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  Samenwerkende instanties tegen huiselijk geweld

EEN HECHTE KETEN
De bestrijding van huiselijk geweld was ooit een zaak van 
gemeenten, politie en openbaar ministerie, tegenwoordig 
worden zij hierin meer en meer bijgestaan door andere partners. 
Maar er wordt niet altijd goed samengewerkt tussen straf-
rechtelijke en niet-strafrechtelijke instanties, die nog te veel 
losse schakels vormen in de ketenaanpak van huiselijk geweld. 
Instanties moeten nog leren samen te werken als een geoliede 
machine, vinden Agnes Cornelissens en Jos Kuppens. 
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door Agnes Cornelissens en Jos Kuppens
De auteurs zijn werkzaam als onderzoeker bij Advies- 

en Onderzoeksgroep Beke te Arnhem. 

Sinds het kabinet in 2002 met de nota Privé geweld – 
Publieke zaak de aanzet heeft gegeven tot een 
voortvarende aanpak van huiselijk geweld, wordt dit 
fenomeen niet meer gezien als een probleem dat 
zich beperkt tot de privésfeer. Daarmee werd de weg 
geopend naar zowel een strafrechtelijke als niet-
strafrechtelijke aanpak. In die beginfase golden 
vooral gemeenten, politie en openbaar ministerie 

(OM) als centrale partners in de aanpak van huiselijk 
geweld, zodat deze partijen logischerwijs ook 
onderwerp van de eerste inventarisatie in 2003 
waren. In deze inventarisatie stond het beleid, de 
deskundigheidsbevordering en de samenwerking 
centraal. De tweede inventarisatie in 2006 voegt 
hieraan de aspecten borging, registratie en voor-
lichting toe. Ook zijn de recent opgerichte regionale 
Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld (ashg’s)
bij het onderzoek betrokken. Hieronder is de stand 
van zaken van de aanpak in vogelvlucht 
weergegeven. 

BELEID
Er ligt een solide beleidsbasis voor de aanpak van 
huiselijk geweld, zeker op strafrechtelijk terrein. 
De aanpak door het OM is in 2003 vastgelegd in de 
Aanwijzing Huiselijk Geweld van het College van 
procureurs-generaal. Bij de politie is huiselijk 
geweld al langer beleidsmatig verweven in de 
reguliere aanpak. Vanaf 2007 gebruiken alle politie-
regio’s hiervoor het in 2005 opgestelde Landelijk
Protocol Huiselijk Geweld en de Politietaak. 
De meeste van de 35 centrumgemeenten, vaak de 
initiator bij het oprichten van een ashg, hebben in 
ieder geval specifiek beleid voor huiselijk geweld. 
Dit wil niet zeggen dat huiselijk geweld in alle 
gemeenten beleidsmatig is doorgesijpeld; slechts 
een derde van alle gemeenten heeft daarvoor beleid 
ontwikkeld. 

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING
Op het gebied van deskundigheidsbevordering en 
scholing hebben de drie kernpartijen belangrijke 
stappen vooruit gezet. Zowel voor het OM, de 
politie als de ashg’s zijn landelijke opleidingen 
ontwikkeld. Vrijwel alle ashg’ers en de meeste 
politiefunctionarissen zijn geschoold en nieuwe 
medewerkers krijgen standaard een opleiding 
aangeboden. Bij het OM beperkt het aantal 
geschoolde medewerkers zich meestal tot de met 
huiselijk geweld belaste officier van justitie (de >>
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zogeheten contactfunctionaris). Naast het lande-
lijke opleidingsprogramma hebben sommige 
politiekorpsen en ashg’s ook een eigen scholings-
aanbod. Verder wordt er door alle drie de partijen 
gebruik gemaakt van een digitaal medium, zoals 
intranet en nieuwsbrieven, om de deskundigheid 
van eigen personeel te vergroten.

De voorlichting van het publiek over huiselijk 
geweld en de aanpak daarvan, is vooral een lokale 
taak van de gemeenten en in het bijzonder de 
ashg’s. Een ondersteunende rol hierbij is vaak weg-
gelegd voor de politie. Elk ashg beschikt over een 
eigen voorlichtingsaanbod, dat qua inhoud en 
omvang afhankelijk is van het regionale voorlich-
tingsbudget. Daarnaast geeft movisie, het kennis-
centrum voor onder meer huiselijk geweld, een 
aantal folders en brochures uit waar zowel de 
ashg’s als de politie gebruik van maken. Naast 
deze initiatieven is sinds april 2007 een landelijke 
mediacampagne rond huiselijk geweld gestart. 
Op basis van de inventarisatie blijkt namelijk dat 
de grote meerderheid van de bij huiselijk geweld 
betrokken professionals een landelijke campagne 
prefereert. 

CIJFERS
Op het terrein van de registratie van huiselijk geweld 
bestaan verschillen tussen de kernpartijen. Geen 
van de partners kent een centrale registratie, maar 
de arrondissementsparketten en de politiekorpsen 
registreren wel op uniforme wijze, zodat het 
samenvoegen van cijfers relatief eenvoudig een 
landelijk beeld geeft. Voor de ashg’s is dat niet het 
geval. Meestal gebruikt een ashg het registratie-
systeem van de moederinstantie, zoals een 
instelling voor vrouwenopvang of maatschappelijk 
werk. Er zijn echter ook ashg’s met een zelf-
ontwikkeld registratiesysteem. Als recent 
opgerichte instelling, leent ieder ashg zich bij 

uitstek voor het invoeren van één registratie-
systeem. Tot op heden komt dit niet van de grond.

