
Voor veiligheid
in relaties. 

Kadera aanpak huiselijk geweld
Informatie voor professionals



Kadera zet zich in voor veiligheid  
in relaties, nu en later.
Kadera wil veiligheid in gezinnen en relaties 
duurzaam herstellen, kans op herhaling 
van geweld en misbruik verkleinen en 
Kadera werkt aan herstel om herhaling en 
terugval te voorkomen. Dat doen we samen 
met de cliënt, het systeem en betrokken 
ketenpartners. We willen geweldspatronen 
duurzaam stoppen en de intergenerationele 
overdracht van geweld doorbreken. 

Dit doen we door vrouwen, mannen en 
hun kinderen op te vangen en ook door 
voorlichting en trainingen te verzorgen.  
Bij voorkeur voorkomen we opname in de 
opvang en bieden we begeleiding bij  
mensen thuis. 

Kadera heeft een systeemgerichte aanpak  
en gaat uit van de kracht van mensen, niet 
van de problemen. Kadera werkt samen 
aan acute en duurzame veiligheid, samen 
met de cliënt, systeemleden, het netwerk, 
ketenpartners en financiers. We werken 
samen om het geweld duurzaam te stoppen 
en de intergenerationele overdracht van 
geweld te doorbreken. Daarbij is Kadera 
innovatief, efficiënt, inventief en deskundig. 
Kadera werkt met effectieve interventies en  
is professioneel.

Capaciteit
Kadera heeft 51 systeemplaatsen in 
de opvang, verdeeld over verschillende 
doelgroepen en doeleinden. Op jaarbasis 
vangt Kadera gemiddeld 222 cliënten op in 
deze systeemplekken.

Naast de mogelijkheden voor interne opvang, 
biedt Kadera in de hele regio ambulante 
trajecten aan. Gemiddeld biedt Kadera 
jaarlijks 127 cliënten ambulante zorg. Ook 
biedt Kadera nazorgtrajecten, in de vorm van 
huisbezoeken. Het doel van nazorg is het 
ondersteunen van cliënten wanneer zij weer 
zelfstandig wonen, na verblijf in de opvang. 

Om te zorgen voor extra veiligheid in 
risicovolle situaties, biedt Kadera AWARE 
alarmsystemen aan. Met dit alarmsysteem 
kunnen mensen die in acute nood verkeren, 
met een druk op de knop alarmdiensten en 
hulpverlening inschakelen. 

Kadera biedt hulp aan iedereen die  
te maken heeft met huiselijk geweld. 
Het gaat hierbij onder meer om; 
• Partnergeweld
• Kindermishandeling
• Ouderenmishandeling
• Oudermishandeling
• Seksueel geweld
• Eergerelateerd geweld en familiegeweld 
• Mensenhandel en loverboyproblematiek 

Kadera biedt: 
• Noodbedden 
• Crisisopvang 
• Opvang intensieve zorg 
• Hulpverlening bij mensen thuis 
• Draagbaar alarmsysteem AWARE
• Begeleid Wonen Jonge Moeders
• Begeleid Wonen Mannen 
• Advies en consultatie
• Voorlichting en trainingen

‘   Kadera werkt  

met effectieve  

interventies en  

is professioneel.’ 

4 Noodbedden

Systeemplaatsen
voor Crisisopvang

Systeemplaatsen voor 
Begeleid Wonen

10

6

17

6

2

6

Systeemplaatsen voor 
Intensieve Zorg

Systeemplaatsen voor 
Begeleid Wonen Jonge 
Moeders

Systeemplaatsen voor 
Safe Houses

Systeemplaatsen 
voor Begeleid Wonen 
Mannenopvang



Ambulante hulpverlening:
•  De hulpverlening vindt thuis plaats en 

duurt zo kort mogelijk.
• Jouw wensen en behoeftes staan centraal. 
• Er is speciale aandacht voor de kinderen.
•  Aan doelen wordt gewerkt samen met  

de hulpverlener.
•  Uitgegaan wordt van wat je al kunt en  

het versterken daarvan.
•  De hulpverlening is gericht op de 

toekomst, op een veilige thuissituatie.

Veilige opvang:
•  We bieden verschillende vormen van 

opvang, zodat het zo goed mogelijk 
aansluit bij jouw situatie. 

•  De opvang is gericht op herstel en op het 
snel weer zelfstandig en veilig op jezelf 
kunnen wonen. Je krijgt in de opvang hulp 
op verschillende leefgebieden. 

•  De client heeft de regie. We werken 
samen met jou aan een veilige toekomst.

•  Kinderen krijgen een eigen 
kinderhulpverlener.

•  De hulpverlening is gericht op de 
toekomst, op een veilige thuissituatie.

Overijssel 
(Opvang & ambulant)

Drenthe
(Ambulant)

Werkgebied

Advies en consultatie
Naast opvang en ambulante hulpverlening, 
kunt u Kadera bereiken voor advies en 
consultatie. Onze medewerkers kunnen 
advies geven over specifieke casuïstiek 
(anoniem) en kunnen meedenken over de 
juiste vervolgstappen in de behandeling 
of begeleiding. Ook kunnen zij u helpen 
bij het zo inrichten van uw organisatie dat 
u en uw medewerkers voldoende kennis 
en daadkracht hebben bij het signaleren, 
bespreekbaar maken en aanpakken van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Hierbij kan het gaan om een enkel gesprek, 
maar ook van een langduriger traject. Neem 
contact op met onze medewerkers voor de 
mogelijkheden voor uw organisatie. 

Voorlichting en training
Kadera biedt preventie en deskundigheids-
bevordering. Zo werken we niet alleen aan 
oplossingen voor nu, maar ook voor later.

