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Voorwoord
Voor u ligt de rapportage van een Klein maar Fijn onderzoek naar huiselijk geweld in vier
buurten in Capelle aan den IJssel getiteld “Als je niet achter die voordeur komt dan beklijft
het ook niet”, een illustratief citaat van een geïnterviewde sleutelfiguur. Dit Klein maar Fijn
onderzoek is uitgevoerd in het kader van de Academische werkplaats CEPHIR, een
samenwerkingverband tussen de GGD Rotterdam-Rijnmond en de afdeling Maatschappelijke
Gezondheidszorg van het Erasmus MC. Graag wil ik de opdrachtgever van het onderzoek, de
gemeente Capelle aan den IJssel, en in het bijzonder Charlotte Wassenaar, wethouder Ans
Hartnagel, Ron van Zon en Annemarie Pronk bedanken voor de interessante opdracht en de
tijd die zij hebben gestoken in het aanleveren van relevante data en hun deelname aan
overleggen. Daarnaast wil ik alle sleutelfiguren bedanken voor hun deelname aan de diepte
interviews en de belangrijke bijdrage die ze daarmee hebben geleverd aan het rapport.

Ilse Flink
Rotterdam, 11 juli 2013
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Samenvatting
Achtergrond en onderzoeksvragen
De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft met de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van
het Erasmus MC een samenwerkingsverband, CEPHIR, genoemd. De doelstelling van CEPHIR
is om door wisselwerking tussen beleid, praktijk en onderzoek de publieke gezondheidszorg
te verbeteren. Eén van de projecten van CEPHIR betreft kortdurend onderzoek, Klein maar
Fijn genoemd. Bij Klein maar Fijn kunnen gemeentes actuele vragen inbrengen om hun
beleid met kortdurend onderzoek te versterken.
In de Capelse buurten (met relatief lage SES) Gebouwenbuurt, Operabuurt en
Schildersvormenbuurt (uit de wijk Schollevaar) en de Hoven (uit de wijk Middelwatering) zijn
veel meldingen van huiselijk geweld. Ongeveer de helft van alle meldingen die tot en met
november 2012 zijn gedaan, kwam uit deze buurten. Voor de gemeente Capelle aan den
IJssel is het van belang om te weten wat de achtergronden zijn van het verhoogde aantal
meldingen in deze buurten en wat mogelijke aangrijpingspunten zijn voor de preventie en
aanpak van huiselijk geweld in deze buurten.
Om antwoord te geven op de vragen van de gemeente Capelle aan den IJssel zijn de
volgende onderzoeksvragen geformuleerd:
1. Wat is de samenstelling van de doelgroep in de genoemde buurten?
a. Hoe is de demografische samenstelling van de buurten?
b. Bij wat voor gezinnen in deze buurten doet huiselijk geweld zich voor?
c. Welke types huiselijk geweld zijn te onderscheiden?
2. Wat zijn risicofactoren die bijdragen aan het huiselijk geweld in deze buurten?
3. Welke drempels en faciliterende factoren spelen een rol bij de meldingsbereidheid en
het zoeken van hulp bij huiselijk geweld?
4. Wat zijn aangrijpingspunten voor preventie en aanpak van huiselijk geweld in deze
specifieke buurten?
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Methode en resultaten
Dit onderzoek heeft verschillende methoden gebruikt, namelijk: literatuuronderzoek,
sociaal-demografisch onderzoek, dossieronderzoek en diepte interviews met 11
sleutelfiguren die betrokken zijn bij de aanpak van huiselijk geweld in Capelle aan den IJssel.
De resultaten van dit Klein maar Fijn onderzoek laten zien dat er vooral veel meldingen zijn
van (ex) partner geweld in de vier buurten. Vechtscheidingen werden genoemd als een
belangrijke risicofactor in de vier buurten evenals alleenstaand ouderschap. Bij veel van de
gezinnen waar huiselijk geweld plaatsvond was sprake van financiële problemen zoals
werkloosheid en huurschulden. Bij Antilliaanse gezinnen, die een groot deel van de populatie
van de Hoven vormen, werd expliciet genoemd dat wisselende vaderfiguren het probleem
ingewikkelder maakt. Een achtergrond van psychische klachten en stoornissen (ook
verslaving) bij het slachtoffer en/of de pleger werden benoemd als belangrijke risicofactoren
die zorgen voor meer complexiteit en hardnekkigheid. Buurtfactoren, zoals sociale cohesie
en ervaren veiligheid, werden niet door alle sleutelfiguren als erg belangrijk geacht hoewel
het demografische onderzoek duidelijk liet zien dat dit een stuk lager was in de vier buurten.
Volgens de geïnterviewde sleutelfiguren waren er veel drempels die een rol spelen bij de
meldingsbereidheid en het zoeken van hulp van slachtoffers in deze vier buurten. De
afhankelijkheidspositie van het slachtoffer was één van de belangrijke drempels die
benoemd werd. Daarnaast speelde angst in meerdere opzichten een rol. Ten eerste was er
de angst voor negatieve reacties van de pleger, maar ook van de directe omgeving. Ook
speelde de angst vooruithuisplaatsing van de kinderen een belangrijke rol. Er werd daarbij
genoemd dat angst voor reacties van familieleden en schaamte een grotere rol spelen bij
gezinnen met een niet-Westerse achtergrond. Ook werden enkele drempels benoemd met
betrekking tot de hulpverlening. Te veel regels, te lang moeten wachten op hulpverlening en
te weinig kennis over de rol van het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld waren enkele
voorbeelden die werden genoemd.
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Naast drempels werden ook enkele faciliterende factoren benoemd. Een vertrouwensband
tussen hulpverlener en het slachtoffer en het “achter de voordeur” komen waren twee van
de belangrijkste faciliterende factoren.
Aangrijpingspunten voor de preventie en aanpak van huiselijk geweld
Er werden enkele aangrijpingspunten voor de preventie en aanpak van huiselijk geweld in de
vier buurten geïdentificeerd, samengevat waren dit: (1) Een groter en breder aanbod van
preventieve groepsinterventies aan diverse doelgroepen; (2) de scholen (vooral het VO),
huisartsen en buurtbewoners centraler stellen bij de signalering van huiselijk geweld; (3) het
ontwikkelen van een duidelijk plan van aanpak huiselijk geweld met een beschrijving van de
verantwoordelijkheden en samenwerkingen van de verschillende (keten)partners; (4) het
ontwikkelen van een passend registratiesysteem om de informatie uitwisseling tussen
(keten)partners te versterken; (5) het stimuleren van “outreachend” werk door
hulpverleners; (6) hulpverleners en andere partijen die met hoog risico gezinnen te maken
hebben de handvaten geven om het gesprek over huiselijk geweld aan te durven gaan; (7)
meer interventies aanbieden aan de pleger binnen de context van een systeemgerichte
aanpak.
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1. Inleiding
1.1 CEPHIR en Klein maar Fijn
Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van kortdurende onderzoeksprojecten, ook wel
‘Klein maar Fijn’ projecten genoemd, als onderdeel van één van de negen academische
werkplaatsen Publieke Gezondheid in Nederland: CEPHIR (Centre for Effective Public Health
In the larger Rotterdam Area).
CEPHIR is een samenwerkingsverband van de GGD Rotterdam-Rijnmond en de afdeling
Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus MC. CEPHIR is opgericht in 2005. De
doelstelling van CEPHIR is om samenwerking tussen onderzoek, beleid en praktijk te
intensiveren ten einde de kwaliteit en effectiviteit van de publieke gezondheid te verhogen.
Het doel van Klein maar Fijn is om op korte termijn wetenschappelijk onderbouwde
antwoorden te geven op vragen waar beleidsmakers en praktijkuitvoerders in hun dagelijks
werk mee te maken krijgen. Bij Klein maar Fijn worden actuele vragen vanuit beleid of
praktijk opgepakt, verhelderd en beantwoord met een klein onderzoek. Klein maar Fijn is
gestart in 2007. Meer informatie is te vinden op: www.cephir.nl.
1.2 Context en onderzoeksvragen
Tegengaan van huiselijk geweld is een speerpunt van het beleid in Capelle aan den IJssel.
Cijfers over huiselijk geweld in Capelle aan de IJssel zijn hoger dan in de regio gemeentes en
ongeveer gelijk aan de cijfers in Rotterdam. In 2012 waren er in Capelle aan den IJssel 87
meldingen per 10,000 bewoners. Ter vergelijking, in Rotterdam waren dit 124 meldingen per
10,000 bewoners en in Barendrecht 42 meldingen per 10,000 bewoners [1]. In de buurten
(met relatief lage SES) Gebouwenbuurt, Operabuurt en Schildersvormenbuurt (uit de wijk
Schollevaar) en de Hoven (uit de wijk Middelwatering) zijn veel meldingen van huiselijk
geweld. Ongeveer de helft van alle meldingen die tot en met november 2012 zijn gedaan,
kwam uit deze buurten. Voor de gemeente Capelle aan den IJssel is het van belang om te
weten wat de achtergronden zijn van het verhoogde aantal meldingen in deze buurten,
zodat de aanpak van huiselijk geweld gericht kan plaatsvinden. Daarbij wil de gemeente
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zowel graag aangrijpingspunten krijgen voor preventie van huiselijk geweld als voor de
aanpak ervan.
De twee centrale onderzoeksvragen van dit Klein maar Fijn onderzoek luidden daarom als
volgt:
Wat zijn achtergronden van huiselijk geweld in de Hovenbuurt, Operabuurt, Gebouwenbuurt
en Schildersvormenbuurt in Capelle aan den IJssel en wat zijn aangrijpingspunten voor
preventie en aanpak van huiselijk geweld in deze buurten?
Deze twee centrale onderzoeksvragen waren verder verdeeld in vier sub vragen:
1. Wat is de samenstelling van de doelgroep in de genoemde buurten?
a. Hoe is de demografische samenstelling van de buurten?
b. Bij wat voor gezinnen in deze buurten doet huiselijk geweld zich voor?
c. Welke types huiselijk geweld zijn te onderscheiden?
2. Wat zijn risicofactoren die bijdragen aan het huiselijk geweld in deze buurten?
3. Welke drempels en faciliterende factoren spelen een rol bij de meldingsbereidheid en
het zoeken van hulp bij huiselijk geweld?
4. Wat zijn aangrijpingspunten voor preventie en aanpak van huiselijk geweld in deze
specifieke buurten?
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2. Methode
Om de onderzoeksvragen te beantwoorden zijn meerdere onderzoeksmethoden gebruikt. Er
is begonnen met een literatuurstudie naar types huiselijk geweld en belangrijke risico- en
beschermende factoren. Hiervoor is een zoekactie via pubmed ingesteld (gebruikmakend
van de volgende zoektermen: “domestic violence”; “child maltreatment”; “intimate partner
violence”; “risk factors”; “determinants”; “protective factors” “resilience”). Daarnaast is via
websites van Nederlandse instituten en organisaties die zich bezig houden met huiselijk
geweld en kindermishandeling gezocht naar relevante Nederlandse literatuur.
Om de demografie van de vier buurten in kaart te brengen is een sociaal-demografisch
onderzoek verricht. Hiervoor is gebruik gemaakt van de meest recente data van de
buurtmonitor Capelle aan den IJssel [2] en zijn enkele beschrijvende analyses uitgevoerd.
Tevens is dossieronderzoek gedaan. Er is een steekproef bestudeerd van 32 huiselijk geweld
dossiers behandeld tussen december 2013 en maart 2014. De dossiers zijn samengevat door
informatie te verzamelen over de volgende onderwerpen: buurt; datum aanmelding;
voorgeschiedenis; reden aanmelding; beschrijving slachtoffer; beschrijving pleger (geslacht,
leeftijd, andere eigenschappen); type geweld; betrokken professionals; acties die zijn
ondernomen.
Als laatste zijn diepte interviews gevoerd met sleutelfiguren. De interviews zijn
gestructureerd aan de hand van interview vragen (zie bijlage 1) die gebaseerd waren op een
model van hulpzoekend gedrag [3] en de landelijke modelaanpak huiselijk geweld [4]. Het
model van hulpzoekend gedrag dat is gebruikt bestaat uit drie fasen van hulp zoeken:
probleem herkenning, de beslissing om hulp te zoeken (hierbij spelen drempels en
faciliterende factoren een belangrijke rol) en het kiezen van hulpverlening [3]. Van de
landelijke modelaanpak huiselijk geweld zijn vijf elementen bestudeerd: preventie,
signalering, interveniëren, hulpverlening en nazorg [4]. De gesprekken zijn opgenomen,
verbatim uitgewerkt en duurden ongeveer 60 minuten. De gesprekken zijn geanalyseerd
gebruikmakend van NVIVO, een kwalitatief data verwerkingsprogramma.
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3. Resultaten
3.1 Literatuurstudie
3.1.1 Definitie, categorieën en aard van huiselijk geweld
Huiselijk geweld wordt in de literatuur gedefinieerd als “geweld dat door iemand uit de
huiselijke kring van het slachtoffer gepleegd is” [5]. Er zijn verschillende categorieën van
huiselijk geweld te onderscheiden, namelijk [6]:
•

