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Onze kernboodschap 
 
Het vergt kracht en moed om je verhaal te vertellen, je kwetsbaar op te stellen. 
 
Aan alle politici, gemeenschapsleiders en beleidsmakers. Wij willen onszelf laten zien, we 
willen leren en we willen inspireren. Wij zijn van nature nieuwsgierig, betrokken en gericht op 
verbondenheid. Wij willen niets liever dan zinvol bezig zijn en we verlangen ernaar om een 
creatieve en waardevolle bijdrage te leveren. Wij zijn bereid risico’s te nemen, onze 
kwetsbaarheden te omarmen en moed te tonen. Wanneer het menselijke aspect ontbreekt in 
onze leer- en werkomgeving-wanneer jullie geen oog meer hebben voor ons als persoon en 
voor onze moed, maar alleen nog voor wat we presteren of produceren-dan verliezen wij 
onze betrokkenheid en keren wij ons af van datgene wat de wereld juist van ons nodig heeft: 
ons talent, onze ideeën en onze passie. Wat we van jullie vragen, is dat jullie betrokkenheid 
tonen, naast ons komen staan en van ons willen leren. Feedback is een teken van respect. 
Wanneer jullie geen eerlijke gesprekken met ons voeren over onze sterke punten en de 
punten waarop we onszelf kunnen verbeteren, dan beginnen wij te twijfelen aan onze 
inbreng en aan jullie inzet. We vragen bovenal van jullie om er voor ons te zijn, jezelf te laten 
zien en moed te tonen in jullie leiderschap; om samen met ons te profiteren van de kracht 
van kwetsbaarheid.  
 
Leiderschapsmanifest van Brene Brown- De Kracht van Kwetsbaarheid 
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Inleiding 

In navolging van Spanje, Frankrijk en België voerde Nederland op 1 mei 2020 ook het 
codewoord 'Masker-19"in voor hulp bij huiselijk geweld. Minister Hugo de Jonge van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), minister Sander Dekker voor 
Rechtsbescherming en apothekersorganisatie KNMP hebben hierover afspraken 
gemaakt. 
António Guterres, secretaris-generaal van de Verenigde Naties had een aantal weken 
eerder gepleit dat de aanpak van partnergeweld een belangrijk onderdeel moet zijn 
van de corona bestrijding.  
 
Slachtoffer kunnen met het codewoord naar 
'Masker-19' vragen en zo op een veilige manier hulp 
vragen zonder dat hun partner gealarmeerd wordt. 
Het initiatief van Minister Hugo de Jonge is 
mooi. Naast enthousiaste reacties is er ook kritiek 
op deze aanpak. Want het gaat er vooral om wat er 
na de melding gebeurd. Dat is bepalend voor een 
duurzame aanpak van huiselijk geweld. 
 
Veel slachtoffers van huiselijk geweld worden van het kastje naar de 
muur gestuurd. 
Zij krijgen met hernieuwd slachtofferschap bij huiselijk geweld te maken. Hernieuwd 
slachtofferschap bij huiselijk geweld houdt in dat iemand eerst slachtoffer van strafbare 
feiten die onder huiselijk geweld vallen, en daarna opnieuw slachtoffer wordt maar dan van 
de houding of werkwijze van politie, hulpverleners, jeugdzorgorganisaties, Raad van 
Kinderbescherming, rechters etc. 
 
Secundaire victimisatie wordt dat ook wel genoemd. Het kan ontstaan als het slachtoffer zich 
niet gehoord, niet respectvol behandeld of niet goed geïnformeerd voelt. 
 
Ieder slachtoffer van huiselijk geweld heeft een uniek en persoonlijk verhaal te vertellen over 
huiselijk geweld. Collectief komt echter een vast patroon van ervaringen naar voren die 
ondersteund worden door diverse rapporten. Zo, ook het meest recente rapport van 
november 2020 van het Jonkers Verwey Instituut. 
 
THHG-Transitie Hulpverlening Huiselijk Geweld is een initiatief van ervaringsdeskundigen op 
het gebied van huiselijk geweld. Wij behartigen de collectieve belangen slachtoffers van 
huiselijk geweld en hernieuwd slachtofferschap. 
 
Sinds december 2019 werkt THHG samen met projectleider Geweld Hoort Nergens Thuis, 
Zuid Holland Zuid. De opgave van het nationale meerjarenprogramma ‘Geweld hoort 
nergens thuis’ is om huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade 
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ervan te beperken en de vicieuze cirkel van geweld, de overdracht van generatie op 
generatie te doorbreken.  
 