Scholing
Kadera verzorgt praktische voorlichtingen en 
trainingen om u bekwaam te maken in het 
signaleren en aanpakken van huiselijk geweld.
Bewustwording en kennis zijn essentieel 
om inzicht te krijgen in de problematiek 
van huiselijk geweld. Het scholingsaanbod 
van Kadera is zo vormgegeven dat de 
deelnemers de opgedane kennis direct in 
de praktijk kunnen toepassen. De scholing 
wordt verzorgd door deskundige trainers die 

gespecialiseerd zijn in de dynamiek 
van geweld.

Preventie, training en voorlichting
Kadera heeft veel ervaring met het uitvoeren 
van projecten die tot doel hebben om huiselijk 
geweld of kindermishandeling te voorkomen 
en/of te stoppen. Met uiteenlopende 
preventieactiviteiten wordt het thema 
huiselijk geweld bij de directe doelgroep en/
of betrokken professionals op de kaart gezet 
en een bijdrage geleverd aan de landelijke 
campagnes tegen huiselijk geweld. 

Voorbeelden van projecten die we ook 
voor u kunnen uitvoeren:
•  Adviseren over het implementeren 

van de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling.

•  Coördineren van een activiteit die de 
deskundigheid vergroot, zoals een 
symposium of studiedag.

•  Ontwikkelen en/of uitvoeren van een 
activiteit die de bewustwording vergroot.

•  Ontwikkelen van materialen die onder-
steunen in de aanpak van huiselijk geweld.

• Verrichten van onderzoek op dit terrein.

Manier van werken
Huiselijk geweld, of geweld in afhankelijk-
heidsrelaties, is een breed maatschappelijk 
vraagstuk. Kadera levert kwaliteitszorg op het 
gehele spectrum van dit vraagstuk.



Bij ons staat de relatie met de cliënt centraal. 
We willen onze cliënten persoonlijke en 
kleinschalige hulp- en dienstverlening van 
hoge kwaliteit bieden. Daarnaast zijn we 
vraaggericht, onderzoekend en ondernemend. 

We zijn op verschillende manieren bezig 
met het verbeteren, onderzoeken en (laten) 
toetsen van onze prestaties. Kadera wil 
de best mogelijke zorg bieden die er is en 
werkt daarom zoveel mogelijk met effectieve 
interventies, zoals Krachtwerk en Veerkracht. 
Kadera biedt hulpverlening vanuit WMO, 
Jeugdwet en DUVO. Deze activiteiten richten 
zich onder meer op preventie en voorlichting, 
training en deskundigheidsbevordering, 
het melden van geweld, weerbaarheid en 
participatie en (crisis)opvang. Kadera is HKZ-
gecertificeerd voor de Maatschappelijke 
Opvang en Vrouwenopvang, inclusief onze 
ambulante hulpverlening.

Diagnostiek en screening
Cliënten die bij Kadera in de hulpverlening 
komen, worden op korte termijn gescreend 
door de hulpverlener van team Toegang 
en Trajecten en worden binnen een paar 
weken gezien door een psycholoog, voor een 
diagnostische screening.

U kunt dit telefoonnummer ook bellen voor 
advies bij een casus. Dit kan anoniem, dus 
zonder cliëntgegevens te delen.

Waar we voor staan 

Kadera als expert
•  Systeemgericht werken
•  Ambulant tenzij…
•  Herstel van de maatschappelijke rol
•  Innovatie(f)
•  Vernieuwende vormen van opvang  

en begeleiding
•  Kwaliteitsnormen & effectieve 

interventies

Kadera als partner 
•  Herkenbaar en zichtbaar
•  Sterke ketensamenwerking en 

partnerschappen 
•  Samenwerken aan herstel van  

veiligheid in onveilige relaties 
•  Maatschappelijke bijdrage aan herstel  

van volwaardig burgerschap

De psycholoog verwijst indien nodig naar 
passende behandeling. Kadera werkt 
hiervoor nauw samen met ketenpartners, om 
behandeling snel en passend op te starten. Kadera is HKZ- 

gecertificeerd  

voor de  

Maatschappelijke 

Opvang en  

Vrouwenopvang, 

inclusief onze  

ambulante  

hulpverlening.

De signalenkaart is  
digitaal te gebruiken via 
www.signalenkaart.nl

Signalenkaart
Signalen van huiselijk geweld worden soms 
over het hoofd gezien. Daarom heeft Kadera 
de signalenkaart ontwikkeld. Deze bevat 
signalen en risicofactoren die kunnen gelden 
voor het slachtoffer en de pleger en kunnen 
wijzen op huiselijk geweld. De signalenkaart is 
digitaal te gebruiken via www.signalenkaart.
nl. Ook is er een papieren signalenkaart 
beschikbaar, die u als bureaustaander 
kunt gebruiken. Zo heeft u altijd de beste 
informatie bij de hand. 

Contact en aanmelden cliënten 
Kadera biedt hulp aan mannen, vrouwen 
en kinderen die te maken hebben met 
huiselijk geweld. Dat doen we door middel 
van bijvoorbeeld (crisis)opvang, begeleid 
wonen en ambulante hulpverlening. Alle 
aanmeldingen komen binnen bij het Team 
Toegang en Trajecten. De hulpverleners van 
dit team nemen de intake af en bieden een 
individueel passend zorgaanbod.

U kunt cliënten aanmelden door contact 
op te nemen met het Team Toegang en 
Trajecten van Kadera, door te bellen naar 
088 422 24 95  of door een mail te sturen 
aan  toegang@kadera.nl. 



088-42 22 495 
info@kadera.nl
 
Postbus 1058 
8001 BB Zwolle 


