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VoRrc jÀaR N TTEERDEN PoLrr E

PROJECÍÉN ÉN MAÀTRE6ÉLEN OM

HUISEL]]( CEWELD. EEN

MARIET HoUwEfl VAN DE

REG oPoLrÍrE AMsÍERoaM /
AMsÍELLAND EN MaRtsKA vAN

DEN CoRPUT VAN

VRoLTwENoPVÀNc Ar,rsrERDAM.

Zr wERKEN sÀMÉN rN HEr

GEwELD IN RELAÍIÉ NTERVENT E

VERDER AÀNDÀcHÍ VooR

PUBLICAT ÉS OVER M SBRU](ÍE

( NOEREN, JONGENS EN MANNEN

vRouwÉNHANDEL. lN DE

RUBR EK WETENSWAARD GNEDEN

VAN LI(HÍ VER5IANDELI'K

5EK5UEEL M 53RUIK EN OP DE

AGENDÀ DE WORKsHOPCYCLUS

VAN TRÀN5A.T

THEMAB ]EENXOMSÍ VAN HET

srE!Np!Nr SEKsuÉÉL GEWELD.

í',,lkhaf deling, verkrachtlng en

veÍnedeíing binnen het gezln. Dat het

om incidenten zoL saan, zal anno 2ool
nleirand meer hard durven maken.

onderzoek van het Mlnisteie van

luíit e n 199/ heeft rilgewezei dal

45% van de geheLe Nederlardse

bevolking ooit sLachtoffer is seween
var reLat oneel geweld.

onder de slogan Relatianeel geweld de

deu. rlr lanceerde de RegiopoLlti€

Amsterdam /AÍnstelland nu eer jaar
geleder de pilot Eelr ur;forne
alnandeling van relationeel gewekl,

irm ddels aangeduid als Prole.t
Huiselijk Gewehl- De opdÍacht: een

vakkund ge benadeÍiis van slachtoffers

en €er handelsgeÍicht optÍeden naaÍ

Ieselijkertijd gins na een intensieve

voorbereidlng de uitvoerende fase vaf
het Geweltl in Relaties lnteNentie
Prciect (cRlP) wn staft. Het GRIP, een

init atlef van Vrouw€nopvang

Amn-crdanr €n de politie, i5 een

behandelpÍogÍamnra voor mannelilke
pLeSe15 van huiselijk s€weld. Noewel

het bil dit pÍoiect alleen gaat om

manneLijke dadeÍs en ln de politi€.pllot
om;lle daders van íelationeel gew€Ld,

dus ook eer kLeine minderheid van

vrouwen en kinderen, is duidelijk dit
beide prolecten elkaar ondeísteunen en

versterken. DadeÍs van hulseliik geweid

oppakken én aafpakker, zo luidt in het
kort de ge2amenlijke doelstelLing.
Een nleuwe rcsel, het afseLopen najaar
door polit e en juslitle in Amsterdam
afsekord gd, Seldt daarbij aG een

belangijk extía instíument. Kond€n

slachtoffers vroegeí na een aang ft€ de

ofiicieí van justitie nog veÍzoeken om

van veruolging af te z en, nu is dat niet
meer moselilk. De poLitie srijpt aLtijd n,

ongeacht de ev€ntueel veÍarderde
wens van het slachtoffer daarover. Of
h€t weÍkt? n regenstelli.g tor war

critici b€weerden, nameLjk dat dit
aantal hierdoor zou alnemen, is het

aantal meldingen gestegen, van 9 naaÍ

35 in één disÍict in één maand tljd.
De dr e geschetsie ontwikk€linger
vormen een ondubbeLzlnnig antwoord
op seweld achteÍ de voorderr en