Een duurzame aanpak van huiselijk geweld vergt een gezamenlijke inzet van 
beleidsmakers, uitvoerders van het beleid en ervaringsdeskundigen op het gebied van 
huiselijk geweld.  
 
THHG heeft tot doelstelling om kennis en expertise uit te wisselen tussen beleidsmakers, 
uitvoerders van het beleid en slachtoffers van huiselijk geweld. Daarbij maken wij 
bespreekbaar welke knelpunten een duurzame aanpak in de weg staat. 

Wat staat een duurzame aanpak in de weg? 
Sinds de decentralisatie in 2015 ligt de verantwoordelijkheid voor hulpverlening, herstel en 
nazorg van slachtoffers van huiselijk geweld bij gemeenten. De decentralisatie had tot doel 
om de overheid dichter bij de burger te brengen en tot een kostenbesparing te komen in het 
sociaal domein. 
 
Na een aantal jaar van decentralisatie is dit doel niet bereikt. Integendeel. De kosten in het 
sociaal domein dreigen verder op te lopen en slachtoffers van huiselijk geweld zijn onnodig 
lang slachtoffer en krijgen dikwijls met hernieuwd slachtofferschap te maken. 

 
Handelen vanuit een positie van schaarste 

 
Behalve dat het Rijk taken overhevelde naar gemeenten bij de decentralisatie gaf het Rijk de 
gemeenten ook de opdracht om forse bezuinigingen door te voeren in het sociaal domein. 
 
We horen na vijf jaar beleidsmakers zich hardop vragen wat de wettelijke taken zijn in het 
domein en welke sturingsinformatie daarbij relevant is. 
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We zien beleidsmakers en uitvoerders van het beleid vanuit een vanuit een schijnbare 
schaarste positie handelen. 
 
We zien ze. Maar zien zij de slachtoffers van huiselijk geweld ook? Onder huiselijk geweld 
vallen strafbare feiten. Waarmee daders als lachende derde vaak zonder strafvervolging 
mee wegkomen. 
 
Slachtoffers van huiselijk geweld worden onvoldoende gehoord en van het kastje naar de 
muur gestuurd. 
 
Het recente rapport van Jonkers-Verwey Instituut laat dit ook zien. Ook is te lezen dat het 
doel van de decentralisatie van hulpverlening van huiselijk geweld niet zijn doel heeft 
bereikt. 
"Het doel van de transitie van de jeugdhulp en de WMO is om hulp dichter bij de mensen te 
brengen. Uit de gesprekken met de hulpverleners komt echter naar voren dat dit niet gelukt 
is. Met de komst van Veilig Thuis en de transitie van de jeugdhulp staan hulpverleners juist 
verder af van de gezinnen, omdat nu eerst bij Veilig Thuis gemeld moet worden, die het 
oppakt. Dat oppakken betekent dikwijls doorverwijzen naar de gemeente (wijkteam) en 
vervolgens verwijst de gemeente door naar hulp. Ook de gecertificeerde instellingen bieden 
zelf geen hulp, maar organiseren de hulp. Veel hulp buiten het wijkteam kan niet direct 
worden ingezet: de hulp wordt ingezet via het wijkteam (indicatie) en daar worden de 
financiën geregeld, wat vertragend werkt. De doorverwijzer (Veilig Thuis) heeft lang niet 
altijd contact gehad met de betrokkenen; beslissingen worden op grond van papieren 
informatie genomen (zie ook Lünnemann et al., 2020). Bovendien, zo wordt naar voren 
gebracht, versterkt de marktwerking het mechanisme om gezinnen met complexe 
geweldsproblematiek door te schuiven. Binnen de beperkte middelen is geen ruimte voor 
intensieve samenwerking om tot een goede aanpak te komen. Ook het uitgangspunt dat 
alleen bij een hulpvraag een gezin hulp krijgt aangeboden, versterkt het proces van 
doorverwijzen." 

De wet van Maier 
E = K x A 
Effect is kwaliteit maal acceptatie. 
 
Op dit moment staat uitvoering van beleid dat door de politiek bedacht wordt in grote 
belangstelling. In de afgelopen weken hield een speciale commissie hoorzittingen.Uit 
berichtgeving komt als rode lijn naar voren dat beleidsmakers te weinig luisteren naar 
mensen in de uitvoering. Jarenlang werd er een beleid gevoerd waar burgers slachtoffer van 
werden. Waarvan de Toeslag Affaire van de Belastingdienst het meest bekend is. Ook in het 
sociaal domein is hetzelfde gebeurd. Bij de decentralisatie in 2015 van het sociaal domein is 
te weinig geluisterd naar de mensen die werken in de uitvoering.  
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Het Sociaal Cultureel Planbureau bracht 16 november het rapport ‘Sociaal Domein op 
Koers?’- Verwachtingen en resultaten van vijf jaar decentraal beleid uit. Het SCP adviseert 
herbezinning en bijsturing te denken vanuit de burger. 
Dus gemeenteraadsleden en wethouders ga in gesprek met mensen in de uitvoering en 
slachtoffers van huiselijk geweld. 

