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1. Twee kantelmomenten

Slachtoffers van familiaal 
geweld, partnergeweld 
in het bijzonder, werden 
al jaar en dag opgevan-
gen in de vluchthuizen 

en de diensten slachtofferhulp van 
het Algemeen Welzijnswerk. Pas in 
2006 is deze problematiek in zijn volle 
omvang op de agenda gezet van de 
eerstelijnshulpverlening. De over-
tuiging groeide dat familiaal geweld 
niet alleen een zaak is van gespecia-
liseerde behandeling of opvang, maar 
vooral moest aangepakt worden op 
de eerste lijn, met slachtoffers én 
plegers, vanuit een integrale visie 
en met uitzicht op een zo preventief 
mogelijk effect. Deze visie werd in juli 
2005 door het Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk gebundeld in een dossier 
‘Intrafamiliaal geweld, naar een meer 
samenhangende aanpak’. De CAW’s 
ontwikkelden een meer integrale 
aanpak, die gepaard ging met of-
fensieve bekendmaking via gerichte 
kanalen en in de media. In juli 2006 
speelde de Vlaamse overheid hierop 
in met een omzendbrief ‘partnerge-
weld’ en een financiële stimulans. Het 
Steunpunt Algemeen Welzijnswerk 
ondersteunde dit proces verder met 
visie- en werkontwikkeling en externe 
communicatie.

Zes jaar na dat eerste dossier  maken 
we een balans op van de aanpak van 
familiaal geweld op de eerste lijn, op 
een moment van nieuwe beleidsont-
wikkelingen op het vlak van geweld en 
misbruik. De ophefmakende feiten van 
seksueel misbruik in de Kerk hebben 
het debat over de rol van de hulpverle-
ning, politie en justitie aangewakkerd. 
De Bijzondere Kamercommissie over 
het seksueel misbruik in de Kerk for-
muleerde aanbevelingen die inmiddels 
hebben geleid tot een verruiming van 
het ‘spreekrecht’ (art. 458bis van het 

strafwetboek, dat reeds bestond 
ingeval van misbruik t.a.v. min-
derjarigen)  bij kwetsbare perso-
nen in alle leeftijdscategorieën. 
Eveneens naar aanleiding van 
deze ophefmakende gebeurte-
nissen, deed Vlaams minister Jo  
Vandeurzen een beroep, eerst 
op de CAW’s en later ook op de  
Vertrouwenscentra Kindermis-
handeling, om te komen tot één 
centraal ‘meldpunt’ voor alle 
vormen van misbruik en geweld. 
Deze ontwikkelingen sporen ge-
lijktijdig met diverse pogingen om 
de samenwerking tussen hulpver-
leners, politie en justitie te herde-
finiëren in nieuwe protocollen of  
kaders.

We starten dit document met een 
algemeen kader: wat is familiaal 
geweld, in welke mate komt het 
voor en hoe kijken we er naar? 
Daarna maken we een balans op 
van de werking van de CAW’s ge-
durende de afgelopen 6 jaar. Tot 
slot formuleren we enkele beleids-
aanbevelingen voor de centra en 
voor de overheid. 

1.1 Wat is familiaal 
geweld?

Voor de term ‘familiaal geweld’ 
bestaan er zeer uiteenlopende be-
tekenissen en verwijzingen naar 
de specifieke verschijningsvor-
men zoals partnergeweld of  kin-
dermishandeling.  In Nederland 
spreekt men doorgaans van ‘hui-
selijk geweld’. Wij kozen voor 
een definitie die aansluit bij de 
omschrijving die in de provin-
cie Antwerpen wordt toegepast 
en ook inspirerend was voor het 
College van Procureurs Generaal 
bij het opstellen van de vermelde 

Familiaal geweld is 

elk dwingend, 

intimiderend gedrag 

dat uitgeoefend wordt 

tegenover een gezins- 

of familielid of 

(ex-)intieme partner 

én waarbij dit 

dwingend intimiderend 

gedrag gepaard gaat 

met geweld of 

dreiging met geweld 

en een intrafamiliale 

invloed heeft. 
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omzendbrieven. Wij omschrijven 
(intra)familiaal geweld (afgekort 
IFG) als “elk dwingend, intimide-
rend gedrag dat uitgeoefend wordt 
tegenover een gezins- of  familielid 
of  (ex-)intieme partner én waarbij 
dit dwingend intimiderend gedrag 
gepaard gaat met geweld of  drei-
ging met geweld en een intrafamili-
ale invloed heeft“ (De Groof  & De 
Gendt, 2007). De term ‘familiaal 
geweld’ heeft onze voorkeur, omdat 
het voorvoegsel ‘intra’ geen inhou-
delijke meerwaarde biedt en afstan-
delijk en verwarrend overkomt.
Het gaat zowel over fysiek, psy-
chisch als seksueel geweld, maar 
ook economische verdrukking en 
isolatie; actief  of  passief  geweld 
of  dreiging met geweld; gepleegd 
door volwassenen, adolescenten 
of  door kinderen. Zowel kinderen 
als volwassenen kunnen slachtoffer 
zijn, zowel rechtstreeks als onrecht-
streeks. Getuige zijn van geweld is 
in die zin ook een vorm van slacht-
offerschap. ‘Familiaal’ slaat op part-
ners, ex-partners, ouders (of  andere 
familieleden) tegenover kinderen, 
familieleden tegenover ouderen, 
kinderen tegenover familieleden en 
kinderen onderling. In tegenstelling 
tot de Nederlandse definitie, vallen 
huisvrienden buiten de afbakening 
van familiaal geweld.

We onderscheiden de volgende 
verschijningsvormen van famili-
aal geweld, die soms gedeeltelijk 
overlappen: partnergeweld, stal-
king, ouderenmis(be)handeling,   
kindermishandeling, oudermishan-
deling, geweld tussen kinderen en 
eergerelateerd geweld.

Partnergeweld

Geweld in intieme relaties is een 
geheel van gedragingen, handelin-
gen en houdingen van één van de 
partners of  ex-partners dat erop 
gericht is de andere te controleren 
en te domineren. De patriarchale 
machtsverhoudingen in de samen-
leving voeden het beeld dat vooral 
vrouwen het slachtoffer zijn van 
partnergeweld. Studies tonen aan 
dat bi-directioneel partnergeweld 
het vaakst voorkomt Groenen, 
Jaspaert & Vervaeke (2011) maken 
een onderscheid tussen twee grote 
en conflicterende stromingen in het 
onderzoek naar partnergeweld.  Het 
‘feministisch perspectief ’ situeert de 
oorzaak van partnergeweld in patri-
archale ideologieën of  structuren, 
terwijl de ‘family violence’ stroming 
het geweld eerder ziet als het resul-
taat van een conflict. In ons land 
leunt de Franstalige gemeenschap 
eerder aan bij het feministisch per-
spectief ’ en Vlaanderen neigt meer 
een ‘family violence’ benadering. 
Deze verschillen in visie komen tot 
uiting bij het opstellen van het Na-
tionaal Actie Plan Partnergeweld. 
Onderzoekers doen ook pogingen 
om deze stromingen te verzoe-
nen en komen zo tot vier types van 
partnergeweld: 
1) “dwingend controlerend geweld” 
dat een patroon toont van emo-
tioneel gewelddadige intimidatie, 
dwang en controle en gekoppeld is 
aan ernstig fysiek geweld;
2) “gewelddadig verweer”, dat niet 
tot doel heeft de ander te contro-
leren, maar wel het geweld te doen 
stoppen;
3) “situationeel koppelgeweld”, dat 
het resultaat is van een escalatie van 
conflicten, eerder dan een te veral-
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gemenen dynamiek van macht en 
controle;
4) “scheidingsgerelateerd geweld”, 
dat pas plaatsvindt wanneer het 
koppel uit elkaar gaat of  dreigt te 
gaan. Deze differentiatie in types 
van partnergeweld kan leiden tot 
een verbetering van de screeningsin-
strumenten en justitiële procedures. 
Het biedt ook de mogelijkheid om 
te komen tot een betere besluitvor-
ming, aangepaste sancties en maat-
regelen en de ontwikkeling van meer 
effectieve interventieprogramma’s 
voor elk van deze types (Kelly & 
Johnson, 2008, in Groenen, Jaspaert 
& Vervaeke, 2011, 2011). 

Stalking

Stalking is het stelselmatig lastig-
vallen van een persoon, door die 
persoon te achtervolgen, steeds 
op hinderlijke wijze contact op te 
nemen en soms ook te bedreigen.

Kindermishandeling

Kindermishandeling is iedere situa-
tie waarin het kind slachtoffer is van 
geweld van fysieke, psychische of  
seksuele aard en dit passief  of  actief. 
De definitie van de Vertrouwens-
centra vertrekt vanuit het belang van 
vroegtijdige hulpverlening, waarbij 
het belang van het kind op de eerste 
plaats komt. De definitie omvat alle 
mogelijke vormen van geweld. Wat 
primeert is dat geen enkele min-
derjarige die slachtoffer is van een 
vorm van geweldpleging zich uitge-
sloten mag voelen.

Oudermishandeling

Oudermishandeling verwijst naar 
situaties waarin het kind of  de 
jongere min of  meer regelmatig ver-
schillende vormen van geweld aan-
wendt en die voor de ouder(s) be-
dreigend zijn of  de vrees oproepen 
dat men onder dwang op bepaalde 
eisen moet ingaan. 

Ouderenmis(be)handeling

Ouderenmis(be)handeling gaat over 
al het handelen of  nalaten van han-
delen van wie in een persoonlijke 
en/of  professionele relatie met de 
oudere staat, waardoor de oudere 
persoon (herhaaldelijk) lichamelij-
ke en/of  psychische en/of  materi-
ële schade lijdt (of  vermoedelijk zal 
lijden) en waarbij van de kant van de 
oudere sprake is van een vorm van 
gedeeltelijke of  volledige afhanke-
lijkheid. Ouderenmis(be)handeling 
gaat over ‘niet bewuste handelin-
gen of  nalaten van handelingen die 
de oudere verdriet, pijn of  kwaad 
berokkenen’. Dit kan gebeuren bij 
mantelzorgers die bijvoorbeeld on-
voldoende kennis hebben over het 
ziektebeeld van de oudere. Men 
spreekt hier dan van ‘ontspoorde 
zorg’.

Eergerelateerd 
familiaal geweld

Dit is elke vorm van geestelijk of  
lichamelijk geweld gepleegd vanuit 
een collectieve mentaliteit als reactie 
op een (dreiging van) schending van 
de eer van een man of  vrouw en 
daarmee van zijn of  haar familie 
en waarvan de buitenwereld op de 
hoogte is of  dreigt te raken. Bij eer-
gerelateerd geweld is een meer femi-
nistische verklaring relevant, maar 
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deze mag er niet toe leiden dat 
enkel het geweld op vrouwen hier 
aandacht krijgt. Mannelijke domi-
nantie doet uiteindelijk iedereen in 
een samenleving tekort, niet alleen 
de vrouwen maar ook de mannen: 
mannen uit eerculturen die verliefd 
worden op getrouwde vrouwen, 
mannen die zelf  ook geen vrije 
partnerkeuze mogen maken.

1.2 Hoe vaak 
komt familiaal 
geweld voor?

Zeker in ons land is familiaal 
geweld weinig onderzocht. Boven-
dien blijken onderzoeksresultaten 
vaak erg te verschillen, afhankelijk 
van de bevraagde actoren. De re-
gistratie van familiaal geweld staat 
in de verschillende sectoren niet op 
punt en meestal onderzoekt men 
slechts één of  enkele vormen van 
familiaal geweld.

Onderzoek

Het onderzoek van Bruynooghe,  
Noelanders en Opdebeeck (1998), 
in opdracht van de minister van 
Gelijke-Kansenbeleid, vormde in 
1998 hierop een uitzondering. Het 
geweld werd in algemene zin on-
derzocht bij alle betrokkenen (ook 
mannen), wat volgend beeld ople-
verde. In 76% van de gevallen werd 
het fysiek geweld op vrouwen ge-
pleegd door een gezinslid: een 
ouder (43%), een partner (28%), 
een broer of  een zus (5%). Ook 
bij mannelijke slachtoffers van 
fysiek geweld zijn de ouders de be-
langrijkste plegers (37%). Andere 
fysieke geweldplegingen bij mannen 
komen in meer dan de helft van 
buiten de gezinsrelaties. Slechts 2% 
van de mannelijke slachtoffers gaf  

aan dat hun partner pleger was van 
fysiek geweld.

Seksueel geweld wordt bij vrouwen 
in 21% gepleegd door de partner, 
in 8% door één van de ouders en 
in 11% door iemand uit de bredere 
familiekring. Seksueel geweld bij 
mannen wordt in 8% gepleegd door 
de partner , in 4,5% van de situa-
ties door één van de ouders. Broers 
en zussen plegen minder seksueel 
geweld (1 à 2%, zowel bij mannen 
als bij vrouwen). 
De partners zijn oververtegenwoor-
digd bij de matig ernstige en zeer 
ernstige vormen van fysiek geweld. 
Bij de minder ernstige vormen van 
geweld zijn de ouders oververtegen-
woordigd. Ze zijn bovendien ook 
verantwoordelijk voor 20 tot 30% 
van het matig, ernstig en zeer ernstig 
geweld. Ook bij seksueel geweld op 
vrouwen is de partner de meest voor-
komende pleger. Seksueel geweld in 
de familiecontext komt bij mannen 
minder voor dan bij vrouwen, maar 
wanneer het voorkomt kan het ook 
bij hen ernstige vormen aannemen.

In vergelijking met een gelijkaardig 
onderzoek in 1988 wordt er meer 
geweld toegeschreven aan de partner 
(28 tgo. 18%). Het relatief  aandeel 
van de ouders is verminderd van 
65% naar 43%. Het fysiek geweld 
op vrouwen blijkt wel minder ‘ge-
zinsgebonden’ te zjn (87% in 1988 
tgo. 75% in 1998). 
 
