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MANIFEST STOP GEWELD TEGEN
VROUWEN

werkgroep Stop geweld tegen vrouwen. Gedurende

Dit is het Manifest van de werkgroep Stop geweld

we geweld tegen vrouwen moeten aanpakken. Op

tegen vrouwen. Hierin spreken de leden van de

basis hiervan heeft de werkgroep hun commitment

werkgroep hun betrokkenheid en commitment uit

opgesteld in dit manifest.

een jaar verkende de werkgroep op welke manieren

om geweld tegen vrouwen in Rotterdam te stoppen.
Elk op hun eigen manier, op hun eigen terrein en

Geweld tegen vrouwen is onacceptabel. Vrouwen

meer in samenwerking met elkaar. De organisaties

moeten zich in Rotterdam vanzelfsprekend veilig

en burgers die deel uitmaken van de werkgroep

voelen en weten dat er hulp is als zij dat nodig

willen gezamenlijk de voedingsbodem wegnemen

hebben. Daar zijn we nog niet. De verhalen van

voor geweld tegen vrouwen. Door bijvoorbeeld te

vrouwen die als gevolg van geweld lijden en zelfs

werken aan de positie van vrouwen én mannen,

vermoord worden, zijn helaas nog steeds actueel

door het voeren van het gesprek hierover in de

en urgent. We pakken dit alleen aan als we gezamen

stad, door meer te luisteren naar vrouwen die met

lijk een vuist maken en onze krachten bundelen.

geweld te maken hebben en te doen wat zij nodig
hebben. Zij willen gezamenlijk duidelijk blijven
maken dat geweld niet gewoon is. En dat het
geweld tegen vrouwen moet stoppen.

ONTSTAAN WERKGROEP STOP
GEWELD TEGEN VROUWEN
In 2018 schrok Rotterdam op door de gewelddadige
dood van drie jonge vrouwen. Drie verschillende,
trieste verhalen. Indrukwekkend en hartverwarmend
was de stille tocht eind december 2018 ter nage
dachtenis van deze vrouwen en andere vrouwen
die door huiselijk geweld en stalking om het leven
kwamen. Maatschappelijke organisaties namen het
initiatief voor deze tocht. Betrokken Rotterdammers,
professionals, raadsleden en leden van het college
waren aanwezig en toonden hun medeleven aan de
families. Velen kwamen met ideeën om meer te
doen tegen geweld tegen vrouwen, anderen boden
hun hulp aan om hieraan bij te dragen. Zo startte de
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VOORWOORD
In Rotterdam moet iedere vrouw zich veilig voelen.

verhalen gedeeld van nabestaanden en ervarings

Jammer genoeg is dat nog niet zo. Alleen samen

deskundigen. Het belang van ervaringsdeskundigen

kunnen wij geweld tegen vrouwen een halt toe

werd duidelijk. Hun kennis en kunde willen we

roepen. De manier waarop organisaties samen

beter inzetten. De gemeente richt daarom een

werken bij meldingen of vermoedens rond geweld

comité op om ervaringsdeskundigen, nabestaanden

is daarbij cruciaal. Maar ook de preventie in een

en ex-plegers te betrekken bij nieuw beleid. Ook

vroeg stadium en de sociale norm in Rotterdam rond

hebben de deelnemende en betrokken organisaties

de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen en

door hun open en eerlijke reflecties op deze pijnlijke

het afkeuren van geweld, speelt een essentiële rol.

casuïstiek meer begrip voor elkaars werk en inzet
gekregen. We zetten daarom de expertmeetings

Geweld begint vaak met woorden. Het gebruik van

voort. Dit zorgt voor een betere samenwerking om

de verkeerde woorden is al gevaarlijk. Als mensen

slachtoffers te voorkomen.

gaan praten over meiden en vrouwen alsof het
gebruiksvoorwerpen zijn, gaat het mis. Een uit

Daarnaast gingen leden van de werkgroep in

spraak als ‘dat is een lekker ding’, is fout op allerlei

gesprek met Rotterdammers aan 50 dialoogtafels.

manieren. Laat ‘stoere mannenpraat’ en smerige

Aan de tafels werd verdriet gedeeld en droegen

taal dus nooit ‘gewoon’ gebeuren, maar reageer.

Rotterdammers ideeën aan om huiselijk geweld te

Kom op voor anderen, of voor jezelf. Vraag bijvoor

voorkomen. De dialoogtafels bleken een plek waar

beeld eens hoe zij het zouden vinden als iemand zo

slachtoffers van huiselijk geweld voor het eerst

sprak over hun zusje, of hun eigen dochter?

hun verhaal durfden te vertellen, op zoek naar
erkenning en hulp.

Geweld tegen vrouwen is een mannenprobleem,
want daders zijn in de regel mannen. En daarmee

Om te komen tot gelijkwaardigheid van mannen en

zijn zij ook essentieel bij de preventie. We moeten

vrouwen, om mannen te emanciperen en vrouwen in

jongens en mannen daarom wijzen op de gelijk

hun kracht te zetten, moeten we alle Rotterdammers

waardigheid van mannen en vrouwen, bijvoorbeeld

bereiken. Dus we gaan huis-aan-huis informatie

door regelmatig gezonde ‘mannelijkheidsnormen’

rondes gebruiken, social media inzetten en een

te bespreken.

routekaart maken met informatie voor Rotterdam
mers die met deze problematiek te maken hebben.

In onze werkgroep ‘Stop geweld tegen vrouwen’ is

Het interactieve lespakket VrijHeden krijgt een

veel gesproken over preventie. Ook bij expert

centrale rol op Rotterdamse scholen. En uiteraard

meetings en aan de Dialoogtafels. Alle deelnemers

zetten wij onze aanpak rond Seksuele Straat

hadden daar een rol: als hulpverlener, ouder, als

intimidatie voort. Laten we met zijn allen gewoon

medestudent of simpelweg als stadsgenoot. Tijdens

doen in Rotterdam. Want meiden en vrouwen

de expertmeetings zijn indrukwekkende en droevige

moeten zich overal veilig kunnen voelen.
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Judith Bokhove

wethouder Mobiliteit, Jeugd & Taal
gemeente Rotterdam

Bert Wijbenga

wethouder Handhaving, Buitenruimte, Integratie en
Samenleven & locoburgemeester - gemeente Rotterdam
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DE WERKGROEP
‘STOP GEWELD
TEGEN VROUWEN’
Elke vrouw in Rotterdam die met geweld te
maken krijgt, is er een teveel. De werkgroep

