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Inleiding 

 

Voor de regio West-Friesland is de casusregie en de hulpverlening in het kader van het Tijdelijk Huis-
verbod (THV) belegd bij dnoDoen.  

Tijdelijk huisverbod 
Gedurende het Tijdelijk huisverbod (vanaf nu THV) heeft de uithuisgeplaatste (UHG) een verbod om 
de woning te betreden en contact te hebben met achterblijver(s) (AB) en eventuele kinderen. Een 
THV duurt 10 dagen en kan worden verlengd met 18 dagen. Er is sprake van dreiging en/of een acuut 
incident, waarbij de veiligheid ernstig en onmiddellijk in gevaar is door huiselijk geweld en/of kinder-
mishandeling. 
dnoDoen start direct na het opleggen van het huisverbod, in deze korte periode is het van belang, de 
crisis te benutten door middel van de interventies en zicht te krijgen op de mogelijkheden om de vei-
ligheid (niet) te herstellen.  

De casusregie is gericht op het bewaken van, en een actieve bijdrage te leveren aan de voortgang 

van het totale hulpverleningsproces rond een THV. Dit is zowel het proces van de hulpverlening als 

het proces van advisering. dnoDoen begeleidt betrokkenen in het proces, wat kunnen zij verwachten 

en wat wordt er van hen verwacht. 

De werkwijze van dnoDoen is systeemgericht werken, vanuit meervoudige partijdigheid met een 

multidisciplinaire insteek voor goede afstemming en informatie overdracht met Veilig Thuis, experts 

en andere hulpverlening.  

De hulpverlening vanuit dnoDoen heeft als doel het motiveren van alle betrokkenen om vervolghulp-

verlening te accepteren en hen te begeleiden naar een passend aanbod. Het opleggen van een huis-

verbod is een ingrijpende maatregel voor het privé leven van de betrokkenen. Daarom is intensieve 

begeleiding, ondersteuning en voorlichting over huiselijk geweld noodzakelijk.  

De gesprekken met betrokkenen zijn gericht op probleemverkenning en het maken van een goede 

analyse van: 

- ernst en aard van het geweld 

- de oorzaken van het geweld 

- de gevolgen van het geweld voor de verschillende gezinsleden. 

Indien nodig worden andere partijen betrokken voor het verzamelen van informatie.  

Gedurende het THV wordt een plan van aanpak opgesteld en toegewerkt naar een veiligheidsplan. 

Na afloop blijft dnoDoen betrokken in het kader van nazorg, monitoring of begeleiding tot ingezette 

hulpverlening van start is gegaan en er kan worden overgedragen.  
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Niet opgelegd THV  

Er kan door de Hulp Officier van Justitie of burgermeester besloten worden om geen THV op te leg-

gen na afname van het Risico taxatie instrument Huiselijk geweld (RIHG). dnoDoen biedt dan alsnog 

een vergelijkbaar traject aan met als doel het herstellen van de veiligheid en betrokkenen te begelei-

den naar passende hulpverlening. Dit noemt dnoDoen RIHG zaken. Verschil met THV is dat dit geen 

verplichte hulpverlening betreft en dus afhankelijk is van het meewerken van betrokkenen.  

In dit jaarverslag van 2019 wordt teruggekeken naar feiten, samenwerking en ontwikkelingen, met 

daarbij een vooruitblik op 2020 en mogelijkheden voor het komende jaar in de uitvoering van het 
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Hoofdstuk 1:Resultaten in 2019  
 

Er zijn in 2019 in totaal 51 meldingen voor de regio West-Friesland bij dnoDoen via Khonraad. 

Dit waren 31 Tijdelijk Huisverboden (THV) waarvan er 17 zijn verlengd. Nazorg is geboden aan 20 

THV trajecten. Daarnaast zijn er 12 RIHG meldingen binnengekomen, waarbij het besluit is genomen 

om geen THV uit te spreken.  

 

Verder zijn er 8 meldingen binnengekomen waarbij alleen de basisgegevens zijn ingevuld in het sys-

teem en er niet tot een RIHG of een THV is gekomen. Deze noemen we onbekend.  

Als dnoDoen onbekende meldingen signaleert in Khonraad, wordt er contact opgenomen met politie 

en Veilig Thuis om zicht te krijgen op de reden en/of hoe de veiligheid nu voldoende is geborgd.  

Aantal diensten per gemeente  
Hieronder een overzicht van de diensten per gemeente in 2019 en ter vergelijking 2018. 
 

 THV 

2019 

2018 Ver-

lengd 

2019 

 

2018 RIHG 

2019 

2018 Onbe-

kend 

2019 

2018 

Hoorn 17  13 8 5 2 6 1 1 

Enkhuizen 3  1 2 0 2 2 0 0 

Drechterland 0 3 0 3 1 1 3 2 

Medemblik 7 9 4 1 3 3 0 0 

Koggeland 2 1 1 0 0 1 1 1 

Stede Broec 0 0 0 0 3 1 2 0 

Opmeer 2 0 2 0 1 0 1 0 

Totaal 31 27 17 9 12 14 8 4 

 

Over het algemeen zijn er 4 THV’s meer uitgesproken en begeleid dan in 2018, terwijl het aantal 

RIHG’s met 2 is afgenomen. De ontwikkelingen binnen de verschillende gemeenten zijn verschillend. 