De grootschalige International 
Dating Violence Study van Strauss 
(2008) geeft volgens Anne Groenen 
(Groenen, Jaspaert en Vervaeke, 
2011) een idee over de prevalen-
tie van geweld tussen mannen en 
vrouwen.  Dit onderzoek werd uit-
gevoerd bij universiteitsstudenten in 
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32 landen, waaronder België.  We 
geven hier enkel de Belgische cijfers 
weer.  Voor ons land gaf  dat een da-
derschapscijfer voor mild geweld  in 
de twaalf  voorafgaande maanden 
van 28,9% bij de mannen en 34,7% 
bij de vrouwen.  Voor ernstig geweld 
was dat 7,2% voor de mannen en 
11,6% voor de vrouwen. Interes-
sant is dat in relaties waarin partner-
geweld voorkomt het fysiek geweld 
(zowel ernstig als mild) in 11,2% 
enkel door de man gepleegd wordt, 
in 19,8% enkel door de vrouw, en in 
68,8% door beide partners.  
Uit deze studie bleek dus dat  de 
meest voorkomende vorm van part-
nergeweld de bi-directionele vorm 
is en dat vrouwen minstens even-
veel geweld gebruiken tegen hun 
partner als mannen.  Dit wordt ook 
door tal van andere studies beves-
tigd (Jaspaert, Groenen & Vervaeke 
in Groenen, e.a. 2011).  Dit spreekt 
alvast de Belgische definitie van part-
nergeweld tegen: “… meestal zijn 
de daders van dit geweld mannen en 
de slachtoffers vrouwen. Geweld in 
intieme relaties in de privé-sfeer is 
een uiting van de ongelijke machts-
verhoudingen die in onze samen-
leving nog steeds bestaan tussen 
vrouwen en mannen.” (IVGVM, 
2004).  
Voor beleidsmakers heeft dit tot 
gevolg dat partnergeweld niet tot 
‘gender based  violence’ of  ’violence 
against women’ mag herleid worden.  
Voor hulpverleners betekent het dat 
ze alert moeten zijn voor moge-
lijk geweld tegen mannen, vermits 
dit tegen ons verwachtingspatroon 
ingaat.

Een onderzoek van de universitei-
ten van Luik en Gent,  in opdracht 
van het Instituut voor Gelijkheid 
van Vrouwen en Mannen (Pieters 
e.a., 2010), leverde nieuwe cijfers, 

die helaas moeilijk te vergelijken zijn 
met de gegevens uit 1998 omwille 
van de verschillen in de gebruikte 
methodologie.

Bij meerderjarigen blijken 71% van 
de mannen en 67% van de vrouwen 
geen geweld ervaren te hebben na de 
leeftijd van 18 jaar (verbaal geweld 
niet meegeteld). Dit betekent dat 
29% van de mannen en 33% van de 
vrouwen wél geweld hebben mee-
gemaakt. Verbaal geweld komt het 
vaakst voor (41%), gevolgd door 
intimidaties (22%) en slagen of  
klappen (15%). Seksueel geweld 
treft vooral vrouwen (5,6%). Dit 
geldt ook voor opsluiting (5,9%). 
Hooggeschoolden blijken het geweld 
beter te onthouden (mogelijk beïn-
vloed door het aandeel van verbaal 
geweld). Slachtoffers van geweld 
blijken minder gezond te zijn. Ze 
kampen met slaapproblemen, stress 
en angstaanvallen. Bij slachtof-
fers zien we een groter aantal zelf-
moordpogingen, maar geen hoger 
alcoholverbruik. Slachtoffers doen 
vaker een beroep op psychologische 
begeleiding, maar zijn blijkbaar niet 
beter op de hoogte van campagnes, 
zoals de Witte Lintjes. Vrouwen zijn 
meestal slachtoffer van hun partner 
(30%) en dit ook vaker meerdere 
keren, terwijl mannen vaker slacht-
offer zijn van onbekenden (40%) 
en éénmalige feiten. Mannen praten 
wel minder vaak over het ervaren 
geweld dan vrouwen (69% versus 
82%), vooral bij partnergeweld. Dit 
versterkt het vermoeden van een 
onderrapportage van partnergeweld 
geleegd op mannen. Tot slot blijkt 
dat het geweld slechts in een min-
derheid van de gevallen (14% van de 
vrouwelijke en 10% van de manne-
lijke slachtoffers) wordt aangegeven 
bij de politie. 
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In de groep van minderjarigen 
blijkt dat 9% van de vrouwen en 
3% van de mannen gedwongen 
seksuele aanrakingen of  betrekkin-
gen hebben meegemaakt, vooral 
bij vrouwen meestal gepleegd door 
de naaste omgeving of  familiele-
den. Slechts 60% van de mannelijke 
slachtoffers, tegenover 77% van de 
vrouwelijke slachtoffers heeft over 
deze feiten met iemand gesproken. 
De gevolgen van seksueel geweld 
voor de gezondheid (depressie, 
zelfmoordpogingen, slapeloosheid, 
enz.) zijn erger dan bij geweld op 
volwassen leeftijd.
Specifiek voor partnergeweld is de 
vaststelling dat vrouwen meer psy-
chologische gevolgen rapporteren 
dan mannen, dat vrouwen meer li-
chamelijke verwondingen oplopen 
dan mannelijke slachtoffers (16% 
tgo. 1%) en dat seksueel partnerge-
weld veel ernstiger gevolgen blijkt 
te hebben dan verbaal of  psycholo-
gisch of  fysiek partnergeweld.

Meerdere factoren bepalen het 
risico op familiaal geweld. Sommige 
factoren verklaren volgens de on-
dervraagden een hoger risico, zoals: 
traditionele opvattingen over het be-
spreken van familiale problemen en 
het uitlokken van geweld of  geringe 
contacten met vrienden. Een lager 
opleidingsniveau of  werkloosheid 
verhoogt het risico niet, een bewe-
ring die echter niet overeenstemt 
met de wetenschappelijke litera-
tuur. Jonge mensen worden vaker 
slachtoffer van partnergeweld dan 
oudere mannen en vrouwen. Een 
religieuze overtuiging blijkt eerder 
een beschermende factor te zijn. 
Een lagere relatietevredenheid en 
een minder goede relatiekwaliteit 
verhoogt dan weer het risico. Het 
al dan niet hebben van kinderen 

verhogen het risico op partnerge-
weld niet, maar in gezinnen met kin-
deren onder de 7 jaar blijkt er wel 
meer psychologisch partnergeweld 
te zijn. 

Er is een duidelijk verband tussen 
stress en geweld. Gescheiden 
mannen en vrouwen komen vaker 
in aanraking met partnergeweld dan 
niet-gescheiden koppels. Zwanger-
schap werd niet genoemd als risico-
factor, maar recente literatuur toont 
wel een verband aan. 
Belangrijk is dat slachtofferschap 
van seksueel geweld tijdens de kin-
dertijd of  zelfs na 18 jaar het risico 
op partnergeweld verhoogt. Voor 
preventie van partnergeweld is het 
belangrijk na te gaan of  iemand 
gewelddadig is buiten de familiale 
sfeer, sociaal geïsoleerd is en of  de 
relatiekwaliteit al dan niet laag is. Dit 
zijn de beste ‘voorspellers’ van ern-
stige vormen van partnergeweld.

Het onderzoek had ook aandacht 
voor de getuigen van familiaal 
geweld. In meer dan 40% is min-
stens één kind getuige geweest van 
het geweld tussen de ouders. 49% 
van de ernstige geweldsituaties 
wordt gehoord of  gezien door één 
of  meerdere kinderen. Bij situaties 
die als ‘heel ernstig’ omschreven zijn 
is dat 43%. In 23% van de situaties 
partnergeweld waren er getuigen 
uit de naaste omgeving en bij 15% 
waren andere mensen getuige. Als 
alle vormen van geweld worden sa-
mengenomen, blijken mannen vaker 
dan vrouwen getuige te zijn van 
verbaal en fysiek geweld. Plegers van 
partnergeweld hadden reeds eerder 
contact met politie omwille van hun 
agressief  gedrag, maar ze waren ook 
vaker getuige van geweld tussen hun 
ouders. 

012005, 2011: twee kantelmomenten
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Politiecijfers

De criminaliteitsstatistieken van de 
federale politie ( http://www.polfed-
fedpol.be/crim/crim_stat_nl.php)
tonen jaar na jaar een toename van 
het aantal aangiften van familiaal 
geweld. Dit wijst niet noodzake-
lijk op een reële toename, omdat 
het aantal aangiften ook beïnvloed 
wordt door andere factoren. Zo is 
de politie door de omzendbrieven 
COL 3 en 4/2006 zeker gevoeli-
ger geworden voor deze problema-
tiek. De politie beschikt ook over 
een beter registratiesysteem en de 
aangiftebereidheid bij de bevol-
king is toegenomen. De politiecij-
fers tonen dat er vooral een aangif-
te is van partnergeweld en dat deze 
ook het sterkst toenemen. Het gaat 
vooral over fysiek (van 6434 in 2000 
naar  21825 in 2010) en psychisch 
partnergeweld (van 16332 in 2000 
naar 20787 in 2010). Fysiek geweld 
tegen eigen kinderen scoort veel 
lager, maar neemt ook jaar na jaar 
toe (van 287 in 2000 naar 1222 in 
2010). Het aantal aangiften van sek-
sueel geweld t.a.v. minderjarigen is 
vrijwel constant gebleven (rond de 
600 per jaar) maar ligt bijna 4 maal 
hoger dan seksueel geweld tussen 
partners. Minderjarigen doen uiter-
aard zelf  minder vaak aangifte bij 
politie, waardoor de cijfers zeker een 
onderwaardering geven van de reali-
teit. De aangiften van fysiek geweld 
tegen andere familieleden is gedaald 
van 4274 in 2000 naar 1886 in 2010, 
terwijl psychisch geweld toenam van 
26 in 2000 naar 433 in 2010. 

Dat de politiecijfers slechts een deel 
van de realiteit van het familiaal 
geweld vertegenwoordigen, werd 
bevestigd in een Nederlands onder-
zoek (van Dijk, Flight, Oppenhuis,  

Duesmann, 1997) dat aantoonde 
dat de gemiddelde aangiftebereid-
heid bij politie voor geweld in het 
gezin erg laag is. Slechts 12% van 
de slachtoffers van familiaal geweld 
komt in contact met de politie. De 
helft daarvan doet ook effectief  een 
aangifte van het gepleegde geweld.

Het is duidelijk dat familiaal geweld 
een fenomeen is dat te vaak voor-
komt. Om tot een coherente en sa-
menhangende aanpak te komen is 
er meer onderzoek nodig en ook 
onderzoek dat zich niet beperkt 
tot de scope van partnergeweld. 
Groenen e.a. (2011) pleiten bij de 
vraag naar de prevalentie voor een 
zekere behoedzaamheid met cijfers 
waarover men nu beschikt. De me-
thodologische verschillen tussen de 
verschillende studies zijn immers 
zeer groot. 
Naar aanleiding van de omzend-
brieven van Justitie in 2006 gingen 
politiediensten over tot een eendui-
dig registratieformulier. Vanaf  2008 
werden alle categorieën van famili-
aal geweld verplicht opgenomen in 
de cliëntregistratie van de CAW’s. 
Er blijven echter nog veel sectoren 
waar dit beeld ontbreekt. Vooral bij 
signaaldetectoren zoals huisartsen 
zou dit interessant zijn om te on-
derzoeken. We beschikken ook niet 
over onderzoeksgegevens die het 
traject van een situatie van famili-
aal geweld beschrijft: hoeveel situ-
aties worden door politie doorver-
wezen naar hulpverlening? Waarom 
worden deze personen niet verwe-
zen? Wat gebeurt er na verwijzing? 
Wat zijn de effecten van de ver-
schillende interventies op korte en 
lange termijn?
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1.3 Een integrale 
aanpak 

We pleiten voor een integrale 
aanpak van familiaal geweld die ge-
baseerd is op volgende pijlers. 

We gaan uit van de samenhang 
tussen verschillende vormen van 
geweld in het gezin.  De risicofac-
toren vertonen veel gelijkenissen, 
zowel voor slachtoffer als pleger. 
Verschillende vormen van geweld 
komen samen voor of  lopen in 
elkaar over.  De kenmerken van 
slachtoffers en plegers van de ver-
schillende vormen van familiaal 
geweld vertonen vaak meer gelijke-
nissen dan verschillen.

In de aanpak van familiaal geweld 
hebben we aandacht voor alle le-
vensdomeinen. Familiaal geweld 
gaat immers zeer vaak gepaard met 
o.m. schulden, isolement, psychi-
sche- of  relatieproblemen. Door 
de samenhang met de problemen 
op deze verschillende levensdomei-
nen in beeld te brengen, verhoogt 
het inzicht en kan begrip getoond 
worden voor een moeilijke leefsi-
tuatie, zonder evenwel afbreuk te 
doen aan de verantwoordelijkheid 
voor de feiten. Door doelstellingen 
te bepalen over deze probleemge-
bieden kan gewerkt worden aan de 
factoren die aan de basis liggen van 
het geweld.

We hebben aandacht voor de da-
der-slachtofferdynamiek. We gaan 
er vanuit dat in elk van ons een mo-
gelijk slachtoffer en een mogelijke 
pleger schuilt. Slachtoffer- en ple-
gerschap liggen niet zo ver uit elkaar 
als vaak gedacht.  We moeten oog 
hebben voor de dynamiek, de inter-
acties en het wisselen van positie. 
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We streven naar een intersectorale, 
samenwerkende aanpak. Verschil-
lende diensten en instanties worden 
elk vanuit hun eigen invalshoek en 
opdracht geconfronteerd met fami-
liaal geweld. We willen voorkomen 
dat mensen tussen de mazen van 
het (hulpverlenings-)net vallen. Het 
uitklaren en erkennen van ieders 
opdracht, taak en mandaat is een 
voorwaarde om te komen tot een 
constructieve samenwerking. De 
relatie van de hulpverlening met 
politie en justitie is een belangrijk 
aandachtspunt.  

