
Verslag Nazorg THV 2016 
De SMD heeft een rol in de uitvoering van het Tijdelijk Huisverbod (THV) samen met Reclassering 

Nederland (RN) en Jeugdbescherming Regio Amsterdam (JBRA), onder coördinatie van de GGD.  Als 

een THV wordt uitgesproken dan treed de SMD op als belangenbehartiger ten behoeve van de 

achterblijver. De reclassering heeft deze rol ten behoeve van de uit huis geplaatste. In het geval dat 

er minderjarige kinderen betrokken zijn heeft JBRA een rol ten behoeve van hen. 

Een THV wordt uitgesproken voor 10 dagen en kan verlengd worden tot maximaal 28 dagen. In 

verreweg de meeste gevallen gaat er een langdurige geschiedenis van geweld vooraf aan een tijdelijk 

huisverbod. 

In het volgend overzicht is weergegeven waar en hoeveel Risico Inventarisaties Huiselijk Geweld en 

hoeveel  Tijdelijk Huisverboden (THV) zijn uitgesproken in de regio Zaanstreek Waterland. 

GEMEENTE RIHG HUISVERBOD OPGELEGD 

Zaanstad 
 

65 46 

Purmerend 
 

44 24 

Wormerland 
 

6 5 

Landsmeer 
 

4 3 

Edam-Volendam 
 

4 3 

Oostzaan 
 

3 2 

Beemster 
 

1 1 

Waterland 
 

4 3 

Totaal 131 87 

 Bron: Veilig Thuis 

In 2016 heeft de SMD in 93% van de gevallen na afloop van het Tijdelijk Huisverbod nazorg 

uitgevoerd. Afronding van een THV heeft er vrijwel nooit toe geleid dat de veiligheid zodanig hersteld 

dat vervolghulp niet meer nodig is. Kenmerkend voor Huiselijk Geweld is dat de problematiek 

weerbarstig en vaak hardnekkig is. 

Waaruit heeft de nazorg bestaan? Tijdens het afsprakengesprek (in de eerste 10 dagen) wordt er 

gelijk een datum geprikt voor het systeemgesprek.  Het systeemgesprek vindt plaats na afloop van 

een THV samen met RN. Met dit gesprek werd beoogd dat betrokkenen doordrongen zouden blijven 

van de gemaakte afspraken en zich zouden blijven committeren aan de gestelde doelen. In alle 

gevallen was het hoofddoel dat de veiligheid van betrokkenen voor de langere termijn werd geborgd. 



In zijn algemeenheid is bekend dat Huiselijk Geweld al lange tijd aan de orde is voordat een THV aan 

de orde is. 

In een aantal situaties heeft een overdracht vlot plaatsgevonden naar andere passende hulp, of naar 

hulp in de eigen wijk, of woongebied. Vaak is hier meer tijd overheen gegaan.  Het heeft moeite 

gekost om betrokkenen te motiveren. Het heeft tijd gekost voordat passende hulp van start.Geen 

casus is hetzelfde, waardoor het steeds een zoektocht is geweest om aan te sluiten bij  betrokkenen 

en ze  te motiveren om  blijvende resultaten te boeken.  

In 2016 zijn, afhankelijk van de casus, interventies en instrumenten ingezet. Alle denkbare en 

beschikbare instrumenten in de aanpak huiselijk geweld kunnen in principe worden ingezet in het 

kader van nazorg na een THV. 

Instrumenten in de Aanpak Huiselijk Geweld 
In de aanpak huiselijk geweld hebben de maatschappelijk werkers systeemgericht gewerkt en 

gebruik gemaakt van diverse instrumenten die erop gericht zijn de veiligheid in de relatie of 

gezinssituatie te herstellen. Instrumenten die de SMD ter beschikking heeft: 

- Signalering, in veel gevallen rust er nog steeds een taboe op Huiselijk Geweld. Er is sprake 

van schaamte en schuldgevoel waardoor het vaak niet direct wordt gesignaleerd. Als mensen 

al hulp zoeken is het vaak met een vraag op een ander vlak. 

