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Inleiding: leeswijzer 

 

 

Professionals in de sociale sector worden geconfronteerd met een wirwar aan informatie waar ze zich 

een weg in moeten vinden. Die informatie is vaak versnipperd en daardoor weinig toegankelijk. In de 

databank Effectieve sociale interventies brengen wij methoden waarmee in de sociale sector gewerkt 

worden bij elkaar. De methodebeschrijvingen geven daarbij een zo volledig mogelijk beeld van alle 

beschikbare informatie over een methode. Als gemeente, stafmedewerker of praktijkwerker kunt u 

hiermee vaststellen of de methode geschikt is voor de situatie waarin u of uw organisatie intervenieert. 

Als u besluit om met de methode aan de slag te gaan verwijzen we naar het handboek en eventueel 

andere door de ontwikkelaar beschikbaar gestelde materialen.  

 

De methodebeschrijving is opgebouwd langs vier lijnen. Onderdeel één van dit document beschrijft de 

methode zelf, zoals de doelen, de doelgroep en de aanpak. Onderdeel twee laat de onderbouwing 

van de methode zien: de visies, theorieën en wetenschappelijke onderzoeken die de ontwikkelaar 

heeft gebruikt bij het ontwikkelen van de methode. Onderdeel drie geeft zicht op de praktijkervaringen 

van de professional en de cliënt/burger met de methode. Onderdeel vier geeft inzicht in wat er 

wetenschappelijk bekend is over de effectiviteit van de methode.  

 

De methodebeschrijving is in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar van de methode tot stand 

gekomen. Zo levert de ontwikkelaar informatie aan en geeft deze feedback op het concept en 

toestemming voor publicatie. De methode wordt uitgebreid in kaart gebracht. Dit kan de ontwikkelaar 

op zijn beurt een impuls geven voor verdere ontwikkeling van de methode. Een methode staat dus 

niet stil, de methodebeschrijvingen zullen dan ook regelmatig worden herzien.  

 

De methodebeschrijving is gebaseerd op een systematische zoektocht naar informatie. Bij die 

zoektocht werken de onderzoeker die de methodebeschrijving maakt en een informatieanalist van de 

afdeling Kennisstromen van MOVISIE intensief samen. Bij het zoeken van informatie over methoden 

zijn doorgaans de volgende zoekstrategieën toegepast: het inwinnen van informatie bij de 

ontwikkelaar, uitvoerende instanties en/of eventuele onderzoekers van de methode, het doorzoeken 

van Nederlandse en/of internationale databanken, het checken van referenties van reeds gevonden 

informatiemateriaal en een internet deskresearch. De zoektocht is daarbij gericht op een breed 

spectrum aan informatiebronnen, variërend van (ongepubliceerde) verslagen van (interne) 

procesevaluaties of paneldiscussies tot wetenschappelijk (effect)onderzoek. De verantwoording van 

de toegepaste zoekstrategieën is in beknopte zin terug te vinden in onderdeel 6.1. De 

zoekgeschiedenis is in uitgebreidere vorm vastgelegd in een hiertoe ontwikkelde flowchart, die is 

opgenomen in het archief van MOVISIE. Het relevante gevonden materiaal is terug te vinden in het 

literatuuroverzicht in onderdeel 6.2. 

 

Bij het effectonderzoek (onderdeel 4) wordt onderscheid gemaakt tussen directe en indirecte 

aanwijzingen voor effectiviteit. Een toelichting op dit onderscheid vindt u in bijlage 1. Om de tekst in de 

methodebeschrijving zelf laagdrempelig te houden, worden de belangrijkste onderzoekskenmerken en 

resultaten zoveel mogelijk in woorden beschreven. De achterliggende cijfers vindt u in bijlage 3 en 

verder. 
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Wij wensen u veel inspiratie bij het lezen van deze methodebeschrijving. Wij hopen dat u zich hiermee 

een goed beeld kunt vormen van wat deze methode uw gemeente, uw organisatie of uzelf als sociale 

professional te bieden heeft en hoe u de kwaliteit van uw aanbod aan de doelgroep kunt vergroten. 
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Samenvatting  

 

1. Beschrijving methode  

 

Doel 

De hoofddoelstelling van de methode De Aanpak is om het geweld in de partnerrelatie te 

stoppen, de verwerking op gang te brengen en te bevorderen dat beide ouders actief 

participeren in de opvoeding en zorg voor hun kinderen. Veiligheid staat hierbij voorop. 