Een integrale visie op familiaal 
geweld mag tenslotte niet uitsluiten 
dat er specifieke accenten nodig zijn 
voor elke vorm van familiaal geweld 
en de betrokken doelgroepen. 

1.4 Een sterker 
eerstelijnsaanbod

In de omzendbrief  van 7 juli 2006 
vroeg toenmalig welzijnsminister 
Inge Vervotte dat de CAW’s werk 
zouden maken van een “versterking 
van de aanpak van partnergeweld”. 
In elke regio moest er een duide-
lijk en toegankelijk aanspreekpunt 
komen waar zowel burgers, politie, 
parket als welzijns- en gezondheids-
actoren een hulpvraag naar aan-
leiding van partnergeweld kunnen 
stellen. De omzendbrief  beoogde 
ook een verruiming van het hulp-
aanbod dat kan ingezet worden in 
situaties van intrafamiliaal geweld. 
Die hulpverlening vertrekt van een 
laagdrempelige, outreachende werk-
wijze of  een crisisinterventie, waar-
door zo snel mogelijk na de melding 
van acute geweldsituaties op een 
actieve wijze ambulant of  mobiel 
wordt tussengekomen. 
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De eerste doelstelling is het stoppen 
van het geweld en het waarborgen 
van de veiligheid van de slachtof-
fers en waar mogelijk het herstel van 
de communicatie. Na de interven-
tie wordt de crisissituatie geanaly-
seerd, met de nodige aandacht voor 
alle leden van het gezinssysteem en 
wordt een hulpverleningsvoorstel 
op maat geformuleerd. Met een sys-
tematische effectmeting diende men 
6 maanden na het afsluiten van de 
begeleiding te peilen naar de situatie 
van het gezin. Wanneer een extern 
hulpverleningsaanbod wordt inge-
schakeld, diende het CAW de rol 
van casemanager op te nemen, door 
de uitvoering van het hulptraject te 
bewaken en mee op te volgen. Dit 
moest de hulpverleningsketen zo 
kort mogelijk maken en een nauw 
aansluitende zorg op maat garande-
ren. Om dit te realiseren moest het 
CAW een samenwerkingsverband 
en een netwerkstructuur ontwikke-
len met duidelijke afspraken, zowel 
in het eigen CAW of  met andere 
CAW’s in dezelfde regio, als met 
politie, parket en andere welzijns- en 
gezondheidsactoren. Intern moest 
men investeren in de deskundigheid 
op het vlak van het tussenkomen in 
de relationele geweldcyclus en de 
methodische aanpak van hervalpre-
ventie. Tenslotte zette de omzend-
brief  ook aan tot het meewerken 
aan preventieve acties en werd een 
meer gedetailleerde registratie op-
gelegd, waardoor de omvang en het 
profiel van hulpvragen en -aanbod 
beter in beeld zouden komen.

Aanvankelijk was het niet duidelijk 
of  de verwachte aanpak enkel be-
trekking had op partnergeweld, dan 
wel op de ruimere problematiek van 
(intra)familiaal geweld. De overheid 
kwam tot het besluit dat de focus 

gericht was op partnergeweld. Met 
deze omzendbrief  werden toren-
hoge verwachtingen gecreëerd met 
een budgettaire impuls van 14 VTE, 
die werd toegekend in het kader 
van het Vlaams Interprofessioneel 
Akkoord (VIA) voor de non-profit-
sector. Van meet af  aan gaven de 
CAW’s het signaal dat deze beperk-
te uitbreidingsmiddelen niet in ver-
houding stonden met de gecreëer-
de verwachtingen. Anderzijds was 
duidelijk dat met de omzendbrief  
ook een andere oriëntatie van de 
bestaande middelen werd beoogd. 
Hoe dan ook, de CAW’s gingen met 
tal van impulsen vanuit het Steun-
punt Algemeen Welzijnswerk “aan 
de slag” om de omzendbrief  uit te 
voeren. Na 4 jaar stellen we vast 
dat er op alle niveaus bijzonder veel 
inspanningen werden geleverd en 
dat de problematiek duidelijk op 
de kaart werd gezet, zowel binnen 
de centra als in de externe profile-
ring. In die mate zelfs, dat er signa-
len kwamen dat andere thema’s en 
vormen van hulpaanbod (o.m. in 
de meer preventieve sfeer) wat on-
dergesneeuwd dreigden te geraken, 
door het toenemend aantal aanmel-
dingen en verwijzingen van situa-
ties van familiaal geweld, in hoofd-
zaak van partnergeweld.

Toch waren er van meet af  aan ook 
enkele onduidelijkheden over de in-
houdelijke richtlijnen van de om-
zendbrief. Meteen na de publicatie 
van de omzendbrief  is gewezen op 
een tegenspraak tussen de omzend-
brief  en sommige bepalingen van 
het Samenwerkingsakkoord Slacht-
offerzorg tussen de Vlaamse en de 
federale overheid. In dit samenwer-
kingsakkoord is immers afgespro-
ken dat slachtoffers van misdrijven 
(en dus ook van partnergeweld), 
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door politie verwezen worden naar 
de diensten slachtofferhulp van 
het CAW. De omzendbrief  part-
nergeweld bepaalde echter dat de 
‘aanspreekpunten partnergeweld’ 
bedoeld zijn voor iedereen, dus 
niet alleen voor slachtoffers. Bo-
vendien werden de aanspreekpun-
ten partnergeweld op het terrein 
op verschillende plaatsen opgestart, 
meestal niet in een dienst slachtof-
ferhulp. Op die manier werden er 
in de eerste plaats voor de politie-
diensten twee toegangspoorten ge-
creëerd, wat ook binnen de CAW’s 
tot verwarring en spanningen heeft 
geleid.

Meteen na de publicatie van de om-
zendbrief  werd vastgesteld dat in 
de verplichte registratie (Tellus en 
Webreg) de problematiek van fami-
liaal geweld niet in een aparte ca-
tegorie was opgenomen. Ook was 
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het onderscheid tussen de verschil-
lende vormen van familiaal geweld 
niet opgenomen in de verplich-
te registratie. Dit leverde een zeer 
disparaat beeld op omdat de pro-
blematiek van familiaal geweld en 
partnergeweld in het bijzonder, in 
vele gevallen verborgen zat in een 
‘hogere’ variabele (zoals bvb. rela-
tieproblemen) waardoor het niet 
meer identificeerbaar was. Het was 
daardoor zeer moeilijk te bepalen 
hoe vaak familiaal geweld voor-
komt in de CAW’s. Daarom werd 
beslist om vanaf  2008 in alle centra 
de verschillende categorieën van fa-
miliaal geweld verplicht in detail te  
registreren: kinderverwaarlozing, 
kindermishandeling, oudermis-
handeling, ouderenmis(be)hande-
ling, eergerelateerd geweld, geweld 
tussen kinderen, stalking (binnen 
het gezin en tussen partners) en  
uiteraard ook partnergeweld. 

Tenslotte werd in een overleg tussen 
de CAW’s en  het Steunpunt Alge-
meen Welzijnswerk ook duidelijk de 
vraag gesteld om in een werkgroep 
het concept ‘casemanagement’ en 
het concept ‘effectmeting’ uit te 
klaren. Over beide concepten be-
stonden er immers uiteenlopende 
visies en interpretaties. 

In dit dossier gaan we verder 
in op: 

Het belang van preventie en vroegdetectie.•	
De noodzaak van een proactieve en •	
aanklampende werkwijze in het onthaal
De naadloze aansluiting met een •	
gemoduleerd begeleidingsaanbod
De deskundigheidsbevordering van •	
hulpverleners op de eerste lijn

Bij elk van deze punten maken we een 
balans op aan de hand van gegevens 
over de werking van de CAW’s. 
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2. Voorkomen & ingrijpen

‘Algemene preventie’ 
omschrijven we als 
“het doelbewust 
anticiperen op risi-
cofactoren die aan 

de basis liggen van de probleemsi-
tuaties waarmee we in de hulpverle-
ning geconfronteerd worden, door 
beleidssignalering en projecten die 
gericht zijn op grotere groepen en 
structuren en die in de samenleving, 
maar ook in het eigen aanbod van 
het CAW, veranderingsprocessen 
teweegbrengen” (Serrien, 2006). 

2.1 Risicofactoren

De hoeveelheid risicofactoren die 
familiaal geweld in de hand kunnen 
werken zijn indrukwekkend. Ook 
wanneer men focust op één risico-
factor zal dit wellicht slechts een 
marginaal effect hebben op de pre-
valentie van geweld. Het gebruik van 
geweld heeft immers meer te maken 
met de totale som van de risicofac-
toren. Het is voor mensen ook niet 
altijd mogelijk om greep te krijgen 
op bepaalde risicofactoren. Gebeur-
tenissen uit het verleden, zoals het 
zelf  als kind mishandeld zijn of  de-
privatie-ervaringen in de kindertijd, 
kunnen immers niet meer uitgewist 
worden. 

Andere risicofactoren vloeien eerder 
voort uit ‘situationele stress’. Uit de 
praktijk van de CAW’s blijkt dat de 
problematiek van familiaal geweld 
heel vaak verbonden is met stress-
verhogende factoren: geen werk 
meer, huisvestingsproblemen, pro-
blemen van armoede,… Het bieden 
van betere leefomstandigheden aan 
mensen op vlak van wonen, werken 
en de  combinatie gezin en arbeid en 
inkomen, is dan ook een eerste be-
langrijke stap in het voorkomen van 
familiaal geweld. 

Algemene preventie kan ook gericht 
zijn op uitbouwen van een goede 
relatie met zichzelf  en met anderen. 
Het uitbouwen van sociale contac-
ten, zich goed in zijn vel voelen, as-
sertief  zijn, kunnen omgaan met 
kritiek, zelfvertrouwen hebben,… 
zijn allemaal belangrijke bescher-
mende factoren die de kans op het 
daadwerkelijk gebruiken van geweld 
doen afnemen. Ze kunnen en moeten 
overal worden aangeleerd, in het 
gezin, in de opvang, in de school, in 
het verenigingsleven en op de werk-
plek. Om deze beschermende fac-
toren te versterken is het nodig om 
programma’s van opvoedingson-
dersteuning en relatiebekwaamheid 
uit te breiden. Het vraagt de nodige 
kennis, vaardigheden en energie van 
ouders om kinderen op een verant-
woorde manier op te voeden. Elke 
ouder heeft hierbij ondersteuning 
van de omgeving nodig. Meestal 
komt een groot deel van die steun 
vanuit de sociale omgeving van het 
gezin. Maar als een ouder vastloopt, 
is aanvullende ondersteuning door 
professionals nodig. 
Soms ontbreekt de steun uit het 
sociale circuit. Dan is die aan-
vullende steun extra belangrijk. 
Het is dus van belang dat iedere 
ouder een beroep kan doen op 
opvoedingsondersteuning.

Bij weerbaarheidsprojecten worden 
kinderen geoefend in het opkomen 
voor zichzelf  en worden ze gesti-
muleerd om met hun verhaal naar 
buiten te komen als ze in de knoei 
zitten. Het vergroot de kans dat 
kinderen aan de bel trekken als ze 
in het nauw zitten. In België zijn er 
een aantal programma’s rond seksu-
eel geweld ontwikkeld voor scholen. 
Andere vormen van geweld worden 
veel minder aangekaart terwijl ze 

De hoeveelheid 

risicofactoren 

die familiaal geweld 

 in de hand 

kunnen werken 

zijn indrukwekkend. 
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veel vaker voorkomen. Bovendien 
ligt de nadruk in een aantal van deze 
programma’s op geweld buiten het 
gezin. 
Ook de programma’s die gericht 
zijn op relatiebekwaamheid kunnen 
een effect hebben op het voorko-
men van familiaal geweld.

Uit een netwerkanalyse in 2009 bleek 
dat CAW’s nog steeds investeren in 
algemeen preventieve initiatieven. 
‘Tiran-ni-soe’ was een toneelvoor-
stelling van de groep LVR voor jon-
geren over beginnend relatiegeweld 
en werd door CAW’s begeleid.  In 
het najaar van 2011 start een nieuwe 
ronde met de voorstelling ‘Tussen-
stuk’ van hetzelfde gezelschap. 
Sommige centra bieden relatione-
le- en seksuele vorming in scholen, 
waarbij vooral gewerkt wordt aan 
relatiebekwaamheid. De JAC’s in 
Vlaams Brabant maakten samen 
met de provincie in het voorjaar 
2011 een brochure voor jongeren 
over geweld in relaties. Sommige 
centra hebben een eigen aanbod van 
opvoedingsondersteuning. CAW’s 
werken ook actief  mee aan sensibi-
liseringsacties over familiaal geweld, 
zoals de jaarlijkse Witte-Lintjes cam-
pagne. Andere acties gaan over jon-
geren en geweld of  het geven van 
opleiding aan politiemensen, huis-
artsen, Kind en Gezin of  OCMW. 
Er wordt ook meegewerkt aan een 
nieuw initiatief  van de Universiteit 
Gent om gynaecologen, spoedart-
sen, sociale diensten en verpleeg-
kundigen in algemene ziekenhui-
zen te vormen in het programma 
‘voortgezette opleiding intrafamili-
aal geweld in de ziekenhuiscontext’.

2.2 Vroegdetectie en 
risicotaxatie 

Het is nodig om alle actoren te sen-
sibiliseren tot familiaal geweld en 
de kennis over geweld in het gezin 
te vergroten. Het voorlichten van 
kinderen, jongeren, volwassenen en 
ouderen over geweld in het gezin 
is van belang, zodat zij hun situatie 
(h)erkennen en weten hoe ze in dat 
geval hulp kunnen zoeken. Het is 
zowel voor een slachtoffer als voor 
een pleger geen gemakkelijke stap 
om hulp te zoeken. Deze vorm van 
algemene preventie gaat niet echt 
naar de wortels van het probleem, 
maar is in de eerste plaats gericht op 
vroegdetectie.