DIT DEED DE
WERKGROEP
IN 2019
EEN OVERZICHT
VAN ACTIVITEITEN

‘Stop geweld tegen vrouwen’ gaat hierover het
maatschappelijk debat aan. Met mannen, vrouwen
en organisaties. Geweld tegen vrouwen is niet
acceptabel en moet gewoon stoppen.
De werkgroep wil dat er meer bewustzijn ontstaat
over de omvang en de ernst van het probleem.
Daarnaast dat de aanpak van geweld. tegen
vrouwen – oftewel de handhaving, preventie en
zorg- en hulpverlening – effectiever wordt.
De werkgroep ‘Stop geweld tegen vrouwen’
bestaat uit:

De werkgroep kwam meerdere keren bij
elkaar. In deze bijeenkomsten bespra
ken, bepaalden en deelden de leden van
de werkgroep wat ieders inzet is op het
voorkomen en bestrijden van geweld
tegen vrouwen. Ter ondersteuning
van hun inzet voor ‘Stop geweld tegen
vrouwen’ is een beeldmerk ontwikkeld.
Dit beeldmerk is onder andere gebruikt
voor promotiemateriaal, zoals tassen,
pennen en blocnotes. Dit materiaal is en
wordt verspreid tijdens bijeenkomsten.

Judith Bokhove (wethouder Mobiliteit,
Jeugd en Taal, en voorzitter van de werkgroep),
Bert Wijbenga (wethouder Handhaving,
Buitenruimte, Integratie en Samenleven),

EXPERTMEETINGS

Patricia Ooms (Dona Daria), Sigrun Scheve

Tijdens een aantal expertmeetings die de

(RADAR), Mohamed Bouimj (SPIOR), Fadua el

werkgroep ‘Stop geweld tegen vrouwen’ orga

Bouazzaoui (Stichting Voorlichters Gezondheid),

niseerde, deelden slachtoffers en nabestaanden

Gerrian Nijhof (Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond),

van slachtoffers hun ervaring met de leden van

Caja Schuurman (Zonta Rotterdam), Jens van Tricht

de werkgroep. Daarnaast schetsten professionals

(Emanicipator), Gilliard Gil Soares Rodrigues

van Veilig Thuis, politie en wijkteams de dilemma’s

(broer van Graciëla Gomes Rodrigues, die vermoord

uit hun praktijk.

werd door haar ex-partner), Anja de Bruin
(politie Rotterdam), Tanya Hoogwerf (Leefbaar

In aanvulling hierop organiseerden Politie Rotter

Rotterdam), Jimmy Smet (GroenLinks Rotterdam),

dam en Veilig Thuis gezamenlijk een zogenoemde

Nadia Arsieni (D66 Rotterdam), Kees Zeebregts

Arena-bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst

(Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond)

vertelden ervaringsdeskundigen hun verhaal,

Reinier van Loon en Ingeborg Westman-Jansen

waarop professionals van politie en Veilig Thuis

(Openbaar Ministerie).

reageerden en reflecteerden.
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DIALOOGTAFELS

VOORLICHTING

Dona Daria, SPIOR, RADAR en Emancipator

Stichting Voorlichters Gezondheid besteedde

organiseerden samen vijftig Dialoogtafels in de

– en besteedt nog altijd – aandacht aan het thema

stad. Tijdens deze bijeenkomsten spraken groepen

‘geweld tegen vrouwen’ in hun voorlichtings

Rotterdammers over de omvang van het probleem

activiteiten. Zij delen het promotiemateriaal van de

van geweld tegen vrouwen. Ook aan bod kwamen

werkgroep ‘Stop geweld tegen vrouwen’ bijvoor

persoonlijke ervaringen en wat

beeld uit aan de deelnemers van hun taal- en

inwoners van Rotterdam en

empowermentlessen.

organisaties kunnen doen om het
probleem aan te pakken.

EMPOWERMENTWEEKEND
RADAR en Emancipator organiseerden een
empowermentweekend voor jongens en meisjes
over het thema ‘omgaan met grensoverschrijdend
en intimiderend gedrag’.

INTERNATIONALE DAG TEGEN
GEWELD TEGEN VROUWEN
Op 24 november 2019 organiseerden Zonta Club

DIALOOG DINER

Rotterdam en Zonta Rotterdam een tweedehands

Op 25 november is het de Internationale Dag tegen

tassenverkoop aan de Maas. De gehele opbrengst

geweld tegen vrouwen. Ter ere van die dag is afge

ging naar Stichting Fier. Verder deelde Zonta op

lopen jaar een groots dialoogdiner georganiseerd.

25 november 2019 oranje rozen uit aan mannen

Een indrukwekkende en emotionele bijeenkomst

en vrouwen in het centrum van Rotterdam. Om

waarbij meer dan 150 verschillende professio

zo, net als voorgaande jaren, aandacht te vragen

nals, organisaties en Rotterdammers het gesprek

voor Orange Day en het geweld tegen vrouwen.

voerden over wat er nodig is om het geweld tegen

Daarnaast zorgde Zonta ervoor dat de Erasmusbrug

vrouwen te stoppen.

op 25 november oranje kleurde.
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OPBRENGST VAN DE WERKGROEP
‘STOP GEWELD TEGEN VROUWEN’
Tijdens de bijeenkomsten van de werkgroep werd het probleem van geweld tegen
vrouwen vanuit veel verschillende kanten bekeken. Aanwezigen droegen suggesties,
oplossingen en verbeterpunten aan. Hieronder een selectie van deze bijdragen.
MAATSCHAPPELIJK DEBAT

behoefte aan hebben. Bij de bijeenkomsten bleek

Geweld tegen vrouwen is een onderwerp dat leeft:

bijvoorbeeld dat zij een goed en uitgebreid gesprek

in de stad is veel animo om het gesprek over dit

willen als zij zich melden bij politie of hulpverlening.

onderwerp te voeren. Het advies: zet de dialoog

Gehoord worden is heel belangrijk. De vraag is hoe

tafels voort in 2020. De uitdaging is om ook andere

dit nu in het proces is georganiseerd.

partners en andere doelgroepen, zoals jongeren,
bij de dialoogtafels te betrekken. Zo kan met hen
besproken worden hoe zij mannelijkheid en

LAAGDREMPELIGE HULP

vrouwelijkheid zien, en hoe zij denken dat mannen

Het is belangrijk dat slachtoffers en hun familie zich

en vrouwen met elkaar moeten omgaan. Bij de

niet alleen voelen staan. Er is behoefte aan onder

dialoogtafels kwamen urgente problemen bij

steuning dichtbij. Uit de verhalen van slachtoffers

vrouwen naar boven. Hulpverleners zouden dan ook

en hun familie blijkt dat zij de stap naar politie en/

aanwezig moeten zijn bij de bijeenkomsten.

