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Aanpak ter Voorkoming van 

Escalatie (AVE) 

Een gezin met problemen krijgt soms hulp van 

(meerdere) professionals. Goede samenwerking 

is daarbij cruciaal. Wie heeft de regie als 

problemen groter worden en wanneer is 

opschalen (of juist afschalen) nodig? AVE geeft 

het antwoord. AVE staat voor Integrale Aanpak 

ter Voorkoming van Escalatie bij huishoudens 

met oplopende problematiek. Het doel is het 

voorkómen van een dreigend escalerende 

situatie en het beperken en beëindigen van een 

escalerende situatie. 

 

 
 

Boekje 

‘Een nieuw boekje is nog 

geen nieuw gedrag’.  

AVE heeft een opschalings-

structuur en bestaat uit vier 

fasen: AVE1, AVE2, AVE3 en 

AVE4. In elke fase neemt het 

regievermogen van de burger 

af. De vier fasen worden in het boekje beknopt 

toegelicht: wat is de  uitgangssituatie, wanneer is 

op- en afschalen nodig en welke protocollen en 

samenwerkingsafspraken zijn van kracht. 

 

Werkatelier 

Het werkatelier gaat in op de ‘hoe’ vraag. Hoe 

gaan we het in onze gemeente organiseren? Welke 

werkafspraken en protocollen zijn er al in onze 

regio? Hoe kunnen we deze laten aansluiten bij 

AVE en kunnen ze nog scherper en de effectiviteit 

vergroten? De uiteindelijke uitvoering van AVE 

verschilt per regio en kan in een gezamenlijk 

proces verder worden in- en aangevuld. 

 

Het werkatelier bestaat uit drie stappen: 

 Inventarisatie van bestaande werkafspraken 

en protocollen; 

 Gezamenlijk vullen van ontbrekende 

werkafspraken en protocollen; 

 Een lokale Aanpak Voorkoming van Escalatie 

als resultaat. 

 

Leerlijn 

De leerlijn staat in het teken van het trainen en 

inoefenen van de Lokale Aanpak AVE. De training 

worden gegeven op verschillende niveaus: 

 casusniveau 

 procesniveau  

 managementniveau en  

 bestuurlijk niveau  

Elk niveau krijgt een eigen training aan de hand 

van werksessies. In de sessies geven we een 

toelichting op de lokale AVE aanpak en oefenen we 

met overgangsmomenten op grond van casuïstiek.  

 

Meer informatie 

Neem voor vragen, opmerkingen of meer 

informatie contact op met Sanja Bouman of 

Lambert Drouven van bureau HHM. 

 

 s.bouman@hhm.nl -  l.drouven@hhm.nl  

 (053) 433 05 48  

Aanpak AVE 

AVE is een programmatische aanpak 

bedoeld als kapstok om landelijk duidelijk-

heid te creëren én faciliteert op lokaal 

niveau het gesprek. Dit gesprek vindt plaats 

op vier niveaus, namelijk casusniveau, 

procesniveau, managementniveau en 

bestuurlijk niveau. De AVE-aanpak sluit aan 

bij de 3D-aanpak van gemeenten én bij de 

ketens van justitie en politie. De AVE-

aanpak bestaat uit een boekje, werkatelier 

en leerlijn.  