De gezinsleden zelf, maar ook de 
omgeving moeten bewust gemaakt 
worden van het feit dat het probleem 
van familiaal geweld in verschillende 
vormen en gradaties bestaat en dat 
heel wat  mensen hier slachtoffer 
van zijn. Het is van belang duidelijk 
te maken welke factoren daarbij een 
rol spelen. Begrip en inzicht kan er 
mogelijk toe leiden dat zowel slacht-
offers als plegers hun eigen situatie 
in een vroeg stadium erkennen en 
externe hulp zoeken of  accepteren. 
Bovendien wordt op deze manier de 
sociale omgeving zich bewust dat 
het om onaanvaardbaar gedrag gaat. 
Om dit te bereiken is voorlichting 
en sensibiliseren noodzakelijk. 

Ook professionele hulpverleners 
als huisartsen, verpleegkundigen 
of  thuiszorginstanties, onthaalmoe-
ders, maar ook leerkrachten moeten 
alert zijn voor mogelijk geweld in 
het gezin. Onderkenning van ver-
schillende vormen en gradaties van 
familiaal geweld vereist kennis en 
inzicht in het probleem. Kenmerken 
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als sociale isolatie, depressiviteit en 
lichamelijke verwondingen moeten 
redenen zijn om al in een vroeg 
stadium te peilen naar het voorko-
men van agressieve bejegening, ver-
waarlozing of  benadeling. In dat 
geval is het noodzakelijk om speci-
fieke en gerichte vragen te stellen. 
Wanneer een situatie van famili-
aal geweld wordt bevestigd, moet 
worden nagegaan of  het slachtoffer 
of  de pleger een hulpverleningsaan-
bod accepteert. Als de aanleiding 
tot de mishandeling duidelijk is, kan 
gerichte hulp worden gegeven. Om 
dat te bereiken is deskundigheids-
bevordering nodig voor al wie be-
roepsmatig met familiaal geweld in 
aanraking kan komen.

Daarnaast kan er ook gezocht 
worden naar manieren om opvoe-
dingsondersteuning actief  aan te 
bieden. Zeker niet alle ouders zullen 
uit zichzelf  op zoek gaan naar extra 
ondersteuning: omdat ze niet inzien 
dat er problemen zijn of  die proble-
men binnenskamers willen houden. 
Daarom zijn  in de prenatale periode 
en bij jonge kinderen bij alleenstaan-
de ouders, families met lage socio-
economische status en tienerouders, 
visites aan huis erg belangrijk. Hier-
door krijgt men een zicht op het pe-
dagogisch besef  of   hoe ouders be-
tekenis geven aan het gedrag van hun 
kind en hoe zij hun eigen handelen 
hiernaar richten en vorm geven. Dit 
is niet alleen een diagnostisch model 
maar tevens een interventie-instru-
ment. Kind & Gezin heeft daarom 
ook een stappenplan uitgewerkt bij 
bezorgdheid over (mogelijk) geweld 
op kinderen. 
De Groof  en Van Campenhout 
(in Groenen, Jaspaert & Vervaeke, 
2011, 2011) pleiten ervoor dat risi-
cotaxatie een onderdeel zou moeten 

zijn van elke hulpverleningsprak-
tijk. Een risicotaxatie-instrument 
geeft hulpverleners de mogelijk-
heid om (nieuw) geweld te screenen, 
maar vraagt ook een duidelijk kader 
waarin hulpverleners kunnen hande-
len bij een confrontatie met (de kans 
op) escalerend geweld. Er is ook 
nood aan concrete  methodieken die 
gericht zijn op het aangaan van de 
communicatie met de cliënt en hoe 
samen met de cliënt het geweld te 
stoppen. Risicotaxatie kan en mag 
dan ook niet los gezien worden van 
de bestaande procedures voor het 
omgaan met situaties met gevaar 
voor integriteit. We verwijzen ook 
naar de Routekaart Familiaal Geweld 
die aangeeft hoe men concreet kan 
omgaan met een vermoeden van fa-
miliaal geweld en het ontwikkelde 
methodisch kader ‘Aan de slag’ (De 
Groof, 2008). 
Pieters e.a. (2010) pleiten ervoor om 
sensibiliseringsacties zeker ook te 
richten op psychologisch en seksueel 
geweld, wegens het verborgen karak-
ter ervan en het taboe dat hierrond 
nog steeds heerst. Ook de CAW’s sig-
naleerden dat ze steeds meer vragen 
kregen rond traumaverwerking van 
vroegere geweldervaringen.

Vroegdetectie door een CAW is 
echter alleen mogelijk wanneer de 
eerstelijnshulp ook in een vroegtij-
dig stadium in contact kan komen 
met de ontwikkeling van familiaal 
geweld. Op dit punt heeft het hulp-
aanbod van het CAW nog te weinig 
impact. In de verschillende werkvor-
men wordt men immers vooral ge-
confronteerd met de gevolgen van 
het geëscaleerde familiaal geweld. 
Men kan wel vanuit de ervaringen 
van hulpverleners, de levensverhalen 
van de hulpvragers en gesteund door 
onderzoeksmateriaal en registratie-
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gegevens het ‘preventief  gehalte’ 
van het eigen aanbod onderzoeken 
en trachten bij te sturen. Welke fac-
toren hebben gemaakt dat we niet 
vroeger in de probleemwording iets 
hebben kunnen doen? Zo’n oefe-
ning kan innoverende ideeën op-
leveren voor hulpverlening in een 
meer vroegtijdig stadium. Dit plei-
dooi stond centraal op een sectorale 
beleidsdag over CAW’s en partner-
geweld  in juni 2009. De preventie-
ve slagkracht van de aanspreekpun-
ten moet versterkt worden, maar er 
is ook gewezen op het belang van 
het investeren in ‘signaaldetecto-
ren’, omdat dit een mogelijkheid is 
om vroegtijdiger in te grijpen in de 
ontwikkeling van familiaal geweld. 
Op dit punt is verdere uitklaring 
nodig: wie zijn belangrijke signaal-
detectoren?, maken we hier een se-
lectie in?, op welke manier hen aan-
spreken? Een bekendmaking naar 
externe partners zou ook moeten 
gelieerd zijn aan andere thema’s in 
de CAW’s.
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De verwachting dat de 
CAW’s een duidelijk en 
toegankelijk aanspreek-
punt rond partnerge-
weld zouden creëren 

sloot naadloos aan bij het lopende 
proces van visie- en praktijkont-
wikkeling over de kerntaak onthaal. 
In het nieuwe decreet Algemeen 
Welzijnswerk van 2009 is geopteerd 
om niet te evolueren naar vormen 
van onthaal rond specifieke thema’s, 
maar het onthaal enkel te differen-
tiëren naar specifieke doelgroepen. 
Vanuit deze logica zouden de aan-
spreekpunten partnergeweld deel 
moeten uitmaken van het concept 
‘algemeen onthaal’. In de sectorale 
visietekst van 2011, wordt onthaal 
gezien als een vorm van volwaar-
dige hulp waarbij vraagverheldering 
het middel bij uitstek is om de doel-
stellingen te realiseren. Deze vraag-
verheldering kan een finaliteit op 
zich zijn. Meer ingrijpende vormen 
van hulp kunnen op deze manier 
vermeden worden. Het ontrafelen 
van problemen van mensen kan al 
een deel van de oplossing zijn. In 
andere gevallen zal de vraagverhel-
dering leiden tot directe hulp en/of 
een instap naar verdere begeleiding. 
Vraagverheldering wordt hierdoor 
de kerncompetentie in het onthaal.

3.1	 Profilering	van	
CAW-aanbod

Sedert 2006 is de problematiek van 
familiaal geweld duidelijk op de 
agenda geplaatst van de eerste lijn. 
De creatie van de aanspreekpunten 
(hoe verschillend ook), bekendma-
kingsacties, medewerking aan sen-
sibiliseringscampagnes,… hebben 
ertoe geleid dat mensen familiaal 
geweld meer en meer aankaarten 
op de eerste lijn, bij het CAW. Dit 

3. Wie krijgt welke hulp?

blijkt duidelijk uit de stijging van de 
geregistreerde cliënten in het CAW-
onthaal. 
Op een totaal van 110079  
cliënten op onthaal in 2010 zijn er  
7668 cliënten (7,0%) waarbij een 
familiaal geweld problematiek ge-
scoord werd in de problematieken-
lijst. Het verschil tussen het aantal 
vragen en het aantal cliënten wordt 
verklaard door het feit dat er per 
cliënt meerdere (max. 5) problemen 
kunnen gescoord worden. Vanaf  
2008 werd de registratie van famili-
aal geweld verfijnd met meer gede-
tailleerde gegevens over de verschil-
lende vormen van familiaal geweld. 
Zowel voor als na deze aanpassing 
tonen de cijfers dat er een substanti-
ële toename is van situaties van fami-
liaal geweld in het CAW-onthaal. Het 
hoogste aantal gaat over partnerge-
weld (79,68% in 2010), gevolgd door 
ouderenmis(be)handeling (6,6% in 
2010), kindermishandeling (3,7% in 
2010) en oudermishandeling (3% in 
2010). Partnergeweld is in verhou-
ding tot andere vormen van geweld 
ook de grootste stijger. 

In 2005 bleek nog dat hulpverle-
ners, die binnen een vrijwillig kader 
werken, niet zo geneigd waren om 
familiaal geweld in de onthaalfase ter 
sprake te brengen, tenzij bij duidelij-
ke aanwijzingen of  vermoedens van 
geweld. In andere werkingen zoals 
slachtofferhulp, alternatieve gerech-
telijke maatregelen, vluchthuizen en 
vrouwenopvangcentra werden signa-
len van familiaal geweld veel sneller 
opgemerkt en ter sprake gebracht, 
ook wanneer familiaal geweld niet 
‘de aanmeldingsproblematiek’ was. 
Met de steun van het federale Insti-
tuut voor Gelijke Kansen werden in 
2003 in drie Oost-Vlaamse CAW’s 
(tijdelijke) projecten rond partner-
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geweld opgestart. Deze projecten 
werkten nauw samen met politie, 
die actief  doorverwezen. De pro-
jecten gingen pro-actief  en aan-
klampend met de verwezen cliënten 
aan de slag. Deze praktijk werd ook 
gevolgd in andere regio’s, met dui-
delijke effecten op het hulpaanbod 
in het onthaal.

De toename van ouderenmis(be)
handeling vanaf  2010 wordt ver-
klaard door de opname van de ge-
gevens van het Vlaams Meldpunt 
Ouderenmis(be)handeling in de sec-
torale gegevens. Bij dit centraal meld-
punt kwamen er in 2008 502 en in 
2009 503 meldingen. Dit meldpunt, 
gesitueerd in het CAW Zuid-Oost 
Vlaanderen, nam alle meldingen 
van ouderenmis(be)handeling op en 
trachtte een eerste zicht te krijgen 
op de hulpvraag en verleende infor-

matie en advies. Indien er vraag was 
naar een interventie, speelde men 
dit door naar de provinciale steun-
punten ouderenmis(be)handeling. 
Het provinciale steunpunt werkte 
samen met contactpersonen die in 
overleg met het werkveld aangeduid 
werden om de mogelijke hulpver-
leningsweg te volgen. Hoe en door 
wie wat werd opgenomen was zeer 
verschillend van regio tot regio. 
In sommige regio’s namen CAW’s 
hierin de vraagverduidelijking op 
indien er geen thuiszorg aanwe-
zig was. In andere regio’s stond het 
CAW in voor case-management. 

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Partnergeweld 2130 3141 3923 5877 6828 7006

Kinderverwaarlozing 61 61 160 90 94 109

Kindermishandeling 238 260 232 269 331 333

Oudermishandeling 31 68 112 278 250 266

Ouderenmisbehandeling    74 110 581

Eergerelateerd geweld    55 54 69

Geweld tussen kinderen    73 61 78

Stalking (gezin)    120 73 103

Stalking (partners)    269 299 248

Totaal aantal vragen 2460 3530 4427 7105 8100 8793

Totaal aantal cliënten 2460 3530 4427 6514 7503 7668

Bron : Tellus 2005-2010

Tabel: Familiaal geweld – vragen en cliënten op onthaal (2005 tot 2010)
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Profiel	van	de	cliënten	
op onthaal

Hiervoor zoemen we dieper in op 
de gegevens inzake geslacht, leeftijd 
en origine. 
Het aandeel vrouwen is veel hoger 
bij de CAW-cliënten die bij fami-
liaal geweld betrokken zijn dat bij 
andere cliënten. Dit strookt niet 
met de vaststelling van de onderzoe-
kers Pieters e.a. (2010) en Groenen,  
Jaspaert & Vervaeke, 2011, die aan-
geven dat er nagenoeg evenveel 
vrouwelijke als mannelijke slachtof-
fers van partnergeweld zijn. Man-
nelijke slachtoffers spreken minder 
vaak over geweld en stappen niet 
snel naar de hulpverlening. Profes-
sionele hulpverlening blijkt over het 
algemeen toegankelijker te zijn voor 
vrouwen: 23,6% van de vrouwelijke 
slachtoffers familiaal geweld wendt 
zich tot een arts, psycholoog of  
een hulpverleningsdienst, tegenover 
16,8% van de mannen. Deze manne-
lijke slachtoffers zijn overigens ook 
minder tevreden over de professi-
onele hulpverlening. De onderzoe-
kers raden dan ook aan om speci-
fieke hulpverlening voor mannelijke 
slachtoffers van familiaal geweld te 
ontwikkelen. 
Dat de groep van 26 tot 59 jarigen 
het grootste aandeel heeft is logisch 
gezien het grote aandeel partnerge-
weld dat bij de CAW’s wordt aange-
meld. Het hoger gemiddelde van 60-
plussers wordt dan weer verklaard 
door het specifiek aanbod van het 
Vlaams Meldpunt Ouderenmis(be)
handeling. De groep minderjari-
gen en zelfs jongvolwassenen die 
m.b.t. familiaal geweld de weg naar 
de CAW’s vindt is opvallend klein, 
zeker in vergelijking met andere 
problematieken. Dit wordt uiteraard 
verklaard door het (rechtstreeks toe-

gankelijke) aanbod van de Vertrou-
wenscentra Kindermishandeling. 
Maar mogelijk is er ook een onder-
rapportage van kinderen die getuige 
zijn van geweld. Kinderen komen 
wellicht nog te weinig in beeld bij 
de hulpverlening rond partnerge-
weld. Daarnaast vinden jongeren die 
getuige zijn van partnergeweld of  
betrokken zijn  dus nog onvoldoen-
de de weg naar het CAW. Vanuit pre-
ventief  oogpunt is dit nochtans be-
langrijk. Jongeren die getuige zijn 
van partnergeweld blijken wel ge-
makkelijker gebruik te maken van 
een online-hulpaanbod. 
Er worden in het onthaal m.b.t. fa-
miliaal geweld minder etnisch-cul-
turele minderheden bereikt dan bij 
andere problemen. Ook in onder-
zoeken naar de prevalentie van fami-
liaal geweld blijkt er een onderrap-
portage te zijn van etnisch-culturele 
minderheden. Verschillende CAW’s 
getuigen dat het niet gemakkelijk is 
om deze doelgroep te bereiken in 
de gewone onthaalwerking. Dit con-
trasteert sterk met de vaststelling dat 
de vluchthuizen en de crisisopvang-
centra wel veel allochtone vrouwen 
bereiken. Dit aanbod sluit blijkbaar 
wel aan bij de noden van deze doel-
groep, maar wordt meestal pas in 
een latere fase van de probleemont-
wikkeling ingezet. Het is dus vooral 
moeilijk om allochtone cliënten te 
bereiken in een meer preventief  
stadium. Op dit punt is er duidelijk 
nood aan specifieke methodieken en 
inspanningen.
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Hoe contact opnemen 
met het CAW? 