(ex)partnergeweld

•

kindermishandeling en verwaarlozing (kinderen als getuigen van huiselijk geweld valt
hier ook onder)

•

ouderenmishandeling

•

eergerelateerd geweld

•

huwelijksdwang

•

genitale verminking

•

mishandeling van ouders door hun kind

•

mishandeling van adolescenten door ouders of leeftijdsgenoten

Zestig procent van de gevallen van huiselijk geweld betreft (ex-)partnergeweld [7]. Binnen
deze categorieën van huiselijk geweld kan het geweld lichamelijk, seksueel en
geestelijk/overig van aard zijn [5]. Bij geestelijk/overig geweld gaat het om bedreigingen,
verbale uitingen of agressieve gedragingen (bijvoorbeeld spullen kapot maken en dreigen
lichamelijk pijn te doen). Bij dit soort geweld is het van belang om rekening te houden met
frequentie. Immers, éénmalig iemand uitschelden of bedreigen hoeft nog niet direct te
betekenen dat er sprake is van huiselijk geweld. In het onderzoek van Van Dijk et al. [5]
worden de voorvallen pas gezien als huiselijk geweld indien ze minimaal tien keer per jaar
voorkomen.
3.1.2 Risico- en beschermende factoren van huiselijk geweld
Er zijn verschillende risico- en beschermende factoren die een rol kunnen spelen bij huiselijk
geweld; zowel het voorkomen als het verergeren van huiselijk geweld (zie tabel 1 voor een
totaal overzicht). Hoewel losse risicofactoren van belang kunnen zijn is de accumulatie van
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meerdere risicofactoren belangrijker [8]. Ook is het samenspel tussen risico- en mogelijke
beschermende factoren van belang. Over het algemeen kunnen risico- en beschermende
factoren ingedeeld worden in een aantal niveaus. In dit onderzoek zal het sociaalecologische
model van Bronfenbrenner [9] (zie figuur 1) gebruikt worden om de risico- en beschermende
factoren in te delen.
Op individueel niveau gaat het om de demografische variabelen van het slachtoffer en de
pleger, namelijk leeftijd, geslacht, etniciteit, gezondheidsstatus. Het microsysteem richt zich
op de nabije omgeving van het slachtoffer en de pleger. Er kan dan gedacht worden aan het
gezin, de school en andere gemeenschappen waar men bij hoort. Het mesosysteem richt zich
op de interactie tussen verschillende microsystemen, bijvoorbeeld tussen het gezin en de
school of tussen de buurt en het gezin. Het exosysteem bestaat uit factoren waar het
slachtoffer/de pleger niet heel direct deel van uitmaakt maar die wel invloed kunnen hebben
op het individu. Buurt-of schoolbeleid kunnen hier een voorbeeld van zijn. Als laatste
hebben we het macrosysteem. Dit systeem refereert naar overkoepelende factoren zoals
culturele perspectieven, de wereldeconomie, oorlogen en natuurgeweld. Ook deze kunnen
van invloed zijn op huiselijk geweld maar zijn lastiger te meten en te bestuderen.

