
Ambulante aanpak  
team Geweld in 
Afhankelijkheidsrelaties  
(GIA team)



Om dit te kunnen bereiken werken we nauw samen met vele ketenpartners 
uit de verschillende domeinen, denk aan Veilig Thuis, politie, justitie, Zorg en 
Veiligheidshuis, jeugdhulp, GGZ, AMW, gemeenten, scholen enz. Vanuit het GIA 
team onderschrijven wij de visie op gefaseerd samenwerken aan veiligheid; eerst 
samenwerken aan veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg. 
Inzet vanuit het GIA team kan door cliënten zelf of door de verschillende 
organisaties aangevraagd worden. Bij acute onveiligheid of noodzaak tot time 
out kan gebruik gemaakt worden van één van onze veilige opvanglocaties.

Er zijn twee vormen van inzet door het GIA team:

1. Intensief Casemanagement Hoog Risico casuïstiek
2. Inzet aanpak GIA met WMO-beschikking 
 

De ambulante inzet van het team Geweld In 
Afhankelijkheidsrelaties, kortweg GIA team, staat voor een 
gespecialiseerd aanbod in de aanpak van geweld in relaties. 
Het team biedt passende hulp gericht op herstel van veiligheid, 
samen met het gezin en steunend netwerk. Bij alles wat we doen 
staat veiligheid voorop en doen wat nodig is om het geweld 
te stoppen en gezamenlijk te kunnen werken aan duurzame 
veiligheid. Met als uitkomst dat cliënten zelf (weer) ruimte 
ervaren en regie over eigen leven om te kunnen werken aan hun 
toekomst zonder geweld.



1. Intensief Casemanagement Hoog Risico casuïstiek
Er is sprake van acute onveiligheid in het gezin als gevolg van 
geweld en (ernstige) escalatie van de situatie dreigt. In dat 
geval kan er een casemanager ingezet worden. Aan de hand 
van één of meer criteria wordt besloten tot het inzetten van 
intensief casemanagement hoog-risico:

o als er sprake is van acuut gevaar en/of langdurende  
 onveiligheid met zich herhalende escalaties;
o  complexiteit en ernst van de problematiek op minstens drie  
 leefgebieden;
o  betrokkenheid bij het systeem van drie of meer professionals  
 van diverse instellingen of de noodzaak hiertoe;
o  continuïteitsproblematiek;
o  gemaakte afspraken worden niet nagekomen;
o  stagnatie in de hulpverlening;
o  ontbreken van passende zorg of hulpverlening;
o  er vanuit reguliere hulpverlening bijschaling en  
 specialistische kennis en aanpak vereist is;
o  mijden van zorg.

Gericht op: 
o  herstel van veiligheid;  
o  bespreekbaar maken van het geweld;
o  signaleren van en acteren op acute risicofactoren;
o  beschermende factoren organiseren/versterken;
o  analyse van de problematiek en geweldsdynamiek en  
 onderliggende factoren die onveiligheid in stand houden;
o  traumascreening;
o  voorkomen herhaling van geweld;
o  het hele gezin (systeemgericht) in hun eigen leefomgeving;
o  veiligheidsplan en drie kolommen als onderdelen van een  
 gemeenschappelijk gedragen plan;
o  samenwerking in de keten waarbij korte lijnen belangrijk zijn
o  risicogestuurde zorg organiseren om geweld duurzaam te  
 stoppen;
o  een toekomst zonder huiselijk geweld.
 



Tijdsinvestering 
Het betreft een traject van 37 uur. Zo nodig kan dit verlengd worden met 37 uur.

Doel
Herstel van veiligheid en zorg op maat voor alle leden van het gezin met 
oog voor trauma en de impact daarvan op alle leden van het gezin en direct 
betrokkenen uit het netwerk. Coördineren en organiseren van passende hulp 
in samenhang en in afstemming met alle partijen, met de focus op veiligheid, 
zolang als nodig is.

Financiering
Decentralisatieuitkering VO (CZW Bureau).

Vervolg
Als vervolg op of tijdens het hoog risicotraject kan door het GIA team ook de 
inhoudelijke hulpverlening geboden worden Zie hiervoor de beschrijving inzet 
GIA met WMO-beschikking. Eerder betrokken hulpverlening pakt de casus 
weer op of verwijst naar andere benodigde (specialistische) zorg. Duidelijk 
moet zijn wie de casusregie overneemt. Bij blijvende herhaling van onveilige 
gebeurtenissen de casus bespreken bij MDA++ 



2. Inzet aanpak GIA met WMO-beschikking  
Inzet van het specialistische hulpaanbod GIA is noodzakelijk 
in die situaties waarbij sprake is van geweld in een 
afhankelijkheidsrelatie (huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, 
kindermishandeling, seksueel geweld, vrouwenhandel etc.) en 
binnen het gezinssysteem sprake is van structurele onveiligheid 
en/of met terugkerende incidenten en herhaling van geweld. 

Criteria
o er is sprake van structurele onveiligheid als gevolg van  
 geweld;
o  sprake van afhankelijkheid;
o  cliëntsysteem staat open voor hulp, omdat het een vrijwillig  
 aanbod is;
o  systeemgerichte aanpak is nodig, hulp voor alle gezinsleden  
 met oog voor trauma;
o  er is specialistische kennis nodig om het (ernstig) huiselijk  
 geweld bespreekbaar te maken e.e.a. in samenwerking met  
 bestaande hulpverlening (bijschalen);
o  er is sprake van complexe problematiek waarbij de  
 onderliggende problemen nog niet duidelijk/helder zijn maar  
 die wel maken dat het geweld in stand blijft;
o  samenwerking met verschillende organisaties is noodzakelijk  
 om het geweld te stoppen;
o  langduriger hulpverlening is vereist om aan duurzame  
 veiligheid te kunnen werken. 

