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BELEIDSDOELEN
beschermd en weerbaar

JUSTITIËLE
KETEN

1. Preventie

Meldcode

Zorgbehoefte van cliëntsysteem
in situaties van geweld in afhankelijkheidsrelaties

Er zijn (nog) geen klappen gevallen.

VOORZIENINGEN
vrouwenopvang

PREVENTIEVE ACTIVITEITEN
(Voorlichting, campagnes, workshops en trainingen, gerichte activiteiten voor
specifieke risicogroepen)

2. Vroegsignalering

Meldcode

De eerste klap is gevallen. Het slachtoffer zoekt naar informatie en advies
over huiselijk geweld: wie kan mij, mijn partner en kinderen helpen?

STEUN EN ADVIES
(Telefonische hulplijn 7x24 uur, verwijzing, signalering, systeembegeleiding/
counseling, korte hulptrajecten)

3. Ambulante trajecten

Er vallen meer klappen. Het slachtoffer wil thuis niet weg,
maar vraagt bescherming voor zichzelf en evt. kinderen en hulp
bij het stoppen van geweld. Verdere escalatie van geweld
kan worden voorkomen met hulp/mediation/counseling.

Melding bij politie
Aangifte bij politie
Huisverbod
(veiligheidsregio’s)

AMBULANTE HULPVERLENING
(Individuele hulpverlening; counseling en mediation tussen partners; gezinsbegeleiding; toeleiding naar tweedelijns behandeling, daderhulpverlening en Jeugdzorg)

AWARE, ASHG , E-HULPVERLENING

4. Opvang hulpverlening

Melding bij politie
Aangifte bij politie
Aanhouding door politie
Voorgeleiding
Strafrechterlijke vervolging
Risicoscreening in de opvang
(veiligheidsregio’s)

Er is sprake van langdurig, geëscaleerd geweld
en een bedreiging van de veiligheid. De thuissituatie is niet langer houdbaar. Er is veelal sprake
van ernstige psychische problemen, ontbrekend
sociaal netwerk; lage/geen opleiding, financiële problemen.
Er bestaat behoefte aan bescherming; opvang;
psych. hulp; praktische hulp; en hulp bij vergroting
van de weerbaarheid en zelfredzaamheid.

OPVANG EN HULPVERLENING
(Residentiële opvang op een veilig opvangadres (incl. safehouse en noodbed)
met alle benodigde risicoscreening, diagnostiek, specialistische hulpverlening
(individueel + gezin) en begeleiding en toeleiding naar tweedelijns behandeling,
daderhulpverlening en Jeugdzorg specifieke opvang en hulpverlening bijzondere
doelgroepen)
Nieuwe doelgroep/problematiek

5. Nazorg

AMBULANTE HULPVERLENING

LEGENDA (VOOR UITLEG ZIE PAG. 2)

(Hulp bij het vinden van huis, inkomen en werk, wonen, waarborgen van veiligheid,
mediation, counseling en nazorg)

organisatie en uitvoering op niveau van alle gemeenten
organisatie op niveau van centrumgemeenten en uitvoering op niveau van alle gemeenten
organisatie en uitvoering op niveau van centrumgemeenten
organisatie op niveau van rijksoverheid en uitvoering op centrumgemeente niveau