Sociaal-ecologisch model van Bronfenbrenner [9]
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Risicofactoren op individueel niveau
Een jonge leeftijd van de moeder wordt in de literatuur genoemd als risicofactor voor
huiselijk geweld [5,10]. Er is sprake van een negatief verband tussen de leeftijd van de
moeder en het voorkomen van huiselijk geweld. Ook plegers zijn vaak jong. Volgens een
Nederlandse studie van van Dijk et al. [5]waren daders het vaakst tussen 25-34 jaar oud.
Vrouwen zijn kwetsbaarder voor huiselijk geweld dan mannen. Volgens cijfers van justitie en
politie waren tussen 2004 en 2007 65% van de huiselijk geweld slachtoffers vrouwen [7].
Verdachten van huiselijk geweld zijn volgens deze zelfde gegevens in 80% van de gevallen
man. Er is nog geen eenduidig beeld te geven over de invloed van etniciteit. In veel studies
wordt het verband tussen het hebben van een migrantenachtergrond en het voorkomen van
huiselijk geweld namelijk weg verklaard door sociaaleconomische factoren [11,12]. Echter,
niet in alle migrantengroepen wordt dit weg verklaard. Bij vluchtelingengezinnen, die vaak
eerder zijn blootgesteld aan stressvolle gebeurtenissen, blijft er een verhoogde kans bestaan
op huiselijk geweld vergeleken met Nederlandse gezinnen nadat rekening is gehouden met
sociaaleconomische factoren [11]. Het belang van etniciteit kan ook afhangen van het type
huiselijk geweld. Huwelijksdwang, genitale verminking en eer gerelateerd geweld komen
namelijk vaker voor bij migrantengezinnen [6,13]. Vaak spelen culturele factoren die
samenhangen met etniciteit hierbij een rol. Ook kan het zijn dat geweld in de ene cultuur
meer geaccepteerd wordt dan in de andere en daardoor minder gerapporteerd wordt [14].
Sociaaleconomische factoren worden in de literatuur genoemd als belangrijke risicofactoren
voor huiselijk geweld. Op individueel niveau is opleidingsniveau van belang [10,11,15].
Hierbij geldt, hoe lager men is geschoold hoe groter de kans dat men slachtoffer kan worden
van huiselijk geweld [10]. Er is dus een negatief verband. Ook voor de pleger geldt dat een
lager opleidingsniveau vaak een risicofactor is voor het plegen van huiselijk geweld [8].
Tevens wordt werkloosheid ook benoemd als sociaaleconomische risicofactor voor het
plegen van huiselijk geweld [8]. Gezondheid van zowel het slachtoffer als de pleger is ook
een belangrijke risicofactor. Ten eerste speelt psychische gezondheid een rol. In veel studies
wordt genoemd dat psychopathologie (depressie, borderline, Post Traumatisch Stress
Syndroom en genotmiddelen gebruik in het bijzonder) van zowel het slachtoffer als de
pleger een rol kan spelen bij huiselijk geweld [8,10,16]. Ook is bekend dat de zwangerschap
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[5], een ernstige ziekte of pijn mensen kwetsbaarder maakt voor huiselijk geweld [5,8]. Bij de
pleger is tevens een crimineel verleden van belang. Het onderzoek van van Dijk et al. liet zien
dat een substantieel deel van de plegers wel eens in contact zijn geweest met politie of
justitie voor één of meerdere voorvallen [5]. De invloed van criminaliteit op huiselijk geweld
wordt ook bevestigd door een Amerikaanse studie [8].
Beschermende factoren op individueel niveau
De literatuur over beschermende factoren is minder uitgebreid dan de literatuur over
risicofactoren. Een aantal studies hebben zich specifiek gericht op de weerbaarheid van
kinderen die het slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld [17]. Op individueel niveau
springen bepaalde karaktereigenschappen en cognitieve eigenschappen van het kind eruit
als belangrijke beschermende factoren. Kinderen met een makkelijk temperament zijn
bijvoorbeeld beter in staat om de juiste coping strategieën (bijvoorbeeld actieve coping door
oplossingen te zoeken voor het probleem) toe te passen waardoor de kans op psychosociale
problemen evenals de kans op een intergenerationele overdracht van huiselijk geweld
afneemt. Een kind met een makkelijk temperament past zich snel aan, aan verschillende
omstandigheden en vindt al snel een duidelijk eet- en slaapritme. Ook is het kind
nieuwsgierig, enthousiast en kan zichzelf goed amuseren. Coping hangt vaak samen met
temperament en wordt gedefinieerd als “Cognitieve en gedragsmatige inspanningen om
interne en/of externe eisen en de conflicten daartussen te overwinnen, te verminderen of te
tolereren” [18].
Ook een hoge mate van intelligentie is in verband gebracht met een betere verwerking van
stressvolle ervaringen zoals huiselijk geweld. Bij volwassen slachtoffers van huiselijk geweld
kunnen de eerder beschreven individuele risicofactoren worden gebruikt om meer inzicht te
krijgen in de beschermende factoren. Zo geldt dat huiselijk geweld minder voorkomt bij
gezonde, oudere en hoger geschoolde volwassenen. Deze factoren kunnen dus ook gezien
worden als beschermend. Tevens spelen ook de coping strategieën van volwassen
slachtoffers een rol bij het verwerken van huiselijk geweld en het voorkomen van nieuw
geweld.
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Risicofactoren op microniveau
Het microniveau richt zich voornamelijk op gezinsfactoren. Op het niveau van het gezin
kunnen meerdere factoren een rol spelen bij huiselijk geweld. Alleenstaand ouderschap
wordt genoemd als risicofactor voor kindermishandeling [10] . Vaak hangt dit weer samen
met sociaaleconomische stressoren zoals een laag inkomen van het huishouden. Ook de
grootte van het gezin speelt een rol [10]. Hierbij geldt dat hoe groter het gezin is hoe meer
kans er is op huiselijk geweld. Bij partnergeweld is de relatie tussen vader en moeder van
belang. Zo wordt benoemd dat relaties waar huiselijk geweld voorkomt vaker stressvol,
conflictueus en uit balans (geen gelijkwaardige relatie) zijn [8]. Er wordt in de literatuur vaak
gesproken over een intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. Dat wil zeggen,
huiselijk geweld dat van generatie op generatie wordt overgebracht. In de literatuur wordt
beschreven dat dit kan komen omdat kinderen die opgroeien in gewelddadige gezinnen
anders worden opgevoed dan kinderen die in veilige gezinssituaties opgroeien [13]. Ouders
die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld besteden bijvoorbeeld minder aandacht aan hun
kinderen en de hechting tussen ouder en kind verloopt dan anders. Zo wordt bijvoorbeeld
benoemd dat er minder betrokkenheid en warmte is [10]. Dit kan de kans op psychosociale
problemen bij het kind en huiselijk geweld als het kind een eigen gezin sticht doen
toenemen.
Beschermende factoren op microniveau
Op microniveau zijn ook beschermende factoren te benoemen. Zo wordt sociale steun door
vrienden of andere familieleden beschreven als beschermend. Holt et al. [15] benoemen
bijvoorbeeld dat een liefdevolle relatie met een andere volwassene beschermend kan zijn
voor kinderen die zijn blootgesteld aan huiselijk geweld. Er kan bijvoorbeeld gedacht worden
aan een oma of opa. Daarnaast kunnen goede relaties met broertjes en zusjes en/of met
vrienden op school ook de negatieve effecten van huiselijk geweld bufferen [15]. Ook het
slachtoffer kan veel hebben aan sociale steun. Er kunnen drie soorten van sociale steun
worden onderscheiden: praktische steun, emotionele steun en steun door het krijgen van
informatie [13]. De familie en vrienden zijn er vooral voor de emotionele steun. Voor
praktische steun kan het slachtoffer zich ook richten tot de familie en vrienden. Zij kunnen
helpen bij het regelen van financiële zaken en tijdelijke opvang. Echter, vaker wordt dit door
formele instanties geregeld. Ook steun door het krijgen van informatie kan door vrienden of
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familie worden gegeven. Zij kunnen bijvoorbeeld aangeven hoe het beste hulp gezocht kan
worden.
Risicofactoren op exoniveau
Het exoniveau richt zich in het geval van huiselijk geweld op de buurt, het beleid en de
politiek. Het is vaak lastig om buurt risicofactoren los te koppelen van individuele
risicofactoren. Immers in lage SES buurten wonen ook mensen met een laag
opleidingsniveau. Toch zijn er studies die deze twee niveaus hebben kunnen loskoppelen en
onafhankelijke effecten van buurteigenschappen op huiselijk geweld hebben gevonden [19].
In een Amerikaanse studie werd bijvoorbeeld een onafhankelijk effect gevonden van buurt
armoede op het voorkomen van huiselijk geweld bij Afro-Amerikaanse gezinnen [20]. Ook de
mate van criminaliteit in de wijk c.q. de buurtveiligheid is in verband gebracht met huiselijk
geweld [21,22]. Tevens zijn er studies die aantonen dat algemene buurtgegevens zoals de
aanwezigheid van afval en buurt normen en waarden over huiselijk geweld een invloed
hebben op het voorkomen van huiselijk geweld [23]. Een kwalitatieve studie in Amerika liet,
aan de hand van diepte interviews met 16 sleutelfiguren in de buurt, zien dat ook de
afwezigheid van faciliteiten in de buurt om slachtoffers van huiselijk geweld op te vangen en
te ondersteunen een mogelijke risicofactor zou kunnen zijn [24]. Vaak moesten slachtoffers
naar andere en onbekende buurten om hulp te zoeken.
Beschermende factoren op exoniveau
Buurt sociaal kapitaal (“hulpbron waarover een gemeenschap beschikt, waardoor burgers
met elkaar verbonden worden en in staat worden gesteld hun gemeenschappelijke
doelstellingen te realiseren “ [25] ) dat ook nauw samenhangt met buurt sociale cohesie (“de
manier waarop mensen in de buurt met elkaar omgaan” [2]) wordt in de literatuur
beschreven als een belangrijke beschermende factor voor huiselijk geweld. Een Amerikaanse
studie naar de relatie tussen sociaal kapitaal en huiselijk geweld vond bijvoorbeeld een sterk
negatief verband. Meer sociaal kapitaal was dus een beschermende factor [26]. Sociaal
kapitaal kan versterkt worden door buurtbewoners in contact te brengen met elkaar via
buurtactiviteiten.
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Tabel 1 Belangrijkste risico- en beschermende factoren van huiselijk geweld op verschillende niveaus

