de maatschappij als geheel de lasten van draagt. 
Bovendien dragen slachtoffers hun trauma’s vaak over op hun kinderen, zodat 
het probleem tot in volgende generaties doorwerkt. 

Het probleem is enorm ingewikkeld 
Met deze regioaanpak werken we verder aan een enorme uitdaging, want het 
probleem is complex. Het geweld speelt zich vaak af in de privésfeer, 
waardoor het moeilijk te bereiken is. Plegers en slachtoffers hebben bovendien 
een relatie en zijn meestal afhankelijk van elkaar. Niet zelden is ook het 
onderscheid tussen slachtoffer en pleger onduidelijk. Voor kinderen is het 
getuige zijn van huiselijk bovendien kindermishandeling; er is dus alle reden om 
het probleem systeemgericht aan te pakken.

Eerste halfjaar van 2019 
kwamen er 5.738 meldingen 
binnen bij Veilig Thuis. Het 
overgrote deel hiervan bleek 
ernstig te zijn.
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Vaak gaat het om meerdere problemen tegelijkertijd
Naast het geweld spelen er vrijwel altijd meer problemen. Hoe meer van deze 
risicofactoren aanwezig zijn, hoe groter de kans op langdurig huiselijk geweld of 
kindermishandeling: 

1. De pleger is in veel gevallen zelf ook slachtoffer geweest. 
2. Het komt veel voor dat de ouders worstelen met een fysieke of 

verstandelijke beperking, verslaving, trauma of andere psychische 
problemen. 

3. Geweld kan ontstaan uit onmacht vanwege gedragsproblemen van het 
kind. 

4. Onvoldoende bestaanszekerheden hebben kan aanleiding geven tot stress 
en daarmee geweld in de hand werken. Voorbeelden hiervan zijn 
schulden, werkloosheid of slechte huisvesting. 

5. Geweld kan ook ontstaan als het gezin of de familie de seksualiteit of 
gender van een gezinslid niet accepteert, bijvoorbeeld door culturele 
normen. 

  Huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland 

Kinderen 
 127.000 kinderen in Nederland zijn jaarlijks slachtoffer van mishandeling. 
 30% van deze kinderen wordt op meerdere manieren mishandeld. 
 De ouder is in 96% van de gevallen de pleger
 44% van deze plegers is zelf slachtoffer geweest.

Volwassenen 
 5,5% van alle Nederlandse volwassenen is de afgelopen 5 jaar minstens eenmaal slachtoffer 

geweest van fysiek, psychisch of seksueel geweld achter de voordeur. Dat zijn ruim 750.000 
volwassenen. 

 20% hiervan is herhaald geweld. Dit treft ongeveer 150.000 volwassenen.
 Dit is aanzienlijk meer dan het aantal andere geweldsmisdrijven in Nederland: in 2018 zijn 

er iets minder dan 97.000 geweldsmisdrijven geregistreerd.
 Het aantal volwassen LHBT-slachtoffers van huiselijk geweld door de partner of een 

familielid ligt 25% hoger dan bij heteroseksuele volwassenen. 
 Liefst 42% van de volwassen transgender personen heeft afgelopen jaar huiselijk geweld 

meegemaakt. 
 Cijfers over schadelijke traditionele praktijken zijn erg onbetrouwbaar. Wat we weten, dat 

het jaarlijks om minstens duizenden gevallen van huwelijksdwang, gedwongen achterlating 
en eergerelateerd geweld gaat. Naar schatting lopen 4.200 meisjes de komende 20 jaar risico 
op besnijdenis, en jaarlijks vinden minstens 250 kindhuwelijken in Nederland plaats.

Hele gezin  
 In 65% van de gezinnen die worden gemeld bij Veilig Thuis is sprake van zowel huiselijk 

geweld als kindermishandeling. 
 Gemiddeld overlijden er in Nederland 50 kinderen per jaar door kindermishandeling en 50 

volwassenen door (ex-)partnergeweld.
 Bij moord en doodslag van vrouwen is de (ex-)partner met 40% de belangrijkste pleger. 
 100.000 volwassenen en kinderen per jaar zijn slachtoffer van een vorm van seksueel 

geweld.

Ouderen 
 1 op de 20 ouderen wordt mishandeld. 
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Aantallen voor de regio Amsterdam-Amstelland 
 
Het aantal meldingen is gestegen, vermoedelijk mede dankzij de verbeterde Meldcode. 

In het eerste halfjaar van 2019 zijn er 2.467 adviesvragen en 5.738 meldingen binnengekomen bij 
Veilig Thuis. Dat is een stijging met 32% ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018 en een 
verdubbeling sinds 2015. Dit kan een gevolg zijn van de verbeterde Meldcode die per januari 2019 is 
geïmplementeerd. 

In absolute aantallen komen de meeste meldingen uit Amsterdam (4851). Per 1000 huishoudens 
komen de meeste meldingen uit Uithoorn en de stadsdelen Nieuw-West, Noord en Zuidoost in 
Amsterdam.

Meldingen komen bijna altijd van politie, wat betekent dat problemen nog lang niet altijd 
worden gezien of gemeld door andere professionals 

 Verreweg de meeste meldingen van huishoudens zonder kinderen komen van professionals. 
De overgrote meerderheid (93%) daarvan komt van politie.

 Van het aantal meldingen van huishoudens met kinderen komt 96% van professionals. 76% 
hiervan komt van de politie. 

 De overige professionals hebben in 2019 in verhouding wel vaker gemeld dan in de eerste 
helft van 2018. De meeste meldingen van deze professionals komen vanuit het 
basisonderwijs en het ziekenhuis. 

Als inwoners een melding doen, dan zijn dit familie en buren 

Dit is nu nog een heel klein aantal: minder dan 2%. Dit percentage geldt voor huishoudens met en 
zonder kinderen. 

Gezinnen komen pas laat in beeld: de situatie is dan al acuut en structureel 

Veilig Thuis beoordeelt bij elke melding de mate van onveiligheid: 
 Bij 75% van de meldingen blijkt sprake van acute en/of structurele onveiligheid. 
 Bij 8% is er geen sprake van onveiligheid maar zijn er wel duidelijke signalen van 

risicofactoren voor onveiligheid in de toekomst.