Orange the World 2020 
Een groot aantal gemeenten in Nederland doet dit jaar mee aan Orange the World. 
Gebouwen en monumenten worden in oranje opgelicht om aandacht te vragen tegen geweld 
tegen meisjes en vrouwen. 
 
Tijdens Orange the World biedt THHG op 26 november en 3 december voor slachtoffers van 
huiselijk geweld een online workshop ‘Samen staan we sterker.’ 
Masker19 biedt slachtoffers van huiselijk geweld en hernieuwd slachtofferschap tijdens de 
workshop 'Samen staan we sterk' de mogelijkheid de kwetsbaarheid van het 
slachtofferschap om te zetten in een kracht . 
 
Maar er gebeurd nog meer…. 
 
Op 9 december een spetterend programma aan voor beleidsmakers, uitvoerders van het 
beleid en slachtoffers van huiselijk geweld met muziek van de Zwarte Lola. 
 
Onderwerpen 

● Q&A Juridische Aspecten van Huiselijk Geweld en het Verdrag van Istanbul 
● Heeft melden van huiselijk geweld zin? 
● Project Masker19 
● Het Family Justice Center: Melden, hulp, nazorg en herstel op 1 plek 

 
Deze onderwerpen worden besproken door een panel van uitvoerders van het beleid en 
ervaringsdeskundigen. Deelnemers kunnen aan de hand van een aantal stellingen hun 
mening laten weten. Daarnaast kunnen deelnemers via de live chat vragen stellen over de 
onderwerpen. 

Wat wij vragen aan de wethouders en 
gemeenteraadsleden in Nederland 
Toon betrokkenheid, kom naast ons staan en meld je aan voor het programma op 9 
december! 
Ga met mensen in de uitvoering en slachtoffers van huiselijk geweld en hernieuwd 
slachtofferschap in gesprek om tot een duurzame aanpak van huiselijk geweld te komen. 
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Bijlage 
Rol, taken en verantwoordelijkheid gemeenten 
 
Sinds de decentralisatie in 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het beleid  
 
Rol gemeenten 
Ten aanzien van huiselijk geweld en kindermishandeling, hebben gemeenten op grond van 
de wet in ieder geval de taak om: 

● Maatregelen te nemen om kindermishandeling te bestrijden (Jeugdwet, artikel 2.6, lid 
2). 

● Er zorg voor te dragen dat en toezicht te houden op de naleving van het Besluit 
verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 

● Zorg te dragen voor een advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling 
(Wmo, artikel 4.1.1, lid 1). 

● Beleid te ontwikkelen ter voorkoming en signalering van huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

● Hulp en nazorg te bieden bij geweld in de privésfeer 
Bron: 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
 
Rol raadslid 
Omdat de gemeente een centrale rol heeft in de preventie en aanpak van huiselijk geweld, 
hebben raadsleden ook een aantal belangrijke taken: 

● Meedenken over wat de gemeente aan voorlichting en preventie kan doen. 
● Monitoren of de gemeente effectief bezig is huiselijk geweld te bestrijden. 
● Beoordelen of daadwerkelijk sprake is van een integrale gemeentelijke aanpak 

waarbij de veiligheidsketen goed samenwerkt met de hulpverleningsketen. 
● Meedenken over hoe burgers een (grotere) rol kunnen spelen in preventie en 

vroegsignalering van huiselijk geweld. En hoe ex-slachtoffers en ex-plegers een rol 
kunnen spelen in de strijd tegen huiselijk geweld. 

● Kritisch volgen hoe de gemeenten inspeelt op de integratie van de aanpak van 
huiselijk geweld in de Wmo. 

 
Bron:  
Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
 
 

 

 

 

Slachtoffers van huiselijk geweld zijn kwetsbaar, maar niet zwak.  

Kwetsbaarheid zit vol kracht! 

8 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0033723/2018-07-28#search_highlight0
http://wetten.overheid.nl/BWBR0033723/2018-07-28#search_highlight0
https://vng.nl/artikelen/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld
https://www.raadsledenenveiligheid.nl/veiligheidsthemas/huiselijk-geweld