Individueel niveau

Micro niveau (gezin en directe omgeving)

Exoniveau (wijk en indirecte omgeving)

Risico

Beschermend

Risico

beschermend

Risico

Beschermend

-Jong ouderschap

-Coping strategieën

-Alleenstaand ouderschap

-Sociale steun

-Buurtarmoede

-Buurt sociaal kapitaal

-Vrouwelijk geslacht

-Intelligentie

-Laag gezinsinkomen

-Buurtcriminaliteit

-Laag opleidingsniveau

-Gezinsgrootte

-Aanwezigheid van

-Werkloosheid

-Ongelijkwaardige relatie

faciliteiten om

-(Psychische) gezondheid

slachtoffers op te vangen
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3.2 Sociaal-demografisch onderzoek
Om de sociaal-demografische kenmerken van de Hoven, Operabuurt, Gebouwenbuurt en
Schildersvormenbuurt in kaart te brengen is gebruik gemaakt van gegevens van de
buurtmonitor Capelle aan den IJssel [2]. Belangrijke variabelen die mogelijk samenhangen
met het verhoogde aantal meldingen van huiselijk geweld in deze vier buurten zijn
meegenomen in het onderzoek en waren gebaseerd op de voorgaande literatuurstudie. Dit
waren:
1. Kenmerken van de inwoners (individueel): leeftijd en etnische achtergrond;
2. Economische kenmerken van de buurten (micro- /exosysteem): de hoeveelheid
woningen die eigendom zijn van woningcorporaties, de gemiddelde economische
waarde van de huurwoningen, gemiddelde oppervlakte per inwoner, hoeveelheid
bijstandsuitkeringen en werkzoekenden;
3. Gezinskenmerken (microsysteem): gezinssamenstelling, gemiddeld aantal kinderen
per gezin en inkomen van het huishouden;
4. Algemene buurtgegevens (exosysteem): sociale cohesie, gemiddelde rapportcijfer en
hoeveelheid politieaangiftes.
In de meeste gevallen konden de data uit 2012 opgevraagd worden. Echter voor het
besteedbare inkomen per gezin, de sociale cohesie score en het rapportcijfer per wijk zijn
data uit 2009 gebruikt. In de onderstaande paragrafen zullen de sociaal-demografische
kenmerken van de buurten worden beschreven.
3.2.1 Demografische kenmerken van inwoners
In vergelijking met heel Capelle valt op dat de inwoners van de vier buurten over het
algemeen jonger zijn. In heel Capelle is bijvoorbeeld 30% 55 jaar en ouder terwijl dit in de
Hovenbuurt 17% is. De Hovenbuurt heeft het hoogste percentage aan inwoners tussen de 0
en 24 jaar (41%). Dit percentage ligt iets lager in de Operabuurt en de Schildersvormenbuurt
(35%). In de Gebouwenbuurt is dit percentage 31%. In heel Capelle is dit percentage 29%.
Met betrekking tot etnische achtergrond valt op dat alle vier de buurten minder inwoners
hebben met een Nederlandse etniciteit dan in heel Capelle (bijvoorbeeld 57% in de
Gebouwenbuurt in vergelijking met 68% in heel Capelle). De Hovenbuurt heeft het laagste
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percentage inwoners met een Nederlandse etniciteit (44%). In deze buurt wonen vooral veel
inwoners met een niet-Westerse (14%), Antilliaanse (11%) en Mediterrane achtergrond
(17%) (Turkse, Marokkaanse en Kaap-Verdiaanse en Noord-mediterrane achtergronden). In
de Operabuurt, Gebouwenbuurt en Schildersvormenbuurt wonen relatief veel Surinamers
(respectievelijk 14%, 12% en 11%).

Aantal inwoners met Nederlandse etniciteit (in %)
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Economische kenmerken van de buurten
In de vier buurten vindt men over het algemeen slechtere economische omstandigheden
dan in heel Capelle. Het valt bijvoorbeeld op dat in deze buurten de meeste woningen (73%
in de Hovenbuurt) eigendom zijn van woningcorporaties. In heel Capelle is dit percentage
39%.
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Ook de gemiddelde economische waarde van de huurwoningen ligt lager in deze buurten. In
de Hovenbuurt is deze het laagst namelijk: 126.405 euro. Dit in vergelijking met de
gemiddelde waarde van 146.160 euro in heel Capelle. In de vier buurten is het gemiddelde
perceelsoppervlakte ook kleiner dan in heel Capelle. In de Operabuurt is dit gemiddelde het
hoogst (173 m2) en in de Gebouwenbuurt het laagst (135 m2). In heel Capelle is dit 189 m2.
Het percentage inwoners in de bijstand en werkzoekenden is ook relatief hoog in deze vier
buurten. In de Hovenbuurt heeft bijvoorbeeld 15% een bijstandsuitkering terwijl maar 5%
van de inwoners een bijstandsuitkering heeft in heel Capelle. In de Operabuurt en
Schildersvormenbuurt ligt dit percentage wat dichter bij heel Capelle, namelijk
respectievelijk 10% en 9%. De hoeveelheid werkzoekenden is het hoogst in de Hovenbuurt
(14%) en het laagst in de Schildersvormenbuurt (8%). In heel Capelle is dit percentage 5%.
Gezinskenmerken
De hoeveelheid eenoudergezinnen is in alle vier de buurten ongeveer gelijk en verschilt erg
van heel Capelle. Van de vier buurten heeft de Gebouwenbuurt het hoogste percentage
eenoudergezinnen, namelijk 70%. De Schildersvormenbuurt heeft het laagste percentage
eenoudergezinnen hoewel dit nog steeds hoog is namelijk 50%. In heel Capelle is dit
percentage 34%.
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Opvallend genoeg is het gemiddelde aantal kinderen per gezin in drie buurten lager dan in
heel Capelle (1.7). Dit is het geval in de Schildersvormenbuurt (1.64), de Gebouwenbuurt
(1.63) en de Operabuurt (1.69). In de Hovenbuurt (1.87) is dit gemiddelde hoger dan in heel
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Capelle. Ook het besteedbare inkomen per huishouden ligt in de Schildersvormenbuurt
(36,100 euro) iets hoger dan in heel Capelle (34,800 euro). In de overige 3 buurten ligt dit
echter lager.
Algemene buurtgegevens
In vergelijking met heel Capelle scoren alle vier de buurten lager op sociale cohesie en geven
inwoners de buurt een lager rapportcijfer. De score voor sociale cohesie is het hoogst (5,6) in
de Hovenbuurt en het laagst in de Operabuurt (4,5).