worden hoos sedragen door zoweL

korpschef lelLe Kuiper als het OperbaaÍ

HulseLijk gewetd is een structureel píobl€em, dat vraagï om een structurele

bestriidií9. lngÍiipen zat niet altiid diíect hèt gew€nste resultaat opleveren,

maar niet iÍgíiipen is veel schadeliikeí vanuit deze ov€Ítuiging hebben

politle en hulpveÍlening per 1 februaíi voÍig iaar een duldetiike

koerswiiziging in gang gezet. Hoe ziin zii gevaren?
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À4et recht, want hu seliik
geweld 5taat lf een nog vaak

ondeÍ5.hatte relatie tot het geweld in

SCHUTD

[lariet Houw€n is ifsp€.teur
van po itie ei prolectl€ider

van het Proj€ct hui§€lljk
Geweld €n GRIP, waaÍbii
twe€ Amsterdamse

wiikteams betÍokker z ln.
Zlj L€st d€ stappen u t
t!ssen melding of
aans fte van huÈelilk
geweld en een €vertu€Le

innroom in het GR P

''Die nippan z lr voor
de politi"" he€L duideLijk,"

zegt z€. Het slachtoffer
komt bij de polit e ot

lngeval véi heteraaad, de

poLtie komt bij het sla.htoffeL
ls hei fe t zwaàÍ senoes, dan

woÍdt de dader m€teen n

vezekeifg gesteld. We hebben drle
dlger om het ondetroek Íond te
maker. BLikt het delict zo zwaar dat eÍ
een íraf van nrinimaal ! eÍ laar op
staat, dan is het mogeliik dat de dadeÍ
in bewaÍ ng ga.i Een LageÍe írafflaat
zou hem ee! boete, een voorwaarde
Llke slÍaf of een taakstraf kunnen

lngewilden weten dat het blj eon

strafm.at van vier iaar om zeeÍ emí ge

nrlshandellng saat, n de orde van
poging tot !v!Ísins of doodsLag op

larenlange eenvoudige' mshaFdeLng
staat een str,rl van tvJ€e jiar, ho€ in
gÍiiperd de psychÈch€ beschadig rgei
voor het slar:htoffer ook kLrnnen z ln.
Toch heeft het:anhouden van de

dad€rs veeL meer eÍfect dan het
sLrss€nde optred-"n waa(oe de polt e

zi.h vÍoeger zo vaak b€p€rkt zag.

À4ar et Houw€n "B j g€we d ln relat e§

s eÍ spràk€ van een probL€eÍr in de
g€zinscultuur Een dadeÍ zal in eerste
rnaft e aLtijd zeggen dat het
sla.htoffer zeLf schuld heeí1, al wrs het
manÍ omdai ze eer kopje verkeerd
heeft neergezet. Door €er aanhoudins
lvoÍdt een dader aangesproken op z l.
€igen sedns.le laat zioi dat

h shand€Lng niet getoLeÍeerd wordt,
aan hem, maaÍ ook aar d€ vrouw ef
eventu€l€ kinderen. (indeÍ€n Le.en op
die nrani€Í dire.t wat de gevolsen ziln
van gew€lddadig gedrag. Het maS niet,
k aaÍ le hébt je vrouw n €t te íaan.'

AANGELEERD GEDRAG

[laisk. vàn den Corput omarmt dit
slatemeni van harte. Z j is vanuit de
Vrouwenopvang Amíerdanr
vera.twooÍde ijk voor de coórdlfat e

vai hei GRIP, hei daderbehandeLings
programna dat aanírit op ingr ipender
po iiie optreden. Binnef h€t GR P \rordt
hu sellk geweld ge2ier als €en middeL

om ma.ht en.ontrole ult te o€fenen
over de ander, of dat no! ult oan

superlorlte tsgevoeL is of uil óimacht
De behandelirg i5 erop SeÍicht hei
aans€L€erde gedrag waaryan bil
Ín shandel is spÍake È, weer af te
Leren, oir misbru k te v€íandeÍef in