of hulpverlening lastig vinden. Ze hebben onvol
doende vertrouwen dat ze daar geholpen worden,
of de drempel is te hoog. Ze gaan liever naar een

ERVARINGSDESKUNDIGEN

buurvrouw of een vriendin. Er is behoefte aan laag

Organisaties kunnen veel leren van de ervaringen

drempelige hulp: in de wijk en op kleine schaal.

van slachtoffers en hun familie. Bijvoorbeeld over
de impact die geweld heeft op een vrouw, haar kin
deren en haar omgeving. Het horen en het invoelen

VEILIG

van de ervaringen heeft directe invloed op hoe

Als slachtoffers zich hebben gemeld bij politie en/

professionals in het vervolg vrouwen behandelen

of hulpverlening is het belangrijk dat gezorgd

die met geweld te maken hebben. Verder kunnen

wordt voor een veilige omgeving. Voldoende (tij

organisaties actief ervaringsdeskundigen inzetten

delijke) woningen waar slachtoffers en eventueel

in het proces van hulpverlening, bijvoorbeeld bij

kinderen veilig aan de toekomst kunnen werken,

het doen van aangifte. Een ervaringsdeskundige

zijn dus noodzakelijk. Verder moet handhaving niet

begrijpt hoe het voelt om dit mee te maken en kan

alleen gericht zijn op de pleger (met bijvoorbeeld

slachtoffers steunen. Organisaties kunnen met er

het opleggen van een gedragsaanwijzing, gebieds-

varingsdeskundigen onderzoeken hoe slachtoffers

of contactverbod), maar ook op de veiligheid van

de gang door ‘het systeem’ ervaren en waar zij

het slachtoffer.
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PREVENTIE EN VOORLICHTING

PLEGERS

Bij geweld tegen vrouwen op straat (straatin

Er is ook aandacht nodig voor de plegers. Organi

timidatie) is, naast handhaving, meer focus op

seer bijvoorbeeld gesprekken met hen. En vergeet

preventie en voorlichting nodig. Straatintimidatie

niet dat een pleger ook slachtoffer kan zijn. De sa

moet beter herkenbaar worden en er is behoefte

menwerking met de (informele) netwerken van de

aan voorlichting over het handelingsperspectief.

dader/pleger kan beter, door bijvoorbeeld sleutel

Niet alleen voor handhavers, maar bijvoorbeeld ook

figuren in te zetten. Verder: ga op zoek naar andere

voor jongerenwerkers en onderwijzers.

manieren om gedrag van stalkers te corrigeren.

VERANDERING IN DENKEN

COMMUNICATIE

Professionals in de hulpverlening geven aan dat ze

Huiselijk geweld is een High Impact Crime (HIC).

soms machteloos staan. Zij doen hun uiterste best

Geef het de aandacht die hoort bij de ernst van

om slachtoffers op een goede manier te helpen,

het delict. Vergroot de bewustwording dat geweld

maar soms lukt dat niet. Dit betekent niet dat de

tegen vrouwen moet stoppen met bijvoorbeeld een

hulpverlening heeft ‘gefaald’, maar dat het moeilijk

publiekscampagne.

is om patronen te doorbreken. En dat het moeilijk is
om bepaalde keuzes te maken.

Zorg verder voor een goed overzicht van alle
initiatieven, projecten, beleid en instrumenten om

In het debat dat is gevoerd naar aanleiding van

geweld tegen vrouwen tegen te gaan en vrouwen

sommige incidenten wordt weinig stil gestaan bij

bij te staan. Dan werken organisaties niet meer langs

het verdriet van de hulpverleners. Vaak gaat het

elkaar heen en is het voor (potentiële) slachtoffers,

over wat er in de hulpverlening is misgegaan. Er is

hun netwerk en professionals duidelijk wie wat

ook erkenning van de inzet, pijn, machteloosheid en

doet. Ontwikkel en verspreid hiervoor een zoge

teleurstelling van hulpverleners nodig.

noemde routekaart.

MANNEN

SAMENWERKING ORGANISATIES

Betrek jongens en mannen bij het voorkomen van

De samenwerking tussen organisaties die zich be

geweld. Blijf benoemen dat geweld een mannen

zighouden met huiselijk geweld en stalking wordt

probleem is en benader het ook zo in het beleid.

vaak genoemd als aandachtspunt. Organisaties

Preventie door ‘mannelijkheidsnormen’ te bespre

moeten meer samenwerken in plaats van op hun ei

ken is nodig.

gen terrein te blijven. Bijvoorbeeld door gezamen
lijk een systeem op te zetten en aan beeldvorming
te werken.
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Patricia Ooms
directeur – Dona Daria -

