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Betreft Expertgesprek Lessons Learned – Huiselijk geweld 

Vergaderdatum en -tijd 20 mei 2021 16:30 – 18:00 

Vergaderplaats Webex 

Aanwezig Paul Blokhuis (Stas VWS), Abigail Norville (pSG VWS – 

gespreksleider), Marcelle Hendrikx (wethouder gemeente Tilburg), 

Majone Steketee (Bijzonder hoogleraar intergenerationele 

overdracht geweld in gezinnen, Erasmus Universiteit/Voorzitter raad 

van bestuur Verwey-Jonker Instituut), Trijntje Kootstra (Regionaal 

projectleider Flevoland 'Geweld hoort nergens thuis'), Janine 

Janssen (Criminoloog, antropoloog en lid van de Adviescommissie 

‘Geweld hoort nergens thuis’), Tom Pietermans (Directeur Veilig 

Thuis Midden Brabant), Roline de Wilde (Directeur-bestuurder 

Stichting De Kindertelefoon/ Initiatiefnemer Alles Oké? Supportlijn), 

Mattias Gijsbertsen (Programmadirecteur GHNT/MT-lid), Ton Stek 

(Communicatieadviseur Programma Geweld hoort nergens thuis), 

Tasnim van den Hoogen-Saleh (MT-lid DMO), Nanja Flikweert 

(beleidsmedewerker DMO), Claudia Lucardi (beleidsmedewerker 

Jeugd), Loes Stultiëns (Team Lessons Learned), Edith Scholten 

(Team Lessons Learned) 
  
  

Meldingen 
Er bestaat geen eenduidig beeld van de effecten van de coronamaatregelen op  
huiselijk geweld. Er zijn niet veel meer meldingen gedaan, maar tegelijkertijd is 
het aantal gesprekken bij de Kindertelefoon over huiselijk geweld toegenomen. 
 
Meldingen komen sinds corona vaker van omstanders, en minder vaak van politie. 
Dat er minder meldingen vanuit de landelijke politie komen, komt door de focus 
op de openbare orde. 
 
Het aantal stressfactoren tijdens, maar ook na corona neemt toe. Risico’s van 
baanverlies, faillissementen, leerachterstanden, schulden. Er is dan ook een risico 
dat het aantal gevallen toeneemt.  
 
Door de lockdown is er echter soms ook sprake geweest van afname van 
stressfactoren, minder sociale drukte, meer rust thuis.  
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Door de coronamaatregelen is er minder zicht op de gezinnen met risico’s op 
huiselijk geweld. 
 
Er zijn meer meldingen bij de politie voor eergerelateerd geweld binnengekomen 
tijdens de lockdown. 
 
Het lijkt er op dat kinderen en jongeren minder snel meldden tijdens de lockdown, 
omdat ze bang waren dat dezelfde dag nog iemand zou komen. Aan de 
preventiekant is het heel belangrijk om te bekijken hoe die angst kan worden 
weggenomen. 
 
Het initiatief ‘Masker 19’, waarbij je (vermoedens van) huiselijk geweld kon 
melden bij de apotheek heeft weinig concrete meldingen opgeleverd. De aandacht 
voor het onderwerp was echter goed.  
 
Het is van belang dat kinderen ergens met hun verhaal terecht kunnen, zonder 
dat er direct sprake is van een melding. Soms zijn er meerdere gesprekken 
voordat er een melding komt.  
 
Een anoniem luisterend oor (zoals de Kindertelefoon) is heel belangrijk. Dat zou 
meer onder de aandacht moeten worden gebracht. Ook het bieden van een 
laagdrempelig handelingsperspectief is belangrijk. 
 
Aanpak van huiselijk geweld 
Er is een groot gebrek aan traumabehandelaars. Via het online expertiseplatform 
Drakentemmers worden traumabehandelaars getraind en met elkaar in contact 
gebracht en worden knelpunten uit de praktijk in kaart gebracht. Deze online 
aanpak werkt goed en zou behouden moeten blijven. 
 
Het werkt het beste als de medewerkers makkelijk benaderbaar zijn voor 
kinderen. Bijvoorbeeld als ‘juf Jannie’ die bij ze in de klas komt. 
 
Het programma “Geweld hoort nergens thuis” werkt goed. Moet voortgezet 
worden. 
 
Veilig Thuis kampt met een imagoprobleem. Hierdoor is er soms een hoge 
drempel om te melden.  
 
Het is belangrijk om naar het taalgebruik over huiselijk geweld en 
kindermishandeling te kijken. Hoe praten we met elkaar over het onderwerp?  
 
Na het terugdraaien van de coronamaatregelen moeten we oog houden voor 
huiselijk geweld. Vaak is er in gezinnen meer dan één ding aan de hand. Dus niet 
alleen kijken naar het wegwerken van de schulden of de leerachterstanden, maar 
ook oog houden voor mogelijke andere problemen binnen het gezin.  
 
De kinderen in een gezin moeten goed geïnformeerd worden over de aanpak van 
huiselijk geweld in hun gezin. Het is belangrijk om een vertrouwenspersoon aan 
een gezin te koppelen. 
 
Weerbaarheidstrajecten op scholen werken goed bij het (vroeg) opsporen van 
risico situaties. Een weerbaarheidstraject levert het gesprek op waarin kinderen 
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vertellen over hun eigen situatie. Hierop kan een leerkracht een melding doen bij 
Veilig Thuis als blijkt dat dat nodig is. 
 
Wat de Taskforce Kindermishandeling betreft zijn het keurmerk veilig sporten 
waarbij professionele sportverenigingen zijn betrokken en de grote 
bewustwordingscampagne ‘Zorgen om een kind’ successen gebleken. 
 
Inzet van de politie en het onderwijs 
Doordat de politie onder meer door corona landelijk andere prioriteiten had, is de 
inzet voor regionale/lokale initiatieven van het bestrijden van huiselijk geweld 
minder geweest. Vaak wordt landelijk beleid gevolgd.  
 
Het project “Handle with care” was een voorbeeld waarbij politie en hulpverleners, 
dichtbij de gezinnen, goed konden helpen. Helaas is het niet gelukt om dit project 
overal voort te zetten. 
 
De samenwerking tussen politie en onderwijs is van groot belang om kinderen die 
te maken hebben met huiselijk geweld te kunnen helpen. 
 
Inzet digitale middelen 
Het hangt sterk van de situatie af of digitale middelen ingezet kunnen worden bij 
de hulpverlening rondom huiselijk geweld. Er moet kritisch worden gekeken naar 
wat er wel/niet online kan worden gedaan. 
 
De chatfunctie bij de Kindertelefoon is met name voor jongeren een goed 
alternatief om laagdrempelig je verhaal kwijt te kunnen. 
 
Voor jonge kinderen is digitaal contact minder geschikt. Hulpverleners gaan toch 
langs en willen zien hoe het met de kinderen gaat. 
 
De chatfunctie bij het platform Veilig Thuis heeft goed gewerkt, zeker in de 
periode van de avondklok was dat een goed kanaal. De chatfunctie moeten we 
dan ook vasthouden. 
 
  