Werkwijze
De focus van de werkzaamheden ligt op herstel van veiligheid 
en doen wat nodig is om het geweld te stoppen. Het GIA team 
werkt methodisch op basis van de methodiek Krachtwerk en 
aan de hand van de drie kolommen en veiligheidsplannen 
gebaseerd op Signs of Safety. Krachtgericht, traumasensitief, 
transparant, outreachend, oplossingsgericht, vanuit hoop 
gericht op een betere en veilige toekomst voor alle gezinsleden.

Samen met het gezinssysteem hun steunend netwerk 
en de reeds betrokken organisaties bespreken we de 
veiligheidsvoorwaarden en maken we veiligheidsafspraken; 
gezinsgericht samenwerken aan veiligheid.



Aan de hand van tien leefgebieden van Krachtwerk maken we een inventarisatie 
van de krachten en hulpbronnen van het gezin om aan de doelen uit het 
veiligheidsplan te kunnen werken (analyse van beschermende- en risicofactoren 
op meerdere leefgebieden). Waar mogelijk en veilig genoeg worden alle 
gezinsleden betrokken in het daaropvolgend begeleidingstraject. We gaan 
in gesprek over de dynamiek van huiselijk geweld, het doorbreken van de 
geweldcyclus en de gedragspatronen in het gezin die het geweld in stand 
houden. Wat is er aan de hand en welke onderliggende factoren houden de
onveiligheid in stand? Welke risico gestuurde zorg is nodig om te kunnen werken 
aan veiligheid? Bewustwording van de gevolgen van huiselijk geweld voor alle 
betrokkenen met speciale aandacht voor de gevolgen voor kinderen, psycho-
educatie, versterken van eigen regie en (gedrags-)mogelijkheden om het geweld 
te stoppen

Aanvullend op de gesprekken wordt er gewerkt met eHealth-modules op het 
gebied van psycho-educatie, aanleren en versterken van (sociale) vaardigheden, 
opvoedvaardigheden, omgaan met (probleem-)gedrag, geweld in relaties en 
een online training  met lotgenotencontact voor een toekomst zonder huiselijk 
geweld. 

Gericht op:  
o  wegnemen risicofactoren;
o  doorbreken van cirkel van geweld/geweldspatronen;
o  oorzaken van het huiselijk geweld zijn bespreekbaar  
 gemaakt;
o  geweld is duurzaam gestopt;
o  alle gezinsleden werken aan herstel;
o  voorkomen van intergenerationele overdracht;
o  een toekomst zonder geweld.

De kinderen 
Wanneer er kinderen in het gezin zijn, kan het begeleidingstraject GIA 
aangevuld worden met methodische begeleiding specifiek ontwikkeld voor 
kinderen die opgroeien in een onveilige gezinssituatie. De methodiek heet 
Veerkracht. De methodiek Veerkracht gaat uit van ‘stem geven aan de kinderen’. 
De kinderen krijgen een eigen hulpverlener en deze werkt samen met de 
maatschappelijk werkende van het GIA-team ín en met het gezin.

Veerkracht kent de volgende vijf thema’s: 
1. Kind in beeld
2. Ouders en opvoeding
3. Positief leef en opvoedklimaat
4. Netwerk
5. Samenwerken en inschakelen van externe hulpverlening en begeleiding



Voor dit traject moet een indicatie aangevraagd worden voor 
jeugdhulp.

Gericht op: 
o  verwerking van trauma’s;
o  verdere traumatisering voorkomen;
o  beter welbevinden op fysiek, sociaal, emotioneel, cognitief  
 en psychisch gebied;
o  betere ontwikkeling op fysiek, sociaal, emotioneel, cognitief  
 en psychisch gebied;
o  verbetering van hechting en relatie met ouders;
o  vermindering van probleemgedrag.

Financiering
Voor het specialistische begeleidingstraject GIA moet 
een WMO-indicatie begeleiding speciaal aangevraagd 
worden in de gemeente waarin het gezin woont. Voor 
inzet traject Veerkracht specifiek voor de kinderen is een 
jeugdhulpbeschikking nodig. 

Tijdsinvestering 
o  WMO-beschikking: minimaal zes uur per week, is echter zéér  
 afhankelijk van de mate van onveiligheid, al dan niet  
 betrokken ketenpartners en de complexiteit van de casus. 
o  Jeugdhulpbeschikking: gemiddeld zes uur per week per kind.  

Vervolg 
Afsluiten of overdragen aan het voorliggend veld en/
of specialistische hulp(herstelgericht) voor de individuele 
gezinsleden.

Aanmelden
Aanmeldingen voor alle vormen van inzet GIA team 
lopen via ons centrale aanmeldpunt 0113 26 73 92 of 
aanpakhuiselijkgeweld@emergis.nl.

De werkers van het GIA-team zijn ook actief als casemanagers 
in het Centrum Seksueel Geweld Zeeland en voeren casusregie 
in de MDA++ aanpak. 



Contact

Maatschappelijke zorg, opvang en veiligheid
GIA team
T 0113 26 73 92
E aanpakhuiselijkgeweld@emergis.nl
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