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Even voorstellen: wie is Janine?



1) Waarom is aandacht voor geweld achter de voordeur juist 
nu belangrijk?

2) Het fenomeen geweld
- het ontstaan en voortbestaan van geweld; - wat zien we (niet)?

3) De aanpak van geweld
- de professional; - de burger; - samenwerken!

4) Moed houden!

Wat gaan we doen? Vier thema’s



Druk op
burgers

én
professionals

1) Juist nu aandacht voor geweld!



Er zitten net 
zoveel facetten 
aan geweld als 
uitsteeksels aan 

het virus

2) Het fenomeen geweld



# Factoren op individueel niveau: (geestelijke) gezondheid, 
verslaving, inkomen (werk, schulden), vaardigheden om met conflicten om 
te gaan

# Factoren op gezinsniveau: inkomen (werk, schulden, huisvesting), 
opvoedingsstijl, onderlinge communicatie

# Factoren op maatschappelijk niveau: werkgelegenheid, toegang 
tot sociale huisvesting en (veiligheids)zorg

Het ontstaan en voortbestaan van 
geweld (ecologisch model)



# Corona veegt de factoren uit dat ecologische model natuurlijk 
niet van tafel!

# Corona versterkt wel factoren op verschillende niveaus!

# Laten we dat eens beter bekijken…

Corona en de factoren in het 
ecologische model



# Macroniveau:
economie, toegang tot gezondheidszorg,
politieke besluitvorming over quarantaine.

# Gezins- en individueel niveau:
verlies inkomen, schulden, zorgen om
gezondheid, minder sociale contacten,
isolement.

Voorbeelden van invloed van 
Corona



# Dit zorgt niet alleen voor extra stress bij mensen waarvan we 
al weten dat er huiselijk geweld speelt of gespeeld heeft!

# Met dit soort grootschalige quarantaine hebben we 
niet echt ervaring.

Let op!



# Wat gaat die druk van de quarantaine doen met mensen die 
we nog nooit in beeld hebben gehad?

# Let op! Quarantaine is niet hetzelfde als vakantieJ

Een belangrijke, maar nog weinig 
gestelde vraag…



# Er zijn veel redenen om aan te nemen dat geweld achter de 
voordeur toeneemt.

# Maar zien we dat ook terug in
de cijfers?

De proef op de som: neemt het 
geweld dan ook toe?



# Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft 1 op de 3 
vrouwen wereldwijd te maken met fysiek of seksueel geweld, meestal 
gepleegd door hun partner. Maar door de coronamaatregelen lijkt dat aantal 
te groeien.

# ‘We weten dat lockdowns en quarantaines essentieel
zijn om corona te bestrijden, maar daardoor kunnen
vrouwen vast komen te zitten met gewelddadige
partners, aldus secretaris-generaal van de WHO
Guterres op 6 april 2020.

Enkele cijfers: internationaal



# Uit cijfers van de Franse politie blijkt dat het aantal 
meldingen van huiselijk geweld in een week tijd met 32 tot 36 
procent is gestegen. 

# In Italië zijn er heel andere signalen Daar maken 
hulpverleners zich juist zorgen omdat het aantal meldingen 
ineens enorm is gedaald. Bij de grootste hulplijn voor huiselijk 
geweld kregen ze begin maart ruim de helft minder meldingen 
binnen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Enkele cijfers: Frankrijk en Italië



# Sinds de invoering van de eerste maatregelen tegen het 
coronavirus, is de criminaliteit flink afgenomen 
(woninginbraken, fietsendiefstal, zakkenrollerij); het totale 
aantal incidenten waarmee de politie te maken, kreeg 
daalde van 15.000 in de week van 9 tot 15 maart naar 
12.500 in de week van 16 tot en met 22 maart.

# Overlast en onrust op straat zijn toegenomen.

# He?! Op het gebied van huiselijk geweld is er geen stijging 
waarneembaar. Hoe kan dat? We kijken nog even in de 
regio…

Enkele cijfers: Nederland



# In maart/april zijn het aantal meldingen van huiselijk geweld/kindermishandeling bij Veilig Thuis 
en de politie met 15% verminderd.

# Het aantal AWARE- aanvragen (crisismaatregel bij huiselijk geweld) is afgenomen.

# Het crisisinterventieteam Hart van Brabant ziet niet meer zaken van huiselijk 
geweld/kindermishandeling waar, maar ziet wel oplopende spanningen thuis.

# Crisisbedden zijn bezet, maar in vergelijking met verleden jaar is dat geen afwijkend beeld.

Enkele cijfers: Midden-Brabant



# Voordat ik verder ga moet ik een belangrijk punt maken: er is 
een groot verschil tussen de werkelijke criminaliteit en de 
geregistreerde criminaliteit! Criminologen spreken van een 
‘dark figure’.

# We zien slechts een deel van de
criminaliteit. Net als bij een ijsberg
is een belangrijk deel aan het zicht
onttrokken.

Een belangrijk criminologisch 
begrip: dark figure



# ‘We weten dat er een toename van meldingen 
is tijdens feestdagen en vakanties. Dan zitten 
mensen langere tijd op elkaars lip. Maar als het 
dan fout gaat, gaan er weken of soms maanden 
overheen voordat iemand hiervan melding 
maakt. We zien het dus pas later terug in de 
cijfers’. 

Jytte Reichert van Slachtofferhulp Nederland in 
de Telegraaf van 24 maart 2020.