Er is sprake van toename, maar ook daling bij sommige gemeenten. Het is lastig aan te geven wat 

hiervan de reden zou kunnen zijn. Het zou interessant kunnen zijn of de afname van THV’s in de ge-

meente ook gezien wordt in een afname van het aantal meldingen van huiselijk geweld. Hier heeft 

dnoDoen verder geen zicht op.  

  



 

6 
 

Niet opgelegde THV (RIHG) 

RIHG is vrijwillig, maar niet vrijblijvend traject. Als betrokkenen niet meewerken, dan wordt overleg 

gezocht met Veilig Thuis en een melding overwogen. Over het algemeen blijkt dit niet nodig wordt de 

directe ondersteuning en begeleiding juist als prettig ervaren na een ingrijpend huiselijk geweld inci-

dent, waarbij politie betrokkenheid is geweest. Omdat dnoDoen direct start en betrokkenen door de 

crisis vaak opener zijn voor directe interventie en ondersteuning is de kans van slagen groter.   

Nazorg 
In 2019 heeft dnoDoen 20 nazorg trajecten gedaan, naast de reguliere monitoring na een huisver-

bod. De nazorgtrajecten bestaan o.a. uit verdere toeleiding naar hulpverlening na afloop van THV, 

begeleiding bij terugkeer UHG naar huis, overleg en overdrachten met hulpverlening, een Intercolle-

giaal Casus Overleg, ondersteuning in communicatie tussen UHG en AB, vervolg gesprek(ken) na 

zorgadviesgesprek o.a. vanwege overbruggingsperiode naar passende hulpverlening door wachtlijs-

ten.  

Instroom  
Na een rustige zomer van 2019 leek in het najaar de toestroom en draagvlak bij HOVJ en burger-

meester toe te nemen in het uitspreken van een THV. Deze trend is overigens niet doorgezet naar 

2020.   
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Ethische achtergrond van uithuisgeplaatsten en achterblijvers THV en RIHG 
Om zicht te krijgen of er bepaalde specifieke hulpverlening nodig is, gebaseerd op culturele achter-

grond en taal, is in 2019 gekeken naar de ethische achtergrond (geboorteland) en de vorm van huise-

lijk geweld. De intentie hiervan is de dat gemeenten en hulpverlening kunnen anticiperen op de hui-

dige ontwikkelingen en het aanbod beter kunnen laten aansluiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit deze gegevens van het geboorteland kan niet direct een conclusie worden getrokken, waar op 

ingespeeld kan worden. De meerderheid van de betrokkenen zijn in Nederland geboren. Bij AB is er 

iets meer diversiteit in ethische achtergrond dan bij UHG.  

We kunnen geen trend inschatten omdat deze cijfers in vorige jaren niet zijn bijgehouden. Daarnaast 

betreft het geen groot aantallen. Een vergelijking met de percentage inwoners in de regio West Fries-

land hebben wij niet kunnen maken. 

 

Soort huiselijk geweld bij THV 
dnoDoen heeft is bijgehouden welke vorm van huiselijk geweld er heeft plaatsgevonden. Bij de 

meeste THV’s is sprake van partnergeweld: 23 casussen.  

Daarnaast zijn er 5 casussen, waarin sprake was van ouder-mishandeling (geweld door een meerder-

jarige kind richting een of beide (stief-,  pleeg-) ouders in het gezin en/of andere gezinsleden). In 3 

Geboorteland 

(B)(AB) 

THV  RIHG Onbe-

kend 

Afghanistan 1   

Engeland 1   

Eritrea  1  

Marokko  1  

Nederland 16 8 5 

Polen 4 1 2 

Roemenië 1  1 

Rusland 1   

Somalië 1   

Sri Lanka 1   

Suriname  1  

Syrië 1   

Thailand 1   

Turkije 3   

    

Totaal 31 12 8 

Geboorteland 

(B)UHG) 

THV  RIH

G 

Onbe-

kend 

    

Afghanistan 1   

Ethiopië  1  

Ierland 1   

Koeweit   1 

Marokko 1   

Nederland 21 10 5 

Polen 2  1 

Roemenië   1 

Sri Lanka 1   

Suriname 1 1  

Syrië 1   

Turkije 2   

    

Totaal 31 12 8 
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casussen was naast ouder-mishandeling ook sprake van ouderen-mishandeling, omdat achterblijver 

65+ was.  

In totaal waren er dus 8 casussen waar sprake was van ouder-mishandeling. dnoDoen en andere uit-

voerende partijen in Noord-Holland ervaren een toename in het aantal casussen, waarbij sprake is 

van ouder-mishandeling en/of ouderenmishandeling. De uithuisgeplaatsten zijn vaak begin 20 en er 

spelen veelal problemen op de leefgebieden financiën, huisvesting, persoonlijke problematiek en al-

cohol/drugs gebruik. Een aantal UHG zijn na THV aangemeld voor traject en plaatsing bij dnoDoen.  