Stop geweld tegen vrouwen is voor ons belangrijk, omdat vrouwen zich overal veilig moeten kunnen voelen.
Dona Daria, centrum voor emancipatie, participatie en sociale inclusie, zet zich dagelijks in om het geweld
tegen vrouwen te stoppen. We zetten ons hiervoor in omdat één op de drie vrouwen te maken heeft met
geweld door mannen in huis of op straat. Het is een diepgeworteld maatschappelijk probleem. We moeten
als samenleving erkennen dat we een probleem hebben. Geweld tegen vrouwen is een probleem dat niet
alleen samenhangt met schadelijke traditionele praktijken, eerwraak en andere cultuurgebonden perspec
tieven op vrouwen en vrouwelijkheid zoals vaak gedacht en benoemd wordt. Gezinsdrama’s, verkrachting,
stalking, misbruik en andere vormen van geweld tegen vrouwen vinden in alle lagen, rangen en standen van
onze samenleving plaats.
Binnen ons systeem en onze cultuur worden vrouwen nog altijd als minderwaardig gezien. De oplossing
voor geweld tegen vrouwen ligt dichtbij. Mannen en vrouwen moeten het zwijgen onderling doorbreken
als het gaat om pesterijen, kleedkamerpraat, de verheerlijking van verkrachting en fysiek geweld tegen
vrouwen. Mannen zijn een deel van de oplossing om geweld tegen vrouwen te stoppen. De werkgroep
‘Stop geweld tegen vrouwen’ heeft ons een breed draagvlak opgeleverd van verschillende groepen mensen
om geweld tegen vrouwen te stoppen. We zullen deze groepen mensen betrekken bij onze activiteiten op
dit onderwerp.
We committeren ons op de volgende inzet:
• dialoogtafels voeren;
• mannennetwerk stop geweld tegen vrouwen opzetten en ondersteunen;
• publicatieaanbevelingen aan de hand van narratieve verhalen;
• project ‘Straatintimidatie’, in samenwerking met Fairspace;
• sociale media inzetten.
Naast bovengenoemde activiteiten hebben wij diverse workshops en trainingen. Deze zijn gericht op
het versterken van sociale en mentale weerbaarheid (zelfbeschikking), geweldloos communiceren, het
bevorderen van economische zelfstandigheid, genderdiversiteit en het bevorderen van gelijke posities.
Daar waar nodig organiseren wij stille tochten of demonstraties, agenderen we het onderwerp ‘stop
geweld tegen vrouwen’ en onderschrijven wij het verdrag van Istanbul.
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Sigrun Scheve
teamleider preventie - RADAR
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Geweld tegen vrouwen is onacceptabel. Geweld tegen vrouwen is een ernstige schending van funda
mentele mensenrechten en het gelijkheidsbeginsel, net als ongelijke behandeling en discriminatie van
vrouwen. RADAR bestrijdt discriminatie van vrouwen op alle maatschappelijke terreinen, ontwikkelt pro
jecten en trainingen voor empowerment en preventie, en werkt met de Rotterdamse veiligheidsalliantie
‘Natuurlijk Samen’ aan verbetering van (vroeg)signalering en ketenaanpak.
In december 2018 waren RADAR en expertisecentrum IDEM, samen met Dona Daria, Emancipator en
SPIOR, initiatiefnemers van de stille tocht tegen geweld tegen vrouwen. Honderden mensen liepen mee
door de straten van Rotterdam. In 2019 is de samenwerking voortgezet. Dit heeft geleid tot het dialoog
project waarbij vijftig dialogen in de stad zijn georganiseerd om het thema uit de taboesfeer te halen en te
zoeken naar oplossingen.
Door deelname aan de werkgroep is meer inzicht verkregen in de impact van geweld op slachtoffers en de
mogelijke rol van ervaringsdeskundigen bij de aanpak van geweld tegen vrouwen. De samenwerking met
andere organisaties is door de werkgroep uitgebouwd en versterkt.
RADAR kijkt in overleg met de gemeente en samenwerkende organisaties naar mogelijkheden
om de in 2019 ontwikkelde en geteste training ‘Stop de macho’ voor professionals naar meer
organisaties uit te rollen. Daarnaast worden videoverslagen van de empowermenttraining
‘Stop straatintimidatie’ beschikbaar gesteld voor jongerenwerk en onderwijs. Deze training
heeft RADAR samen met Emancipator in opdracht van de gemeente in november 2019 uit
gevoerd. Er wordt bekeken of een vervolg zinvol en mogelijk is.
In het mbo-onderwijsproject ‘Hot Topics’ en in onze lesprogramma’s en trainingen voor het voortgezet 
onderwijs wordt de komende jaren structureel stilgestaan bij genderdiversiteit en omgaan met
intimiderend gedrag tegen vrouwen en meisjes. Op die manier hopen we toxische mannelijkheid in de
toekomst te voorkomen.
Tegengaan van geweld tegen vrouwen en LHBTIQ+’ers blijft een aandachtspunt van de veiligheidsalliantie
‘Natuurlijk Samen’. Verder blijven we samenwerken met de initiatiefgroep van de stille tocht en organiseren
we in het eerste half jaar een symposium om mannenemancipatie op de kaart te zetten.
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SPIOR zet zich in om het geweld tegen vrouwen te stoppen. SPIOR vindt het een zorgwekkende ontwik
keling dat 33,3% van de vrouwen te maken heeft met geweld door mannen in huis en/of op straat. Het is
een diepgeworteld probleem met de aanname dat mannen gezag hebben en de overtuiging hebben dat
zij vrouwen mogen corrigeren voor ‘slecht’ gedrag. We mogen niet accepteren dat de vrouw zelfs bij haar
thuis niet veilig is!
SPIOR erkent dat er een groot probleem is. Daarom is het voor ons vanzelfsprekend, en zelfs een plicht, om
het geweld tegen vrouwen een halt toe te roepen. Het gevoel van veiligheid is een basisbehoefte.
Deelname aan de werkgroep gaf de bewustwording dat het doorbreken van het taboe – het doorbreken
van het zwijgen – bijdraagt aan een mogelijke oplossing. Dit kan door de dialoog met elkaar aan te gaan.
Met onderwerpen, invalshoeken en opbrengsten als:
• inzichten en voorbeelden uit de praktijk;
• een breed draagvlak om geweld tegen te gaan;
• signalering en doorverwijzing;
• mannen zijn een deel van het probleem;
• deelnemers (m/v) aan de dialoogtafels willen meehelpen dit probleem op te lossen.
We committeren ons op de volgende inzet:
• dialoogtafels voortzetten: er is veel behoefte aan dialogen in de stad;
• specifieke dialogen voeren met mannen en jongens (mannenemancipatie);
• verdieping als vervolgstap voor diegenen die aan de dialoogtafels mee hebben gedaan;
• training van vertrouwenspersonen;
• per wijk een team van vertrouwenspersonen opzetten;
• uitwisseling van ervaringen en deskundigheidbevordering
(twee keer in het jaar op stedelijk niveau);
• filmpjes maken en op social media publiceren.
 Een professionele en cultuursensitieve aanpak is onze plicht!
Naast bovengenoemde activiteiten trainen wij imams om tijdens het vrijdagsgebed het onderwerp geweld
tegen vrouwen aan de orde te stellen. En geven we trainingen weerbaarheid en empowerment voor
vrouwen en mannen, waarin ze leren communiceren zonder geweld. Verder houdt SPIOR dit onderwerp
bespreekbaar, ook tijdens de bijeenkomsten die niet gaan over het geweld tegen vrouwen.
Samen met andere partners, zoals Dona Daria, Emancipator, RADAR, SKIN, Samen010, Maraprojecten en
politie, zetten we in op:
• opzetten van een helpdesk binnen de moskeeën en migrantenkerk e.d.;
• laagdrempelige verwijzing naar professionele hulpverlening (snelle hulp van de slachtoffers is noodzakelijk);
• afstemming en samenwerking tussen professionals.
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Mohamed Bouimj
directeur - SPIOR
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Fadua el Bouazzaoui