Opvolgen van een melding bij Veilig Thuis kost tijd en betekent niet altijd het einde van het 
geweld 

In te veel gezinnen gaat ook na een melding bij Veilig Thuis het geweld door. 
 Het Verwey-Jonker instituut becijferde dit voor Amsterdam op 55% na een periode van 2 

jaar (in gezinnen met kinderen). 
 Bij een derde van de meldingen bij Veilig Thuis gaat het om hermeldingen. 
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Conclusie: De aanpak is nog onvoldoende effectief, de inwoner merkt er nog 
te weinig van  

Met de regioaanpak 2016-2020 is ingezet op onder andere het inrichten van 
Veilig Thuis en de implementatie van de Meldcode. Deze aanpak heeft 
gezorgd voor een sterke toename van het aantal meldingen. 

Dat is een succes, maar de cijfers laten ook iets anders zien. De omvang van 
het probleem is enorm, en we slagen er nog onvoldoende in om geweld in huis 
te voorkomen. Als het geweld er is, grijpen we nog te vaak laat in. Het kost dan 
veel tijd en inspanning om hardnekkige patronen van geweld structureel te 
doorbreken, en het welzijn van betrokkenen te herstellen. Deze nieuwe aanpak 
is er dan ook op gericht om die hardnekkige patronen te doorbreken. 

Kortom: slachtoffers en plegers komen in Amsterdam-Amstelland vaker in 
beeld, maar niet eerder. Ze kunnen ook nog onvoldoende rekenen op tijdige 
en effectieve steun en bescherming. We hebben het systeem wel verbeterd, 
maar de inwoner merkt daar nog te weinig van.
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3 De ambitie: geen enkel kind, geen 
enkele volwassene krijgt meer te 
maken met geweld in huis

Onze ambitie is het voorkomen, stoppen en blijvend oplossen 
van geweld in huis. 
Zodat iedereen in de regio Amsterdam-Amstelland zich thuis 
veilig voelt. Alleen dan zijn inwoners in staat om zich te 
ontwikkelen, om mee te doen in de samenleving, en hun 
eigen keuzes te maken - nu en in de toekomst. 
We bieden daarvoor passende ondersteuning, hulp of 
behandeling, bescherming en toezicht. Zo dichtbij, zo vroeg 
als mogelijk en zo lang als nodig.

Om onze ambitie waar te maken werken wij vanuit drie speerpunten: 

Speerpunt 1 

 Zichtbaar, bespreekbaar en ieders verantwoordelijkheid. We betrekken 
iedereen - van inwoners tot professionals - bij het oplossen van geweld in huis, door 
het bekender en beter bespreekbaar te maken. 

Speerpunt 2 

 Verantwoord ouderschap en veilige relaties. We voorkomen dat geweld 
ontstaat en we zorgen dat beginnend geweld zich niet doorzet, door te investeren in 
de kennis en vaardigheden van professionals die werken met risicogroepen. 

Speerpunt 3 

 Geweld stoppen en structureel oplossen. We zorgen ervoor dat geweld in huis zo 
snel mogelijk stopt met behulp van een stevige zorgstructuur. Hierdoor krijgen 
huishoudens toegang tot laagdrempelige hulp, die direct kan worden geïntensiveerd 
als dat nodig is. 

Verandering op drie niveaus
De speerpunten richten zich op drie groepen betrokkenen: de inwoners, de professionals met 
direct contact met risicogroepen en de professionals die zich inzetten om directe veiligheid te 
realiseren. Verandering op alle drie de niveaus is noodzakelijk om de ambitie te realiseren. De 
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drie groepen betrokkenen lopen dan ook in meer en mindere mate dwars door de drie 
speerpunten heen. 

We normaliseren het praten over en handelen bij vermoedens van geweld door de inwoners 
van Amsterdam-Amstelland. Daarvoor versterken we de overtuiging van onze inwoners dat 
geweld onacceptabel is, we versterken hun mogelijkheden om te handelen, en we nemen 
zorgen weg over mogelijke gevolgen of het vinden van ondersteuning. Alles inwoners, ook 
degenen die zelf niet betrokken zijn bij huiselijk geweld of kindermishandeling, gaan wat 
merken van speerpunt 1.  

Van professionals met direct contact met risicogroepen wordt gevraagd te handelen op het 
moment dat er sprake is of een groter risico of eerste signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Speerpunt 2 is gericht op het ondersteunen en versterken van deze 
professional, die werkzaam zijn op de vindplaatsen van deze gezinnen. Voor hen zijn 
hanteerbare, betrouwbare risicochecks nodig, meer mogelijkheden om informatie te verrijken 
en te delen, gespreksvaardigheden en effectieve methoden voor voorlichting en 
ondersteuning, en mogelijkheden voor een brede aanpak van stress in het gezin. 

Van de zorg- en veiligheidsprofessionals die samenwerken rondom huishoudens waarin het 
niet veilig is, verlangen we intensieve samenwerking op wijkniveau verlangd om samen 
geweld te stoppen. Omdat de problemen in deze gezinnen niet alleen ernstig maar ook heel 
divers zijn, ligt de nadruk bij dit speerpunt op een integrale, eenduidige aanpak, ook wanneer 
gedwongen hulp moet worden ingezet. Deze professionals krijgen nieuwe instrumenten zoals 
de vernieuwde tijdelijk huisverboden en het plegeraanbod. Deze professional staat centraal in 
speerpunt drie, maar is sterk afhankelijk van de inwoners en professionals die het geweld 
signaleren, en van een breed aanbod voor ondersteuning in de wijk. 

De kring van professionals 
rond plegers en slachtoffers 

van geweld 

Professionals in direct 
contact met risicogroepen

Inwoners van Amsterdam-
Amstelland 
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4 Speerpunt 1: Zichtbaar, 
bespreekbaar en ieders 
verantwoordelijkheid 

Praten over veiligheid en hulp aanbieden moet voor alle 
inwoners normaal worden. Dat geldt ook voor traditionele en 
gender-gerelateerde opvattingen over geweld in relaties of 
de opvoeding. We maken veiligheid achter de voordeur 
zichtbaar en bespreekbaar, en zorgen ervoor dat iedereen 
zich er verantwoordelijk voor voelt. 