Kindermishandeling 

In iets meer van de helft van de THV’s in 2019 is er sprake van kindermishandeling doordat de kin-

deren direct of indirect getuige zijn geweest van het huiselijke geweld. Aandacht en zorg voor kin-

deren is van groot belang om hun veiligheid te waarborgen en/of schade te herstellen en verdere 

schade te voorkomen.  

 

  

Vorm huiselijke geweld bij THV  

Partnergeweld 23 

Ouder-mishandeling 5 

Ouder-mishandeling, waarbij ook sprake is van ouderenmishandeling (65+) 3 

  

Kindermishandeling  

THV dossier, waarbij kinderen direct of indirect getuige zijn geweest van huiselijk ge-

weld 

18 
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Hoofdstuk 2 - Trends 
 

Aantallen 
In 2019 is er een kleine stijging in het aantal THV’s en het aantal RIHG’s zijn afgenomen. Daarbij zien 

we een groei in het aantal onbekende meldingen. Er lijkt dus zelfs een lichte daling in het afnemen 

van RIHG om tot een huisverbod te komen.  

dnoDoen blijft het signaal ontvangen dat politie vaker kiest om een zorgmelding op te maken en/of 

een gedragsaanwijzing te geven in plaats van de procedure THV te starten. Hier is niet alleen sprake 

van in de regio West-Friesland. De uitvoerende partijen in Kop van Noord-Holland en Alkmaar zien 

dit ook. Wij vinden dit zorgelijk.  

Deze terugname in risicotaxaties en THV’s wordt besproken bij overleggen met diverse ketenpartners 

(o.a. Veilig Thuis, politie) en binnen de projectgroep ‘Geweld hoort nergens thuis’.  

Verlengingen 

Er is een toename geweest van het aantal THV verlengingen. In 2018 zijn er 8 verlengingen, in 2019 
waren dat er 17. Reden voor verlenging is meestal het niet kunnen waarborgen van de veiligheid bij-
voorbeeld omdat men zich niet hield aan afspraken van THV of onvoldoende mee werkte aan de af-
spraken. We kunnen deze stijging niet aantonen, maar verwachten dat er sprake is van complexere 
casuïstiek en hebben wachtlijsten en huisvestingsproblematiek invloed op de stijging.  
 
Ouder(en)mishandeling 

In 2019 waren er 8 casussen waarbij er sprake is van ouder-mishandeling en/of ouderenmishande-
ling. Er is daardoor een duidelijke toename aan huisverboden voor jongvolwassen in hun woonsitua-
tie.  
 
Huisvesting 

Huisvestingsproblemen blijven een grote rol spelen in casussen met huiselijk geweld. Bijvoorbeeld als 
betrokkenen noodgedwongen na een scheiding bij elkaar moet verblijven, omdat andere huisvesting 
nog niet mogelijk is. Ook moeten jongeren lang op wachtlijsten staan voor zij eigen woonruimte 
en/of hulpverlening krijgen. Ook na THV / RIHG moeten betrokken soms weer samen in de woning 
verblijven, terwijl dit niet wenselijk is in het voorkomen van nieuwe incidenten.  
 

Niet opleggen THV en/of geen afname RIHG 
Het gebeurt helaas redelijk vaak dat de politie, als een slachtoffer of de beoogde uithuisgeplaatste er 
voor kiest om elders onderdak te zoeken, om die reden geen THV oplegt of RIHG opmaakt. Dit is niet 
wenselijk, ook niet vanuit praktisch oogpunt van de politie. Het doel is juist om time-out te creëren in 
contact en met deze maatregel direct (deels gedwongen) hulpverlening in te zetten om huiselijk ge-
weld te stoppen.  
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Een THV is bedoeld om te voorkomen dat  slachtoffers en kinderen hun eigen leefsituatie moeten 

verlaten. Ook al verblijven zij de eerste dagen in het netwerk, een THV kan nog steeds ondersteu-

nend zijn om nieuw geweld te voorkomen, een veilige plek te creëren voor slachtoffer en kinderen 

en door time-out tot een veilig plan te komen met betrokkenen. Daarbij is de belofte van de beoogde 

uithuisgeplaatste om de woning te verlaten niet altijd betrouwbaar en de beoogde achterblijver is 

niet altijd weerbaar genoeg om de beoogd uithuisgeplaatste (BUHG) aan de gemaakte afspraak te 

herinneren.  

dnoDoen heeft samen met politie en VT intensief contact om een verandering teweeg te brengen de 

in de RIHG’s en het opleggen van THV’s. 

Wachtlijsten 

Helaas ervaart dnoDoen  dat vervolg-hulpverlening steeds langere wachtlijsten heeft. Dit vergroot de 

kans op recidive en zorgt dat betrokkenen niet meer (voldoende) gemotiveerd zijn voor het traject. 

Dat vormt een risico voor huiselijk geweld op langere termijn. Noodzakelijk is dat passende hulpver-

lening snel kan aansluiten tijdens en na de THV-periode.  

 

Veilig Thuis besluit soms bij onderzoekszaken deze niet met spoed op te pakken gedurende het THV. 