coördinator - Stichting Voorlichters Gezondheid
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Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben veel invloed op de gezondheid en kwaliteit van leven. On
geveer vijf tot acht procent van de vrouwen wordt tijdens haar zwangerschap mishandeld. Dit is schadelijk
voor de zwangere vrouw én het ongeboren kind. Een kind loopt niet alleen een verhoogde kans op fysieke
schade, groeivertraging en/of vroeggeboorte, maar hij/zij loopt ook het risico om later zelf mishandeld of
verwaarloosd te worden. Als Voorlichters Gezondheid kaarten we daarom niet alleen het belang van goede
voeding en de risico’s van roken aan, maar proberen we ook huiselijk geweld bespreekbaar te maken.
Wat uit onze werkzaamheden heel duidelijk naar voren komt: huiselijk geweld kent geen kleur en cultuur
en moet preventief worden aangepakt. Vrouwen zijn immers ook onze moeders. Als geweld tegen vrouwen
wordt gestopt, kunnen de toekomstige generaties veel gezonder opgroeien.
Deelname aan de werkgroep leverde voor ons verbindingen en mogelijke samenwerkingen voor in de toe
komst op. Zodat wij, met elkaar, preventief aan het werk kunnen. Door de ervaringsverhalen weten we nu
dat we meer moeten openstaan voor hulp aan plegers. Daarom willen we ook meer activiteiten organiseren
voor jongeren en mannen.
Naar aanleiding van de werkgroep ontwikkelen we momenteel drie workshops:
• Workshops voor jongeren: ‘Een echte man met ballen is?’
• Workshops voor vaders en moeders: ‘Communiceren met mijn kind over huiselijk geweld’
• Workshops voor vrouwen: ‘Hoe zie jij (women)empowerment eigenlijk zelf?’
Verder zien we als organisatie dat er jaarlijks zo’n zes- tot zevenhonderd nieuwe gezinsmi
granten in Rotterdam komen wonen. In bijeenkomsten voor deze nieuwe inwoners schenken
wij samen met samenwerkende partijen aandacht aan huiselijk geweld, de weg naar eventuele
hulp en rechten van de vrouw en kinderen.
Bovendien verzorgen we kosteloos trainingen voor professionals in het kader van empowerment van
vrouwen. En we schenken aandacht aan hoe om te gaan met slachtoffers die geen hulp willen uit angst
voor meer problemen en geweld.
In verschillende trainingen en in nascholing voor zorgverleners, zoals huisartsen, hun praktijkonder
steuners en zorgverleners in de tweede lijn, besteden we aandacht aan huiselijk geweld.
Tot slot beginnen we dit jaar een pilot met nieuwe themabijeenkomsten in Rotterdam-Zuid. Tijdens deze
bijeenkomsten gaan we in gesprek met vrouwen en jongeren die in kwetsbare situaties zitten. Voor deze
pilot ontwikkelden we verschillende voorlichtingsmethodieken.
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Jens van Tricht

directeur-bestuurder - Emancipator
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Emancipator zet zich in om mannenemancipatie te bevorderen. Mannen moeten bijdragen aan vrouwen
emancipatie en hierin is nog een wereld te winnen. Geweld is tegelijkertijd de belangrijkste uitdrukking
van ongelijkheid én een van de belangrijkste oorzaken van ongelijkheid.
Deelname aan de werkgroep heeft ons contact verstevigd met Dona Daria, RADAR en SPIOR – de partners
waarmee we eind 2018 de stille tocht voor slachtoffers van geweld tegen vrouwen organiseerden. De
werkgroep heeft ons ook gesteund in de overtuiging dat het belangrijk is om zowel heel goed te zorgen
voor vrouwen die met geweld te maken (kunnen) krijgen, als om structureel te kijken naar de rol van
mannen en mannelijkheid bij het vóórkomen en voorkómen van geweld tegen vrouwen.
Emancipator maakt jongens en mannen deel van de oplossing voor uiteenlopende maatschap
pelijke- en emancipatievraagstukken. We betrekken jongens en mannen bij het voorkomen
van geweld en laten zien dat mannelijk geweld geen vanzelfsprekendheid is. Om geweld tegen
vrouwen te beëindigen moeten we ons met de oorzaken en veroorzakers bezig gaan houden.
Veruit de meeste plegers van geweld zijn mannen, en problematische opvattingen over manne
lijkheid en geweld spelen hierbij een belangrijke rol. Door mannelijkheid te bevragen ontstaat
er ruimte voor mannen om meer mens te zijn, meer zorgzaam en minder gewelddadig. Zo wordt
emancipatie ook deel van de oplossing voor allerlei problemen in de levens van jongens en
mannen zelf.
Emancipator ontwikkelt met tientallen partnerorganisaties een Deltaplan om jongens en
mannen te betrekken bij het voorkomen van geweld. Verder ontwikkelt Emancipator een
MenCare-alliantie om zorgzame mannelijkheid te bevorderen. We mobiliseren, verbinden,
trainen en ondersteunen mannen, vrouwen en organisaties in en buiten Nederland om jongens
en mannen te betrekken bij het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Tientallen mannen
hebben een bijdrage geleverd aan onze blogmarathon, en nog eens tientallen mannen zijn als
ambassadeur zichtbaar en zetten zich in om geweld tegen vrouwen te voorkomen.
Onze peer educators hebben al duizenden jongeren bereikt met IMAGINE-workshops (Inspiring Male
Action On Gender Equality In Europe) in het onderwijs en jongerenwerk, en duizenden mannen hebben
zich in onze White Ribbon Campagne uitgesproken tegen geweld tegen vrouwen. We hebben een toolkit
voor professionals en organisaties die met jongens en jonge mannen (14-28 jaar) willen werken aan het
voorkomen van geweld, we ontwikkelen een toolkit voor jongens (8-14 jaar), en we ontwikkelen een werk
boek voor professionals in en om het onderwijs.
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Gilliard Gil Soares Rodrigues
betrokken burger en voorzitter Stichting Justice By Graci i.o.