Praten over veiligheid in huis normaliseren 
Met dit eerste speerpunt van de Regioaanpak brengen we een beweging op gang richting 
meer kennis, vaardigheden, en een cultuurverandering in het denken over veiligheid achter de 
voordeur. Hoewel er meer aandacht is gekomen voor huiselijk geweld, is een gesprek over 
veiligheid achter de voordeur nu niet vanzelfsprekend voor alle inwoners. Er is nog te veel 
sprake van een taboe. Als er geen zorgen zijn, is het vaak al een hele stap om een gewoon 
gesprek te beginnen over veiligheid in de opvoeding of in een relatie. En wie zich wel zorgen 
maakt, durft nog niet altijd de stap te zetten naar het gesprek hierover, we kunnen snel 
verstrikt raken in loyaliteiten jegens kind, ouders of collega’s. Veel volwassenen rondom de 
kinderen vermijden het onderwerp, er is sprake van handelingsverlegenheid (Vink, e.a., 2016). 
Daarnaast geven jongeren met geweldservaringen aan, dat zij zeer terughoudend zijn in het 
doorbreken van het zwijgen: ‘Je hangt immers niet je vuile was buiten’. 
Dit is ook terug te zien in het aantal meldingen bij Veilig Thuis: Buren, familie of andere 
volwassen rondom de kinderen melden nog altijd zeer weinig: minder dan 2%. We zien 
huiselijk geweld en kindermishandeling nog te vaak niet, of het probleem wordt goedgepraat. 
We weten echter uit de ervaringen van slachtoffers, dat iemand die hen wél heeft gezien en 
het wél heeft gehandeld, in iemands leven een fundamenteel verschil kan maken. In gesprek 
gaan kan de eerste stap zijn om ook het doorgeven van het geweld over generaties te 
doorbreken. 

Van achter de voordeur naar het gesprek in huis 
Dit eerste speerpunt is het resultaat van een evolutie: in voorgaande decennia werd het 
geweld eerst niet gezien of niet erkend. Toen dit wel gebeurde, kregen professionals niet, of 
alleen met erg veel moeite, een ‘voet tussen de deur’ in het belang van het kind of slachtoffer. 
Dit is nog steeds niet vanzelfsprekend, maar we vinden nu wel allemaal dat professionals een 
gesprek over veiligheid moeten kunnen voeren. Met dit speerpunt brengen we de volgende 
stap op gang: niet alleen de professional, maar elke inwoner kan en wil het gesprek over 
veiligheid in huis voeren. 
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Persoonlijk én samen 
Dit speerpunt vraagt om een uitwerking die inwoners persoonlijk raakt, maar tegelijk 
benadrukt dat we hier samen voor staan en elkaar kunnen helpen. 

 Persoonlijk: We werken met mensen en organisaties die het vertrouwen van 
inwoners al hebben. Dat zijn in elk geval ervaringsdeskundigen en zelforganisaties 
(vrouwen, migranten, ouderen, jongeren, LHBT-personen en vluchtelingen). Het 
vertrouwen van inwoners in deze mensen moeten we koesteren; het is het fundament 
voor dit speerpunt. Persoonlijk betekent ook, dat we in onze boodschappen en 
gesprekken cultureel sensitief zijn, aansluiten bij belangrijke levensgebeurtenissen, en 
herkenbare, toegankelijke taal gebruiken. En tenslotte betekent persoonlijk, dat we 
ons richten op specifieke groepen waarin traditionele schadelijke praktijken 
voorkomen. Alleen door deze persoonlijke invulling kunnen we ieders 
verantwoordelijkheid helpen groeien.  

 Samen: Om te benadrukken dat dit een gemeenschappelijk speerpunt is, kiezen we 
in de eerste plaats voor een herkenbare, eenduidige, pakkende boodschap in de 
gehele regio. Gemeenschappelijk betekent ook dat we echt iedereen betrekken: 
daarom veroordelen we het geweld altijd, maar nooit de persoon, en we reiken altijd 
andere, positieve mogelijkheden aan. We helpen inwoners en professionals de juiste 
woorden te kiezen, en we informeren hen in heldere taal over de  routes naar mensen 
die klaar staan om verdere hulp en steun te bieden. En tenslotte zorgen we voor 
gezamenlijkheid door projecten en acties binnen dit speerpunt samen te ontwikkelen, 
lokaal, met inwoners, ervaringsdeskundigen, zelforganisaties en kennisinstituten. 

4.1 Doelen: Deze situatie willen we realiseren in de 
regio Amsterdam-Amstelland: 

1. Kennis en bewustwording. Inwoners hebben meer kennis over huiselijk geweld en 
kindermishandeling, over de signalen en ook de gevolgen ervan. Ook weten inwoners 
dat veiligheid een recht is, en wat de routes naar advies en hulp zijn.

2. Overtuigingen en normen bespreekbaar. Er wordt over de signalen, gevolgen 
en rechten rond geweld achter de voordeur een open dialoog gevoerd, zodat ook de 
overtuigingen of denkbeelden van inwoners die dit geweld kunnen aanmoedigen of 
toestaan, worden geraakt. Zo versterken we in Amsterdam-Amstelland een breed 
draagvlak dat dit geweld onacceptabel is: in mijn stad, gemeente, buurt, 
(sport)vereniging, klas of familie is veiligheid de norm, en heeft geweld geen plek. En 
steeds meer inwoners voelen zich geroepen om bij signalen van huiselijk geweld het 
gesprek te beginnen en ondersteuning te bieden. Elk familielid, elke buur, vriend of 
vriendin, vrijwilliger, collega of clubgenoot, enzovoorts.

3. Handelingsbekwaamheid: Durven en kunnen praten. Hoe meer men zich 
verantwoordelijk voelt en hoe sterker men zich kan inleven in hoe een slachtoffer of 
pleger zich moeten voelen, des vanzelfsprekender het wordt om ook echt de stap te 
zetten. Meer mensen durven het gesprek over geweld in huis aan te gaan, door hun 
kennis, bewustwording en het draagvlak in de samenleving. Meer mensen weten ook 
hoe je dan je zorgen en vermoedens van geweld ter sprake brengt.  
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4. Vertrouwen door ontzorgen en faciliteren. We kunnen van inwoners wel 
verwachten dat zij het gesprek aangaan over veiligheid, maar niet dat zij altijd zelf de 
ondersteuning kunnen bieden die nodig is. Daarom is essentieel dat we inwoners 
ontzorgen en faciliteren: we zorgen dat de routes naar advies en aanvullende hulp 
duidelijk zijn. Inwoners  kunnen gemakkelijk vinden waar ze met hun vraag terecht 
kunnen, en worden snel bijgestaan. Hierdoor sterken we inwoners in hun overtuiging 
dat het nut heeft om het gesprek een volgende keer weer aan te gaan.