Als het over familiaal geweld gaat 
nemen cliënten vooral telefonisch en 
schriftelijk contact op met het CAW. 
Een deel van de verklaring ligt in het 
aanmeldingssysteem van de politie 
bij slachtofferhulp en aanspreek-
punten partnergeweld. Op basis 
van een doorgefaxt verwijsstrookje 
worden de mensen op korte termijn 
telefonisch gecontacteerd met een 
mogelijk hulpaanbod. 
Het aantal contacten op onthaal 
is bij familiaal geweld iets hoger 
dan bij andere problemen: 40,2% 
tussen 2 en 5 contacten (35,6% bij 
andere problemen) en 8,4% tussen 
6 en 10 contacten (5,1% bij andere 
problemen). 
Opvallend is het relatief  hoge aantal 
contacten die in de onthaalfase door 
de cliënt zelf  worden afgebroken: 
19,1%, terwijl dit bij andere proble-
men slechts 8,1% is. Dit kan wijzen 
op een lagere motivatie van cliënten 
(bvb. na verwijzing door politie) en 
mogelijk ook te lage aanklampend-
heid vanuit de hulpverlening. An-
derzijds worden situaties van fa-
miliaal geweld minder vaak in het 
onthaal afgerond (39,7% tgo. 51,8% 
bij andere problemen) en is er een 
grotere doorstroming naar een aan-
sluitend begeleidingsaanbod (25,4% 
tgo. 18,8% bij andere problemen). 
Hieruit blijkt dat bij familiaal geweld 
enkel onthaal vaak niet voldoende is. 
Dat is normaal gezien de ernst van 
het probleem.

Wie verwijst naar het CAW? 

Cliënten die te maken hebben met 
familiaal geweld worden beduidend 
meer door politionele diensten ver-
wezen (44,9%) dan andere cliënten 
(14,9%). Verder zijn ‘welzijn’ en 
‘geen verwijzing’ de belangrijkste 
categorieën. Toch zien we dat cli-
ënten die met familiaal geweld ge-
confronteerd worden veel minder 
de weg naar hulpverlening vinden 
op eigen initiatief, zonder tussen-
komst van een verwijzer (13% te-
genover 28% bij andere proble-
men). Schaamtegevoelens kunnen 
daarbij een rol spelen, maar wel-
licht ook nog de onbekendheid van 
eerstelijnshulp.
Binnen de groep van justitiële en 
politionele verwijzers is de lokale 
politie goed voor meer dan 90% 
van de verwijzingen.  Dit heeft te 
maken met het feit dat er n.a.v. 
het gelijktijdig verschijnen van de 
omzendbrief  justitie en deze van 
welzijn nieuwe samenwerkingsver-
banden zijn opgezet tussen beide 
sectoren.
Niet alle mensen die geconfron-
teerd worden met geweld in de 
familie doen overigens een beroep 
op politiediensten. CAW’s zullen in 
de toekomst dan ook meer moeten 
samenwerken met andere secto-
ren, vooral de zgn. signaaldetecto-
ren, zoals Kind en Gezin, onder-
wijs, huisartsen, thuisverzorgers,…. 
Zij kunnen signalen van geweld in 
het gezin detecteren en waar nodig 
doorverwijzen naar de CAW’s. 
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over het beroepsgeheim, neemt af. 
In de eigen werking van het CAW 
heeft het ook duidelijk geleid tot 
een verhoogde alertheid en deskun-
digheid in het omgaan met familiaal 
geweld in het onthaal. De meer ge-
specialiseerde onthaalmedewerkers 
werden met initiatieven op het vlak 
van vorming, intervisie en sensibili-
sering, katalysator van een verande-
rende aanpak binnen het CAW.

Voor mensen die met familiaal 
geweld geconfronteerd worden, 
blijft het echter van groot belang 
dat zij één duidelijk aanspreekpunt 
hebben waar ze terecht kunnen. 
Voor kindermishandeling zijn er de 
Vertrouwenscentra Kindermishan-
deling, voor ouderenmis(be)han-
deling is er het Vlaams Meldpunt 
Ouderenmis(be)handeling en voor 
partnergeweld zijn er sinds 2006 
de aanspreekpunten van de CAW’s. 
Dit leidt tot een versnippering van 
het hulpverleningsaanbod, opge-
deeld naar de verschillende vormen 
van geweld. In 2005 stelden we 
reeds dat het geen goede keuze is 
om voor elke vorm van geweld in 
het gezin een specifiek laagdrempe-
lig onthaal te voorzien. De vereiste 
aanpak binnen het onthaal vertoont 
immers meer gelijkenissen dan ver-
schillen tussen de verschijningsvor-
men van familiaal geweld. Tegelijk 
moet ook een polarisatie tussen 
‘slachtoffers’ en ‘plegers’ vermeden 
worden. Wel is het nodig dat vol-
doende deskundigheid wordt opge-
bouwd en onderhouden voor elke 
vorm van (familiaal) geweld. 

Naar aanleiding van de gebeurte-
nissen rond het seksueel misbruik 
in de Kerk en in andere instituties, 
is door de overheid een duidelijk 
signaal gegeven aan de sector om 

3.2 Eén of meer 
aanspreekpunten

De ‘aanspreekpunten partnerge-
weld’ die door de omzendbrief  van 
2006 werden beoogd,  kregen uit-
eindelijk in de verschillende regio’s 
een andere vorm en uitzicht. In 10 
regio’s staat het aanspreekpunt part-
nergeweld open voor de hele bevol-
king en is het ingebed in het alge-
meen onthaal van het CAW. In 4 is 
het ingebed in een deelwerking van 
slachtofferhulp en niet in het alge-
meen onthaal.  In enkele (sub)regio’s 
is het aanspreekpunt partnergeweld 
ingebed in een apart ‘forensisch in-
formatiepunt’. De aanspreekpunten 
voor politiediensten zijn in 6 arron-
dissementen voor de hele of  een ge-
deelte van de regio ingebed in het 
algemeen onthaal. Twee arrondisse-
menten voorzien het aanspreekpunt 
partnergeweld voor politie binnen 
slachtofferhulp. In 2 regio’s zijn de 
aanspreekpunten voor politie voor 
de hele of  een gedeelte van de regio 
ingebed in andere deelwerkingen. In 
twee regio’s heeft men een afzonder-
lijk aanspreekpunt partnergeweld 
voor politie gecreëerd. Tenslotte is 
in één regio ook een afzonderlijk 
aanspreekpunt voor professionelen 
gecreëerd. Ook de doelgroepen van 
de aanspreekpunten partnergeweld 
zijn verschillend: sommige aan-
spreekpunten richten zich enkel naar 
slachtoffers, andere naar koppels, 
andere naar verwijzers. 

Ondanks deze verschillen, heeft de 
creatie van deze aanspreekpunten 
zeker geleid tot een meer intensie-
ve samenwerking met politie, ver-
taald in convenanten en verwijsaf-
spraken. De samenwerking wordt 
door de CAW’s doorgaans positief  
geëvalueerd. Het aantal fricties, o.a. 
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het onthaal voor alle betrokkenen 
bij situaties van ‘misbruik en geweld’ 
op een meer éénduidige manier te 
organiseren. De meest eenvoudige 
communicatie leidt alle vormen van 
geweld en misbruik naar één aan-
spreekpunt, zowel voor slachtoffers 
als plegers. Het is in de eerste plaats 
noodzakelijk om aan de brede be-
volking een duidelijk aanspreekpunt 
te bieden. Op uitdrukkelijke vraag 
van Vlaams minister Vandeurzen 
zullen de CAW’s en de Vertrou-
wenscentra Kindermishandeling 
begin 2012 één centraal meldpunt 
‘geweld, misbruik en kindermis-
handeling’ creëren. In deze samen-
werking tussen CAW en VK kan de 
expertise op het onthaal gebundeld 
worden, maar zal men t.a.v. cliën-
ten zuiver moeten omspringen met 
het verschillend mandaat van beide 
voorzieningen (zie verder). Het cen-
traal meldpunt staat bovendien open 
voor alle vormen van geweld, niet 
alleen in de familiale sfeer, waardoor 
de mensen die het CAW op recht-
streekse wijze bereikt via de werkin-
gen slachtofferhulp, nu ook op dit 
centraal meldpunt beroep kunnen 
doen. En uiteraard zal het centraal 
meldpunt ook het aanspreekpunt 
zijn voor de problematiek van het 
misbruik in gezagsrelaties. 

In de omzendbrief  geweld, misbruik 
en kindermishandeling van oktober 
2011 stelt men dat het meldpunt 
misbruik, geweld en kindermis-
handeling op termijn geïntegreerd 
wordt bij onthaal slachtoffers van 
een misdrijf  en aasnspreekpunten 
partnergeweld.
De bestaande verwijsafspra-
ken tussen politie en CAW’s in de 
lokale convenanten en het samen-
werkingsakkoord slachtofferzorg, 
blijven voorlopig ongewijzigd. Maar 

er zijn ook pleidooien om ook voor 
de politie in het CAW één duidelijk 
CAW-aanspreekpunt te creëren, niet 
alleen voor familiaal geweld, maar 
bijvoorbeeld ook voor crisissituaties 
en weglopers. O.i. gebeurt dit best 
in algemeen onthaal.

3.3 Proactief onthaal

Mensen die geconfronteerd worden 
met familiaal geweld hebben het 
vaak moeilijk om het geweld zelf  
rechtstreeks ter sprake te brengen. 
Meestal is het degene die mishan-
deld wordt die als eerste begint 
te praten, uit zichzelf  of  omdat 
iemand anders (een vriend, een fa-
milielid, een hulpverlener,…) ‘dóór-
vraagt’. De stap naar de hulpverle-
ning wordt vaak pas gezet wanneer 
het geweld al een hele tijd aan de 
gang is en een appèl op het eigen 
sociaal netwerk gefaald heeft of  niet 
tot het gehoopte resultaat leidde. 
Slachtoffers zenden naar hulpver-
leners meestal eerst onrechtstreek-
se signalen uit of  formuleren een 
andere hulpverleningsvraag. Hulp-
verleners die onvoldoende ervaring 
hebben met familiaal geweld zullen 
deze signalen niet altijd herkennen, 
waardoor de geweldproblematiek 
niet besproken of  aangepakt wordt. 
We hebben er steeds (De Groof, 
2005) voor gepleit dat hulpverleners 
voldoende alert zouden zijn om mo-
gelijke signalen op te pikken en be-
spreekbaar te maken  (Bruynooghe, 
Noelanders en Opdebeeck, 1998). 

Meestal zoekt men hulp meteen na 
een escalatie van geweld of  bij een 
crisissituatie. Dit gebeurt veelal door 
diegene die het geweld ondergaat. 
Op deze momenten is het geweld 
bespreekbaar. Het appèl op de hulp-
verlener is dan zeer groot, zowel wat  

03Wie krijgt welke hulp?
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van anderen: de partner, de huis-
arts, een melding van een derde of  
vanuit justitie. Campagnes in Luik 
en Nederland tonen echter aan dat 
plegers van partnergeweld wél zelf  
hulp zoeken, wanneer hen dui-
delijk de weg naar hulpverlening 
wordt getoond. Met een laagdrem-
pelig hulpaanbod voor plegers ver-
groot ook de kans op een vroegtij-
dig ingrijpen op familiaal geweld en 
kunnen verdere escalaties voorko-
men worden. 

