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Handreiking Geweld & Veiligheid 
 
 
Veiligheid is een essentiele voorwaarde om je leven op een prettige manier in te kunnen vullen. 

Onveiligheid door geweld komt óók in Nederland helaas vaak voor. Veel mensen ervaren geweld in 

relaties, in huis en in het openbare leven. Geweld vindt plaats in diverse vormen: fysiek, psychologisch, 

seksueel en financieel. Geweld vindt ook overal plaats: op openbare plekken (op straat, in het 

openbaar vervoer, scholen, verenigingsleven, sportclubs, etc.)op het werk en thuis in gezinnen. Binnen 

de huiselijke sfeer zijn vooral vrouwen het slachtoffer van 

mannen. In de openbare ruimte en op het werk zijn vooral 

mannen het slachtoffer van geweld door mannen. Geweld 

is nauw verbonden met dominante en rigide opvattingen 

van met name heteroseksuele mannen over 

mannelijkheid. Het veroorzaakt ernstige problemen 

binnen onze samenleving voor vrouwen en kinderen, maar 

ook voor mannen zelf. Het ervaren van geweld heeft vaak 

een problematisch en ontwrichtend effect. 

 
Op het terrein van geweld en veiligheid spelen er veel thema’s die te relateren zijn aan 

mannenemancipatie. Bij geweld denken we vaak aan seksueel en huiselijk geweld tussen mannen en 

vrouwen. Maar de relatie tussen geweld en mannelijkheid zien we ook op veel andere terreinen: denk 

hierbij bijvoorbeeld aan zinloos geweld, voetbal geweld, uitgaansgeweld, geweld tegen 

homoseksuelen, radicalisering, (georganiseerde) criminaliteit, terrorisme of oorlog.  Hoe kunnen we in 

beleid, interventies, projecten en onderzoek werken met mannen, mannelijkheid en 

mannenemancipatie? Deze Handreiking Mannenemancipatie biedt een inzicht in verschillende 

deelonderwerpen van het thema Geweld & Veiligheid. Daarnaast vindt u verduidelijkende infographics 

en biedt het tips en adviezen om in uw werk de rol van mannen een betekenisvolle plek te geven. 

 

Geweld en mannelijkheidscoderingen 

Geweld is (vaak) een mannen en/of mannelijkheidsprobleem. Er is een problematische relatie tussen 

(het gebruik van) geweld en de huidige invulling van mannelijkheid in onze samenleving. De link tussen 

mannen, mannelijkheid en het gebruik van geweld wordt nog bijna altijd (onbewust én bewust) 

gemaakt. Het gebruik van geweld, en de acceptatie van 

het gebruik hangt samen met heersende traditionele 

normen, waarden en beelden die gekoppeld zijn aan 

mannen en mannelijkheid. Mannen ‘horen’ altijd en 

overal in staat van paraatheid te zijn om geweld te kunnen 

gebruiken. Hetzij ter verdediging van anderen, hetzij om 

een eigen positie en identiteit te versterken.  

 

Mannelijkheid wordt vaak gekoppeld aan dominantie, macht, kracht, overheersing, competitie en 

agressie in plaats van zorg en gelijkwaardigheid.Hierdoor speelt geweld in de levens van veel jongens 

en mannen een centrale rol. Maar de koppeling tussen geweld en mannelijkheid heeft niet alleen een  

Geweld speelt een 

ontwrichtende rol in het 

leven van kinderen, vrouwen 

en mannen zelf 

 

De meeste plegers van 

geweld zijn mannen, maar 

de meeste mannen zijn geen 

geweldsplegers 
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een impact op het gebruik van geweld (als man hoor ik geweld te gebruiken) maar ook op het 

ondergaan van geweld (een man laat zich niet slaan) en het vragen van hulp (ik kan geen hulp vragen 

omdat ik als man geen geweld hoor te ervaren) of ondersteuning (als man moet ik het niet erg vinden 

dat ik geweld gebruik, dus mag ik geen ondersteuning vragen om hier mee te leren stoppen).  