De casus wordt op de wachtlijst geplaatst. Dit werkt zeer beperkend. dnoDoen acht het wenselijk sa-

men met Veilig Thuis op te trekken in het herstellen van de veiligheid en het inzetten van passende 

hulpverlening. Informatie en doorzetten van Veilig Thuis is hierbij van belang.  

Dit knelpunt is neergelegd bij leidinggevende van Veilig Thuis.  

 

Projecten en samenwerking 

In Noord-Holland zijn in 2019 een aantal projecten gestart, waardoor meer aandacht is voor de aan-

pak en signalering van huiselijk geweld, zoals ‘Geweld hoort nergens Thuis’. 

Door de projectgroepen is er meer aandacht voor het THV proces. Er zijn regelmatig bijeenkomsten 

en overleggen, waardoor de verbinding tussen samenwerkingspartners en andere partijen wordt ver-

sterkt, dit komt de onderlinge samenwerking ten goede.  
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Hoofdstuk 3 – Samenwerkingspartners 
 

In de uitvoering van het Tijdelijk Huisverbod is een goede samenwerking met verschillende partijen 

van belang. Dit is nodig om de juiste informatie te verzamelen voor een veiligheidstaxatie en voor het 

overdragen en inzetten van passende hulpverlening. 

Twee keer per jaar vindt er een gezamenlijk overleg plaats tussen Veilig Thuis, de uitvoerende par-

tijen en politie. Dit overleg is bedoeld om de samenwerking te evalueren en te werken aan de verbe-

tering van de eventuele knelpunten. Daarnaast heeft dnoDoen ook 1 op 1 afstemming met keten-

partners.  Met gemeenten zijn er jaarlijks 2 overleggen, waarin de samenwerking wordt geëvalueerd.  

Veilig Thuis 
In 2019 is er gewerkt aan het versterken van de samenwerking met VT, mede vanwege de terugke-

rende verwarring over de taken bij niet-uitgesproken THV. Tot begin 2020 blijft hier onduidelijkheid 

bij VT. dnoDoen blijft uitdragen dat deze taak bij dnoDoen is belegd door de gemeente en pakt de 

RIHG’s op. Gedurende het jaar ontstond daarbij een plotselinge verandering in de werkwijze van VT 

door het nieuwe handelingsprotocol, waarbij VT aansloot bij de gesprekken door dnoDoen met UHG 

en AB. Na een korte periode is dit weer teruggedraaid door VT.  

Begin 2020 is de werkwijze afgesproken dat VT bij een THV of RIHG de melding overdraagt aan dno-

Doen en/of reeds betrokken hulpverlening, die ook na het THV betrokken blijft. dnoDoen neemt aan 

het begin contact op met VT om af te stemmen en informeert hen gedurende het THV en na afloop. 

Indien nodig doet dnoDoen een (her)melding als hulpverlening niet/onvoldoende van de grondkomt, 

waardoor de veiligheid niet kan worden gewaarborgd en kans op terugkerend geweld groot is.  

Deze afspraken moeten nog worden geformaliseerd. De huidige samenwerkingsafspraken omtrent 

het THV-proces zijn deels verouderd en moeten geëvalueerd worden. Begin 2020 is hier een start 

mee gemaakt. Hierin moeten ook afspraken verwerkt worden over de informatieoverdracht.  

dnoDoen is blij met de ontwikkeling bij VT is dat 4 VT-medewerkers de taak hebben om uitvoering te 

geven aan THV-casussen, dit maakt de lijnen voor afstemming en overleg korter. Ook treffen VT en 

dnoDoen elkaar vaker in de verschillende projectgroepen die gaande zijn omtrent de THV ontwikke-

lingen. De nieuwe coördinator van THV bij dnoDoen heeft een VT-achtergrond. Ook dat heeft bijge-

dragen aan een verbeterde samenwerking.  

VT is in 2019 gestart met een pilot in de regio WF, waarbij VT aansluit bij de risicotaxatie door de po-

litie na een acuut huiselijk geweld incident. In 2020 wordt onderzocht welke rol uitvoerende partijen 

gaan spelen in deze pilot.  
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Andere uitvoerende partijen: A-team Den Helder en Blijf Alkmaar 
In 2019 is er contact gelegd met de twee andere uitvoerende partijen in Noord-Holland. Het doel is 

het delen van kennis en kunde om elkaar te versterken en helpen. Ons initiatief is positief ontvangen 

door de verschillende partijen. 

Politie  
De samenwerking met de politie verloopt prettig. Voor dnoDoen zijn er twee aanspreekpunten bin-

nen de politie. dnoDoen heeft met hen intensief contact over afspraken en bij vragen over casussen. 

Het is soms lastig voor de hulpverlening door dnoDoen dat politie geen informatie mag delen. Dit 

hebben wij onder de aandacht gebracht. Verder is er intensieve samenwerking gaande vanwege de 

daling in het aantal ingevulde RIHG’s (en daling van de begin 2020 uitgesproken THV’s).  

Gemeenten  
dnoDoen informeert de gemeentes als er een THV is opgelegd. Eerst door middel van een vooraan-

melding (zonder gegevens) en later met een definitieve aanmelding als betrokkenen openstaan voor 

hulpverlening en/of hulpverlening vanuit de gemeente passend is.  

