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jeugdherberg en daarna naar een
hotel, waardoor ik hierover later weer
ruzie kreeg met mijn partner.’
Volgens de professionals is daarom

Foto: Pavel Jedlicka

de kou

hulp bieden bij het vinden van
onderdak een voorwaarde voor het
succes van een huisverbod. En juist
die opvang schiet tekort. Voor de
opvang en ondersteuning aan de
uithuisgeplaatsten geeft maar een
derde van de professionals een ‘goed’
of ‘voldoende’. Een derde zegt dat
de opvang en ondersteuning niet
voldoende is, maar ook niet onvoldoende en een derde geeft aan dat
deze ‘onvoldoende’ of ‘slecht’ is.
Hulpverlening

Beter is het gesteld met de opvang
en ondersteuning van de achterblijvers. Geen van de professionals geeft
daarvoor een onvoldoende. Naar hun
mening is er na het huisverbod ruimte
voor bezinning die vaak gebruikt
wordt om een keuze te maken over het
al dan niet voortzetten van de relatie.
Een snelle inzet van de hulpverlening
helpt hierbij. Hoe snel gaat dat in de
praktijk? Bij de achterblijvers vindt
driekwart van de eerste gesprekken
uiterlijk na één dag plaats, 17 procent
moet twee of drie dagen wachten en
8 procent heeft het eerste gesprek na
vier tot tien dagen.
Bij de uithuisgeplaatsten laat de
snelheid te wensen over. Slechts 15
procent spreekt uiterlijk na één dag
met een hulpverlener. Iets meer dan
de helft (54 procent) voert het gesprek
later dan vier dagen na het opleggen
van het huisverbod. Dit trage contact
komt mede doordat de uithuisgeplaatste bezig is met het zoeken naar
onderdak en, als hij al een adres
gevonden heeft, dit niet doorgeeft.
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De hulpverlening aan beide partners
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kan dit een huisverbod in een later

lijke hulpverlening aan de partners

Literatuur

stadium voorkomen.

en de hulpverlening aan de uithuisge-

• Factsheet huiselijk geweld: feiten en cijfers.

plaatsten. De ondersteuning van de
Einde aan geweld

Professionals in Zuid-Holland Zuid

hulpverleners bij het maken van een
keuze leidt zo vaak tot een scheiding.

geven gemiddeld een 7,2 voor het

Beke, 2010

strijd tegen huiselijk geweld. Volgens
en uithuisgeplaatsten zich ervan
bewust dat huiselijk geweld niet
acceptabel is. Ze zijn er allemaal van

zoek naar de omvang en kenmerken van moord
en doodslag in huiselijke kring. Arnhem: Bureau

tijdelijk huisverbod als middel in de
hen worden de meeste achterblijvers

Utrecht: movisie, 2009
• Ferwerda, H., Tot de dood ons scheidt. Een onder-

• Ferwerda, H., Huiselijk geweld: de deur op een

‘Ik hoop dat hij nooit meer
een honkbalknuppel pakt om

kier. Arnhem: Bureau Beke, 2004
• Tweede Kamer der Staten-Generaal. Memorie
van toelichting. Regels strekkende tot het opleggen

op de stoelen en ons in te

van een tijdelijk huisverbod aan personen van wie

slaan’

een ernstige dreiging van huiselijk geweld uitgaat

overtuigd dat het huisverbod bijdraagt
aan het verminderen van het huiselijk
geweld. Maar ook denkt bijna de helft

(Wet tijdelijk huisverbod). Vergaderjaar 2005-2006,
30 657, nr. 3

dat het huisverbod bijdraagt aan een

• Wet tijdelijk huisverbod. Staatsblad nr. 421, 9

fysieke scheiding tussen de ruziënde

oktober 2008

partners.

Gezamenlijke hulpverlening waarin

De achterblijvers en uithuisge-

beide partners anders leren omgaan
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met emoties en machteloosheid kan

professionals. Ze zeggen allemaal dat

mogelijk leiden tot minder schei-
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bewustwording. De meeste daders
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weten wel dat ze fout zitten, maar
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doen het toch (weer): ‘Alles is mijn
schuld. Ik zou met ze gaan zwemmen,
en wat doe ik? Ik sla ze in elkaar – en
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dat is niet de eerste keer.’
Ook zeggen ruim zeven op de tien
van de achterblijvers en de uithuisgeplaatsten dat het huiselijk geweld
is gestopt. Nader onderzoek laat zien
dat het effect mede bereikt wordt
doordat nog maar de helft van de
betrokkenen met elkaar in één woning
verblijft. Een simpele rekensom leert
dat maar bij ongeveer twee op de tien
gezinnen de geweldspiraal is doorbroken terwijl het gezin nog bij elkaar
woont. Dat is niet verwonderlijk, omdat
de hulpverlening aan achterblijvers
beter op gang komt dan de gezamen-
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