Sociale cohesie (schaalscore)
7
6
5
4
3
2
1
0

Sociale cohesie
(schaalscore) [score]

Het rapportcijfer is het hoogst in de Schildersvormenbuurt (6,8) en het laagst in de
Operabuurt (5,8). De hoeveelheid politieaangiftes per 100 woningen liggen in drie buurten
hoger dan in heel Capelle (14,2/100 woningen). De Gebouwenbuurt heeft de meeste
politieaangiftes (22,3/per 100 woningen) gevolgd door de Operabuurt (21,3/100 woningen),
de Schildersvormenbuurt (15,1/100 woningen) en de Hovenbuurt (16,8/100 woningen).
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3.3 Dossier onderzoek
Er zijn in totaal 32 dossiers onderzocht van gezinnen die tussen december 2013 en maart
2014 waren aangemeld door het ASHG. De dossiers bevestigden het beeld dat eerder
geschetst was door de literatuur en het demografische onderzoek. Het betrof vooral
(ex)partner geweld, fysiek of geestelijk. In veel gevallen waren er ook kinderen betrokken bij
het huiselijk geweld. Vaak was dan niet duidelijk in hoeverre er ook sprake was van direct
geweld richting de kinderen of dat ze alleen getuige waren. In veel gevallen betrof het jonge
ouders tussen de 20 en 30 jaar oud. Geldzaken, een ruzie om de woning en ruzie om de
kinderen werden vaak genoemd als redenen voor het huiselijk geweld. In enkele gevallen
hadden het slachtoffer of de pleger (of soms beiden) psychische problemen zoals een
persoonlijkheidsstoornis of ADHD. Een crimineel verleden kwam bij de pleger veelvuldig
voor en in enkele gevallen ook bij het slachtoffer. Drugs- en alcoholgebruik door het
slachtoffer en de pleger kwam in enkele gevallen ook voor. Er waren veel verschillende
partijen betrokken bij de aanpak van het huiselijk geweld. Meestal kwam de melding via de
politie binnen en werd deze op lokaal niveau opgepakt door de zorg coördinator van de
gemeente Capelle aan den IJssel. Hierna werd er door de zorg coördinator verder in de zaak
gedoken door contact op te nemen met de politie, het eropaf team, de Zellingen
(zorgorganisatie), MEE, buurtkracht en in het geval van de aanwezigheid van kinderen ook
het CJG, BJZ, Flexus, GOSA en de school. Vaak werd de zaak dan verder opgepakt door
buurtkracht, BJZ of het CJG (via huisbezoeken). Soms werd de zaak ook besproken in het
Lokaal Team Huiselijk Geweld. In enkele gevallen werd een huisverbod ingezet. Specifieke
interventies zoals een empowerment training of “Stevig ouderschap” werden in enkele
gevallen benoemd.
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3.4 Bevindingen uit de interviews met sleutelfiguren
In totaal zijn er 11 interviews afgenomen met sleutelfiguren die werkzaam zijn in het
huiselijk geweld veld in Capelle aan den IJssel (zie tabel 2). In de volgende alinea’s zullen de
resultaten uit deze interviews worden gepresenteerd.
Tabel 2 Overzicht van de geïnterviewde sleutelfiguren
Sleutelfiguur Organisatie

Functie

1

Gemeente Capelle a/d IJssel

Zorg coördinator huiselijk geweld

2

Gemeente Capelle a/d IJssel

Stadsmarinier Operabuurt en
Gebouwenbuurt

3

Eropaf Team

Maatschappelijk werkster

4

Centrum voor Jeugd en Gezin

Proces coördinator CJG

5

Buurtkracht

Aandacht functionaris huiselijk geweld

6

Gemeente Capelle a/d IJssel

Stedelijk contact functionaris/coördinator
voedselbank

7

Politie Capelle a/d IJssel

Wijkagent Schollevaar Oost

8

Havensteder woningcoorporatie

Woonconsulente Schollevaar Oost

9

Bureau Jeugdzorg

Voorpost functionaris huiselijk geweld

10

Buurtmoeders

Buurtmoeder team

11

ASHG

Teamleider ASHG

3.4.1 Beschrijving en perceptie van huiselijk geweld
Categorie en aard van het geweld
De sleutelfiguren gaven allen aan dat een groot deel van het geweld onzichtbaar is en dat zij
maar het topje van de ijsberg zien. In de casussen die zij voorbij zien komen gaat het
voornamelijk om ex-partner geweld in combinatie met een (v)echtscheiding.
“Het traditionele is nog wel man-vrouw, waar wel de kinderen bij zijn.
Meestal is het de man die het vaakst wordt aangehouden door de politie.
Maar je ziet dat het onderlinge ruzies zijn waar de kinderen bij zijn.”
(Wijkagent)
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Andere categorieën van geweld komen ook voor maar zijn voor de sleutelfiguren minder
zichtbaar. Zo werd bijvoorbeeld benoemd dat eergerelateerd geweld vooral bij specifieke
doelgroepen voorkomt (bijvoorbeeld de Arabische gezinnen) en dat er bij deze groepen
meer drempels worden ervaren om het geweld te melden. Schande en schaamte spelen
hierbij een belangrijke rol. Kinderen zijn vaak getuige van geweld maar er werd benoemd dat
het lastig is voor ouders om de impact van het geweld op kinderen in te schatten. Mede
hierdoor zal er minder snel kunnen worden ingegrepen.
“Dat is vaak het moeilijke van huiselijk geweld om ouders ervan te
overtuigen dat het ernstige consequenties heeft voor kinderen, ook op de
lange termijn” (proces coördinator CJG)

Het geweld dat de sleutelfiguren voorbij zien komen is voornamelijk fysiek van aard. Echter,
er werd aangegeven dat er ook vaak sprake is van geestelijk geweld, vooral als ouders uit
elkaar zijn, maar dat dit minder vaak wordt bestempeld als huiselijk geweld. Stalking,
kleineren of treiteren werden benoemd als vormen van geestelijk geweld. Maar ook
geestelijk geweld richting kinderen werd benoemd.
“Na een scheiding kan het voorkomen dat kinderen psychisch mishandeld
worden door moeder, omdat ze de situatie niet aankan. Moeders willen
niet dat de kinderen nog met vader omgaat, zien tegelijkertijd veel
trekken van vader terug in de kinderen, dit wekt irritatie. Door onmacht
worden de kinderen uitgescholden.” (Buurtmoeder team)

Geweld richting ouders, vooral bij puberende jongeren, werd door een enkeling benoemd.
Hierbij werd ook aangegeven dat verschillen in acculturatie, ofwel dat kinderen van ouders
met een niet-Nederlandse achtergrond soms sneller de Nederlandse normen en waarden
overnemen dan hun ouders, kan zorgen voor frictie binnen het gezin en agressie richting de
ouders.
Type gezinnen
De sleutelfiguren gaven aan dat er in de vier wijken veel eenoudergezinnen wonen en vooral
veel alleenstaande moeders. Er werd aangegeven dat het vaak om multi-problem gezinnen
ging die al langer bekend waren bij hulpverleners en de politie. Bij in het bijzonder de
Antilliaanse gezinnen werd genoemd dat er bij huiselijk geweld casussen vaak sprake is van
wisselende vaderfiguren en van grote gezinnen met veel kinderen.
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“Er wonen ook veel eenouder gezinnen met toch niet een hele gelukkige
keus in mannen waar je toch vaak het patroon ziet dat ze van de ene
man af zijn en dat de volgende man dan dezelfde kenmerken heeft.”
(Proces coördinator CJG)

3.4.2 Risicofactoren
Individueel niveau
Vooral psychische klachten bij dader en pleger (en in sommige gevallen bij beiden) zoals
persoonlijkheidsstoornissen en verslavingsproblematiek werden genoemd als belangrijke
risicofactoren voor huiselijk geweld op individueel niveau. Er werd genoemd dat de
problematiek vaak complexer, langduriger en hardnekkiger is bij dit soort relaties.
Gezinsniveau
Volgens de sleutelfiguren waren belangrijke risicofactoren op gezinsniveau veelal financiële
factoren zoals werkloosheid en (huur)schulden.
“Ik denk echt dat de financiële problemen in deze twee buurten een
hele grote grondslag hebben.” (Stadsmarinier)