Het dark figure wordt beïnvloed 
door meldingsbereidheid



# Niet alleen meldings- en aangiftebereidheid en het na-
ijleffect spelen een rol.

# Hoeveel we van de ijsberg zien, wordt medebepaald door 
het vermogen van professionals om tijdig problemen te 
(h)erkennen.

# De vraag is: wat zien we niet? Ontstaat er buiten ons zicht 
nu een immense ijsberg? Reageert U op de chat!

Het dark figure wordt ook 
beïnvloed door professionals!!!



Is er wel zoveel 
nieuws onder de 

zon? 

3) De aanpak van geweld
Aafke Gesina van Hulst

(1868-1930)

Grondlegster 
wijkverpleegkunde in 

Nederland

Innovati
e!

Buitenla
nd!



# Om met dat laatste te beginnen: voor zo iets complex als geweld achter 
de voordeur bestond al geen snelle oplossing en met de toegenomen 
complexiteit door de crisis, zal die er zeker niet komen!

# De taken van professionals in de veiligheidszorg zijn wat betreft de 
aanpak van geweld achter de voordeur niet veranderd:
1) we moeten problemen (h)erkennen, bespreekbaar maken en
2) samen met betrokken burgers tot een plan van aanpak komen. 

# Dat plaatst ons wel voor een aantal belangrijke vragen!

Moet alles nu nieuw of anders? Is 
er een ‘quick fix’?



# Hoe kan de veiligheidszorg gecontinueerd worden 
voor individuen en gezinnen die nu al in beeld waren 
voor de crisis?

# Kan dat op de oude voet verder gaan nu veel 
professionals ook vanuit huis werken? Ontmoeten we 
elkaar nog op anderhalve meter? 

# Kunnen fysieke bijeenkomsten eventueel 
ondervangen worden met behulp van ICT? Daar hoor ik 
U graag over op de chat!

Belangrijke vragen voor 
professionals wat betreft de 
aanpak (1)



# Hoe krijgen we individuen en gezinnen in beeld die tijdens 
de crisis in de problemen zijn gekomen en die nog niet 
eerder in contact waren met de veiligheidszorg?

# Hier dringt zich een analogie op met de reguliere 
gezondheidszorg: mensen lijken bezoek aan de artsen en 
ziekenhuis uit te stellen. Hoe doorbreken we dat? Ik hoor U 
graag op de chat!

Belangrijke vragen voor 
professionals wat betreft de 
aanpak (2)



# Door mijn recente publicaties word ik regelmatig door mensen in nood benaderd, die verbaasd zijn dat 
de veiligheidszorg niet op slot is gegaan!

# Blijf de boodschap uitdragen dat ook nu mensen aan kunnen kloppen met zorgen over geweld: denk 
daarbij niet alleen aan slachtoffers en omstanders, maar ook aan potentiële daders! 

# Blijf in dit verband wijzen op laagdrempelige contactmogelijkheden zoals de Kindertelefoon, chats met 
instellingen als Sterk Huis of een telefoontje naar Veilig Thuis Midden-Brabant.

# Vraag bij contacten natuurlijk goed door naar het welbevinden van alle kinderen en andere 
huisgenoten/gezinsleden!

Wat te doen om zaken tijdig in 
beeld te krijgen?



# Bij acute nood blijft het natuurlijk altijd zaak om mensen in veiligheid te 
brengen met behulp van bijvoorbeeld de politie en/of plaatsing in een 
opvanginstelling. 

Wat te doen bij acute nood?



# Het is de vraag of zolang de quarantaine duurt tot 
vormen van hulpverlening kan worden gekomen, die 
gericht is op structurele aanpak van onderliggende 
problemen. Denk bijvoorbeeld aan 
schuldhulpverlening. 

# Die quarantaine houdt echter ook een keer op. Het 
is nu vooral zaak om mensen in moeilijkheden lucht te 
bieden.

Wat te doen als het gaat om het 
maken van een plan van 
structurele aanpak:



# Ik zie veel aandacht voor codewoorden, maar net zo 
belangrijk zijn kanalen om hun hart te luchten en/of 
stoom af te blazen! Roep mensen op om een ‘trusted
person’ te worden voor bijvoorbeeld een kind in de 
eigen omgeving! Het is essentieel om de sociale 
omgeving te betrekken.

# Stimuleer de drie r’s: reinheid, rust en regelmaat.

# Blijf benadrukken dat we allemaal in hetzelfde 
schuitje zitten. Hoe zorgwekkend de situatie ook is, 
het gaat een keer over. Samen komen we hier uit! 

Lucht en hoop bieden: hoe dan? 



# De complexiteit van geweld achter de voordeur vraagt 
betrokkenheid van veel professionals en dus 
samenwerking. Daarom werkten we tot aan de crisis in 
netwerk-organisaties en daar moeten we mee door 
blijven gaan!

# Hoewel in een crisis het vermogen om te improviseren 
een groot goed is, is er geen plek voor eigengereidheid 
– zie ook de roep om centralisering: juist nu moeten we 
goed samenwerken! Laten we nu geen extra schotten 
creëren, maar zorgen voor een zo goed mogelijk 
sluitend netwerk om mensen in nood!

Vergeet vooral niet om samen te 
werken!



Angst is een 
slechte raadgever

4) Moed houden!



Bedankt voor 
jullie aandacht!