5. Aandacht voor specifieke groepen. Er is aandacht voor specifieke groepen 
(slachtoffers van huwelijksdwang en achterlating, opsluiting, eergerelateerd geweld, 
mensenhandel, LHBT-personen en ouderen). Zij worden beter bereikt, op hun rechten 
gewezen en ondersteund.

Deze doelen gelden niet alleen voor de omstanders, maar ook voor (mogelijke) slachtoffers en 
plegers. Ook zij moeten worden gesterkt om hun situatie goed te beoordelen en om de stap 
te zetten naar het gesprek en eventuele hulp. 

4.2 Indicatoren: zo stellen we vast of we succesvol zijn1 

1. Meer meldingen van inwoners. Het aantal adviesvragen en meldingen bij Veilig 
Thuis afkomstig van inwoners neemt toe.

2. Daling in incidenten. Het aantal incidenten dat plaatsvindt voordat huiselijk 
geweld of kindermishandeling wordt gemeld, laat een structurele daling zien, bij alle 
vormen van geweld. 

3. Inwoners weten wat te doen. Inwoners van Amsterdam-Amstelland geven (in 
onderzoek) aan dat zij in staat zijn om (vermoedens van) huiselijk geweld en 
kindermishandeling adequaat bespreekbaar te maken, zowel met kinderen als met 
ouders/volwassenen. 

1 De indicatoren worden in de regioaanpak verder geconcretiseerd. 
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5 Speerpunt 2: Verantwoord 
ouderschap en veilige relaties 

We willen het geweld voor zijn, door huishoudens in 
risicogroepen zo vroeg mogelijk te bereiken. Zo voorkomen 
we dat er geweld ontstaat of beginnend geweld zich 
voortzet. Dit doen we door de focus op veiligheid te vergroten 
bij professionals met wie deze kwetsbare ouders, kinderen en 
ouderen in contact komen. We stellen ze in staat om (meer) 
deskundige voorlichting over veiligheid te geven, en bij risico’s 
tijdig en met overtuiging te reageren. We zorgen ook, dat 
deze professionals in de wijk beschikken over een breed 
aanbod voor aanvullende ondersteuning van deze 
huishoudens . Zo kunnen gezinsstress, persoonlijke stress en 
stress rond opvoeden en verzorgen vroeg worden verminderd.  

Volwassenen en gezinnen uit de gevarenzone 
Meldingen bij Veilig Thuis komen nu nog vooral van de politie (76%). Dat laat 
zien dat de mogelijkheden van andere publieke professionals om risico’s op 
geweld eerder te signaleren en daarbij ondersteuning te bieden, nog niet altijd 
worden benut. 

Professionals getraind om te signaleren en handelen  
Veel kinderen en volwassenen in risicogroepen komen al in aanraking met 
meerdere publieke professionals: verloskundigen, kinderdagopvang, 
leerkrachten, psychologen, wijkagenten of medewerkers van de thuiszorg en 
wijkteams. Alle contactmomenten die deze beroepsgroepen met een gezin 
hebben, kunnen waardevol zijn in het voorkomen dat er geweld ontstaat, of 
dat beginnend geweld zich voortzet. Dit speerpunt heeft als doel dat 
professionals in staat zijn om huishoudens in de gevarenzone hun veilige 
thuissituaties te laten behouden en kunnen herstellen, waardoor de kans op 
huiselijk geweld afneemt. Een focus op veiligheid is daarbij nodig, omdat uit de 
praktijk blijkt dat hulp veelal gericht is op de onderliggende problematiek, zoals 
verslaving, psychische problemen of relatieproblemen. Professionals vragen 
lang niet altijd naar de veiligheid van de kinderen of volwassenen het gezin. 

Risicofactoren die een voorloper kunnen zijn van geweld 
Als inwoners kwetsbaar zijn in een of meerdere opzichten, dan kan dat leiden 
tot huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Deze kwetsbaarheid maakt het moeilijker om op een veilige, verantwoorde 
manier relaties aan te gaan en vast te houden met je partner, je baby of kind, 
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of bijvoorbeeld een oudere waar je voor zorgt. Ook kan kwetsbaarheid eraan 
bijdragen dat iemand sneller zelf slachtoffer wordt van geweld. 

Op wie moeten we ons richten? Onderzoek2 laat zien, dat de volgende 
factoren bij volwassenen een gemiddelde tot hoge voorspellende waarde 
hebben op het ontstaan en snel verergeren van kindermishandeling en/of 
huiselijk geweld:  

1. Kwetsbare ouders: 
o Ouders met psychische en psychiatrische problematiek, zoals depressie en 

angststoornissen. De aandacht moet hierbij vooral uitgaan naar ouders die 
zelf kindermishandeling in de jeugd hebben meegemaakt en/of getuige waren 
van partnergeweld.  

o Ouders met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB). 
o Ouders met drugs- of alcoholmisbruik.
o Ouders met conflicten tijdens de zwangerschap en/of een ongewenste 

zwangerschap. 
o Ouders met jonge kinderen (tot 3 jaar), vooral als zij zelf ook nog een jonge 

leeftijd hebben. 
o Ouders die veel problemen zien bij kun kinderen en/of het gebruik van fysieke 

straf niet afwijzen.
2. Kwetsbare kinderen: met een beperking (bijvoorbeeld een LVB), een zwakke 

gezondheid, of gebrekkige sociale vaardigheden. 
3. Gezinnen met veel conflicten, in het bijzonder een complexe scheiding en 

gezinnen waarin beide ouders bij conflicten agressief kunnen reageren. 
4. Kwetsbare ouderen: vooral ouderen met een slechte gezondheid of 

hulpbehoevende ouderen. 

Als er in deze gezinnen nog meer stress is over de bestaanszekerheden werk, inkomen 
en huisvesting, komen zij nog gemakkelijker in de gevarenzone terecht. Zo blijkt uit 
onderzoek van het Verwey Jonker Instituut dat van de volwassenen die worden geholpen door 
Veilig Thuis 42% werkloos is (in de hele landelijke populatie is dit 4,5%). Het gezinsinkomen is 
bij 51% van de huishoudens lager dan € 1500 per maand.  Dit wil niet zeggen dat werkloosheid 
of een laag inkomen huiselijk geweld en kindermishandeling veroorzaken. Het betekent wel 
dat veel huishoudens waarin geweld ontstaat, gebukt gaan onder allerlei vormen van stress. 
Wanneer dit samengaat met een slecht of ontbrekende steunend netwerk, groeit daarmee de 
kans op geweld in huis. 