Bii de !itvoer ng van h€t GRIP ziir
b€halve tal van nstanties ook luí tie
en reclass€íing naLrw betÍokk€n. let
6RlP is dàn ook e€f juÍit eel

behànd€lprogÍamma. "Dat betekende

bij de íaÍt van h€t experim€nt," zegt

lvlaiska van den CoÍput, dat aLleen de

in v€rzekeÍing g€Íelde plegeE van

hu selijk geweld n aànmerkins

kwamen. Omdat dit eÍ niet zov€el

warcn, hebben we er nu voor gekoz€n

ook di€ daders toe te laten tegef wie

w€l aans fte s gedaan, maaÍ dle iiet in
v€rzek€rins zljn gest€ld'
Voor toeiating tot het behandelpro.
gramma gelden daamaast nog een

aania voorwaarden Aangeziei het om

een groepsbehandeling gaat, kunnen

alLeen Nedenands 5prekende mainer
inskoiren. Deelnemers iroeter Ínet een

eventue e verslavlrg kLr..en onrsaan
er verder moeten ze het nut van

Eii de behandeLfg ,iln viif therapeuter
betrokken, afkomíig van De Waag, 6Gz

Bulten.Ín5teL en de Vrouwenopvang

zeLÍ. Deze maand is de eer5t€

b-"handeLgroep vai start gegaan. H€t

progGmma dluÍt 24 w€ken, eens in de

\reek 2,5 uur Th€ma! zijn de tadleken
die minr€n s€br!ik€n om macht en

contÍole uit te oefenen oveÍ hun
partfer. "Elk van de a.ht thema!,"
ve(eLt À4arlska van den CoÍput, staat

sedu.end€ drie weken cenrlaat votgens
een gestructur€erd€ aanpak. De eeEte
week wordt het thema geanalyse€rd.

B lvoorbeeLdr Wat b€tekert psychisch€

Írlshand€Lrg? Waarom deed je dati
Waarom op die manieÍ De tweede
week tonen we een viaeofíagment met
een Íollenspel waarlr de besprokei
tact ek wordt nagespe€ld. Vervolgen5
worden de motiever fos v€Íder
uitgesp ilst Welke seda.hten had el
Wat voelde je? Welk effed had het op

le paftn€Í, op ie kinderer? ln de Laatste

vreek staat lret oeien€n mÈt àLterràt ef
gedrag centraal. ze Leren hoe ze het in
bepaalde situilies and€6 haddei

Ook sek5ueel g€weld wordt als thema
behi.d€Ld. De po itie daar€ntes€.
beste€dt aan het aandeel van seksu€el
geweld b nf€n Í€l.tioneel geweLd

weiir g extra arnda.ht. Verkrachtlns €n

incest komen voor in aangiften," zogt
l\4aíiei Houwen, "maar worden \,aak

s€noemd als onderdeeL van e€n selreeL
aan v€nrederingen en bedre gingen.

Ecn probLeem mei h!is€Llk geweld l5

dan ook dat er mee«al sprake is vaf
cef s.ala aan m sdrijvef WaaÍ hÈt ln
oize aanpak om giat, is dat de
nentalteit veÍandert en dat ÉL het

GEEN EXCUSES

Ook b nfen het poLtlekorps z€Lf was
meirlalite tsverander ng noodzrkel lk
voor het su..es van de n €uwe aanfak
E€n iaÍeilaise confrontit € met
víolwen die.le eie das aangift€ doan
ei d€ volge.de dag w€er hàid n hand
met hun partner over straat gaan, had
bij veel .eeitei seleid tor cynisme of

í\rli et HouÍren vindt dat b€gÍ jpeliik
Aan lraar vorig jaar de tàak poLt e

ambteraÍen van de w ikteams
lloutmarkade en Lodewilk vaf
Deysselíraat op te le den t€Í
voorber€idins op de project€n. Z i deea

hleruooÍ ervaÍing op in de Vereilgde
Staten ln San FÍans s.o zag z I de
effe.t€n van een lrandeLsgerlchter
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po itie-optreden en lr Duluth, de ptàats
die ziin naam gaf àan de
behandeimethodiek waarop het GRtp ts
g€baseerd, rniakte zij kenfls mer
dad€rs d e dooÍ de therap e waÍer
veranderd in beroLrw en begÍipvolte
partners !an h!r vroeger€ sLachtoffers.