Tevens werd benoemd dat echtscheidingen en de spanning die dat met zich meebrengt een
belangrijke risicofactor is voor huiselijk geweld.
Buurtniveau
Volgens het gros van de sleutelfiguren hadden buurtfactoren niet een al te grote invloed op
huiselijk geweld. Echter, door een enkeling werd benoemd dat de sociale cohesie in de vier
wijken wel relatief laag is en dat buren zich weinig bemoeien met andermans problemen
(ook omdat ze zelf veel problemen hebben) en dus ook niet ingrijpen bij huiselijk geweld.
Het verhogen van sociale cohesie zou kunnen bijdragen aan het eerder signaleren en melden
van huiselijk geweld door buurtgenoten. Tevens zou de ervaren onveiligheid in deze wijken
er mogelijk voor kunnen zorgen dat buren elkaar minder opzoeken en kinderen minder vaak
buiten spelen en in contact komen met elkaar.
“Er is weinig tot geen sociale cohesie en als dat er is dan is dat op
straat niveau. Mensen zijn ook niet geneigd om snel in te grijpen of
actie te ondernemen.” (Aandacht functionaris HG, Buurtkracht)
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Risicofactoren die een rol spelen bij het huiselijk geweld in de vier buurten in Capelle
worden in tabel 3 weergegeven.
Tabel 3 Risicofactoren die (mogelijk) een rol spelen bij huiselijk geweld in vier buurten in
Capelle a/d IJssel
Demografisch onderzoek

Dossier onderzoek

Interviews met
sleutelfiguren

Jong ouderschap

X

X

X

Vrouwelijk geslacht

NA

Laag opleidingsniveau

X

Werkloosheid

X

X

X

(Psychische) gezondheid

NA

X

X

Alleenstaand ouderschap

X

X

X

Laag gezinsinkomen

X

X

X

Grootte van het gezin

X

Ongelijkwaardige relatie

NA

Buurtarmoede

X

Buurtcriminaliteit

X

X

X
X

X

X: risicofactor speelt een rol. NA: data niet beschikbaar

3.4.3 Drempels en faciliterende factoren
Drempels
Een belangrijke drempel die werd benoemd door alle sleutelfiguren was de
afhankelijkheidspositie waarin het slachtoffer verkeerd. Aangezien de slachtoffers in de vier
buurten vaak laagopgeleid en werkloos zijn, zijn zij financieel afhankelijk van hun partner.
Een melding maken van huiselijk geweld of hulp zoeken zou dan betekenen dat ze zonder
financiële middelen komen te zitten. Tevens is het sociale netwerk waar ze op terug kunnen
vallen erg klein of afwezig.
“Slachtoffers zijn heel erg afhankelijk, in emotionele of praktische
zin. Of ze worden heel erg onder druk gezet door de partner. Voor
die mannen zijn hun vrouwen veelal hun bezit en moeten zij doen
wat hij hen opdraagt.” (Voorpost functionaris BJZ)

Ook de angst voor negatieve reacties van de dader, van de familie of dat de kinderen uit huis
zouden worden geplaatst werden benoemd als belangrijke drempels die het melden en het
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hulp zoeken kunnen belemmeren.
Volgens het gros van de sleutelfiguren speelt cultuur een rol in de bereidheid om te melden
en hulp te zoeken. In sommige (Oosterse) culturen wordt het geweld meer geaccepteerd of
is men eerder bang voor de schande en schaamte als men met de problemen naar buiten
treedt.
“Langsgaan bij de politie om aangifte te doen tegen je zoon is
dan erger dan geslagen worden. Dat heeft te maken met de
cultuur. Je verliest dan je eer en andere mensen gaan zich
schamen.” (Stedelijk contactfunctionaris gemeente Capelle)

Ook werden er drempels ten aanzien van hulpverlening benoemd. Te veel regels, te lang
moeten wachten op hulpverlening, negatieve ervaringen met hulpverlening en gebrek aan
kennis over het Advies en Steunpunt Huiselijk geweld werden door meerdere sleutelfiguren
aangekaart als drempels van slachtoffers en plegers. Daarnaast werd door meerdere
sleutelfiguren benoemd dat er vaak zo veel problemen zijn dat veel families aan het
overleven zijn en geen rust of ruimte hebben om op zoek te gaan naar hulp. Pas als het echt
uit de hand loopt en er sprake is van zwaar lichamelijk letsel wordt er ingegrepen.
“Niet iedereen die realiseert dat het HG is, doet een melding.
Pas als het echt escaleert en de politie er bij betrokken is.”
(Zorg coördinator huiselijk geweld)

Faciliterende factoren
Een belangrijke faciliterende factor die wordt genoemd door de sleutelfiguren is de
vertrouwensband tussen hulpverlener en het slachtoffer. Er wordt hierbij aangegeven dat
hulpverleners niet direct te veel moeten willen en dat een luisterend oor in het begin van
een traject misschien al genoeg is.
“De eerste stap is kijken waar kunnen we mee helpen zodat
ze vertrouwen krijgen. Vaak is dat een financieel iets of
eten. Dat wrijft heel erg met beleid. Eerst zorgen dat de
basis er is en dan kan je de ouders gaan benaderen of ze
meewerken.” (Stadsmarinier)

Daarnaast kan het “achter de voordeur komen” het vertrouwen ook versterken. Dit maakt
het bespreken van huiselijk geweld makkelijker (vaak gebeurt dat via een omweg) en gaan
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slachtoffers dan ook sneller op zoek naar hulp.
“Wat ik positiever vindt met het werken met sociale wijk
teams is dat je meer achter de voordeur komt. Nu kom je
met andere soorten vragen al sneller achter de voordeur.
Als er dingen spelen kan je sneller de vraag achter de vraag
signaleren.” (Aandachtfunctionaris HG, Buurtkracht)

3.4.4 Aangrijpingspunten voor de aanpak van huiselijk geweld
Preventie
Op het gebied van preventie wordt door de sleutelfiguren gesuggereerd om meer
groepsinterventies te organiseren. Dit kan gericht zijn op hoog risicogroepen zoals
alleenstaande moeders, mensen met een verslaving, of heel algemeen, bijvoorbeeld
voorlichtingsprogramma’s op scholen. Een speciaal groepsaanbod voor plegers is ook
wenselijk. Een groepsinterventie heeft enerzijds als voordeel dat het mensen met elkaar in
contact brengt en verbindt wat zorgt voor een groter sociaal netwerk.
“We proberen nu om ook groepsgewijs hulpverlening te
bieden. We laten mensen zelf hun activiteiten organiseren.
Dat is wel iets waarin we geloven, dat mensen ook op die
manier hun eigen netwerk en eigen kracht vergroten.”
(Maatschappelijk werkster, Eropafteam)

Anderzijds, is het een relatief goedkope en makkelijke manier om mensen te bereiken met
zowel voorlichting als hulpverlening. Er wordt aangegeven dat dit soort interventies via
scholen maar ook via de eerste lijn aangeboden kunnen worden.
Signaleren
Op het gebied van signaleren van huiselijk geweld wordt door de sleutelfiguren aangegeven
dat scholen en huisartsen een belangrijkere rol zouden kunnen spelen. Huisartsen worden
op dit moment nog gezien als een onbereikbare partij, terwijl ze een zeer belangrijke rol
spelen bij het signaleren van huiselijk geweld. Scholen, en vooral de basisscholen, signaleren
veel. Echter in het voortgezet onderwijs valt nog veel winst te behalen. Het wordt ook
wenselijk bevonden als al op de PABO aandacht wordt besteedt aan scholing op het gebied
van o.a. gedragsproblemen bij kinderen en huiselijk geweld.
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Daarnaast kwam uit de interviews naar voren dat er weinig gesignaleerd en gemeld wordt
door buurtbewoners. Omdat buurtbewoners een cruciale rol kunnen spelen bij het
vroegtijdig signaleren werd het als belangrijk gezien om ook meer te investeren in betere
contacten tussen buurtbewoners (de sociale cohesie op wijk of portiekniveau vergroten)
zodat de meldingsbereidheid omhoog gaat.
“Huiselijk geweld heeft een uitwerking op een omgeving
en niet alleen op een gezin. Ik zou dan niet alleen
stimuleren om te melden maar ook duidelijk aangeven
wat je ermee gedaan hebt of die buren dan in contact
brengen met elkaar.” (Stadsmarinier)