Voor mij is het stoppen van geweld tegen vrouwen, maar vooral het stoppen van geweld tegen iedereen,
uitermate belangrijk in het klimaat van onze maatschappij anno 2020. De berichten over moord op part
ners, kinderen en anderen zijn er te veel om niet aangepakt te worden. Als nabestaande van de vermoorde
Graciëlla Gomes Rodrigues, hoopte ik na 2017 geen soortgelijke berichten te lezen in de kranten. Helaas
blijkt dit een utopische gedachte te zijn.
Mijn deelname aan de werkgroep als betrokken burger heeft voor mij een deur geopend naar het begrijpen
van de oorzaken in het geweld tegen vrouwen, en de gemeentelijke organen die zich hierom bekommeren.
Samen vormen de contacten die ik heb gelegd door deze werkgroep een nieuw netwerk die mij, en vooral
mijn stichting i.o., zal bijstaan bij het realiseren van mijn ideaal: een samenleving waarin we veilig zijn en
toekomen aan zelfontplooiing.
Voor de komende jaren wil ik me inzetten voor het bestrijden van geweld in de samenleving.
Specifieker wil ik me, middels de nog op te richten Stichting Justice by Graci, inzetten voor
de emancipatie van de man. Vaak zijn de mannen de daders in dit soort delicten. Het geven
van aandacht aan de man, in plaats van het afzonderen van de man, kan zorgen voor een
daling in deze vorm van geweld. Mannen moeten leren dat zij ook emoties en gevoelens
hebben die ertoe doen en dat het uiten ervan er niet toe leidt dat ze ‘minder man’ zijn.
Naast het punt van emancipatie, wil ik doorgaan met het delen van mijn verhaal en ervaring om onze
samenleving bewust te maken van het probleem. Ten slotte wil ik met de stichting een aanspreekpunt zijn
voor iedereen die te maken heeft met deze vorm van geweld, met oog op een doorverwijzing naar de juiste
hulp(instantie).
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Zonta is een internationale serviceclub voor vrouwen, opgericht in 1919. Zonta wil bijdragen aan een
wereld waarin mensenrechten en fundamentele vrijheden zijn verzekerd voor alle vrouwen. Daar hoort
bij dat vrouwen zich veilig voelen en veilig zijn. Vrouwenrechten zijn mensenrechten.
Wij zijn ieder jaar extra actief op 25 november, de Internationale Dag tegen geweld tegen vrouwen. Net als
in de tien dagen erna, wanneer er wereldwijd aandacht wordt gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Dit
doen wij met de campagne ‘Zonta says No’. Wij stimuleren acties tegen geweld tegen vrouwen en leveren
(financiële) steun aan organisaties en initiatieven die strijden tegen geweld tegen vrouwen.
Dankzij onze deelname aan de werkgroep hebben wij een beter beeld van alle organisaties in Rotterdam
die zich inzetten voor vrouwen, vrouwenrechten en de positie van vrouwen. Het stimuleert ons om nog
breder contact te leggen met organisaties die dezelfde doelen nastreven als Zonta. In het onderzoeken
van de problemen die er in Rotterdam zijn op het gebied van geweld tegen vrouwen, kregen we ook een
beter beeld van alle initiatieven die er bestaan in de samenwerking tussen politie, justitie en hulpverlening.
Tegelijkertijd werden grenzen en tekortkomingen duidelijker.
Zonta zet zich ook de komende jaren in om geweld tegen vrouwen te bestrijden. Elk jaar
informeren wij ons over de stand van zaken en besluiten daarop welke acties zinvol en haal
baar zijn. Hiervoor zoeken we de samenwerking op met andere organisaties die hetzelfde
nastreven. Om extra aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen, spannen wij ons in om
elk jaar op 25 november niet alleen de Erasmusbrug, maar ook de Euromast en de Hofplein
vijver oranje te verlichten. Die kleur staat voor de Internationale Dag tegen geweld tegen
vrouwen.
In de doelstelling van Zonta is het verbeteren van de positie van vrouwen verankerd. Daarom geven we als
internationale organisatie ook wereldwijd steun aan projecten. In samenwerking met UN Women worden
projecten opgezet om bijvoorbeeld kindhuwelijken tegen te gaan, onderwijs voor meisjes te bevorderen en
bepaalde buurten in grote steden veiliger te maken. Zonta Rotterdam en Zonta aan de Maas richten zich
vooral op lokale initiatieven.
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Caja Schuurman

psycholoog en psychotherapeut - Zonta Rotterdam
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De missie van Veilig Thuis is: ‘Iedereen een veilig thuis’. Dat geldt ook voor vrouwen. Toen deze werkgroep
werd opgericht wilden wij hier graag aan deelnemen. Te veel mensen worden nog bedreigd, verwaarloosd
of mishandeld door een naaste, een ex-partner of mantelzorger. Daar moet verandering in komen.
De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling is de verantwoordelijkheid van ons allemaal. Pas
als we er met z’n allen, als samenleving, de schouders onderzetten, kunnen we succesvol zijn. Wegkijken is
geen optie. Ik wil blijven leren van ervaringsdeskundigen, slachtoffers én plegers. Zo onderzoeken we met
ketenpartners hoe we de plegeraanpak kunnen verbeteren en slachtoffers minder kunnen belasten.
Het is mooi om te zien dat de werkgroep ‘Stop geweld tegen vrouwen’ verbindingen tussen (vrijwilligers)
organisaties heeft verstevigd. We leren van ervaringen van nabestaanden en slachtoffers, en halen input
op om de juiste focus te leggen. Bijvoorbeeld op het gebied van laagdrempelige hulp, ondersteuning en
samenwerken ten behoeve van veiligheid.
Veilig Thuis is opgericht om geweld te stoppen. Wij zullen hier blijvend op focussen en blijvend een bijdrage
leveren aan het creëren van veiligheid – voor alle betrokkenen en kwetsbaren van alle leeftijden. We willen
blijven leren en verbeteren. Zo hebben we het afgelopen jaar meer aandachtfunctionarissen ingezet om
stalkingszaken sneller en beter te herkennen en hierop te handelen. Daarnaast hebben we veel energie
gestoken in de samenwerking met de partners binnen de justitiële keten.
We pleiten voor een warme benadering. Niet alleen richting cliënt maar ook als ketenpart
ners onderling. Maak het menselijk en verklein zo de afstand, want uiteindelijk gaat het over
mensen als u en ik. En zo kijken we ook naar de pleger. Maak deze persoon belangrijker in het
proces. We roepen op om te kijken naar wat gedaan kan worden om te voorkomen dat iemand
dader wordt. Onderzoek leert ons dat een pleger vaak vroeger zelf ook slachtoffer (van hui
selijk geweld) is geweest. Verdiep je en veroordeel het gedrag, niet de persoon.
Samen met de gemeente en het Zorg- en Veiligheidshuis werken we hard aan het Centrum
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit doen we ook graag in samenwerking met het
Centrum Seksueel Geweld, zodat je hier in de toekomst terecht kunt voor fysiek onder
zoek. Foto’s en DNA-sporen kunnen helpen bij het verzamelen van bewijs. We kijken wat
een slachtoffer nodig heeft in begeleiding en traumabehandeling. Naast begeleiding van
slachtoffers van geweld is er ook een aanpak voor plegers.
Tot slot willen we het aanbod doen om onze data met jullie te delen. Veilig Thuis signaleert trends en ont
wikkelingen op basis van data uit het verleden en heden, waardoor vroegtijdig passend beleid kan worden
gemaakt. Allemaal zodat het interventiepalet steeds beter aansluit bij de problematiek.
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Gerrian Nijhof

manager - Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
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Jimmy Smet