Ook . d€ po llie-opleid ng was
b€wustwordlng het beLangÍ lksre
strev€n. llouwen confronteeÍde de
cursist€n h edo€ o.der ander€ met d€
e sen die zjstelen aàn hun eisen
paÍtne6. Orschoon 50ms p jnL ik .meer

dan eens neldden zich sla.htoff€lS
binn€n de eigen selederen.dÍoeg d t
b€lansÍ lk bil aan het inzicht I de
a.htergronden en het proc€s v:f
rnacht§uitoefenirg. De grootste eye
opef€Í was echt€r een even simpel ats
welkbaar geg€ven. "Verzachtende
pErtjes en aígumenien van daders er
sLa.htoffers? H€t za aLlemaiL w€1, ma.r
ze doen er i et toe. À4i5hande ing Írag
n et, punl !ii. Daar z ln ge€n €xcuses

Diizelfde houvast pÍobeeÍt 
^lariskà 

van
den Corput vrouwen mee te geven via
de opvang . de afselopen anderhaLf

iaar was z I verantwoordeliik voor her
opzett€n van vi€r àmbuLanre

steLrnpurten, waar vrou\!en d e te
maken kÍiisen mel h! selilk gewe d,
t€Íe.ht kunnen voor huLp €f infomarie.
Een laagdrempelise, kortd!Íende voÍm
vin hulpverlen ns, die tevens kan
diener aLs lngang naar meer iireirs eve
hulpver en ng.

Over de effecten van het cR p en

PÍole.t Huiseliik ceweld op hei aarraL
slachtoffers dat z.h meldr bij de
ambulante steunprnten, valt nog
w€ nlg te ?eggen. Andelsonr ie het
resuLtaat duidelilk. De toe aop van
vÍ0uwen naar de politie is aa.merketjk
v€rgÍoot. Enerzljds komr dit doordat het
do€n van aangifte van!it de
steurpunten wordt SestiÍnuleerd en
zoiodis begeleid. Ande.zijds zorst een

m€er op huLpverl€nins roegespltste en
duideliiker benader ig van de pol tle

l\l^r.R\l
lrlri§lrlJl

voor dr€ÍnpeLverlaging bij h€t doen v.n
aangifte. "Vrouwenopvang ef potit e
vefteLen nu hetzetfde verhaat,,, zegi
Llariet Hauw€n. 'We ztjn vee d chrer
b I eLk.ar gekomer.,,
Beiden zijn tevÍeden over d€
samenwerking, ook rn€t andere
in§tanties, f,4et name door voorlicht ng
hopen zlj de aansifte bereidhe d van
vrouwen veÍd€r te bevorderen en d€
iníroom in het GR|P te vergrot€n. Ztj
zien de ontw kketifgen in h€r afgeLopen
jaar als een u tstekende aanz€r, €en
degeliik ef br€ed sedÍasen kader
waarbirn€n de nieuwe aanpak verder
g€staLte kan kiiger. t\4aÍi€t Houwer:
"Het he€ft rijd nodig vooí aLte neuz€n
blj poLitie er lrí tie dezetfd€ kant op
staàn, maaÍ k ber overtulgd van her
€ffe.t. rn Duluth heb ik de íesutraren
gez enr 25.,,, van de dadeÍs Íopr met
het geweld na aangfte, 67% na
behandeLng lk twijfel n er aan her

SEKSUEEL MISBRUIK
Wetdr.l de- Een riddet laat zich niets
opd.ingeh: speltherapie net
nísbtuikte iohsens- Een boek over de
w lze wràÍop sp€ltherap e kan

b ldlasen :an veÍvJeÍklig van d€
gevolsef van seksueel mÈbrutk bij

lons€ns Utrecht: llVU PÍess, 2ooo.