De samenwerkingsafspraak dat iemand van de gemeente kan aansluiten bij het zorgadvies gesprek is 

heel positief, hierdoor zijn minder overdrachtsmomenten nodig. West-Friesland heeft als enige in 

Noord-Holland deze samenwerkingsafspraak gemaakt.  

Over het algemeen verloopt de samenwerking goed. Soms is er wat verwarring als VT betrokken is 

voor onderzoek, en er daarnaast ook al hulpverlening ingezet kan worden. Het is belangrijk dit goed 

met elkaar te blijven afstemmen. Met de komst van risico-gestuurde zorg en MDA++ methodiek kan 

er in 2020 gewerkt worden aan meer eenduidige werkwijzen bij de casussen, overdrachten en het 

opstellen van het veiligheidsplan door dnoDoen en gemeenten. Hier ligt ook een kans voor 2020.  

  

dnoDoen zou graag in 2020 met de gemeentes kijken naar wat er nodig is voor betrokkenen en hun 

kinderen na een THV om vanuit risico-gestuurde zorg toe te werken naar langdurige veiligheid. 

dnoDoen merkt dat binnen de gebiedsteams anders wordt gewerkt en dat hierdoor verwachtingen 

na afloop van THV niet overeenkomen. Dit zorgt ook voor verwarring bij betrokkenen en/of het niet 

verder ontwikkelen en evalueren van het veiligheidsplan en de gemaakte afspraken. Het zou goed 

zijn om te kijken naar het aanbod binnen de verschillende gemeenten, de verschillende hulpverle-

ningsorganisaties en wat er nodig is om te werken met risico- en herstelgerichte zorg na een THV.  

Verder zou het wenselijk zijn om te kijken naar de mogelijkheid dat dnoDoen in sommige casussen 

direct Ambulante spoedhulp (ASH) van Parlan aan kan vragen. Deze spoedhulp loopt nu vertraging 

op, omdat dit via Veilig Thuis en/of de gemeenten moet lopen. De mogelijkheid tot aanvragen door 

dnoDoen kan zorgen voor direct informatie-overdracht naar ASH opdat zij kunnen aansluiten bij het 

zorgadviesgesprek (minder overdrachtsmomenten nodig voor betrokkenen). 
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Veiligheidshuis  
In een aantal casussen in 2019 heeft dnoDoen besloten om een ICO aan te vragen bij het Veiligheids-

huis. Dit om tot betere afstemming en informatie voorziening te komen om een veiligheidsinschat-

ting te maken en tot een gedegen veiligheidsplan te komen. Deze samenwerking loopt goed, veilig-

heidshuis probeert altijd samen met ons te kijken naar de mogelijkheden om het ICO op een zo kort 

mogelijk termijn te laten plaatsvinden, vanwege de beperkte tijd tijdens een THV.  

Projectgroepen 
In 2019 heeft dnoDoen deelgenomen aan projectgroepen, onderzoeken en interviews over de ont-

wikkelingen en de aanpak van huiselijk geweld in West Friesland. De aanpak van huiselijk geweld en 

daarmee het THV stond in 2019 op vele agenda’s, dit heeft een positieve invloed op de onderlinge 

samenwerking en mogelijkheden tot verdere ontwikkeling van de procedure THV. 

MDA++ 

Binnen werkgroep MDA ++ dacht dnoDoen mee in het vormgeven van de MDA++ pilot in de regio 

West Friesland, zoals het bepalen van de randvoorwaarden, samenstelling kernteam, binnen- en bui-

tenring.  In 2020 zullen de medewerkers van dnoDoen scholing volgen over de methodiek gefaseerde 

ketenzorg en zal er gewerkt worden aan de implementatie van de MDA++ binnen de uitvoering van 

het THV en RIHG.  

‘Geweld hoort nergens thuis’ 

Verder is dnoDoen regelmatig benaderd en sloot dnoDoen aan bij bijeenkomsten van de project-

groep ‘Geweld hoort nergens thuis’. dnoDoen is betrokken geweest bij het opstellen van de regiovi-

sie voor 2020-2023 en vanuit de regiovisie is het project ‘Effectiever inzetten THV’ gestart. Dit project 

zal in 2020 meer vorm gaan krijgen.  
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Hoofdstuk 4 - Financieel overzicht 
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Hoofdstuk 5 - Kansen voor 2020 
 

dnoDoen ziet veel mogelijkheden voor 2020 om in de uitvoering van het THV / RIHG en de aanpak 

van huiselijk geweld de hulpverlening te verbeteren. Samen met gemeenten en ketenpartners zal 

dnoDoen zich inzetten om positieve ontwikkelingen te stimuleren en zich inzetten om dit verder 

vorm te geven.  

Hieronder een aantal voorbeelden, van kansen die dnoDoen ziet:  

- Onderzoeken met zorgaanbieders als GGZ NHN, Brijder en de Waag, welke mogelijkheden er 

zijn om sneller te kunnen aansluiten bij casussen met ernstig huiselijk geweld (THV). 