gemeenteraadslid - GroenLinks Rotterdam

Afgelopen maanden heb ik met veel interesse en aandacht deel mogen uitmaken van de werkgroep
‘Stop geweld tegen vrouwen’. Ik ben persoonlijk enorm onder de indruk van wat er allemaal is besproken
en vooral gedaan in de verschillende bijeenkomsten. Vooral de middagen door en met een groot aantal
ervaringsdeskundigen staan op mijn netvlies gegrift.
Trots ben ik dat we in Rotterdam met elkaar hebben uitgesproken én afgesproken dat het maatschappelijk
gesprek over geweld in het algemeen en over geweld tegen vrouwen in het bijzonder, gevoerd moet wor
den. En dat het geweld moet stoppen. De werkgroep is daarin, in mijn ogen, al meer dan geslaagd!
Maar we zijn er nog niet. De gemeenteraad heeft ook haar steentje bijgedragen en zal dat
ook in de toekomst blijven doen. Dat commitment staat niet ter discussie. Zo loopt er op
initiatief van de gemeenteraad momenteel een onderzoek naar de ketenaanpak aangaande
huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door het Ver
wey-Jonker Instituut.
Tegelijkertijd wordt de uitwerking en de uitvoering van het beleidskader ‘Bouwen aan een
toekomst zonder geweld’ op de voet gevolgd en indien nodig geagendeerd. Er gaat ge
lukkig veel goed, maar juist daar waar het schort moeten en zullen we moeten aanpakken:
terecht!
Als klap op de vuurpijl is er eind januari – bij het vaststellen van de regiovisie ‘geweld hoort
nergens thuis’ – unaniem een motie aangenomen om een campagne op te zetten. Om zo de
bewustwording te vergroten.
Met betrekking tot de werkgroep kijk ik met veel trots terug op de afgelopen periode en kijk ik vooral vol
vertrouwen uit naar de komende periode: laten we voortzetten wat nodig is, laten we verbeteren wat er
te verbeteren is en laten we er gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn dat er in Rotterdam geen plaats is
voor geweld tegen vrouwen.
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Nadia Arsieni

gemeenteraadslid - D66 Rotterdam
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Door deelname aan de werkgroep zijn we in contact gekomen met een grote hoeveelheid maatschappelijke
organisaties, ervaringsdeskundigen en nabestaanden. We leerden veel van de gesprekken over waar zij
allemaal tegenaan lopen.
Het is belangrijk om uit te spreken hoe we in Rotterdam met elkaar willen omgaan. En ook waar we de
grens trekken. Wij vinden dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn in Rotterdam. Maar dit brengt elke dag
allerlei risico’s met zich mee. Voor vrouwen, LHBTI’ers of andere minderheden. En dat is onaanvaardbaar.
Het is tijd voor een nieuwe norm. De Rotterdamse norm. Van wederzijds respect voor elkaar.
Onverdraagzaamheid en geweld moeten worden gestopt. Zodat iedereen zichzelf kan zijn en
eigen keuzes kan maken.
Er zijn te veel mensen die andermans keuzes of levensstijlen niet accepteren. Die niet accepte
ren dat NEE ook daadwerkelijk NEE is. En die over grenzen heen gaan. Omdat zij hun norm aan
anderen willen opleggen. Een gebrek aan respect leidt tot discriminatie en tot intimidatie. En
als alle grenzen zijn overschreden, mondt het zelfs uit in geweld.
Wij gaan keihard werken aan het Rotterdam van de toekomst waarin iedereen zichzelf kan zijn, signalen van
vrouwen serieus worden genomen en slachtoffers daadwerkelijk centraal komen te staan bij de aanpak van
stalking en ander grensoverschrijdend gedrag.
We doen dit concreet met de Rotterdamse aanpak straatintimidatie, met het actieprogramma ‘Relax. Dit
is Rotterdam’, maar ook door heel scherp te zijn op de maatregelen die de politie, het Openbaar Ministerie,
Veilig Thuis, Reclassering Nederland en het Zorg-en Veiligheidshuis moeten nemen naar aanleiding van het
inspectierapport van Justitie en Veiligheid over de aanpak van de stalking door Bekir E.
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Anja de Bruin

districtschef en portefeuillehouder Huiselijk geweld - politie Rotterdam

Het beschermen en begrenzen bij geweld is een van de belangrijkste taken van de politie. Veel geweld
vindt plaats binnen relaties en daarbij zijn vrouwen het vaakst slachtoffer. Wij komen in crisissituaties
achter de voordeur en zien de heftige gevolgen, het verdriet en ook de wanhoop van slachtoffers. Met ons
vakmanschap en onze expertise kunnen wij voor deze vrouwen het verschil maken.
Als portefeuillehouder Huiselijk geweld voor de eenheid Rotterdam word ik erg geraakt door persoonlijke
verhalen van slachtoffers. De impact die een jarenlange stalking van haar ex had op een vrouw én op haar
kinderen, zal ik niet snel vergeten.
Ik merk echter ook binnen onze organisatie dat er blijvende aandacht en training nodig is om te zorgen
dat iedere politiemedewerker zich bewust is van de impact van huiselijk geweld en van het feit dat wij
alleen samen met andere partners huiselijk geweld duurzaam kunnen stoppen. Een goede aanpak vraagt
daarnaast een bepaalde houding. Proactief zijn. Je netwerk kennen. Maar vooral ook goed benaderbaar zijn
voor vrouwen die slachtoffer zijn van alle vormen van geweld.
We hebben beter gedeeld wat het betekent om slachtoffer te zijn van geweld. De verhalen
van slachtoffers zelf en van de diverse hulpverlenende instanties geven het inzicht dat we
eerder moeten ingrijpen dan wanneer we dit alleen op basis van het strafrecht zouden
doen. De veiligheid van slachtoffers staat nog meer voorop. Het luisteren naar hun
persoonlijke verhalen was voor ons heel waardevol. Vandaar dat we ook de arenasessies
met ervaringsdeskundigen zullen voortzetten. Binnen onze aanpak van stalking hebben we
een aantal speerpunten. Ten eerste is er altijd een vast aanspreekpunt voor het slachtoffer
bij de politie. Daarnaast wordt er bij ex-partnerstalking altijd een SASH-formulier (Screening
Assessment for Stalking and Harassment) opgemaakt voor een juiste inschatting van het
risico. En ook wordt er altijd een casusregisseur verantwoordelijk gesteld voor de afstem
ming tussen politiecollega’s. Deze manier van werken is evengoed toe te passen op alle
vormen van geweld tegen vrouwen.
Natuurlijk kunnen we niet garanderen dat er nooit meer verschrikkelijke incidenten zullen plaatsvinden.
Maar we kunnen wel beloven dat wij altijd alles wat in ons vermogen ligt zullen doen om de veiligheid van
het slachtoffer zoveel mogelijk te garanderen. Het is aan alle leidinggevenden om rondom stalking en
andere vormen van (herhaald) huiselijk geweld zodanige omstandigheden te creëren dat deze vrouwen
de hoogste prioriteit (kunnen) krijgen. Al mijn collega’s zijn daar ook erg mee bezig. De praktijk zal nog
weleens weerbarstig zijn, maar we doen wat we moeten doen in het belang van het slachtoffer.

