
zaterdag, 12 januari 2013

Samen tegen huisgeweld

door John Verstraelen

N

Eind vorig jaar over-
leed een 43-jarige
vrouw uit Blerick
aan de gevolgen van
huiselijk geweld. Een
incident? Of het be-
wijs dat het geweld
in huis almaar har-
der wordt? Wat is
de stand van zaken?

N ee, de dood van een
43-jarige vrouw uit Ble-
rick is geen signaal dat
huiselijk geweld on-
danks een jarenlange

aanpak verhard. Politiechef Anne-
marie van Berkel, gedragsweten-
schapper Eefke Custers van Bureau
Jeugdzorg en directeur Matthieu
Goedhart van de Mutsaersstichting
in Venlo zijn dagelijks bezig met de
aanpak van huiselijk geweld in de
regio Noord-Limburg. En die
werpt vruchten af, zeggen zij. Per
jaar vallen er landelijk vijftig doden
te betreuren als gevolg van geweld
in huis. In Noord-Limburg is het
aantal op de vingers van een hand
te tellen, vertelt Van Berkel. Te veel,
maar beslist geen indicatie dat het
allemaal erger wordt.
Tien tot vijftien jaar geleden werd
het geweld gezien als iets dat voor-
al achter de voordeur plaats vond,
zegt Goedhart. In 2007 startten pi-
lots in Venlo, Amsterdam en Gro-
ningen met huisverboden, vooruit-
lopend op landelijke invoering in
2009. Strafrecht en hulpverlening
zijn inmiddels in elkaar geschoven.
Politie, Jeugdzorg, Mutsaersstich-
ting en andere hulpinstellingen
werken onder regie van de gemeen-
te samen in het Veiligheidshuis. Als
het fout gaat, maar ook preventief.
„Inmiddels zijn circa 1700 risicoge-
vallen bekend. Een aantal krijgt
hulp aangeboden. Bemoeizorg”,
vertelt Goedhart. De samenleving
is er door publiekscampagnes van
doordrongen dat huiselijk geweld
niet normaal is. En dus wordt eer-
der en vaker alarm geslagen. De po-
litie krijgt jaarlijks tussen de 300
tot 350 aangiftes uit Noord-Lim-
burg; vorig jaar 305. In totaal 170
verdachten werden doorgesluisd
naar het Openbaar Ministerie. Het
aantal incidenten huiselijk geweld
schommelt rond de 1500; vorig jaar
1336. Het aantal huisverboden is
met ruim honderd per jaar redelijk
stabiel, zegt Annemarie van Berkel.
Eefke Custers vult aan. Bureau
Jeugdzorg krijgt uit deze regio jaar-
lijks ongeveer zeshonderd zorgmel-
dingen. Daarvan heeft de helft be-
trekking op huiselijk geweld, ook
een vorm van kindermishandeling.
Een deel daarvan overlapt met de
meldingen bij de politie. Die trekt
altijd bij Bureau Jeugdzorg aan de
bel als er kinderen in het spel zijn.
Jeugdzorg gaat dan op huisbezoek.
„Geweld in huis is zeer schadelijk,
traumatiserend voor kinderen. Het
is sterk van invloed op de basisvei-

ligheid van de kinderen en hun ver-
dere ontwikkeling tot volwassene.
We zorgen ervoor samen met het
gezin en een steunend netwerk
voor dat we hun veiligheid vergro-
ten, zodat ze zich optimaal kunnen
ontwikkelen.”
Matthieu Goedhart heeft ook cij-

fers. Van het Advies- en Steunpunt
Huiselijk Geweld. Het aantal mel-
dingen is daar sinds 2008 meer dan
verdubbeld van driehonderd naar
zes- tot zevenhonderd. Hij signa-
leert een aantal trends. „Laat ik
meteen een hardnekkig beeld uit
de wereld helpen. Er zijn geen gro-

te verschillen tussen allochtonen
en autochtonen.” En mannen zijn
niet alleen dader, maar ook slacht-
offer. Het oude relatiepatroon tus-
sen man en vrouw bestaat niet
meer. Ook kinderen maken zich
meer dan vroeger schuldig aan ge-
weld tegen hun ouders. „Ze kijken

anders naar hun ouders. Het res-
pect is veranderd. Pa en ma die
niet zorgen dat hun kind het mo-
dernste mobieltje of de meest tren-
dy gympen heeft? Kinderen zien
dit als verwaarlozing, want ze wor-
den ermee gepest op school.” De
crisis veroorzaakt slechtere sociale

omstandigheden, meer werkloos-
heid. Ze vergroten - vaak in combi-
natie met overmatig drankgebruik
- de kans op huiselijk geweld.
Bij de politie wordt niet meer auto-
matisch gedacht aan alleen maar
strafrechtelijk vervolgen. Help je ie-
mand daadwerkelijk door hem op
te sluiten? Of is het beter om in
overleg te gaan met het Openbaar
Ministerie over het schorsen van
een voorlopig hechtenis, om zo
een hulptraject op te kunnen star-
ten. Daar gaat het steeds vaker om.
De angst dat een melding automa-
tisch leidt tot celstraf of het uit huis
plaatsen van kinderen is onge-
grond. ‘Je kunt je gerust melden, er
komt vooral aandacht voor je situa-
tie’, is de boodschap.
‘Het houdt niet op, niet vanzelf’,
klinkt het in campagnespotjes op
radio en tv. Bestrijding blijft hard
nodig. Goedhart somt op: „Lande-
lijk gaat het jaarlijks om een mil-
joen incidenten. Huiselijk geweld
kost de Nederlandse samenleving
3,4 miljard per jaar.”
De keten aanpak mag dan vruch-
ten afwerpen; er zijn ook zorgen.
Budgetten krimpen door bezuini-
gingen alom. En vanaf 2015 worden
gemeenten verantwoordelijk en
niet meer Den Haag. Gemeenten
die als gevolg van de crisis ook al
enkele jaren zeer zuinig om gaan
met hun geld. Goedhart: „De kans
is groot dat gemeenten eerst hun ei-
gen huis op orde gaan maken en
dan pas de wijk. Ze gaan de zorg
eerst binnen de eigen gemeente-
grenzen regelen. Ik zeg: maak er dit
en volgend jaar een businesscase
van voor de regio. Ga werken met
één regiobudget.”
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