3.4 Aanklampend 
werken

De Katholieke Hogeschool Kempen 
voerde in 2009 in samenwerking met 
3 CAW’s een onderzoek uit over aan-
klampend werken bij partnergeweld. 
Groenen en Cuyvers (2009) komen 
tot de vaststelling dat hulpverleners 
aanklampendheid vaak associëren 
met ‘snel en directief  optreden’. 
De hulpverlening is bovendien nog 
teveel gericht op de risico’s en te 
weinig op de beschermende facto-
ren, waardoor men kansen mist om 
empowerend te werken. Aanklam-
pend werken is geen methodiek, 
maar eerder een visie, een benade-
ring. De basisfilosofie is dat de hulp-
verlener een (potentiële) cliënt actief  
opspoort, benadert en blijft contac-
teren vanuit de overtuiging dat deze 
persoon de stap (nog) niet kan, wil of  
durft zetten terwijl er hulpverlening 
nodig is. De kracht van aanklam-
pend werken zit in het zó benaderen 
van de cliënt, dat hij openstaat voor 
de aanpak die het best aansluit bij 
zijn/haar persoonlijke situatie. Aan-
klampend werken betekent dat de 
hulpverlener maximaal beschikbaar 
is en bij wijze van spreken klaar staat 
vanaf  het moment dat er een aan-
melding is bij politie. Huisbezoek is, 

hulpverlenende capaciteiten betreft 
als de tijdsbesteding. Hulpverleners 
grijpen deze momenten aan om het 
geweld aan te pakken. Het risico 
dat de hulpvraag na een beperkte 
periode wegebt is echter reëel: vele 
slachtoffers haken af, trekken zich 
terug uit de hulpverlening en verzoe-
nen zich opnieuw met de pleger van 
het geweld. Met een laagdrempeli-
ge, outreachende en aanklampende 
werkwijze vermindert de kans dat de 
cliënt of  het cliëntsysteem afhaakt. 
Daarom is het belangrijk om kort op 
de bal te spelen, het geweld te ontra-
felen en de time-out methodiek toe 
te passen. Huisbezoeken en motive-
rende werkwijzen zijn manieren om 
reeds in de onthaalfase de partner 
te betrekken. Wanneer de cliënt 
een afspraak afzegt, is een proac-
tieve contactname vanuit de hulp-
verlening nodig. Deze laagdrem-
pelige én aanklampende werkwijze 
stimuleert slachtoffers om sneller 
met hun partner en andere gezinsle-
den naar oplossingen te zoeken. Dit 
aanklampend werken vergt ook een 
korte aansluiting (zonder wachttijd) 
tussen onthaal en de start van een 
begeleiding.

Wanneer de beide partners instem-
men met een hulpverleningsproces, 
wordt dit vaak als de start van een 
begeleiding gezien. Dit kan inder-
daad een kantelmoment zijn, mits 
er echt kan gesproken worden van 
een instemming van beide partners 
en de hulpverlener en cliënt het eens 
zijn over de te bereiken doelen in de 
begeleiding.  

Plegers van familiaal geweld komen 
doorgaans niet uit eigen beweging 
bij de hulpverlening aankloppen. 
Wanneer ze zich melden bij de hulp-
verlening, is dit meestal onder druk 
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mits de nodige voorzorgsmaatrege-
len, zeker in het begin van de hulp-
verlening een succesvolle manier 
van werken. De cliënt(en) blijvend 
motiveren is belangrijk, maar vraagt 
een flexibele houding en een blij-
vend zoeken naar een aanpak op 
maat van de cliënt, soepel omgaan 
met het niet-naleven van afspraken 
en het bieden van voldoende kansen 
aan cliënten. Er moet ook construc-
tief  samengewerkt worden tussen 
diensten met het oog op snelle en 
vlotte doorstroming. Goede afspra-
ken over de informatie-uitwisseling, 
met betrokkenheid van de cliënt, is 
een cruciale voorwaarde. 

3.5 Mandaat bij 
meldingen  
(door derden) 

Een outreachende en aanklampen-
de aanpak is zeker nodig wanneer 
situaties van familiaal geweld 
worden gemeld door derden. Het 
CAW heeft echter geen ‘maatschap-
pelijk mandaat’ om naar aanleiding 
van een melding door een derde, 
een onderzoek te doen naar de 
ware toedracht en de ernst van de 
feiten. De Vertrouwenscentra Kin-
dermishandeling hebben dit wél en 
nemen, in het belang van het kind, 
de volledige zorgverantwoordelijk-
heid over van de melder. In het 
kader van de Integrale Jeugdhulp 
zal het VK, bij de invoering van de 
intersectorale toegangspoort en het 
Bureau Jeugdhulp (dat in de plaats 
komt van het huidige Comité Bij-
zondere Jeugdzorg)  in 2014 expli-
ciet aangeduid worden als ‘geman-
dateerde voorziening’. 

Bij meldingen door derden en 
wanneer het gaat om zeer kwetsba-
re personen moet men alles in het 

werk stellen om te komen tot een 
‘aanvaarde hulp’, ook in die situa-
ties waar er geen directe hulpvraag 
is. Deze aanvaarding kan bereikt 
worden door proactieve contactna-
me met het gezin en door overleg 
en onderhandeling. Dit kan recht-
streeks gebeuren, maar vaak ook 
via de melder, via steunfiguren, de 
huisarts, een leerkracht, … Wanneer 
hulpverleners verontrust zijn over 
een gemelde situatie of  de grens 
van vrijwillige hulpverlening bereikt 
is, moeten zij kunnen terugvallen 
op ondersteuning in het CAW en 
afgesproken procedures over het 
omgaan met situaties die bedrei-
gend zijn voor de integriteit van de 
cliënt of  van andere betrokken per-
sonen. Er is een procedure uitge-
werkt voor situaties die een gevaar 
inhouden voor de integriteit van de 
cliënt of  andere betrokkenen. Het 
melden aan politie of  justitie is dan 
één van de mogelijke dringende 
maatregelen. Wanneer deze veront-
rusting gaat over minderjarigen, zal  
het CAW verwijzen naar het Ver-
trouwenscentrum Kindermishan-
deling of  CBJ. Voor partnergeweld 
werd door het Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk de ‘Routekaart IFG’ 
ontwikkeld. Het maximaal betrek-
ken van de cliënt is bij al deze do-
cumenten het vertrekpunt en een 
basishouding. 
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4. Het begeleidingsaanbod

Het verzekeren van 
een naadloos aanslui-
tend en gemoduleerd 
aanbod van begeleiding 
is essentieel voor een 

effectieve aanpak van problemen 
bij familiaal geweld. Wanneer in 
het onthaal al gewerkt is rond vei-
ligheid, instemming van de betrok-
kenen en mogelijke doelstellingen, 
is het belangrijk dat een begelei-
ding daarop onmiddellijk kan aan-
sluiten. Voor een hulp op maat is 
een gedifferentieerd aanbod nodig 
van verschillende begeleidings-
modules. Het ganse traject vraagt 
opvolging, met de nodige aandacht 
voor nazorg (in dit geval soms ‘ef-
fectmeting’ genoemd), en wanneer 
andere diensten betrokken zijn kan 
coördinatie nodig zijn. Naast de ex-
pliciete hulpverlening bij familiaal 
geweld, merken we tenslotte dat 
men ook in andere hulpverlenings-
settings (bvb. de bezoekruimten) 
vaak met familiaal geweld gecon-
fronteerd wordt. Ook daarvoor is 
aandacht nodig. 

4.1 Familiaal 
geweld in het 
begeleidingsaanbod

Het aantal keren dat de verschil-
lende vormen van familiaal geweld 
als problematiek werden aange-
duid vertoont de laatste vijf  jaar 
een duidelijke stijging, die deels kan 
verklaard worden door het feit dat 
familiaal geweld sinds 2008 als ver-
plichte categorie in de registratie 
werd opgenomen. Toch zien we, 
net als in het onthaal, een duidelijke 
toename die niet enkel door betere 
registratie kan verklaard worden.

Vanaf  2008 werd de ingezette be-
geleiding geregistreerd aan de hand 

van typemodules. In totaal zijn er 
een 40-tal begeleidingsmodules om-
schreven. Er zijn twee typemodules 
die specifiek gericht zijn op famili-
aal geweld: de module ‘begeleiding 
familiaal geweld’ en de ‘integrale 
residentiële begeleiding slachtof-
fers van partnergeweld’ (meestal in 
een vluchthuis of  een ander geheim 
adres).

De toename van ambulante bege-
leidingen en de evenredige afname 
van residentiële begeleidingen kan 
wijzen op een evolutie naar een 
meer vroegtijdige interventie.  Op 
een totaal van 41055 begeleidingen 
zijn de twee specifieke modules goed 
voor 4,5%. Maar daarnaast werd in 
1268 andere typemodules ‘familiaal 
geweld’ als focusproblematiek aan-
geduid. Dit is vooral het geval in 
de modules: begeleiding psychische 
persoonlijke problemen (19%), be-
geleiding partnerrelatie (13,1%), be-
geleiding slachtofferschap (12,4%), 
crisisbegeleiding (9,2%), integrale 
residentiële begeleiding thuisloos-
heid (9,1%), integrale individuele 
begeleiding (6,8%), opvang van kin-
deren van ouders in een opvangsitu-
atie (3,4%) en bezoekruimte gerech-
telijke context (3%) (Tellus 2010). 
In verhouding tot het sectorgemid-
delde (28%) gaat het in de twee spe-
cifieke modules ‘familiaal geweld’, 
overwegend over gezinnen met kin-
deren (62% voor de ambulante en 
68% voor de residentiële module). 
In beide modules wordt de bege-
leiding vaker door de cliënt afge-
broken (resp. 26,2% ambulante en 
21,5% residentieel) dan het sector-
gemiddelde (18,6%). 

Voor meer gedetailleerde cijfers 
verwijzen we naar de website 
www.steunpunt.be.
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Dit zou kunnen betekenen dat er 
binnen de CAW’s binnen begelei-
ding nog te weinig aanklampend 
of  motiverend gewerkt wordt.  
Dit zou verder moeten onderzocht 
worden. 
In de literatuur pleit men voor de 
mogelijkheid om, afhankelijk van de 
omvang van geweld en de cliëntken-
merken, te kunnen kiezen voor in-
dividuele, groepsgerichte en/of  ge-
zinsgerichte begeleiding. 

De ene cliënt zal het meest gebaat 
zijn bij een individueel aanbod, 
een ander meer met een relatie- of  
groepsaanbod. Ook combinaties 
moeten mogelijk zijn. Voor een goed 
resultaat is uiteraard afstemming 
tussen deze verschillende vormen 
van begeleiding noodzakelijk. Dui-
delijk is wel dat hier tijdens de bege-
leiding aanklampende en motiveren-
de methodieken regelmatig moeten 
worden toegepast. 
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Geweld stoppen

Zes jaar geleden situeerde het be-
geleidingsaanbod van het CAW 
zich vooral op het einde van de as 
van probleemwording nl. wanneer 
mensen uit elkaar willen of  uit elkaar 
zijn, vaak na jarenlang geweld. Er is 
een geleidelijke evolutie merkbaar 
naar meer interventies in een vroeg-
tijdig stadium van de probleemont-
wikkeling, met een aanbod naar ge-
zinnen die er ondanks het geweld 
nog steeds voor kiezen om samen 
te blijven, maar wel willen dat het 
geweld stopt  Het geweld bespreek-
baar stellen en de geweldsituatie 
ontrafelen is dan ook een nood-
zakelijke stap in de hulpverlening 
bij familiaal geweld. De geweldspi-
raal stopzetten is meestal een voor-
waarde om aan de onderliggende 
patronen en problemen te kunnen 
werken. Veiligheidsmaatregelen en 
een time-outprocedure zijn con-
crete middelen die inmiddels bijna 
altijd in de praktijk van de CAW’s 
worden toegepast.

Focus op relaties en gezin

Bij partnergeweld kan een afzon-
derlijke individuele begeleiding van 
beide partners een noodzakelijke en 
nuttige start zijn van een proces van 
gedragsverandering en herstel van 
de geleden schade. Met een indivi-
duele begeleiding kunnen slachtof-
fers van partnergeweld ondersteund 
worden bij het maken van keuzes en 
afwegingen over de gevolgen van 
het geweld, onder meer voor de kin-
deren, of  over het al dan niet voort-
zetten van de relatie. Maar een indi-
viduele benadering kan in een aantal 
gevallen ook een impasse en soms 
zelfs een escalatie van de situatie in 
de hand werken. Zo kan het sterker 

worden en het verzet van de vrouw 
voor de man bedreigend zijn, waar-
door het geweld opnieuw toeneemt. 
Het is mogelijk dat de vrouw daar-
door nog meer gecontroleerd en 
geïsoleerd wordt, waardoor zij niet 
meer op afspraken verschijnt (Van 
Lawick, 2003). Bij oudermishan-
deling wordt het starten van een 
individuele hulpverlening met de 
tiener afgeraden omdat zij er vaak 
in slagen de hulpverleners voor 
zich te winnen via klachten over de 
thuissituatie.  

Relatie- of gezinsbegeleiding

Veel slachtoffers van familiaal 
geweld willen uiteraard dat het 
geweld stopt, maar daarom dat niet 
de relatie beëindigd wordt of  dat 
er een breuk met de ouders komt. 
Relatie- en gezinsbegeleiding is dan 
ook nodig wanneer het kind bij de 
ouders blijft of  het contact behou-
den blijft en wanneer de partner-
relatie blijft voortduren. Dit is wel 
gekoppeld aan een aantal voor-
waarden. De situatie in het gezin 
moet veilig zijn, het geweld moet 
eerst stoppen. Wanneer er tijdens 
de begeleiding nog geweld voor-
komt moet dit gemeld én bespro-
ken worden. Beide partijen moeten 
bereid zijn om te werken aan de 
relatie of  aan een harmonieuze 
afronding ervan. Beide partners 
moeten openstaan om aan zich-
zelf  te werken en niet alleen aan het 
aandeel van de andere.

Niet elke relatie- of  gezinsbegelei-
ding leidt tot het handhaven van 
de relatie. Soms is een scheiding de 
beste oplossing. Het is dan belang-
rijk ervoor te zorgen dat de kinde-
ren die de ‘gewelddadige partner’ 
blijven bezoeken, veilig zijn. Rela-
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tiegesprekken bieden doorgaans een 
beter perspectief  op veiligheid in de 
toekomst en verkleint de kans dat 
het geweld ook na de scheiding weer 
opduikt.

Bij oudermishandeling is de meest 
efficiënte begeleidingsvorm een 
relatie- of  gezinsbegeleiding, met 
een nadruk op het herstellen van de 
gezagsverhoudingen en het invoe-
ren van duidelijke regels.