P 33

P 34

Reinier van Loon
Officier van Justitie

Ingeborg Westman-Jansen
Beleidsadviseur, Openbaar Ministerie
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Huiselijk geweld heeft een enorme impact op het leven van slachtoffers en gezinnen. Het geweld is vaak
structureel en moeilijk te doorbreken.
Het Openbaar Ministerie (OM) Rotterdam vindt de aanpak van huiselijk geweld van groot belang en werkt
hierbij intensief samen met alle netwerkpartners. Daarbij gaat het niet alleen om de strafzaak tegen de
verdachte, maar staat juist de veiligheid van het slachtoffer centraal. Het OM draagt hieraan bij door in
deze zaken vaak contact- en/of locatieverboden op te (laten) leggen. Bij hoog-risicozaken streven we
ernaar om deze voorwaarden direct in te laten gaan. Ook is er bij het OM een vast contactpunt voor slacht
offers, die daar altijd terecht kunnen met hun vragen.
Helaas heeft zich in ons arrondissement een aantal zeer tragische huiselijk geweld/stalkings-incidenten
met dodelijk afloop voorgedaan. In de werkgroep ‘Stop geweld tegen vrouwen’ hebben slachtoffers en
nabestaanden hun indrukwekkende ervaringen met ons gedeeld. Dit heeft eens te meer duidelijk gemaakt
hoe belangrijk een goede risicotaxatie en samenwerking bij stalkingszaken zijn. En dat we daarbij voortdu
rend oog moeten hebben voor de veiligheid van slachtoffers.
Het OM is nauw betrokken bij het optimaliseren van het hele ketenproces voor (ex-partner)stalking bij
het Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam Rijnmond (ZVHRR). Ook dragen we bij aan een e-learning module
ex-partnerstalking, die door het ZVHRR wordt ontwikkeld. Aanvullend is bij het OM bij stalkingszaken met
een hoog risico, recent ingevoerd dat aan iedere zaak een arrondissementsofficier én een assistent-officier
wordt gekoppeld. Ook is afgesproken dat bij verdachten van stalking gewerkt wordt met toestemming voor
aanhouding buiten heterdaad.
Ondanks de gezamenlijke en intensieve aanpak blijft de kans op herhaling bij huiselijk geweld
hoog. De Rechtbank Rotterdam is daarom in september 2018 samen met het OM en het ZVHRR
een proef gestart met wekelijkse combizittingen huiselijk geweld. Daarbij worden bepaal
de huiselijk geweld-strafzaken gecombineerd met civiele zaken (zoals omgang, scheiding,
ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing), en ook behandeld door één rechter. Het doel is dat
deze werkwijze bijdraagt aan een snelle en samenhangende aanpak van de (achterliggende)
problemen in gezinnen, om zo de kans op herhaling en escalatie te verkleinen.
Ook in de toekomst zal het OM zich blijven inzetten om geweld tegen vrouwen gezamenlijk met alle
betrokkenen aan te pakken. Een belangrijk aandachtspunt bij deze integrale inzet is preventie, gericht op
het voorkomen van geweld tegen vrouwen. Het OM hoopt dat dit manifest ook daaraan een grote bijdrage
kan leveren.
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Kees Zeebregts

procesregisseur huiselijk geweld - Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond

Geweld tegen vrouwen moet altijd worden tegengegaan. Het Zorg- en Veiligheidshuis is een plaats
waar ketenpartners samenwerken bij de aanpak van geweld. Huiselijk geweld, waaronder geweld tegen
vrouwen, is een vorm van criminaliteit die vaak voorkomt en erg ingrijpend is. Het vindt in de vertrouwde
omgeving plaats: een plek die veilig zou moeten zijn. Wanneer relaties stoppen, is het voor een aantal
vrouwen nog steeds niet over. Dan kunnen ze slachtoffer worden van ex-partnerstalking, wat vaak lange
tijd voortsleept. De angst en het over je schouder moeten kijken, doet erg veel met een slachtoffer.
Persoonlijk vind ik het erg goed dat de impact van stalking breed onderkend wordt in de veiligheidsketen.
Als Zorg- en Veiligheidshuis hebben we met onze partners, zoals Veilig Thuis, het Openbaar Ministerie,
politie en de reclassering, een ex-partnerstalkingaanpak opgesteld. De politie taxeert het risico en zet de
melding door naar Veilig Thuis, samen met de politie en het Openbaar Ministerie nemen zij de eerste veilig
heidsmaatregelen. De casus wordt dan voorzien van een ketenaanpak in het Zorg- en Veiligheidshuis.
Naar aanleiding van deelname aan de werkgroep is helder geworden dat we de stem van
slachtoffers goed willen laten horen. We maken momenteel een e-learningmodule over
ex-partnerstalking voor alle partners binnen het Zorg- en Veiligheidshuis. Denk aan het
OM, politie, de gemeente en de Raad van Kinderbescherming. We willen graag aan de vrou
welijke slachtoffers van huiselijk geweld vragen om mee te helpen aan de module, door hen
als ervaringsdeskundigen aan het woord te laten.
We zetten in op verbinding van de keten. Daarbij is e-learning en kennisoverdracht via bijeenkomsten
voor de zorg- en veiligheidsketen erg belangrijk. Het zijn de ervaringsdeskundigen die de impact duidelijk
kunnen maken aan alle ketenpartners, zodat iedereen overtuigd is waarom we ex-partnerstalking samen
moeten aanpakken.

P 37

P 38

Fadua el Bouazzaoui

Stichting Voorlichters Gezondheid
Anja de Bruin

Politie Rotterdam
Kees Zeebregts

Zorg- en Veiligheidshuis Rotterdam-Rijnmond
Gerrian Nijhof

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Caja Schuurman

Zonta Rotterdam

Mohamed Bouimj

SPIOR
Nadia Arsieni

D66 Rotterdam
Reinier van Loon

Openbaar Ministerie
Jimmy Smet

GroenLinks Rotterdam
Gilliard Gil Soares Rodrigues

Justice By Graci i.o.
Jens van Tricht

Emancipator

Judith Bokhove

Wethouder Mobiliteit, jeugd en taal
Sigrun Scheve

RADAR

Bert Wijbenga

Wethouder Handhaving, buitenruimte,
integratie en samenleven

Patricia Ooms

Dona Daria

CLUB OF
ROTTERDAM