 

- Onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor het direct inzetten van kindgerichte zorg na 

een THV, psycho-educatie en herstelgroepen. Bijvoorbeeld ‘Piep zei de muis’ (GGZ NHN).  

 

- Zicht krijgen op wat er nodig is om vanuit de risicogestuurde zorg verder te gaan na een THV.   

Sluit de praktijk voldoende aan bij behoeften van volwassen en/of gezinnen in actieve bege-

leiding na een huisverbod (bijv. evalueren van gemaakte afspraken, veiligheidsplan verder 

ontwikkelen en gezamenlijke gesprekken over hoe het gaat). Waar, hoe en door wie kan 

deze begeleiding en hulpverlening het beste geboden worden na de THV-periode?  

Hierbij is het van belang dat dit aanbod direct start na het THV, om te lange overbrugging na 

een ingrijpende periode te voorkomen. Daarnaast moet deze begeleiding geboden worden 

vanuit kennis en expertise van huiselijk geweld, risico gestuurde zorg en MDA++.   

 

- Welke ontwikkelingen zijn nodig om passend overbruggingsaanbod te bieden om recidive en 

demotivatie te voorkomen als wachtlijsten blijven bestaan? 

 

- Meer afstemming tussen beleidsambtenaren en dnoDoen (jaarlijkse gesprekken organise-

ren).  

 

Verder zullen de uitvoerende medewerkers van dnoDoen in 2020 geschoold worden in de methodiek 

gefaseerde ketenzorg en de MDA ++.  Dit  zal worden uitgewerkt en toegepast in de werkwijze, over-

drachten en het opstellen van veiligheidsplannen.  

dnoDoen blijft in 2020 actief werken aan de samenwerking met Veilig Thuis, gemeenten, politie, an-

dere organisatie en projecten in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling vanuit de 
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uitvoerende rol in het THV proces.  
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Bijlage: THV proces  
 
Dag 1 t/m 10 bij THV  
 

Inlezen Khonraad 

- Eventueel contact opnemen met HOVJ voor aanvullende informatie en/of vragen.  

 

Overleg met Veilig Thuis (dit moet op de 1e dag/1e werkdag dnoDoen*) 

Informatie overdracht van VT : (VT mag altijd informatie overdragen bij THV) 

Insteek is dat VT overdraagt aan dnoDoen (uitvoerende partij).  

- Eerdere dossiers en bevindingen 

- Contacten met UHG / AB in weekend/avond 

- Afspraken maken over schriftelijke overdracht naar dnoDoen door VT.  

- Afspraken maken over contacten van VT met betrokkenen.  

- Bij lopend dossier van VT afspraken over uitvoering en taakverdeling.  

 

Bellen met AB (dit moet op de 1e dag/1e werkdag dnoDoen*) 

- Voorstellen  

- Procedure THV uitleggen  

- Afspraak maken voor huisbezoek eventueel ook om de kinderen te zien/spreken 

- Veiligheidsafspraken maken 

- Navragen of er hulpverlening betrokken is. (evt. toestemming om contact op te nemen) 

- *zie afspraken VT en dnoDoen voor THV buiten kantoortijden en in het weekend.  

- Informeren over registratie van gegevens in systeem. 

 

Bellen met UHG (dit moet op de 1e dag/1e werkdag dnoDoen*) 

- Voorstellen 

- Procedure THV uitleggen  

- Afspraak maken voor gesprek (bij dnoDoen of andere veilige locatie)  

- Veiligheidsafspraken maken 

Heeft UHG verblijfplaats? (evt. nummer geven van nachtopvang Leger en BCT) 

- Navragen of er hulpverlening betrokken is (evt. toestemming om contact op te nemen) 

- Navragen of spullen zijn geregeld voor UHG.  

- Informeren over registratie van gegevens in systeem. 

 

Informeren van wijkteam desbetreffende gemeente (dit moet op de 1e dag/1e werkdag dnoDoen*) 

- Wijkteam informeren dat er THV speelt binnen gemeente.  



 

18 
 

- Aangegeven wanneer 8ste dag is met verzoek aan te sluiten bij hulpvraag betrokkenen.  

- (zie Format)   

- Dit is nog een anonieme vooraanmelding.  

Definitieve aanmelding kan pas na toestemming van AB en/of UHG.  

 

1e Huisbezoek bij AB (zo snel mogelijk) 

1e gesprek met AB (kennismaking, situatie verkenning) 

Bij meerdere AB zullen deze allemaal betrokken moeten worden. 

- Start maken met risico analyse (in beeld brengen van aard en ernst, beschermende en risico-

factoren)  

- Uitleg geven over zorgadvies gesprek met UHG, datumoptie plannen (8e dag) 

- Uitleg over zorgadvies naar burgermeester en evt. verlenging.  

- Zien van kinderen en kort spreken, evt. vervolgafspraak maken met de kinderen  

- AB spreken over de kinderen, hoe gaat het nu ?  

Informeren melding in VIN.  

Informeren over samenwerkingsafspraken VT en dnoDoen/ terugmelden 

Informeren over het opvragen van informatie bij ketenpartners en/of betrokken hulpverleing 

/ scholen/ kinderdagverblijf.  

