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Bezien vanuit beleid



Veel aandacht voor HGKM



Maar: ambivalentie in beleid

• Focus op kinderen versus focus op volwassenen

• Focus op veiligheid versus focus op zorg

• Focus op gender versus genderneutraliteit

• Belangrijke ontwikkelingen:
• Gefaseerd samenwerken aan veiligheid

• GREVIO



Belangrijke ontwikkelingen



PROBLEEM 1

Beleid en aanpak zijn 
onvoldoende gendersensitief



Gender is - een - oorzaak voor HGKM

GENDER CONFLICT

Afhankelijkheden houden geweld in 

stand:

•niet weg (denken te) kunnen

•denken dat de ander toch niet weg

gaat

GEWELD

Verwachtingen

Afhankelijkheden

Macht

Niet aan verwachtingen voldoen

Verlies aan status

Frustratie/onmacht

Vechten om de macht



Maar…

• Beleid en aanpak zijn genderneutraal

• Gelijkheidsdenken overheerst

• Daardoor weerstand tegen erkennen en 
adresseren van gender
• Bij beleidsmakers

• Maar ook in de uitvoering



Terwijl als je goed kijkt:

In ‘Een kwestie van lange adem (VJi) wordt bevestigd dat vrouwen:
• vaker slachtoffer van lichamelijk geweld (51% vs. 33%)
• veel vaker letsel oplopen in een ruzie met de partner (34% vs. 13%)
• veel vaker slachtoffer van seksueel geweld door partner (22% vs. 9%)



Daardoor grote missers:

• Ernstige stalking en dwingende controle 

• Zelf-/gezinsmoorden door mannen

• Mannelijk slachtofferschap 
• eergerelateerd geweld, seksueel geweld

• Moeders ernstig benadelen

• Seksueel geweld



PROBLEEM 2

De worsteling in het vrijwillig 
kader & de focus op jeugd



Bij gezinnen ligt de focus op jeugd

• Veiligheid van het kind staat voorop: 
• volwassenen aangesproken als ouder (vader, 

moeder)

• Focus van hulp vaak ook op kind(eren)
• Minder aandacht voor ouders als individu met eigen 

problemen

• Als onveiligheid blijft: gedwongen kader
• In vrijwillig kader handelingsonbekwaamheid 

richting volwassenen

• Gevolg: ineffectiviteit



Gevolg: ineffectiviteit

• Beheersen in plaats van hulp verlenen

• Risicofactoren blijven

• Cyclisch proces

• Van een echt systeemgerichte aanpak is geen 
sprake



OPLOSSING



Accepteer complexiteit

• Er is geen eenvoudige oplossing

• De aanpak vereist specialistische expertise

• Belangen kunnen tegenstrijdig zijn



Focus op veiligheid & feiten

Wie gebruikt 

Welk geweld

Tegen wie, 

Onder welke omstandigheden, 

Hoe, en 

Met welke gevolgen?



Focus op het hele systeem

• Aandacht voor alle betrokkenen, als individu en 
in relatie tot elkaar;

• Aandacht voor de rol van gender;

• Veel steviger motiveren in vrijwillig kader;

• Nauwe samenwerking tussen vrijwillig en 
verplicht kader.