Om gezinnen sneller te kunnen helpen wordt door meerdere sleutelfiguren aangegeven dat
het van belang is om het huiselijke geweld bespreekbaar te maken. Vaak voelen
sleutelfiguren aan dat er huiselijk geweld speelt bij een gezin maar weten zij niet hoe zij dit
moeten aankaarten. Dit geldt voor hulpverleners maar ook voor medewerkers van de sociale
dienst en leraren. Voor hulpverleners kan meer “outreachend” werken helpen om het
vertrouwen te winnen en het probleem bespreekbaar te maken. Voor leraren en
medewerkers van de sociale dienst is een suggestie om ze de handvaten te geven om het
gesprek over huiselijk geweld aan te durven gaan door bijvoorbeeld een checklist te
ontwikkelen.
“Ik denk dat je dat altijd bespreekbaar moet maken met
iemand. Dat zou niet slecht zijn. Een soort checklist wat je
aan iedereen vraagt.” (Stadsmarinier)

Interveniëren, hulpverlening en nazorg
Meer hulp aan de pleger wordt ook benoemd als een belangrijk aangrijpingspunt door het
gros van de sleutelfiguren. Aangezien bij veel van de huiselijk geweld situaties in de vier
wijken de slachtoffers er vaak voor kiezen om bij hun partner te blijven is het noodzakelijk
dat de pleger ook in hulpverlening terecht komt. Hierbij is het van belang om de
hulpverleningstrajecten van slachtoffer en pleger goed op elkaar af te stemmen.
Daarnaast is een ander belangrijk aangrijpingspunt dat genoemd wordt dat er meer
duidelijkheid nodig is over de rollen en de samenwerking van de verschillende
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(keten)partners. Voor het gros van de geïnterviewde sleutelfiguren is het op dit moment niet
altijd duidelijk welke partner welke taak heeft en dit zou door middel van een plan van
aanpak huiselijk geweld duidelijk gemaakt kunnen worden.
“Soms zijn we ook de eersten die erin gaan en doen het
hele traject alleen is dat niet een afspraak die binnen de
gemeente vaststaat. Er is niet gezegd in het plan van
aanpak van huiselijk geweld van nou de zaak komt binnen,
het wordt besproken en als de JGZ wat doet dan zijn dit de
taken en hebben ze dit nodig.” (Procesmanager CJG)

Een betere uitwisseling van informatie wordt ook genoemd als een belangrijk verbeterpunt.
Voordat er geïntervenieerd wordt, wordt het wenselijk bevonden om al meer achtergrond
informatie over de gezinnen te hebben. Ook voor de nazorg en de monitoring is het van
belang om informatie teruggekoppeld te krijgen van anderen.
“Eigenlijk moet je van te voren weten wat er speelt en hoe
we elkaar daarin kunnen ondersteunen. Die informatie
daar kunnen we dan veel beter naar handelen. Als er HG is
en we hebben geen voorgeschiedenis dan kunnen we niet
doorpakken terwijl er bij een andere hulpverlener
misschien al heel veel bekend is over zo’n gezin. Die
informatie wordt niet gedeeld.” (Wijkagent)

Een manier om de uitwisseling van informatie te verbeteren is het versterken van het
huidige registratiesysteem zodat meerdere partijen daarin kunnen werken en informatie
makkelijker gedeeld kan worden.
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4. Conclusies en aanbevelingen
4.1 Conclusies
Dit Klein maar Fijn onderzoek had als primair doel om de achtergronden van de verhoogde
meldingen van huiselijk geweld in vier buurten in Capelle aan den IJssel (de Hoven, de
Operabuurt, de Gebouwenbuurt en de Schildersvormenbuurt ) in kaart te brengen.
Daarnaast was het tweede doel om aangrijpingspunten te formuleren voor preventie en de
aanpak van huiselijk geweld in deze vier buurten.
Uit het onderzoek, dat gebruik heeft gemaakt van verschillende methoden, kwam naar
voren dat er vooral veel meldingen waren van (ex) partner geweld. Dit werd geconstateerd
in zowel het dossier onderzoek als de interviews met sleutelfiguren. Vechtscheidingen
werden genoemd als een belangrijke risicofactor in de vier buurten evenals alleenstaand
ouderschap. Ook het demografische onderzoek liet dit patroon zien. Bij veel van de gezinnen
waar huiselijk geweld plaatsvond was sprake van financiële problemen zoals werkloosheid
en huurschulden. Ook dit kwam uit het demografische onderzoek naar voren. Bij Antilliaanse
gezinnen, die een groot deel van de populatie van de Hoven vormen, werd expliciet
genoemd dat wisselende vaderfiguren het probleem ingewikkelder maakt. Een achtergrond
van psychische klachten en stoornissen (ook verslaving) bij slachtoffer en/of de pleger
werden benoemd als belangrijke risicofactoren die zorgen voor meer complexiteit en
hardnekkigheid. Buurtfactoren, zoals sociale cohesie en ervaren veiligheid, werden niet door
alle sleutelfiguren als erg belangrijk geacht hoewel het demografische onderzoek duidelijk
liet zien dat dit een stuk lager was in de vier buurten.
Volgens de geïnterviewde sleutelfiguren waren er veel drempels die een rol spelen bij de
meldingsbereidheid en het zoeken van hulp van slachtoffers in deze vier buurten. De
afhankelijkheidspositie van het slachtoffer was één van de belangrijke drempels die
benoemd werd. Daarnaast speelde angst in meerdere opzichten een rol. Ten eerste was er
de angst voor negatieve reacties van de pleger, maar ook van de directe omgeving. Ook
speelde de angst vooruithuisplaatsing van de kinderen een belangrijke rol. Er werd daarbij
genoemd dat angst voor reacties van familieleden en schaamte een grotere rol speelt bij
gezinnen met een niet-Westerse achtergrond. Ook werden enkele drempels benoemd met
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betrekking tot de hulpverlening. Te veel regels, te lang moeten wachten op hulpverlening en
te weinig kennis over de rol van het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld waren enkele
voorbeelden die werden genoemd.
Naast drempels werden ook enkele faciliterende factoren benoemd. Een vertrouwensband
tussen hulpverlener en het slachtoffer en het “achter de voordeur” komen waren twee van
de belangrijkste faciliterende factoren.
Aan de sleutelfiguren was gevraagd om enkele aangrijpingspunten te noemen op het gebied
van preventie, signalering, interveniëren, hulpverlening en nazorg. Hieruit kwam naar voren
dat een groter en breder aanbod van groepsinterventies aan diverse doelgroepen zou
kunnen bijdragen aan meer preventie (doordat o.a. het netwerk en de weerbaarheid wordt
vergroot) en vroeg-signalering.
Op het gebied van signalering werd tevens benoemd dat scholen (vooral het VO), huisartsen
en buurtbewoners een belangrijkere rol zouden kunnen spelen. Interveniëren, hulpverlening
en nazorg zou verbeterd kunnen worden als er een plan van aanpak huiselijk geweld komt
met o.a. een duidelijke beschrijving van de verantwoordelijkheden en samenwerkingen van
de verschillende (keten)partners. Ook zou de informatie uitwisseling verbeterd kunnen
worden. Een passend registratiesysteem zou hierbij helpen. Daarnaast werd benoemd dat
meer “outreachend” te werk gaan en hierbij de hulpverleners handvaten te geven om het
gesprek over huiselijk geweld aan te durven gaan wenselijk is. Als laatste werd benoemd dat
er nog steeds te weinig aandacht is voor de pleger. Vanwege de sterke
afhankelijkheidspositie van slachtoffers in deze buurten is het erg van belang om de pleger
te betrekken bij hulpverlening.
4.2 Aanbevelingen
Aan de hand van de bevindingen van dit onderzoek kunnen enkele concrete aanbevelingen
worden gedaan op het gebied van preventie, signalering, interveniëren, hulpverlening en
nazorg.
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4.2.1 Preventie en (vroeg)signalering
Door de sleutelfiguren werd benoemd dat meer groepsaanbod wenselijk is. Hierbij rijst de
vraag welk type groepsaanbod dan het beste aansluit bij de problematiek in de vier buurten?
De resultaten lieten zien dat huiselijk geweld in de vier buurten veelal voorkomt bij
alleenstaande moeders (ex-partner geweld) die amper een sociaal netwerk hebben, mogelijk
in een vechtscheiding liggen en erg afhankelijk zijn van hun (ex-)partner. Ook bleken
psychische klachten en verslavingsproblematiek belangrijke risicofactoren. Het aanbieden
van agressieregulatie training aan hoog risicogroepen bijvoorbeeld aan ouders in een
echtscheidingsprocedure, zou (een escalatie van) geweld kunnen voorkomen. In de
databank effectieve sociale interventies van Movisie is de training “Agressieregulatie op
maat” beschreven. Deze training is vooral bedoeld voor jongeren maar er is ook een versie
voor volwassenen ontwikkeld. De training is bewezen effectief in het verminderen van
agressief gedrag en recidive [27]. Daarnaast zou meer groepsaanbod voor alleenstaande
moeders om weerbaarheid en onafhankelijkheid te bevorderen ook van belang zijn. De
weerbaarheid en onafhankelijkheid van alleenstaande moeders kan ook vergroot worden
door ze in contact te brengen met vrijwilligerswerk, verenigingen, of actieve burgers. Dit kan
ook helpen om ze uit hun isolement te halen.
Uit de interviews bleek dat de school een belangrijke rol speelt bij de (vroeg)signalering van
huiselijk geweld. Vooral op het VO was er nog veel winst te behalen. Het aanbieden van
programma’s op klasniveau waarin huiselijk geweld een sub-component is kan helpen om
het huiselijk geweld te voorkomen maar ook om het bespreekbaar te maken als het
plaatsvindt. Het programma “Stay in Love” is een preventief lesprogramma gericht op het
voorkomen van gewelddadige relaties en het ontwikkelen van gezonde relaties [28,29].
Onderzoek heeft aangetoond dat het vooral een effect heeft op houding maar ook op kennis
en vaardigheden ten opzichte van verkeringsgeweld. Voor kinderen op basisscholen is het
programma “Marietje Kessels” effectief bewezen. Het programma richt zich op de fysieke en
mentale weerbaarheid [29,30]. Om leraren te helpen bij de signalering in klassen biedt het
programma “Handen thuis” ondersteuning [29]. Dit programma is ook bedoeld voor anderen
die te maken hebben met kwetsbare gezinnen en die huiselijk geweld bespreekbaar willen
maken.
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De meldingsbereidheid op buurtniveau zou gestimuleerd kunnen worden door de sociale
cohesie te vergroten waardoor buren zich meer verbonden voelen met de buurt en hun
buren. Een manier om dit te doen is om activiteiten te organiseren voor de buurt en het
portiek.
4.2.2 Interveniëren, hulpverlening en nazorg
Het is van belang om de drempels, die de meldingsbereidheid en het zoeken van hulp
belemmeren, aan te pakken. Schaamte, schande en angst spelen een belangrijke rol. Als
hulpverlener is het hierbij belangrijk om vertrouwen te winnen door eerst te helpen bij
onderliggende problematiek en “outreachend” werken door achter de voordeur te komen.
Daarnaast kan “motiverende gesprekvoering” ook helpen om het zoeken van hulp te
bevorderen en het gedrag te veranderen [31]. Motiverende gespreksvoering is gericht op
het ontwikkelen van motivatie om te veranderen, het versterken van de betrokkenheid bij
verandering en het ontwikkelen van een actieplan. De coöperatie tussen hulpverlener en
cliënt is een centraal element. Motiverende gespreksvoering is effectief bevonden op
verschillende gedragsveranderingen zoals therapietrouw [32].
Meer hulpverlening voor de pleger werd ook aangekaart als belangrijke aanbevelingen.
Immers in veel gevallen kwamen de pleger en het slachtoffer toch weer bij elkaar en was het
slachtoffer erg afhankelijk van een pleger. Een voorbeeld van een bewezen effectief
programma voor plegers is: “Niet meer door het lint”, een programma dat nieuwe agressie
uitbarstingen onder plegers kan voorkomen [33]. Daarnaast heeft een systeemgerichte
aanpak, waarin de man, de vrouw en eventueel de kinderen gelijktijdig en in afstemming
worden behandeld de voorkeur. Hierbij is het erg van belang dat de hulpverlener zich
neutraal opstelt [34].
De afhankelijkheidspositie van het (vrouwelijke) slachtoffer kwam als duidelijke risicofactor
naar voren uit het onderzoek. De groepsinterventie “Uit de schaduw van een ander” richt
zich specifiek op vrouwen en het stoppen van huiselijk geweld door isolement te verbreken
en weerbaarheid te verhogen [35]. Deze interventie is effectief bevonden en zou geschikt
zijn voor deze doelgroep.
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Als laatste kwam uit de interviews een sterke behoefte naar meer duidelijkheid betreffende
de rollen en samenwerkingen en meer informatie uitwisseling naar voren. Een duidelijk plan
van aanpak huiselijk geweld in Capelle aan den IJssel met een beschrijving van de rollen,
verantwoordelijkheden en samenwerkingen is hierbij wenselijk. Een betere samenwerking
zal ook bijdragen aan meer informatie overdracht. Daarnaast zal het versterken en
uitbreiden van het huidige registratie systeem hier ook aan kunnen bijdragen. Indien het
delen van inhoudelijke informatie door privacywetgeving wordt belemmerd, zou kunnen
worden onderzocht in hoeverre het delen van zogenoemde “dat- informatie” mogelijk is.
Met “dat- informatie” wordt bedoeld dat er is geregistreerd dat recente problematiek van
een bepaalde cliënt bij een bepaalde instantie is geregistreerd, zonder dat wordt
weergegeven wat daarover is geregistreerd (“wat-informatie”).
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6. Bijlage 1 Interview vragen voor sleutelfiguren