- Afstemmen of AB zelf eerst contact opneemt en/of samen met partijen die dnoDoen gaat 

benaderen.  

- Hulpvraag bespreken voor de periode tijdens huisverbod 

- Afspraken maken over contactmomenten en eventueel vervolgafspraak.  

  

Meenemen:  

-Informatieboekje THV voor AB 

-evt. Informatie boekje voor kinderen 

- evt. Informatie folder : Geweld raakt kinderen   

 

2e afspraak met AB  

- Hulpverleningsbehoefte en aanbod bespreken 

- Voorbereiden zorgadvies gesprek (wat wil AB vragen, weten, zeggen tegen UHG) 

- Welke veiligheidsafspraken moeten er gemaakt worden.  

- Spreken over gevolgen huiselijk geweld en kinderen 

 

Gesprek met UHG (op kantoor) 

1e gesprek met UHG (kennismaking, situatie verkenning)  
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- Start maken met risico analyse (in beeld brengen van aard en ernst, beschermende en risico-

factoren)  

- Uitleg geven over zorgadvies gesprek met AB, datumoptie plannen (8e dag) 

- Uitleg over zorgadvies naar burgermeester en evt. verlenging.  

- UHG vragen naar de kinderen (wat krijgen de kinderen mee van de thuissituatie) 

- Informeren dat dnoDoen ook de kinderen heeft gezien en zal spreken.  

- Informeren melding in VIN.  

- Informeren over samenwerking VT en dnoDoen / terugmelden. 

- Informeren over het opvragen van informatie bij ketenpartners en/of betrokken hulpverleing 

/ scholen/ kinderdagverblijf. (afstemmen of UHG zelf eerst contact opneemt en/of samen)  

- Afstemmen of UHG zelf eerst contact opneemt en/of samen met partijen die dnoDoen gaat 

benaderen.  

- Hulpvraag bespreken voor de periode tijdens huisverbod 

- Afspraken maken over contactmomenten en eventueel vervolgafspraak.  

Meenemen:  

-Informatieboekje THV voor AB 

-evt. Informatie boekje voor kinderen 

- evt. Informatie folder : Geweld raakt kinderen   

 

2e afspraak met UHG  

- Hulpverleningsbehoefte en aanbod bespreken 

- Voorbereiden zorgadvies gesprek (wat wil UHG vragen, weten, zeggen tegen AB) 

- Welke veiligheidsafspraken moeten er gemaakt worden.  

- Spreken over gevolgen huiselijk geweld en kinderen.  

 

Aanmelden in VIN 

Alle aanwezige minderjarige kinderen in het systeem moeten gemeld worden in de Verwijsindex.  

 

Gesprek met kind(eren) 

- Doel van het gesprek : 

Luisterend oor bieden en steunen ; hoe ervaren zij het THV.  

Uitleg te geven over huiselijk geweld (evt. schuldgevoelens kunnen weggenomen worden)  

Wat is een THV en wat gaat er gebeuren? Wat doet dnoDoen. 

Zicht krijgen op het verhaal van het kind, hun beleving en gevoelens van angst of onveiligheid 

en/of er ook sprake is van geweld naar het kind. Kinderen kunnen goed vertellen wat hen is 

overkomen en hoe zij de situatie hebben ervaren. 

Wat is de hulpvraag van het kind?  
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- Geef goed uitleg waarom je met kind wilt spreken. Maak hierin ook duidelijk dat je weet wat 

er is gebeurd en/of dat je weet van de problemen van ouder(s), bijvoorbeeld verslaving.  

Geef het kind ook regie in het gesprek (door plek te kiezen en/of ruimte te geven vragen) 

- Betrek het kind bij het vervolg proces, wat gebeurt er verder. Wat zijn de wensen van het 

kind, en geef uitleg wat wel / niet mogelijk is. 

- Spreek af hoe je de informatie van het kind met de ouders gaat bespreek (evt. met het kind).  

- Kijken of er voor kind een vertrouwenspersoon is in het netwerk, die betrokken kan worden 

in het veiligheidsplan.  

 

Onderzoek (Informatie verzamelen) 

- Informatie inwinnen bij betrokken hulpverlening.  

- Betrokken hulpverlening uitnodigen voor zorgadvies gesprek.  

Risico factoren en beschermende factoren in beeld brengen 

- Mogelijkheden passend hulpverleningsaanbod in kaart brengen : indien mogelijk al aanmel-

den.   

- Indien nodig ketenoverleg inplannen (ICO aanvragen) 

Bij kinderen : (ouders wel informeren dat je dit gaat doen)  

- Contact opnemen met school en/of consultatiebureau (eventueel samen met ouder) 

Contact opnemen met andere betrokken instanties 

 

Zorgadviesgesprek met UHG en AB 

Gesprek met UHG, AB, dnoDoen en eventuele hulpverlening.  

1e gesprek tussen UHG en AB sinds opleggen THV.  

 

Gesprek gaat o.a. over :  

- Hoe UHG en AB het huisverbod hebben ervaren.  

- Het biedt de mogelijkheid om uit te spreken wat AB/UHG wil of wenst. Of om vragen te stel-

len aan de partner.  