SAMENWERKING
Bij het bestrijden van huiselijk geweld is het van 
belang dat de betrokken instanties als een geoliede 
machine met elkaar samenwerken. Daarbij gaat het 
niet alleen om de gemeente, het ashg, de politie en 
het OM, maar ook om instanties als de reclassering, 
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, de 
vrouwenopvang en de Gemeentelijke Gezondheids-
dienst. Deze instanties vormen namelijk een 
versterking in de keten. Verder is ook het vroegtijdig 
herkennen van, en adequaat reageren op, huiselijk 
geweld door bijvoorbeeld huisartsen, leerkrachten, 
thuiszorgmedewerkers, fysiotherapeuten, kinder-
dagverblijfbegeleiders en kraamverzorgenden een 
zeer belangrijk aspect bij de bestrijding. In de 
ketensamenwerking kan meer gebruik gemaakt 
worden van dit signaleringspotentieel.

Vaak blijkt een strafrechtelijk traject naast een niet-
strafrechtelijke traject te lopen, soms zonder onder-
linge afstemming tussen deze trajecten. Ook is de 
afbakening van de taken in veel samenwerkings-
verbanden onduidelijk, waardoor de samenwerking 
in de keten niet optimaal is. 

KNELPUNTEN
Het blijkt dat er sinds de eerste inventarisatie veel 
positieve ontwikkelingen hebben plaatsgevonden 
bij de kernpartijen. Toch zijn er ook knelpunten 
gesignaleerd die een effectieve aanpak van huiselijk 
geweld in de weg staan. Het is duidelijk dat de focus 
op enkele partijen inmiddels achterhaald is door de 
realiteit dat diverse instanties zich tegenwoordig 
inzetten bij de aanpak van huiselijk geweld. Alleen 
moeten alle instanties hun verantwoordelijkheid 
nemen, door zich te blijven richten op huiselijk 
geweld. Ook het kabinet onderkent het belang 
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hiervan, door voor 2007 en in de (nabije) toekomst 
enkele aandachts- en speerpunten te benoemen. 
Zo is er een proef gestart met een elektronisch 
Informatieknooppunt Huiselijk Geweld voor alle bij 
de aanpak van huiselijk geweld betrokken organi-
saties, waarop op casusniveau informatie kan 
worden uitgewisseld. Verder komt de nadruk, naast 
de repressieve aanpak van plegers, van overheids-
wege steeds meer te liggen op effectieve interven-
ties van huiselijk geweld. Daarnaast biedt de 
toekomstige wet tijdelijk huisverbod nieuwe 
mogelijkheden voor een adequate aanpak. 

Huiselijk geweld is een fenomeen dat om een keten-
gerichte aanpak tussen zowel strafrechtelijke als 
niet-strafrechtelijke partners vraagt. Daarom 
kunnen bestaande succesvolle samenwerkings-
verbanden goed inter- en intraregionaal worden 
gebruikt om de ketenaanpak voor huiselijk geweld 
te organiseren. Inhaken op bestaande structuren 
heeft daarbij als voordeel dat de rolverdeling tussen 
de partijen al duidelijk is.

Verder neemt het besef onder een belangrijke groep 
professionals toe dat bij het signaleren van huiselijk 
geweld steeds meer verantwoordelijkheid en 
initiatief van hen verwacht wordt. De eerder-
genoemde vroegsignaleerders kunnen een 
belangrijke rol vervullen, ondanks de terughoudend-
heid die vaak bij deze beroepsgroepen bestaat over 
het prijsgeven van privacygevoelige informatie. 

Daarom heeft een meldingsprotocol, inclusief 
alternatieven voor het rechtmatig doorbreken van 
het beroepsgeheim, voor iedere beroepsgroep de 
voorkeur.

Om een optimale ketenaanpak te organiseren, is 
een goede en centrale registratie een belangrijke 
voorwaarde. Alle partijen hanteren echter nog een 
eigen registratiesysteem. De ashg’s kunnen in de 
toekomst een belangrijke rol in een centraal geleid 
registratiesysteem gaan spelen, tenminste: als de 
registratiedrempels tussen de ashg’s geslecht 
worden. Sommige ashg’s zijn namelijk al een aantal 
jaren operationeel, terwijl anderen hun eerste voor-
zichtige stappen hebben gezet, hetgeen zich ook uit 
in de wijze en kwaliteit van de registratie van 
huiselijk geweld. Tot op heden zijn de ashg’s niet in 
staat gebleken om hun registratie te uniformeren. 
Zolang dit niet gebeurt, kan ook van andere 
partners niet worden verlangd dat zij hun barrières 
tegen het vrijgeven van vaak gevoelige informatie 
overwinnen. <<
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WWW
Het rapport waarop dit artikel is gebaseerd 
– Aanpak in ontwikkeling. Strategie, samen-
werking en visie bij huiselijk geweld – is te 
downloaden via de website van het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Documentatie-
centrum: www.wodc.nl