Groepsbegeleiding

Door ervaringen met elkaar te delen 
krijgen slachtoffers meer inzicht in 
de eigen situatie. De onderlinge her-
kenning biedt mogelijkheden voor 
wederzijdse steun en kan leiden tot 
minder schuldgevoelens.  Bij kinde-
ren en jongeren die slachtoffer en/
of  getuige zijn van geweld in het 
gezin sluit een groepsbegeleiding 
vaak beter aan bij hun mogelijkhe-
den en behoeften dan een individue-
le begeleiding. Voor deze doelgroep 
is deze aanpak ook minder bedrei-
gend. Bovendien kunnen ook zij 
zich herkennen in de ervaring van 
anderen, waardoor zij zich minder 
alleen voelen met hun gewelder-
varing. Ook plegers kunnen baat 
hebben bij deelname aan groepsbe-
geleiding. Zo blijkt uit de praktijk 
van de CAW’s dat plegers in groep 
vaak feilloos in staat zijn om bij de 
andere deelnemers de ontsnappings-
routes bloot te leggen.

Begeleiding van plegers

Een vroegtijdig begeleidingsaan-
bod voor plegers is nog te weinig 
uitgebouwd.  Slechts enkele CAW’s 
hebben een vrijwillig aanbod. De 
opgebouwde ervaringen met alter-
natieve gerechtelijke maatregelen 
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biedt anderzijds veel mogelijkhe-
den om de expertise te verruimen 
naar een vrijwillig aanbod. Plegers 
worden nu vooral bereikt in een 
context van strafuitvoering: een leer-
maatregel zoals “Dader-in-Zicht” 
of  de leerprojecten voor daders van 
seksueel geweld’, de hulpverlening 
aan seksuele delinquenten (HSD) en 
in het justitieel welzijnswerk. Maar 
ook elders komen plegers terecht, zij 
het sporadisch en niet op verwijzing. 
Mannelijke plegers kunnen terecht 
bij de mannenopvangcentra en cri-
sisopvangcentra, maar worden niet 
noodzakelijk begeleid rond het ge-
pleegde geweld. 

Voor minderjarigen die seksueel 
grensoverschrijdend gedrag stellen 
is er in de Bijzondere Jeugdbijstand 
een aanbod van de diensten voor 
‘herstelgerichte en constructieve af-
handeling’, zij het enkel op verwij-
zing van de jeugdrechter en op basis 
van een kwalificatie van een als mis-
drijf  omschreven feit. Met tijdelijke 
middelen werd er ook een aanbod 
ontwikkeld voor vrijwillige begelei-
ding, op verwijzing van o.a. voor-
zieningen, VK’s, CLB,…, maar der-
gelijk aanbod is nog niet structureel 
ingebed. Nochtans is dit een bena-
dering die een zeer preventief  effect 
kan hebben naar geweldplegingen op 
latere leeftijd, ook in de gezinscon-
text. We weten immers dat geweld 
over generaties heen wordt ‘doorge-
geven’ en dat de grens tussen pleger- 
en slachtofferschap soms flinterdun 
is. 
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Kinderen als getuige 
van geweld

Om de geweldervaringen te kunnen 
verwerken en een plaats te kunnen 
geven is het nodig dat het ook met 
de kinderen wordt besproken. Zo 
kan men voorkomen dat zij, omdat 
ze slachtoffer en/of  getuige zijn 
geweest van geweld in het gezin, 
later relaties aangaan die geken-
merkt worden door geweld (Baeten 
en Geurts, 2002). In de eerstelijns-
hulp aan kinderen en jongeren heeft 

men niet altijd de aangepaste me-
thodieken om rond familiaal geweld 
aan de slag te gaan. Daarom ont-
wikkelde het Steunpunt Algemeen 
Welzijnswerk een methodisch kader 
‘Kinderen en partnergeweld: wat 
nu?’ (Genetello, 2009) en een sensi-
biliserende brochure ‘Geweld in huis 
raakt kinderen’ om de medewerkers 
te ondersteunen bij het bespreken 
van het effect van geweld op kinde-
ren, hetzij met de ouders, hetzij met 
de kinderen zelf. 
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Etnisch-culturele 
minderheden

Buiten de specifieke problematiek 
van eergerelateerd geweld, worden 
vragen gesteld bij de noodzaak van 
specifieke competenties en metho-
dieken in de begeleiding van etnisch-
culturele minderheden die met fami-
liaal geweld geconfronteerd worden. 
De gesignaleerde knelpunten wijzen 
vooral op een gebrekkige toegan-
kelijkheid, omwille van taalbarriè-
res en culturele drempels. Daardoor 
wordt er bij etnisch-culturele min-
derheden vaak pas in een latere fase 
van de probleemontwikkeling hulp 
aangeboden. Dit blijkt onder meer 
uit de oververtegenwoordiging van 
vrouwen van allochtone afkomst in 
de vluchthuizen en andere residen-
tiële (crisis)centra. Het verbeteren 
van de samenwerking met alloch-
tone organisaties kan tot verbete-
ring leiden, omdat men vaststelde 
dat er veel misverstanden bestaan 
over hoe Vlaamse hulpverleners 
omgaan met familiaal geweld. Het 
inschakelen van tolken in de hulp-
verlening blijkt niet alleen te stuiten 
op problemen van betaalbaarheid, 
maar ook op een gebrek aan vaar-
digheden bij hulpverleners om met 
tolken te werken en een gebrek aan 
vertrouwdheid van de tolken met de 
context van familiaal geweld.

Vluchthuizen en 
‘begeleide terugkeer’

Jarenlang werd de aanpak van fa-
miliaal geweld in het Algemeen 
Welzijnswerk vereenzelvigd met de 
opvang van mishandelde vrouwen 
in vluchthuizen op een geheim 
adres. De aanpak en het aanbod is 
vandaag veel sterker gediversifi-
eerd, waardoor een herpositione-

ring van de vluchthuizen binnen 
het globale aanbod nodig is. Aan de 
instroomzijde wordt gepleit voor 
een goede aansluiting bij het alge-
meen onthaal (de aanspreekpunten 
partnergeweld). Een onafhankelijke 
vraagverheldering zorgt ervoor dat 
het vluchthuis alleen wordt inge-
schakeld bij situaties waar het echt 
nodig is (omwille van veiligheid) of  
wanneer de vrouw dit uitdrukkelijk 
wenst. Aan de uitstroomzijde zou 
overal gewerkt moeten worden met 
de methodiek van ‘begeleide terug-
keer’, zodat er bij terugkeer naar de 
partner verdere begeleiding mogelijk 
wordt en ook verder geweld voor-
komen wordt. Zo kan van meet af  
aan bij opname ook een ‘tweespo-
renbeleid’ gevoerd worden: terug-
keren mét koppelbegeleiding is een 
optie die opengehouden wordt en 
bespreekbaar is. Begeleide terugkeer 
is een methodiek uit Nederland die 
wordt geboden aan cliënten die na 
verbreking van de relatie en vertrek 
uit de woning of  na een verblijf  
in de opvang teruggaan naar hun 
partner. Er wordt hierbij kortduren-
de begeleiding (meestal relatiebege-
leiding) aangeboden, met als doel 
de geweldspiraal binnen dit gezin te 
doorbreken.

Omdat er heel vaak beroep gedaan 
wordt op het aanbod van de vlucht-
huizen vanuit andere regio’s, wordt 
gepleit voor een systeem dat op 
Vlaams niveau een overzicht geeft 
van beschikbare plaatsen. Daarom 
is er ook onderlinge afstemming 
nodig op basis van een aantal uit-
gangspunten zoals een kortduren-
de crisisopvang en een snelle door-
stroom naar begeleide terugkeer of  
naar een nieuwe woonsituatie. Men 
gaat ervan uit dat er in elke provin-
cie een vluchthuis beschikbaar moet 
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zijn. Omdat niet elke vrouw ervoor 
kiest om (vaak met één of  meer 
kinderen) met andere vrouwen-lot-
genoten in één beveiligde opvang 
te verblijven, is er ook op dit punt 
meer differentiatie nodig, zoals stu-
dio’s op een geheim adres. 

Effectmeting in nazorg

De omzendbrief  partnergeweld 
zegt dat er een effectmeting moet 
plaatsvinden door 6 maanden na 
de afsluiting van de begeleiding te 
peilen naar de situatie in het gezin 
en meer specifiek de aanwezig-
heid van geweldplegingen. Deze ef-
fectmeting situeert zich binnen de 
omschrijving van ‘nazorg’: “Een 
expliciete afspraak tussen cliënt 
en hulpverlener over een beperkt 
aantal contacten of  activiteiten 
(beperkt in de tijd), die volgen op 
een afgesloten begeleidingsmodu-
le. Nazorg staat in functie van het 
toetsen van de handhaving van be-
reikte effecten of  resultaten, het 
toetsen van oorspronkelijke doel-
stellingen van de begeleiding (even-
tuele nood aan een nieuw aanbod), 
het opfrissen van doelstellingen die 
binnen de begeleiding verworven 
waren of  het vermijden van herval” 
(Handboek typemodules, mei 
2011). Deze nazorg is van belang, 
omdat cliënten die geconfronteerd 
worden met partnergeweld sneller 
afhaken of  het na afronding van 
een begeleiding moeilijk vinden om 
terug contact op te nemen. Het is 
dus in de eerste plaats een actieve 
hercontactname vanuit de hulpver-
lening. Doelstelling is een evaluatie 
van de afgesproken doelstellingen 
van de hulpverlening (al dan niet 
in het CAW) te bespreken met de 
cliënt. CAW’s engageren zich in dit 
concept om minstens na het einde 

van de begeleiding een effectmeting 
uit te voeren. Voorwaarde is wel dat 
er hierover met de cliënt een vooraf-
gaande afspraak is gemaakt. 

Case-management

In de omzendbrief  partnergeweld 
van 2006 ging de overheid ervan uit 
dat het CAW de rol van case-ma-
nager opneemt, wanneer er andere 
diensten betrokken zijn. De begrip-
pen casemanagement en trajectbege-
leiding dekken zo goed als dezelfde 
lading. Trajectbegeleiding is gericht 
op het vertalen van complexe, meer-
voudige hulpverleningsnoden van 
cliënten naar een samenhangend en 
volgens de cliënt gepast hulpverle-
ningstraject, en het coördineren, op-
volgen en evalueren van dat hulpver-
leningstraject tot de cliënt geen hulp 
meer nodig heeft (Burssens, 2009).

Dit is niet in elke situatie noodza-
kelijk, maar uit de (eerder schaar-
se) CAW-praktijk blijkt dat het niet 
alleen zeer arbeidsintensief  is, maar 
ook een duidelijk mandaat vraagt 
vanwege de andere betrokken dien-
sten. Toch is het belangrijk dat tra-
jectbegeleiding vanuit de eerste lijn 
kan opgezet worden, zeker wanneer 
de problematiek in het betrokken 
gezin erg complex is en er naast het 
partnergeweld ook andere vormen 
van familiaal geweld voorkomen. 
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5. Deskundige medewerkers

In de omzendbrief partner-
geweld van 2006 werd de 
nadruk gelegd op een grotere 
deskundigheid in het tus-
senkomen in de relationele 

geweldcyclus en de methodische 
aanpak van hervalpreventie.

In 2006 en 2007 volgden 300 me-
dewerkers een vormingsprogramma 
van het Steunpunt Algemeen Wel-
zijnswerk. Meerdere CAW’s orga-
niseerden bijkomende vormingen 
voor hun medewerkers. 
Met de inbreng van enkele CAW’s 
ontwikkelde het steunpunt het me-
thodisch kader partnergeweld ‘Aan 
de Slag’ (De Groof, 2008). Dit werd 
gratis bezorgd aan de 200 medewer-
kers die de training op maat volgden 
en is ook gratis te downloaden. De 
belangrijkste methodieken zijn: het 
werken aan veiligheid, de time out 
methodiek, het werken rond de 
geweldspiraal, methodieken voor 
het bespreekbaar stellen en ontra-
felen van geweld en de begeleide 
terugkeer. 

Elke hulpverlener moet signalen die 
wijzen op familiaal geweld kunnen 
herkennen, risico’s kunnen inschat-
ten en alert en adequaat kunnen re-
ageren. Dit vraagt vaak nog een ver-
andering in attitude, naar een meer 
outreachende en aanklampende 
werkwijze en een contextuele visie 
en aanpak. De competenties om met 
het koppel of  met het gehele famili-
ale systeem te werken zijn in de be-
geleiding onmisbaar. 

We gaan ervan uit dat er blijvend 
moet geïnvesteerd worden in het 
optimaliseren van de kwaliteit van 
de hulpverlening. Vormingen regel-
matig herhalen is dan ook belang-
rijk, ook al is dit vaak een moeilijke 
evenwichtsoefening tussen inves-
teren in specialisatie en een brede 
vorming voor alle medewerkers. Dit 
laatste vraagt ook extra investerin-
gen bij personeelsverloop. 
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Tot slot formuleren we 
enkele beleidsaanbe-
velingen, die bestemd 
zijn voor alle betrokken 
beleidsniveaus. 

Naar een integrale en 
gedragen beleidsvisie

Er wordt op verschillende beleids-
niveaus en op verschillende deel-
terreinen rond familiaal geweld 
gewerkt, maar er wordt nog niet 
genoeg vertrokken van een eendui-
dige en integrale definitie en visie. 
Dit bemoeilijkt de samenwerking 
tussen verschillende actoren. We 
willen hierbij alle actoren appelle-
ren om gezamenlijk, op basis van 
grondige literatuurstudie en onder-
zoek, tot een gezamenlijke en ge-
dragen visie te komen. Vanuit deze 
visie kan bepaald worden wat we 
verstaan onder familiaal geweld, 
hoe we kijken naar dit fenomeen 
en wat op verschillende gebieden 
de beste aanpak is: wat is de rol en 
opdracht van justitie, wanneer moet 
wie best geholpen worden en op 
welke manier, wat is de rol van de 
zeer belangrijke signaaldetectoren 
zoals onderwijs, huisartsen, Kind 
& Gezin, hoe moet er samenge-
werkt worden, enz. Deze aanbeve-
ling wordt ook opgenomen in het 
onderzoek van Pieters e.a. (2011). 