Het slachtoffer en de
kinderen keren weer terug
naar de gezinssituatie;
of het slachtoffer bouwt een
eigen leven zonder de partner op.
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Toelichting op overzicht
Startpunt
Startpunt van dit overzicht is de zorg- of hulpbehoefte van het cliëntsysteem (slachtoffer, pleger en kinderen)
Hulpbehoefte van het cliëntsysteem in de opeenvolgende fasen van de
geweldspiraal
1.	Bij huiselijk geweld is er vaak sprake van een cyclus van geweld of geweldspiraal: het geweld is structureel van
aard en wordt erger naarmate langer niet wordt ingegrepen. Het begint met iets kleins als jaloezie, woede of
frustratie en wordt steeds erger totdat de pleger geweld gaat gebruiken en een eerste klap valt. Vaak stopt het
niet na één keer. Het komt steeds vaker voor en meestal wordt het ook steeds ernstiger. Hoe vaker de cyclus
wordt doorlopen, hoe slechter het gesteld is met het zelfvertrouwen van het slachtoffer en hoe moeilijker het
voor slachtoffer en pleger wordt om de relatie te herstellen of uit de relatie te stappen.
2.	Hoe verder in de geweldspiraal hoe groter de dreiging en hoe complexer de aanpak van de problematiek.
Vroegtijdig ingrijpen is daarom gewenst.
Kenmerken van cliënt(systemen) in de vrouwenopvang
1. In de vrouwenopvang zit de moeilijkste, meest bedreigde en complexe doelgroep.
2.	Veelal is er sprake van een lange voorgeschiedenis van geweld en dreiging in combinatie met een veelheid aan
andere problemen en soms ook een lange geschiedenis van hulpverlening.
3.	In de vrouwenopvang zit bovendien een verscheidenheid aan doelgroepen: de grootste groep is slachtoffer van
partnergeweld, maar ook slachtoffers van mensenhandel, loverboys en meiden bedreigd door eergeweld.
Kenmerken van voorzieningen in de vrouwenopvang
1. Het bieden van bescherming aan slachtoffer en kinderen staat centraal.
2.	Doel is het bieden van de juiste opvang en hulp en vergroten van zelfredzaamheid, systeemgericht, aan
deze diverse en complexe doelgroep. Dit vergt veel deskundigheid en ervaring en een aanpak op maat
(gespecialiseerde opvang en gespecialiseerde voorzieningen)
3.	Vooral in situaties van acuut geweld vereist dit een kwalitatief goed en kwantitatief toereikend aanbod dat voor
iedereen toegankelijk is en uniform wordt aangeboden door het hele land.
4.	Effectief stoppen van geweld vereist bovendien een nauwe samenwerking van de instellingen voor
vrouwenopvang met andere partners in de zorg- en justitiële keten.
Bestuurlijke organisatie en uitvoering, bezien vanuit de behoefte van cliëntsysteem
(KLEURAANDUIDING)
Fase 1. Preventieve activiteiten: organisatie en uitvoering op niveau van alle gemeenten (BLAUW)
Fase 2. Steun en advies: organisatie en uitvoering op niveau van alle gemeenten (BLAUW)
Fase 3.	Ambulante hulpverlening: organisatie deels op niveau van alle gemeenten en deels op niveau van
centrumgemeenten; uitvoering op niveau van alle gemeenten (BLAUW en PAARS)
Fase 4. Opvang en hulpverlening: organisatie en uitvoering op niveau van alle centrumgemeenten (ROOD)
		Binnen fase 4: klein deel activiteiten (aanjagen ontwikkeling nieuwe methodieken etc. bij nieuwe
doelgroepen/problematiek d.m.v. landelijke pilots) organisatie op niveau van rijk en uitvoering op niveau van
centrumgemeenten (ORANJE)
Fase 5.	Nazorg: organisatie en uitvoering op niveau van alle gemeenten (BLAUW)

Toelichting op bestuurlijke organisatie en uitvoering
Waarom wil je voorzieningen op gemeenteniveau -kleinschalig- organiseren?
(preventieve activiteiten in fase 1; steun/advies in fase 2; deel v. ambulante
hulpverlening in fase 3; nazorg in fase 5)
1. op maat
2. vrijwilligersinzet
3. kleinschaligheid voordeel
4. verbinding met welzijnsactiviteiten (Wmo, gemeente), participatie centraal
5. inbedding gezocht in buurt/wijk
6. concurrentie willen, meerdere aanbieders kansen geven
Waarom wil je voorzieningen op centrumgemeente/regio niveau -grootschaligerorganiseren? (deel van de ambulante hulpverlening in fase 3 en opvang en
hulpverlening in fase 4)
1. eenduidig aanbod voor alle burgers (met landelijke kaders)
2. werkbare en uitvoerbare afspraken met ketenpartners op regio niveau
3. verbonden met landelijke richtlijnen van ketenpartners (aanwijzigen van Justitie, etc.)
4. veiligheid waarborgen, waar je precies bent is niet van belang (niet buurtgebonden)
5. kennisniveau wat daar aanwezig moet zijn/specialisaties
6. landelijke samenwerking/landelijk dekkend netwerk organiseren
7. landelijk ontwikkelde kwaliteit borgen (bijv methodiek)
8. rendabele exploitatie mogelijk maken, vooral voor 24-uursdiensten/opvang/intensief aanbod
9. 	eenvoud nastreven, administratieve lasten beperken, marketing activiteiten beperken, efficiency met kwaliteit
bevorderen (kan soms wel kleinschalig worden uitgevoerd)
10. resultaten gaan meten, landelijke informatie verzamelen