- Individuele gesprekken om inzicht te bieden, zelfredzaamheid te vergroten, informatie te 

verschaffen 

- Monitoring, hoe gaat het na een paar weken 

- psycho-educatie, bijvoorbeeld wat is het effect van onveiligheid op kinderen, wat is het 

patroon van geweld, wat zijn biologische effecten bij escalaties 

- Relatiegesprekken, systeemgesprekken 

- Time out methode 

- Opstellen veiligheidsplan 

- Training op maat (waar is behoefte aan?) 

- Blended hulpverlening (combinatie van online hulp met telefonische en face-to-face 

contacten) 

Deskundigheid 
Kennis en kunde op het gebied van huiselijk geweld is structureel in ontwikkeling. De SMD is van 

oudsher nauw  betrokken bij alle ontwikkelingen die zich voordoen, zo ook in 2016. Structureel vindt 

deskundigheidsbevordering plaats binnen de SMD of in samenwerking met de partners. Nieuwe 

maatschappelijk werkers hebben een basistraining aangeboden gekregen. In 2016 zijn de 

maatschappelijk werkers getraind in motiverende gespreksvoering in het kader van de nazorg.  

Specifiek Zaanstad 
Het wijkgerichte werken In Zaanstad heeft tot gevolg de deskundigheid op het gebied van de aanpak 

huiselijk geweld niet meer is geborgd als voorheen. Niet meer in alle wijken zijn algemeen 

maatschappelijk werkers van de SMD werkzaam, wel zijn er in alle wijken aandacht functionarissen 



actief. Vaak blijven er vraagstukken na de periode nazorg bestaan of ontstaan er juist vraagstukken 

ten tijde van de nazorg. Vragen op het gebied van: financiën, woonruimte, juridische vraagstukken 

etc. Na of tijdens de nazorg wordt het betreffende wijkteam, bij toestemming van de betrokkene, 

geïnformeerd en waar mogelijk overgedragen. 

Specifiek Purmerend 
In Purmerend is de SMD in 2016 vertegenwoordigd geweest in alle wijken. Aan elke wijk in 

Purmerend is een maatschappelijk werker verbonden die tevens kan optreden als 

aandachtsfunctionaris huiselijk geweld in het kader van de meldcode. 

Omliggende gemeentes 
In alle omliggende gemeentes in de regio Zaanstreek Waterland zijn maatschappelijk werkers van de 

SMD vertegenwoordigd in de kern-, zorg-, of jeugdteams. Dit betekent dat in al deze gemeentes een 

medewerker van de SMD heeft kunnen optreden als aandachtfunctionaris huiselijk geweld. In deze 

gemeentes is er na het THV, gebruik gemaakt van overdracht naar het maatschappelijk werk. 

Preventieve aanpak 
In preventieve aanpak hebben we in Zaanstad in de wijken Krommenie en Assendelft de training 

“aan de slag met je eigen kracht” ontwikkeld. Deze training geeft u gelegenheid om te leren uw eigen 

problemen aan te pakken. Hiervoor komen op een leuke manier leerzame thema's aan de orde. Uw 

kwaliteiten en mogelijkheden staan centraal om aan de slag te gaan en negatieve patronen te 

doorbreken.   

Vanuit de SMD zijn ook diverse systeemgerichte afsprakengesprekken uitgevoerd, naar aanleiding 

van signalen huiselijk geweld en/ of kindermishandeling.  Deze gesprekken zijn uitgevoerd  vanuit 

interne samenwerking tussen en (school)maatschappelijk werk en (algemeen) maatschappelijk werk. 

Het heeft een meerwaarde deze complexe gesprekken uit te voeren met twee medewerkers omdat 

er dan een andere meer gelijkwaardige dynamiek behouden kan blijven in het gesprek. 

 

 