Wilnne, chris. Gtaepsh Llpveíleni ng a an
nannèn rnet seksueel
]nisb tuikeNari ngen : ha n dle idine,
ne thodi ekbesch tii vi Ds Deze
hand e dlfg, een litgave van de
Stichting Mannenhulpverl€ninS ra
Seks!eel [4Èbruik, bevat naast
nfoÍmatle over seksueel nrÈbru k en

methodisdre haf dv!ttef ook
voorbpeLdef van programmab en
v/erkvormen die sebruikt krinen
wordon in de beg€Leidlng van s€ksueeL
mlsbíuikte nrannen. re besrellen voor
f /,5o (er. . verzefdkosten) bij chr s

Wlinne, ï.5o 5422ro.

Bakke\ Éilde vaaDichtig net angst.
Aver seksueel nisbtLtik van kinderen
BÍochure bedoeLd voor volwasseren die

PUBLICATIES

dageliiks bezig z jn met k ndeÍen, zoats
eerkrachten, sportdoc€nrer of

bese eiders, ef d e ln €ef vroeg
stadi!m s€ksuee misbruik krnnen
signaleren. Aàn de orde komen het
opvangen var signalen van k ndeí€n,
de omgans met vernroedens en
manieren om deskundise lru p en
b€geLeidiig in t€ schakelef.
Ie v€rkijgen bil de boekhafdel,
SBN 90 505o.85r o. Prijs: f 1,,5o

lV ni5terie van lLrí tie, WODC. /e!É.d ÉD

seks ue el n isbtuik. lustri ële

laargans 2ó, no.6, 2ooo, 149 pag
Ëen aflevering lit de reeks luÍit e e

Verkenningen, waaÍir d t keeÍ het
thema'lerSd en seksueeL ÍnisbÍ!ik,
inhoud€Llik wordt uitgedlepr. Aan de
orde komen ordetuerpen als

sedwonger prostituti€ van me sjes,
behandeli.g v:f leugdis€
zed€ndeLiiqu€ntei, en probl€men bij
opsporinsen in kinderporna. €n
ontuchtzak€n. rnformat e bij WODC

lnfodesk, T o7o l7065tl.

CULTUURSPECIf IEKE HULPVERLENING

Steunprnt Seksu€el cew€td.
Cultuurspe.itieke hulpve enile na
seksueel eeweld. Deze .ongr€sbundel
b€vat eef ve6lig van het congr€s
Gedakl heeft de tranen gedrcosd í1at

op 9 november ?ooo gehouden is.
Naaí l€zingen vai Usha 

^4arhé, 
tíaria

lr,leinora, VeÍa SchnLler en idía
Boedjarath ziln de zeven woÍkshops
van die dàg n de burdel vetu€Íkt.
D€ze workshops omv.tten diveÍse
onderwerpen waarorder seksueet
misbruik bij allo.hroie kinderen,
hulpverLening aai meisles mer een
s am tl5.he a.hrergrond, seksueeL

flisbruik van líar0kkaanse lonsens ef
seks!eel geweld bli vLu.htelirsen. re
beste len voor I r5 bii lrei Steurpu.t
S€ks!eeL Ce!!e d, T o20 55t522i

ONDERWUS

Leme€nte Den Haag. RolrrÉ br ae-q,
ve rn ae de] van) nrisha n detins, ve tu/aa t
/rzirg e, sekirreels.ei/e/d. De s.hoo
kin een belargrijke rol spelei bjher
sigialaÍen van mlshandeLins, lret op
gang br-.ngen var hrlp en het b edei
van ondersteun fs. Een publtcat e
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