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WAT DOET het 
Interventieteam?
U bent aangemeld bij het Interventieteam 
in verband met huiselijk geweld. In deze  
folder informeren wij u wat het Inter ventie
team doet.

Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is al het geweld dat in de huiselijke 

kring plaatsvindt, bijvoorbeeld tussen (ex)partners, 

ouders en kinderen, broers en zussen, grootouders en 

kleinkinderen. Ruzie is heel normaal, maar het is niet 

normaal als er geweld is en... huiselijk geweld stopt 

niet vanzelf.

Wie zijn wij
Wij helpen gezinnen/partners waarbij sprake is van 

ernstige dreiging door huiselijk geweld. Eerdere 

hulpverlening heeft onvoldoende geholpen. Onze 

hulp is gericht op alle betrokkenen in het gezin of 

in de relatie. Doel is dat het geweld stopt en in de 

toekomst wordt voorkomen. 



Samenwerking met andere organisaties
Wij werken samen met allerlei organisaties, zoals 

Novadic Kentron, GGZ, maatschappelijk werk 

instellingen, MEE, Bureau Jeugdzorg, maar ook met 

politie en justitie. Dit om de veiligheid van uw situatie 

te verbeteren. Voordat wij in overleg gaan met andere 

organisaties vragen wij aan u toestemming om uw 

gegevens te delen.

Waarom stoppen met geweld
Er zijn meerdere redenen om geweld te stoppen, 

bijvoorbeeld omdat je er waarschijnlijk zelf ook 

geen vrede mee hebt, omdat het pijn en verdriet 

veroorzaakt bij het slachtoffer, omdat de kinderen 

eronder lijden en de ontwikkeling van de kinderen 

erdoor bedreigd wordt, omdat huiselijk geweld niet 

acceptabel en strafbaar is, omdat het niet vanzelf 

stopt of overgaat, omdat het uit de hand kan lopen, 

omdat het de relatie niet ten goede komt, omdat je 

gezondheid eronder lijdt, omdat het werk eronder 

lijdt.



Privacy en klachten 
Het Interventieteam bewaart uw gegevens zorgvuldig 

en gaat er vertrouwelijk mee om. U heeft wettelijke 

rechten, zoals inzagerecht. Heeft u een klacht dan is 

de eerste stap deze te bespreken met de betrokken 

interventieteammedewerker. Als dit gesprek niet 

leidt tot een bevredigend resultaat, kan contact 

worden opgenomen met de verantwoordelijke 

teamleider. Deze bekijkt in samenspraak of er een 

oplossing mogelijk is en zal u informeren over de 

klachtenregeling.

Meer informatie
Het Interventieteam valt onder de coördinatie van 

Veilig Thuis West-Brabant en werkt met de Meldcode 

Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. 

Bent u in direct gevaar: bel 112

Wel vrijwillig, niet vrijblijvend
Wij volgen actief of uw situatie voldoende veilig 

is. We gaan er vanuit dat u de afspraken nakomt 

die we maken om veiligheid te vergroten. Mocht 

dit niet het geval zijn en blijft er onveiligheid, dan 

kan het nodig zijn dat we andere maatregelen gaan 

overwegen. 



Wat doen wij?
Wij gaan samen met u en andere betrokkenen intensief 

aan de slag om de veiligheid in uw gezin/relatie te 

herstellen. Wij willen dat u, samen met mensen uit 

uw naaste omgeving, weer vertrouwen krijgt in de 

toekomst en er veiligheid is. Wij willen dat kinderen 

veilig kunnen opgroeien in de eigen thuissituatie. 

Samen met u maken we huiselijk geweld bespreekbaar 

en kijken we welk veiligheidsplan we kunnen maken. 

Als er kinderen bij betrokken zijn, zullen wij in 

overleg met u, met hen in gesprek gaan. Daarnaast 

organiseren wij met u een (familie)netwerkberaad, 

waarbij hulpverleners en mensen uit uw naaste 

omgeving, betrokken worden. 

Wij zullen vooral bij de start intensief met u aan de 

slag te gaan en in uw gezin aanwezig zijn. Hierna zullen 

wij nog ongeveer een jaar u/uw gezin blijven volgen en 

ondersteunen om een veilig thuis te behouden.
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