We ondersteunen in Speerpunt 2 deze gezinnen en huishoudens via de 
professionals die hen vroegtijdig kunnen bereiken en steun kunnen bieden:

1. GGZ-professionals
2. Kinderopvang en onderwijs
3. Huisartsen
4. Wijkteams en Jeugdgezondheidszorg
5. Ouderenzorg

2 NJI 2018, Movisie 2019
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5.1 Doelen: deze situatie willen we realiseren in de 
regio Amsterdam-Amstelland 

1. Iedereen dezelfde visie. Slachtoffers, plegers en andere betrokkenen kunnen 
rekenen op een gedeelde visie bij professionals. Zo werkt iedereen volgens dezelfde 
inzichten over wat er nodig is om huiselijk geweld en kindermishandeling te 
voorkomen of vroegtijdig te keren. De visie van risicogestuurde zorg (Van Arum en 
Vögtlander3) is hierbij leidend. De visie wordt gedeeld door alle professionals die 
beroepsmatig veel contact hebben met deze risicogroepen.

2. Alerte professionals. Slachtoffers, plegers en mensen in risicogroepen kunnen 
rekenen op professionals die signalen van geweld tijdig signaleren. Zij maken gebruik 
van de verbeterde Meldcode en de kindcheck. 

3. Getraind om te handelen. Meer beroepskrachten zijn erin getraind om 
veiligheidseducatie aan te bieden en te reageren op risicosignalen bij deze gezinnen. 
Zij zijn in staat dat op een cultuursensitieve manier te doen. Deze beroepskrachten 
kunnen op de volgende manieren bijdragen:  

o Geweld vóór zijn, door inwoners in deze risicogroepen te wijzen op 
signalen van (toekomstig) geweld en hierbij veiligheidseducatie aan te 
bieden. 

o Geweld tijdig signaleren en steun aanbieden. Professionals kunnen 
durven hierover het gesprek aan te gaan om zo een compleet en duidelijk 
beeld van de situatie te krijgen, en zelf met het gezin afspraken te maken over 
veiligheid. Zij wijzen gezinnen op hun rechten, en op hun mogelijkheden voor 
advies en ondersteuning, helpen de gezinnen bij het vinden van passende 
ondersteuning, en/of melden het gezin aan bij Veilig Thuis. 

o Extra inzet plegen bij belangrijke of risicovolle life events, zoals de 
geboorte van een baby, of bij conflictscheidingen.

4. Sneller een aanpak op maat. De informatie die professionals nodig hebben, is 
voor hen allemaal beschikbaar en sluitend, doordat de individuele organisaties 
beschikken over een adequate zorgstructuur. Voor een compleet beeld zijn ook 
checks op kinderen, ouderschap en trauma breed ingevoerd. Voor (mogelijke) 
slachtoffers en plegers betekent dit, dat zij sneller duidelijkheid hebben over wat voor 
hen de aanpak op maat moet zijn.

5. Centrale rol voor wijkteams4. De wijkteams (inclusief jeugdgezondheidszorg) 
hebben een sleutelrol naar de professionals in de GGZ, kinderopvang en onderwijs, 
huisartsen en ouderenzorg in dezelfde wijk. Zij beschikken over extra deskundigheid 
over risicofactoren, ondersteuning bij verschillende vormen van geweld, en kunnen op 
maat zelf ondersteuning bieden bij werk, inkomen en huisvesting. Zij ondersteunen 
ook bij de inzet van informele netwerken en zelforganisaties in de buurt ondersteunen 
of kunnen verwijzen naar aanvullende specialisten.

3 Zie hiervoor de afbeelding onder speerpunt 3
4 Onder wijkteams verstaan we de diverse lokale teams in de regiogemeenten. In de gemeente Amsterdam bedoelen we hiermee 
vanaf 2021 het Ouder en Kind Team en het Buurtteam. 



17

5.2 Indicatoren: zo stellen we vast of we succesvol zijn5 

 Vertrouwen en ondersteuning voor professionals. In 2025 geven professionals die 
werken met de verbeterde Meldcode (in focusgroepen) aan, dat zij met vertrouwen en 
met voldoende ondersteuning huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar 
kunnen maken. Ook geven ze aan dat zij kunnen bijdragen aan het voorkomen en 
terugdringen ervan.

 Meer meldingen door publieke professionals. Het aantal adviesvragen en 
meldingen bij Veilig Thuis afkomstig van professionals die niet bij de politie werken neemt 
toe.

 Daling in incidenten. Het aantal incidenten dat plaatsvindt voordat huiselijk geweld of 
kindermishandeling wordt gemeld, laat een structurele daling zien, bij alle vormen van 
geweld. 

 Sluitend informatiesysteem. Professionals geven (in focusgroepen) aan dat er meer en 
in een eerder stadium gebruik wordt gemaakt van elkaars informatie op het moment dat 
er sprake is van onveiligheid. 

5 De indicatoren worden in de regioaanpak verder geoperationaliseerd.
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6 Speerpunt 3: Geweld stoppen en 
structureel oplossen 

Als kinderen of volwassenen onveilig zijn, dan moeten zij 
kunnen rekenen op professionals die direct met hen, én met 
elkaar samenwerken om de situatie veilig te maken en te 
houden. Dit klinkt als een open deur, maar dat is het in de 
praktijk nog niet. Dat blijkt uit de terugblik op escalaties van 
geweld met een dodelijke afloop, uit de lange tijd die het kost 
om het geweld te stoppen, en uit de hoge mate waarin 
geweld van generatie op generatie wordt doorgegeven. Ook 
de ouders en kinderen zelf vragen hier voortdurend om: werk 
meer samen met elkaar. Creëer overzicht. Spreek met één 
stem.

Snel handelen en samenwerken op wijkniveau 
Kinderen of volwassenen van wie duidelijk is dat zij acuut of structureel onveilig 
zijn, moeten kunnen rekenen op één sluitend en integraal aanbod om de 
veiligheid te herstellen en in stand te houden. Dit aanbod moet in de buurt 
laagdrempelig in de wijk beschikbaar zijn, en direct kunnen worden 
geïntensiveerd als dat nodig blijkt. De snelheid is van belang omdat we uit 
onderzoek weten dat wanneer er tijd zit tussen de crisis en het aanbod van de 
hulpverlening, betrokkenen de neiging hebben de crisissituatie te 
bagatelliseren en hulp minder vaak accepteren (Van den Broek, 2015). Het is 
daarom van belang dat deze twee handelingen elkaar snel opvolgen. Verder 
is het cruciaal dat de hulp pas stopt als er structurele veiligheid is bereikt omdat 
de oorzaken zijn aangepakt. Zo doorbreken we cirkels van geweld binnen en 
tussen generaties. 