Datum interview:
Sleutelfiguur:
Wijk:
Bijzonderheden:

Beschrijving van het probleem en preventie
1. In hoeverre is huiselijk geweld een belangrijk probleem in de wijk?
2. Welk type huiselijk geweld zien jullie het meeste in de wijk (denk aan partnergeweld,
kindermishandeling/verwaarlozing, ouderenmishandeling, eer gerelateerd geweld,
mishandeling van ouders door kind)?
3. Kunt u iets zeggen over hoe slachtoffers in de wijk huiselijk geweld naar zichzelf toe
definiëren? Wanneer ervaren ze dit als huiselijk geweld? Wanneer is het dermate
ernstig dat ze hulp gaan zoeken?
4. Bij wat voor soort gezinnen komt het huiselijk geweld voor?
5. Welke risicofactoren spelen er op het niveau van het individu; op het niveau van het
gezin en; op het niveau van de wijk?
Barrières en faciliterende factoren m.b.t. het zoeken van hulp
1. Welke barrières m.b.t. hulp zoeken voor huiselijk geweld worden er ervaren door de
slachtoffers?
2. Zijn er groepen die extra veel moeite hebben met het zoeken van hulp? Kunt u deze
groepen omschrijven?
3. Welke barrières m.b.t. hulp zoeken voor huiselijk geweld worden ervaren door de
plegers?
4. Zijn er groepen die extra veel moeite hebben met het zoeken van hulp? Kunt u deze
groepen omschrijven?
5. Welke veranderingen in het huiselijk geweld beleid kunnen ervoor zorgen dat het
hulp zoeken, door slachtoffer en pleger, makkelijker wordt?
Signaleren, behandelen en nazorg
1.
2.
3.
4.

Hoe wordt huiselijk geweld gesignaleerd in de wijk?
Wat is uw/jullie rol hierin?
Wat gaat goed?
Wat kan beter?
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5. Welke factoren belemmeren het signaleren?
6. Wat is momenteel de procedure m.b.t. de aanpak van huiselijk geweld in de wijk?
7. Wat is uw/jullie rol hierin?
8. Wat gaat goed?
9. Wat kan beter?
10. Welke factoren belemmeren de effectieve aanpak van huiselijk geweld in de wijk?
11. Zijn er groepen die moeilijk te bereiken zijn met hulpverlening? Waarom?
12. Wat is momenteel de procedure m.b.t. de nazorg van huiselijk geweld?
13. Wat gaat goed?
14. Wat kan beter?
15. Welke factoren belemmeren de nazorg?
16. Is er voldoende capaciteit in de wijk om huiselijk geweld aan te pakken? Wat is er nog
nodig?
17. Wat voor veranderingen gaan er komen in de aanpak van huiselijk geweld
(signaleren, hulpverlenen, nazorg) na invoering van de decentralisatie? In hoeverre
veranderen uw eigen rol en taken? Vind er een aansluiting met de wijkteams plaats?
Wat is de koppeling naar veiligheid?
18. Is er nog iets wat u kwijt wilt dat u in dit interview heeft gemist?
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