Als het Vlaamse beleid duidelijk is, 
zal het mogelijk ook afwijken van 
het nationaal beleid of  het Euro-
pese beleid. Hierin ligt immers de 
klemtoon meer op ‘gender based 
violence’ vanuit een feministische 
visie. Alles hangt af  van de bril die 
men opzet. Kijkt men naar fami-
liaal geweld in zijn volle breedte, 
of  naar alle vormen van geweld 
op vrouwen, waar slechts bepaalde 

vormen van gezinsgeweld van toe-
passing zijn.

Eén duidelijk aanspreekpunt

We hebben vastgesteld dat de ‘aan-
spreekpunten partnergeweld’ door 
de CAW’s op een verschillende 
manier werden georganiseerd en 
niet overal dezelfde inhoudelijke in-
vulling kregen inzake doelgroep en 
problematiek. De pogingen om een 
minimumconcept voor deze aan-
spreekpunten uit te werken heeft 
nog niet tot meer eenduidigheid 
geleid. Ondertussen is n.a.v. het 
maatschappelijk debat over het sek-
sueel misbruik in de Kerk, een plei-
dooi gehouden om de versnippering 
tegen te gaan. Voor diverse vormen 
van geweld en misbruik bestaan er 
immers verschillende wegwijzers 
voor de betrokkenen, zelfs binnen 
het CAW. 

Voor kindermishandeling  zijn er de 
Vertrouwenscentra Kindermishan-
deling, voor ouderenmis(be)han-
deling is er het Vlaams Meldpunt 
Ouderenmis(be)handeling en voor 
partnergeweld zijn er sinds 2006 de 
CAW’s. Uit de netwerkanalyse blijkt 
dat deze verschillende aanspreek-
punten nauwelijks samenwerken. 
Het is van cruciaal belang dat deze 
aanspreekpunten elkaar beter leren 
kennen, meer samenwerken en 
waar mogelijk met elkaar inhoude-
lijk kunnen afstemmen. Deze aan-
beveling vinden we ook terug in de 
onderzoeken van Pieters e.a. (2010) 
en Groenen, Jaspaert & Vervaeke, 
2011 (2009). 

Daarom sluiten we volmondig aan 
bij de creatie van één duidelijk aan-
spreekpunt voor alle vormen van 
geweld en misbruik. Vanuit hun eer-

6. Aanbevelingen
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stelijnsopdracht en de principiële 
openheid voor álle vragen en pro-
blemen, zijn de CAW’s de natuur-
lijke partner om hierin het voor-
touw te nemen. Dit veronderstelt 
in de eerste plaats dat de eigen aan-
spreekpunten (slachtofferhulp, fa-
miliaal geweld, ouderenmishande-
ling) geïntegreerd worden in het 
concept van ‘algemeen onthaal’. 
‘Algemeen onthaal’ houdt in dat de 
problematiek van geweld en mis-
bruik bekeken wordt in een bredere 
context van alle relevante levens-
domeinen en de betrokkenen niet 
apart worden benaderd: iedereen, 
zowel slachtoffers, plegers, koppels, 
kinderen, maar ook verwijzers 
moeten er terecht kunnen. 

Een duidelijk herkenbaar oproep-
nummer is samen met een online-
hulpaanbod en een informatieve 
website het speerpunt van dergelijk 
geïntegreerd aanspreekpunt voor 
hulpverlening. 

Transparantie in omgaan 
met verontrusting en 
meldingen van derden

Het is belangrijk om een duidelijk 
onderscheid te maken tussen een 
hulpverleningsdienst en een instan-
tie die een formeel mandaat heeft 
om de toedracht van een melding 
te onderzoeken en zo nodig over 
te gaan tot een interventie. Het is 
niet wenselijk dat het centraal meld-
punt voor geweld, misbruik en kin-
dermishandeling over een dergelijk 
mandaat beschikt. Voor  de burger 
moet het duidelijk zijn waar hij hulp 
kan krijgen en waar hij een eventue-
le verontrusting of  een vermoeden 
van mishandeling of  misbruik kan 
‘melden’. Daarom is het belangrijk 
dat het centraal meldpunt aan de 

oproeper duidelijk maakt wanneer 
een situatie best wordt doorgege-
ven aan het Vertrouwenscentrum 
Kindermishandeling. 

Om gepast om te gaan met ver-
ontrustende situaties is in de eerste 
plaats een verdere investering nodig 
in de kwaliteit, de attitude en de 
competenties van hulpverleners op 
de eerste lijn, dus ook in het CAW. 
Dit kan o.m. door op de eerste lijn 
coaching en supervisie in te zetten, 
maar ook door de bestaande pro-
cedures voor het omgaan met ver-
ontrusting en de schade aan de in-
tegriteit van personen, verder te 
implementeren en te activeren. 

Groenen, Jaspaert & Vervaeke, 
2011 (2011) en Pieters e.a. (2010) 
pleiten ervoor om vanuit de onder-
zoekswereld in samenwerking met 
hulpverleningsdiensten op zoek te 
gaan naar risicotaxatie-instrumen-
ten die bruikbaar zijn om geweld te 
kunnen inschatten. 
De Groof  en Van Campenhout  
(2011) pleiten er hier voor om meer 
aandacht te schenken aan dynami-
sche risicofactoren omdat hierop 
kan worden ingespeeld bij preven-
tieve interventies.
Daarnaast is er volgens Groenen 
(Groenen, Jaspaert & Vervaeke, 
2011) ook meer onderzoek nodig 
naar de identificatie van risicofac-
toren, maar ook naar de bruik-
baarheid van risicotaxatie-instru-
menten. Zowel Pieters e.a. (2010) 
als Groenen, Jaspaert & Vervaeke, 
(2011) pleiten voor het invoeren 
van risicotaxatie-instrumenten bij 
partnergeweld. 

Om gepast 

om te gaan 

met verontrustende 

situaties 

is in de eerste plaats 

een verdere  

investering nodig 

in de kwaliteit, 

de attitude 

en de competenties 

van hulpverleners 

op de eerste lijn. 
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Eén heldere lijn tussen 
politie en CAW

De politie is een belangrijke ‘signaal-
detector’ m.b.t. familiaal geweld. Po-
litiediensten moeten op een duide-
lijke en betrouwbare manier kunnen 
verwijzen naar de hulpverlening. De 
verschillende bestaande verwijssys-
temen moeten in die zin beter op 
elkaar worden afgestemd. We wijzen 
in de eerste plaats op de bestaande 
verwijssystemen m.b.t. slachtoffers 
van een misdrijf  (in het raam van 
het samenwerkingsakkoord tussen 
de Vlaamse en de federale overheid) 
en de verwijssystemen m.b.t. fami-
liaal geweld. Verder kan het idee 
onderzocht worden om te komen 
tot één duidelijke communicatielijn 
tussen politie en CAW over alle pro-
blemen waarvoor de politie beroep 
doet op het CAW (bvb. crisishulp, 
weglopers,…). 

Een meer aanklampende en 
outreachende hulpverlening

Hulpverlening bij familiaal geweld 
vereist zonder meer een aanklam-
pende en outreachende aanpak. 
Hiervoor moeten niet alleen de 
noodzakelijke randvoorwaarden ge-
creëerd worden, maar moet er ook 
gewerkt worden aan methodieken 
en attitudes. Momenteel is er nog 
geen éénduidige visie op dit out-
reachend en aanklampend werken, 
ook al neemt men deze termen 
m.b.t. familiaal geweld zeer vaak in 
de mond. Anderzijds bestaan er in 
de CAW’s al heel wat praktijken. Er 
is nood aan een referentiekader van 
waaruit men, conform de waarden 
en werkingsprincipes van het Alge-
meen Welzijnswerk, een hand kan 
reiken naar cliënten die niet zo snel 
de weg naar hulpverlening vinden. 

Ook de formule van ‘effectmeting’ 
(hercontactname na afsluiting van 
de begeleiding) kan verder uitge-
werkt worden als een vorm van aan-
klampende nazorg. 
Het verder definiëren en stimuleren 
van aanklampende en outreachen-
de hulp kan aansluiten op het on-
derzoek vanuit de Katholieke Ho-
geschool De Kempen (Groenen, 
2009) over aanklampend werken bij 
partnergeweld in samenwerking met 
3 CAW’s.

Een meer samenhangend 
hulpaanbod

Specifieke facetten van het hulpaan-
bod verdienen meer aandacht om te 
komen tot een meer samenhangend 
hulpaanbod in het CAW. Er is een 
verschuiving nodig naar een meer 
contextgerichte hulpverlening, met 
meer oog voor de gezinscontext en 
de dynamiek binnen de partnerrela-
tie. Groenen, Jaspaert & Vervaeke 
(2011) pleiten in dit verband voor 
een verschuiving van de identificatie 
van individuele (risico)factoren naar 
een beter inzicht in de dynamieken 
van de relatie waarbinnen partner-
geweld zich afspeelt.

Voor plegers is een meer proactie-
ve benadering nodig met koppelbe-
geleiding, maar ook met een speci-
fiek individueel hulpaanbod aan te 
bieden. Aan plegers dient in een zo 
vroeg mogelijk stadium van het fa-
miliaal geweld een aanbod gedaan te 
worden en niet alleen in het kader 
van gerechtelijk opgelegde maatre-
gelen. Tenslotte is er een duidelij-
ke omschrijving van de specifieke 
plaats van de vluchthuizen nodig in 
het hulpaanbod en met een verdere 
uitwerking van een module ‘begelei-
de terugkeer’. 
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Met het werkveld zou men een debat 
moeten aangaan over de werkzaam-
heid van interventies m.b.t. familiaal 
geweld. Dit kan door te beginnen 
met het beschrijven van de verschil-
lende methodieken en interventies 
en deze theoretisch te onderbou-
wen. We pleiten er ook voor dat er 
meer wetenschappelijk onderzoek 
wordt gedaan naar de effectiviteit 
van interventies in situaties van fa-
miliaal geweld. 

Investeren in kwetsbare en 
moeilijk bereikbare groepen

We stellen vast dat verschillende 
kwetsbare groepen de weg naar de 
CAW’s niet vinden rond partnerge-
weld: kinderen en jongeren, manne-
lijke slachtoffers, etnisch culturele 
minderheden, ouderen. Er is nood 
aan een aangepaste hulpverlening 
aan kinderen en jongeren die slacht-
offer en/of  getuige zijn van fami-
liaal geweld, met oog voor de sa-
menhang tussen partnergeweld en 
kindermishandeling. Er moet verder 
werk gemaakt worden van een aan-
gepaste benadering van familiaal 
geweld bij etnisch-culturele minder-
heden, met specifieke aandacht voor 
de problematiek van eergerelateerd 
geweld.  Mannelijke slachtoffers van 
familiaal geweld zijn een verborgen 
en vergeten groep, die een bijzonde-
re aandacht verdient. De problema-
tiek van ouderenmis(be)handeling 
is de laatste jaren duidelijk op de 
kaart gezet door het Vlaams Meld-
punt Ouderenmis(be)handeling. De 
aandacht voor deze problematiek 
moet verder geconsolideerd worden 
en ingebed in een samenhangend 
hulpaanbod. 
Het lijkt ons alleszins aangewezen 
rond deze verschillende doelgroe-
pen gerichte acties te ondernemen, 

zowel op het vlak van sensibilisering, 
probleemdetectie als het uitwerken 
van een aangepast hulpaanbod. 

De preventieve 
slagkracht vergroten

De CAW’s ervaren dat hun interven-
ties bij familiaal geweld zeer vaak pas 
aan het einde van de probleemont-
wikkeling komen. Dit hangt samen 
met de keuze en de wettelijke op-
dracht van de sector om bijzondere 
aandacht te hebben voor de meest 
kwetsbare groepen. In verschillende 
werkingen ligt de focus op geweld-
situaties die reeds lang aanslepen, 
volledig geëscaleerd zijn of  zelfs 
geleid hebben tot sociale uitsluiting 
en thuisloosheid. 

Vanuit deze vaststelling werd ervoor 
gepleit om op alle niveaus na te 
denken over werkwijzen die het 
mogelijk maken om preventiever 
vroegtijdiger in te spelen op geweld 
in het gezin. Zo kan de preventieve 
slagkracht van de aanspreekpunten 
versterkt worden door meer te in-
vesteren in ‘signaaldetectoren’, die 
in een meer vroegtijdig stadium met 
familiaal geweld in contact komen 
(huisartsen, gezinshulp, thuiszorg, 
enz…). Dit houdt in dat met deze 
actoren een duurzame samenwer-
king wordt aangegaan, een samen-
werking die overigens niet beperkt 
moet blijven tot het thema fami-
liaal geweld. Daarnaast kunnen 
CAW’s ook manieren zoeken om de 
andere hulpmodules waarover men 
beschikt, bewuster en gerichter in 
te zetten in het ontstaan (en her-
kennen) van familiaal geweld. We 
denken o.m. aan relatiebegeleiding, 
hulp bij scheidingssituaties, gezins-
begeleiding, … 
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Hulpcoördinatie en 
trajectbegeleiding uitklaren

In complexe situaties van fami-
liaal geweld en zeker wanneer er 
verschillende diensten of  instan-
ties betrokken zijn, is een vorm van 
hulpcoördinatie nodig. Daarnaast 
hebben mensen die geconfronteerd 
worden met familiaal geweld ook 
nood aan een figuur die hun traject 
verder opvolgt en begeleidt en de 
continuïteit van de hulpverlening 
bewaakt. Hulpcoördinatie en tra-
jectbegeleiding zijn twee facetten 
van wat in de omzendbrief  partner-
geweld van 2006 onder de noemer 
‘case-management’ als een opdracht 
van het CAW werd gedefinieerd. We 
hebben echter moeten vaststellen 
dat deze opdracht niet uit de verf  is 
gekomen, wellicht ook omdat ze on-
voldoende helder is uitgetekend. In 
welke situaties is hulpcoördinatie of  
trajectbegeleiding aangewezen? Wie 
bepaalt dat en welk mandaat krijgt 
de trajectbegeleider? Wat is zijn op-
dracht en hoe onafhankelijk moet 
die opgenomen worden in relatie tot 
het eigen hulpaanbod? 
We pleiten ervoor om deze vragen 
grondig uit te klaren.  
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