Tijdens behandeling neemt geweld af, maar stopt niet 
Het stoppen van geweld is het belangrijkste preventieve instrument tegen 
intergenerationele overdracht. Afname van geweld leidt direct tot meer 
sociaal-emotionele veiligheid bij kinderen en minder traumaklachten (Tierolf, 
e.a. 2014, 2019). Het stoppen van geweld zou de voornaamste prioriteit 
moeten zijn, maar dat blijkt in de praktijk niet eenvoudig. Op dit moment, zo 
blijkt uit onderzoek, neemt geweld in het gezin gedurende anderhalf jaar wel 
af, maar lukt het in geen enkel gezin om het geweld daadwerkelijk te stoppen. 
Verklaringen hiervoor zijn tweeledig: enerzijds is het voor ouders moeilijk om te 
melden, uit de angst dat kinderen uit huis worden geplaatst (zie ook speerpunt 
1). Ook hebben ouders de neiging het geweld te bagatelliseren. Anderzijds 
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blijkt het voor professionals vaak moeilijk om het thema aan de orde te stellen 
(zie ook speerpunt 2). Hier ligt dan ook een belangrijke ontwikkelopgave. 

Veiligheid herstellen en oorzaken aanpakken 
Het uiteindelijke doel is het geweld in gezinnen of in relaties structureel op te 
lossen en sterk laten afnemen. Een recent ontwikkelde en breed gedragen visie 
op de aanpak van onveiligheid luidt: eerst samenwerking voor directe 
veiligheid en dan samenwerking voor structurele veiligheid en herstel door risico 
gestuurde zorg6. Deze visie (zie afbeelding) geeft richting om de overdracht 
van geweld te doorbreken en helpt professionals in hun samenwerking, 
onderling en met de betrokkenen zelf. Vanuit samenwerking wordt er 
gefaseerd een sluitend aanbod ingezet, gericht op zowel het korte als en 
lange-termijnperspectief op herstel en een leven zonder geweld. In deze visie 
heeft ook de pleger van huiselijk geweld en kindermishandeling een duidelijke 
plek.
Zo zorgen professionals en betrokkenen voor een structurele oplossing.. Alleen 
met structurele oplossingen kunnen we het percentage hermeldingen 
terugdringen. 

6.1 Doelen: deze situatie willen we realiseren in de 
regio Amsterdam-Amstelland 

1. Samen volgens één visie. Alle organisaties werken vanuit de overtuiging en 
wetenschap dat geweld pas écht gekeerd kan worden door samen te werken, met 
elkaar en met het gezin en hun netwerk. De professionals uit jeugd- en volwassenzorg 

6 Vögtlander, L. & van Arum, S. (2016): Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde 
zorg. VNG & GGD GHOR Nederland.
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én strafrecht werken systeemgericht samen met partners in de wijk. Iedereen werkt 
volgens de visie eerst samen voor veiligheid, dan voor risicogestuurde zorg en 
beheerst hierdoor een gezamenlijke taal (zie afbeelding). Onderdeel hiervan is de 
systeemhulp. We weten dat hulpverlening aan één persoon zelden effectief is. Om 
patronen van geweld te doorbreken moet er hulp zijn aan het hele huishouden. Dit 
noemen we systeemgericht werken, waar we onder verstaan: samen om een 
huishouden (met of zonder kinderen) werken. Immers ook getuige zijn bij huiselijk 
geweld is een vorm van mishandeling. Er wordt ook standaard gesproken met de 
kinderen. 

2. De aanpak van het geweld nabij en toegankelijk. Er is een laagdrempelig 
aanbod in elke buurt, waar mensen terecht kunnen voor een luisterend oor of een 
goed advies over veiligheid. De organisatie van dit aanbod ligt bij de wijkteams, die 
daarbij samenwerken met de sociale basis en specialisten.

3. Aanvullende zorg vanuit de volwassen GGZ. In het kader van de systeemhulp 
kan het noodzakelijk zijn om volwassen GGZ in te zetten. Alleen jeugdhulp inzetten 
voor de kinderen is niet effectief als er geen behandeling voor ouders wordt ingezet. 
Dit speelt met name bij ouders, die moeilijk te motiveren zijn voor hulp (bijv. via de 
huisarts). 

Voor de gezinnen bij de lokale team en gecertifieerde instellingen is de volgende 
samenwerking van belang:
o Consult en advies met expertise in risicovol ouderschap, voor gezinnen waarbij de 

problematiek van ouders de veiligheid en ontwikkeling van kinderen belemmert. 
o ‘Hands on’, outreachende vGGZ professionals vanuit de basis GGZ die kunnen 

aansluiten bij gesprekken van lokale teams en de GI met deze ouders en zo nodig 
mee gaan op gesprek bij de ouders thuis.

o Gezamenlijke, integrale gezinsaanpak bij complexe gezinnen met GGZ-
problematiek bij ouders, waarbij zowel de vGGZ als lokale teams of GI en 
specialistische jeugdhulp betrokken zijn. 

o Samenwerken en inzet vanuit vGGZ in pilots waarbij gezinsaanpak ontwikkeld/ 
uitgevoerd wordt, o.a. Innovatieve psychiatrie, Blijvend Veilig, Familiekracht door 
de Opvoedpoli en Altra, Jeugdspecialist in de wijk. 

4. Aanvullende zorg van specialisten op wijkniveau in 1 veiligheidsteam. 
Er zijn specialisten in veiligheid beschikbaar en dichtbij als er sprake is van 
(vermoedens van) acuut of structureel geweld. Partijen als de gecertificeerde 
instellingen, Veilig Thuis, Blijf Groep en Raad voor de Kinderbescherming werken 
samen in de pilot Blijvend Veilig aan effectieve jeugdbescherming die voor ouders 
transparant is. Professionals begeleiden 50 huishoudens (vooral met kinderen) en 
ontwikkelen aan de hand daarvan een proces waarin niet meer ná elkaar met sámen 
wordt gewerkt om en met het gezin. Wijkteams en Blijvend Veilig werken samen uit 
hoe, wanneer en voor welke huishoudens de veiligheidspartijen aansluiten bij de 
lokale teams in de wijk. Binnen de samenwerking wordt ook gekeken naar de 
verschillende rollen binnen de samenwerking. Informele ondersteuners en 
ervaringsdeskundigen krijgen een grotere rol in de aanpak.
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5. Traumaverwerking. Het verwerken van trauma's is essentieel bij het aangaan van 
gezonde relaties. Veel slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling 
kampen met trauma's. Opgroeien met een verkeerd voorbeeld leidt ook vaak tot 
patronen die zich herhalen bij de volgende generatie. In de regio zal meer en sneller 
traumahulp ingezet worden.