- dnoDoen moet zorgadvies opstellen voor burgermeester over wel/niet verlengen.  

- dnoDoen geeft analyse van de situatie (risico’s/bescherming) en advies voor vervolghulpver-

lening. (zowel voor AB/UHG als de kinderen) 

- Het herstellen van de veiligheid o.a. door het maken van afspraken tussen AB en UHG. Deze 

afspraken worden vastgelegd in veiligheidsplan (vanuit MDA++).  

In deze afspraken worden ook de kinderen betrokken.  

- Afspraken over nazorg (eventueel aanvullende afspraak over maken van veiligheidsplan, 

doorverwijzing hulp, overdracht naar hulpverlening) 

- Evaluatie gesprek plannen met AB, UHG en eventuele hulpverlening na 4-6 weken. 
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dnoDoen kan VT vragen aan te sluiten bij zorgadvies gesprek.  

Bijvoorbeeld als VT een onderzoek doet en/of AB/UHG niet meewerken aan hulpverleningstraject 

tijdens THV.  

 

Afstemming beleidsambtenaar van de gemeente 

Gedurende het traject informeert dnoDoen (indien gewenst) de beleidsambtenaar van de gemeente 

telefonisch over het verlopen traject. Belangrijk om hen te informeren als het zorgadvies verlaat 

wordt aangeleverd.  

 

Zorgadviesgesprek schrijven aan burgermeester in Khonraad (op de 8ste dag) 

Er wordt een advies geschreven in Khonraad, dit is een vast format.  

DnoDoen doet hierin een advies aan burgermeester. (THV verlengen, laten aflopen of intrekken).  

 

Contact door beleidsambtenaar over advies THV 

Beleidsambtenaren nemen contact op met betrokken over geschreven advies en/of wat hun stand-

punt hierin is.  

  

Besluit burgermeester omtrent THV (voor de 10de dag) 

Burgermeester maakt besluit. AB en UHG worden door de gemeente geïnformeerd over besluit.  

dnoDoen neemt ook contact op met UHG en AB als besluit genomen is en maakt afspraken over ver-

volg.  

 
Vervolg na 1e 10 dagen  
 
Doel gedurende het THV is het maken van een plan met betrokken omtrent het huiselijk geweld en 

het (duurzaam) herstellen van de veiligheid. DnoDoen laat de casus pas los als andere door dnoDoen 

ingezette hulpverlening van start is gegaan.  

Veilig Thuis 

DnoDoen informeert VT, welke hulpverlening is ingezet en is overgedragen.  

Als onveiligheid blijft bestaan doordat UHG en AB niet mee werken aan THV traject en/of doorverwij-

zing naar hulpverlening, wordt een hermelding gedaan naar Veilig Thuis.  

 

Geen verlenging 

dnoDoen draagt (schriftelijk over aan de vervolghulpverlening en maakt afspraken over monitoring 

of dnoDoen doet (her)melding bij Veilig Thuis 
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Verlenging (max. 18 dagen) 

DnoDoen informeert HOVJ over verlenging (dezelfde dag). 

DnoDoen vervolgt traject met AB en UHG om toe te werken aan veiligheid en het inzetten van pas-

sende hulpverlening. Of DnoDoen doet melding bij VT, indien dit niet mogelijk is. Er worden vervolg 

afspraken gemaakt met UHG en AB. DnoDoen kan in dit traject ook zorgoverleg met ketenpartners 

organiseren (ICO)  

DnoDoen heeft  2de zorgadviesgesprek met UHG, AB en vervolghulpverlening. 

 

Monitoring na afloop van THV 

Binnen 4-6 weken, evaluatie gesprek met AB, UHG (indien mogelijk) en betrokken hulpverlening.  

Is hulpverlening voldoende tot stand gekomen 

Hoe is de huidige situatie?  

Veiligheidsplan opgesteld? Afspraken nagekomen? Zijn er nieuwe incidenten of spanningen geweest?  

Is aanvullende hulpverlening wenselijk? Wie gaat dit regelen?  

Is er een vervolg nodig van de monitoring?  

Bij nieuwe zorgen : (her) melding Veilig Thuis overwegen en/of concrete afspraken maken met be-

trokken hulpverlening en betrokkenen.  

Vervolg kan zijn dat :  

dnoDoen definitief overdraagt en het dossier zal sluiten.  

dnoDoen (nogmaals) probeert toe te leiden naar (passende) hulpverlening en maakt afspraken over 

nieuwe monitoring.  

dnoDoen doet een melding bij Veilig Thuis bij voortdurende onveiligheid.  

dnoDoen draagt over aan cliëntsysteem en sluit het dossier.  

Afsluiten bemoeienis dnoDoen  

Dossier kan afgesloten worden als veiligheid voldoende is hersteld en/of hier aan gewerkt wordt met 

passende hulpverlening en/of melding is gedaan bij Veilig Thuis. dnoDoen meldt betrokkenheid af in 

de verwijsindex.  

Registratie 

- Khonraad : hierin worden korte contacten en/of afspraken genoteerd gedurende het THV.  

- CVS : dnoDoen maakt dossier aan en registreert hierin alle contacten gedurende het THV tra-

jec 