 

De huidige link tussen mannelijkheid en geweld zouden we dan ook ter discussie moeten stellen en 

positieve invullingen van mannelijkheid moeten bevorderen. Het betrekken van mannen en jongens 

bij het beëindigen van geweld tegen vrouwen en tussen mannen onderling en het bevragen en 

bekritiseren van gewelddadige invullingen van mannelijkheid, kan bijdragen aan het verminderen van 

de prevalentie van geweld daarmee aan een veiligere en gezondere samenleving.  

 

 

De cijfers 

 Mannen gebruiken overmatig geweld tegen vrouwen, kinderen en tegen elkaar. Uit 

politieregistraties komt naar voren dat mannen vaker bij ernstigere vormen van geweld 

betrokken dan vrouwen. Zo is 17,5 procent van alle verdachten die zijn geregistreerd vrouw, 

van de stelselmatige geweldplegers is echter maar 6 procent vrouw, terwijl 15 procent van de 

incidentele geweldplegers vrouw is. In alle vormen van geweld zijn mannen als verdachten 

oververtegenwoordigd (Leest, 2013). 

 

 Uit de politieregistratie van de afgelopen jaren blijkt dat 90% van de verdachten van huiselijk 

geweld een man is; bij driekwart van de incidenten is het slachtoffer een vrouw. Ongeveer 

twee derde van de incidenten betreft (ex) partnergeweld. Ook bij kinderen zijn meisjes vaker 

slachtoffer dan jongens (Steketee, e.a., 2016). 

 

 In Nederland zijn jaarlijks naar schatting 118.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling, 

verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners (Steketee, e.a., 2016; 

www.nji.nl). 

 

 Geweld tegen vrouwen is epidemisch. Bijna de helft (45%) van de volwassen Nederlandse 

vrouwen heeft in haar leven te maken met fysiek of seksueel geweld. Negen op de tien (91%) 

plegers van fysiek of seksueel geweld tegen vrouwen is man. (Römkens, e.a., 2014) 

 Een kwart (25%) van de Nederlandse vrouwen is slachtoffer van fysiek of seksueel geweld 

gepleegd door een partner of ex-partner. Plegers van het partnergeweld zijn vaker mannen 

dan vrouwen. Bij geweld door partners of ex-partners zijn dit vrijwel altijd mannen. Het aantal 

vrouwelijke plegers van (ex-)partnergeweld in het EU-onderzoek is verwaarloosbaar klein 

(Römkens, e.a.,2014).  

 

 Bij geweld door anderen dan (ex-)partners meldt ruim driekwart (77%) van de Nederlandse 

vrouwen dat de pleger een man was. Een op de zes (16%) Nederlandse vrouwen rapporteert 

over een vrouwelijke pleger. In de overige gevallen betreft het zowel mannelijke als  
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vrouwelijke pleger(s), of is de sekse van de pleger niet bekend (FRA, 2014; Römkens, e.a., 

2014). 

 

 Mannen gebruiken ook overmatig geweld tegen elkaar, vooral buitenshuis. De verdachten van 

publiek geweld zijn voor het overgrote deel, namelijk 85%, man. Ook de slachtoffers van 

publiek geweld zijn voornamelijk mannen. Bij ongeveer 7 op de 10 incidenten zijn enkel 

mannen betrokken. (Lünneman & Bruinsma, 2005). 

 

 Sinds 2008 is er een convenant, destijds opgesteld door staatssecretaris Bussemaker, dat de 

opvang van mannen als slachtoffer van huiselijk geweld regelt. In dat convenant staat dat er 

in elk  van de vier grote steden min. 10 plekken voor mannen die ernstig bedreigd worden en 

zich niet meer veilig voelen in hun omgeving (www.huiselijkgeweld.nl).  

 

Meer lezen? 

 
Wilt u meer lezen over mannenemancipatie? Emancipator heeft een handelingsperspectief 

ontwikkeld met achtergrondinformatie over mannenemancipatie en de thema’s: Arbeid & Zorg, 

Geweld & Veiligheid, Seksualiteit en Seksuele Diversiteit. Kijk op de website www.emancipator.nl  

voor meer factsheets, infographics en informatie over experts en projecten op het thema Geweld & 

Veiligheid. 
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