6. Huisverbod. De inzet van Tijdelijke Huisverboden vanuit hulpinstanties is 
doorontwikkeld. We kijken naar de effectiviteit van de tijdelijke huisverboden en de 
wijze waarop we dit instrument al in een eerder stadium kunnen inzetten om verdere 
escalatie te voorkomen, hierbij wordt eveneens gekeken naar de mogelijkheden die er 
zijn om de achterblijver te verplichten tot medewerking aan hulp. 

7. Interventies beschikbaar voor slachtoffer en pleger. Ook meer 
specialistische hulp voor slachtoffers, zoals traumabehandeling, is snel lokaal 
beschikbaar. Dat geldt ook voor interventies voor plegers van huiselijk geweld. Ze zijn 
onderdeel van de gezamenlijke systeemgerichte aanpak.

8. Escalatie van complexe en weerbarstige casuïstiek. Het is mogelijk om bij 
stagnatie van zeer complexe, herhaalde, ‘vastgelopen’ casuïstiek te escaleren. 
Daarvoor wordt de werkwijze MDA++ regionaal ingevoerd. Deze casuïstiek wordt ook 
gebruikt om systeemfouten aan te pakken op bestuurlijk niveau.  Indicatoren: zo 
stellen we vast of we succesvol zijn7 

 Stijging in structurele veiligheid. We meten het succes in de eerste plaats aan de hand 
van meldingen die binnenkomen bij Veilig Thuis. De aanpak is een succes als er ten 
opzichte van voorgaande jaren bij een groter aandeel van de gevallen binnen 2 jaar sprake 
is van structurele veiligheid, en geen recidive. In de overige gevallen is wel altijd de 
acute/directe veiligheid gerealiseerd.

7 De indicatoren worden in de regioaanpak verder geoperationaliseerd. 

Pilot Blijvend Veilig (Effectieve Jeugdbescherming)

Blijvend Veilig is een landelijke pilot van een werkwijze die huishoudens in onveiligheid 
effectievere hulp biedt, zonder overbodige stappen en wisselingen van professionals. 
Een team van medewerkers van Gecertificeerde Instellingen, Veilig Thuis, de Raad voor 
de Kinderbescherming, Samen DOEN (een wijkteam voor multiproblematiek) en de Blijf 
Groep ontwikkelt deze methode aan de hand van casuïstiek. 
Alle expertise, bevoegdheden en dossiers zijn in dit team gebundeld. Gezinnen hoeven 
nog maar op één plek hun verhaal te doen aan één begeleider, die met hen één plan 
maakt en ook betrokken blijft. Zo ontstaat er ten eerste sneller een veilige situatie in de 
huishoudens en ten tweede een besparing op personeelscapaciteit. 
Als het succes van deze methode is aangetoond, volgt brede invoering. De opbrengsten 
worden afgestemd met het Rijk en kunnen leiden tot aanpassingen in de wettelijke 
kaders voor jeugdbescherming en de aanpak van huiselijk geweld. 
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 Genoeg gekwalificeerde professionals. In iedere gemeente werken 
gekwalificeerde professionals die in staat zijn om met elkaar samen te werken op basis 
van de methodiek risicogestuurde zorg. 

 Professionals omarmen de nieuwe aanpak. We meten de bevindingen van 
professionals die werken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. In 
2025 geeft het merendeel van de professionals (in onderzoek) aan tevreden te zijn over de 
aanpak en te beschikken over voldoende effectieve instrumenten om huiselijk geweld en 
kindermishandeling (structureel) te stoppen.  

 Tijdelijke Huisverboden. Het aantal tijdelijk huisverboden vanuit hulporganisaties 
neemt verhoudingsgewijs toe.  



3.a Vragen aan het college

1 Vragen D66 Schooluitval.docx 

Schriftelijke vragen en antwoorden

Partij: D66
Datum vragen: 03-02-2020
Datum antwoord: XXX

Vragen Antwoord
en

Op 30 januari 2020 berichtte het Ministerie van OC en W 
(https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2020Z0166
5&did=2020D03501) dat het aantal kinderen dat langer dan drie maanden niet naar 
school gaat ondanks alle inspanningen van scholen, hulpverleners, ondersteuners, 
gemeenten etc. opnieuw is gestegen (van 4.479 naar 4.790 kinderen in 2019, 
landelijke cijfers).  

Is in Ouder-Amstel sprake van schooluitval? 
Zo ja, (1) in welke mate?; (2) wat zijn hiervan de oorzaken en kunnen die opgelost 
worden?; en (3) wat doet de gemeente er aan om te bewerkstelligen dat thuiszitters 
weer naar school gaan? 
Zo nee, wat onderneemt de gemeente in gevallen waarin schooluitval dreigt te 
ontstaan?
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Jeugdhulp 
Ouder-Amstel
2015-2025



Inhoud

• Jeugdhulp in Ouder-Amstel in cijfers
• Actualiteit regio: Koerswijziging?
• Effecten scenario’s voor Ouder-Amstel
• Ambtelijke advies
• Reactie



Jeugdhulp 
Ouder-Amstel 

in €

Gemiddelde kosten per voorziening

2015 2016 2017 2018 2019*

Begroot  1.9 1.7 1.7 1.9 2.4

kosten jeugdhulp  2.3 2.0 1.7 2.0 2.8

Tekort  0.4 0.3 0 0.1 0.4

           

Aantal voorzieningen 371 310 265 186 232

2018 2019

5.194 5.566



Aantal jeugdigen 
met jeugdhulp
2015-2018

 
2015 2016 2017 2018 Stijging %

t.o.v. 2015 

Diemen 430 450 445 465 8%

Ouder-Amstel 245 265 260 255 4%

Uithoorn 545 565 620 640 17%

Amsterdam 13475 20425 20715 20100 49%

Stijgingspercentage landelijk: 12.1%
(bron: Binnenlands Bestuur 24.4.19)



Conclusies

         Herkenbaar 
• Ook in Ouder-Amstel stijgt zorggebruik en kosten.
• Gemiddeld tarief per voorziening stijgt.

(Relatief) Gerust stellend 
• De stijgingen minder groot dan landelijk.
• Ouder-Amstel aan lage kant tov de DUO gemeenten.

        
Aandachtspunt

• Daling op alle fronten wenselijk.



Situatie in 
jeugdhulpregi
o

Besluit wel/niet aansluiten: 26 februari.

Januari 2020: Amsterdam legt 4 scenario’s voor aan regio 
gemeenten

Halverwege 2019: Amsterdam kondigt eenzijdige 
koerswijziging af.

Halverwege 2018: Voorspelling grote budgettaire 
overschrijdingen.

2018: Start nieuw regionaal stelsel met 14 gemeenten.

2015: Jeugdwet: Gemeenten verantwoordelijk voor 
jeugdhulp..



Wat weten we 
van de 

A’damse koers 

• Lump sum financiering
• Van resultaat- naar taakgericht
• Minder aanbieders
• Wijkgericht werken
• Afrekenen systematiek met SPIC loslaten
• Perspectiefplan vereenvoudigen
• Langduriger contracten (4-6 jaar)



Amsterdam: 4 
keuzemogelijkheden voor regio
1. Aansluiten bij Amsterdam met een ingangsdatum 

van de contracten per 1.1.21
2. Aansluiten bij Amsterdam met een ingangsdatum 

van de contracten per 1.1.22
3. Niet aansluiten (en dus een zelf een 

stelselinrichting bepalen incl. inkoopprocedure)
4. Niet aansluiten bij Amsterdam maar wel 

aansluiten bij een (boven-) regionale inkoop van 
C+.

Deze foto van Onbekende auteur is gelicentieerd onder CC BY-SA



Afwegingen 
voor Ouder-

Amstel

• Waar zijn belangen Ouder-Amstelse 
jeugdigen/gezinnen best mee gediend.

• Keuze in partner(s) en partnerschap.
• Anticiperen op richtlijnen Rijk t.a.v. 
jeugdhulp(-regio’s).

• Anticiperen op toekomstbeeld jeugdhulp/



Jeugdhulp 
zoals we nu 

kennen 
verandert.

Toekomst jeugdhulp 

• Hulp voor het kind = hulp 
voor het systeem. 

• Hulp voor ouders 
• Doen wat nodig. Ongeacht 
type, zwaarte, soort 
traject.

• Vervaging grenzen typen 
jeugdhulp

• Focus op inhoud.
• Niet op >  capaciteit 
bedrijfsmatige onderdelen.

• Weegt mee in keuze voor 
aansluiting bij Amsterdam.



Uitgangspunten

Eenduidig standpunt DUO gemeente gewenst.

Samenwerking met meer dan alleen DUO 
noodzakelijk i.v.m. volume.

Kwaliteit zorg is leidend.

Financiële grip moet zo groot mogelijk.

Ruimte voor ‘coleur locale’

Administratieve last bij aanbieders moet lager.



Scenario’s

1. Mee met Amsterdam: 
Ingangsdatum contracten 2021.

 2. Mee met Amsterdam: 
Ingangsdatum contracten 2022.

3. Niet mee met Amsterdam

4. Niet mee met Amsterdam, 
alleen voor zeer zware jeugdhulp ( C+)



Effecten scenario’s 1 & 2

• Groot effect op inzet beleid én uitvoering
• Invloed op inrichting stelsel
• Behoud eenduidigheid en < administratieve last
• Inschatting risico op uitval personeel en kwaliteitsverlies toegang.
• Meer capaciteit beleid noodzakelijk. Uitvoering nog niet.
• Beperkt beleidscapaciteit Duo+ v.a. zomer i.v.m. implementatie.

Mee met ingangsdatum 2021

• Net als bij 1: Meer capaciteit beleid noodzakelijk. Uitvoering nog niet.
• Net als bij 1: Invloed op inrichting stelsel
• Behoud eenduidigheid en < administratieve last. 
• Kanttekening; 1 jaar dubbel voor aanbieders.

• Risico op uitval en kwaliteitsverlies toegang lager.

Mee met ingangsdatum 2022



Effecten scenario’s 3 & 4

• Volledig verantwoordelijk voor inrichten eigen stelsel.
• Structureel meer beleidscapaciteit noodzakelijk
• Start aanbesteding uiterlijk januari 2021 i.v.m. startdatum nwe contracten per 1.1.2022
•Meeste ruimte voor ‘lokale kleur’
• Structureel uitbreiding back office nodig, incl. extra kosten en capaciteit (VB: 
monitoring)

3. Niet mee met Asd

• Effecten als bij 3. 
•Meest zware vorm van jeugdhulp gezamenlijk ingekocht. Betreft een klein deel.

4. Niet mee, alleen C+



Advies aan college:
Scenario 2

• Borging kwaliteit
• Verlaging administratieve last
• Eenduidigheid DUO standpunt
• Invloed op stelsel een aanbesteding
• Volume DUO te klein en met Av/Aa op onderdelen kritisch
• Vertrouwen in partnerschap Amsterdam
• Haalbaarheid uitvoering

• Samenwerking in segment B nader uit te werken.
• Waar mogelijk stapsgewijs invoeren stelsel in ‘21.



Voorwaarden

• inspraak in het aanbestedingsproces en 
inhoudelijke invulling van het stelsel. 

• ruimte voor inkoop van aanbieders van 
strategisch belang voor de DUO gemeenten. 

• niet gedwongen tot inkoop van SJSO. 
•  zelf invulling geven aan de wijze 
van continuering van zorg en 
eventuele conversie. 

• zelf de voorwaarden van 
de lump sum financiering bepalen (denk aan 
wel/niet instellen cliënten stop e.d.). 

• Heldere beeldvorming: Inkoop Amsterdam-DUO 
gemeenten



Proces/Vervolgtraject
Deadline Actie

24 februari Uiterlijke besluitvorming colleges DUO gemeenten.
Amstelland PHO: Uitwisseling van en toelichting op standpunten, 
verkenning samenwerking in segment B.

26 februari Besluitvorming in bovenregionaal PHO.

9 maart (week van) Raadsbrief DUO gemeenten met informatie besluiten en effecten.
Per direct na 
besluitvorming

Continuering en uitbreiding participatie aanbesteding.
Raadvoorstel uitbreiding capaciteit.
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