 

Doelgroep 

De doelgroep bestaat uit heteroseksuele partners bij wie sprake is van geweld door de 

mannelijke partner en waarvan de vrouw een beroep heeft gedaan op de vrouwenopvang. 

Meestal hebben de partners een gezin met eigen kinderen voor wie zij zorgen. Delen van de 

methode zijn ook bruikbaar voor ambulante hulpverlening. 

 

Aanpak 

De Aanpak is een methode waarmee relationeel geweld systeemgericht wordt benaderd. Niet 

alleen het (vrouwelijke) slachtoffer krijgt hulp, ook de geweldplegende partner krijgt een 

hulpaanbod. De Aanpak bestaat uit drie fasen, waarbij fase 2 en 3 ook parallel aan elkaar 

kunnen plaats vinden: 

Fase 1: De motiveringsfase 

Hierin worden achtereenvolgens de vrouw en de man benaderd en gemotiveerd om gebruik te 
maken van deze vorm van hulp. Deze fase loopt uit in een contract over de verdere 
hulpverlening. 
Fase 2: De individuele hulpverleningsfase  

In deze fase ontvangen beide partners individueel hulp. Voor de daders is dit onder meer 

gericht op zelfcontrole, voor het slachtoffer op de verwerking van het geweld en het trauma en 

het weerbaar worden. 

Fase 3: De systeemgerichte hulpverleningsfase 

In deze fase staan de relatie en de communicatie tussen beide partners centraal.  

 

Materiaal 

De methode is beschreven in het volgende handboek: 

De aanpak. Systeemgerichte hulp bij geweld in relaties, geschreven door Ron van Outsem, met 

medewerking van Nico van Oosten, uitgegeven in 2001 door TransAct te Utrecht in 

samenwerking met Stichting Ambulante Fiom/Vrouwenopvang Overijssel. Het handboek is 

verkrijgbaar via de website van MOVISIE: www.movisie.nl en via www.huiselijkgeweld.nl. 

 

Ontwikkelaar 

Ron van Outsem  

De Waag, Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie 

Haagweg 5 

2311 AA Leiden 

r.vanoutsem@dewaag-nederland.nl  

(071) 516 24 10 

http://www.dewaag-utrecht.nl. 
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2. Onderbouwing  

 

De methode is in 1999 gestart als project onder de naam Systeemgerichte Aanpak van Geweld 

in Relaties (SAGR). In 2000 werd de experimentele fase van het project, gebaseerd op een pilot 

in drie gemeenten, afgesloten. Vanaf dat moment heette het project: De Aanpak. De 

ontwikkelaar heeft zich bij de ontwikkeling van de methode gebaseerd op de theorie van de 

Geweldsspiraal van Van Lawick en Groen (1989), die ervan uitgaat dat relationeel geweld 

zichzelf in stand houdt doordat de relatie verschillende stadia doorloopt, namelijk: de 

geweldsuitbarsting, de periode van ontspanning en de periode van oplopende spanning. Het 

laatste stadium heeft weer het eerste tot gevolg. Naarmate de relatie de beschreven cirkel 

vaker doorloopt, raakt het geweld verder in de relatie ingebed en wordt het geweld ook ernstiger 

van aard. Om het geweld te stoppen moet deze geweldsspiraal doorbroken worden. Daarnaast 

onderscheidt de ontwikkelaar in de methode een typologie van daders en slachtoffers (Van 

Outsem, 1999). De individuele hulpverlening in fase 2 van het traject in De Aanpak wordt hierop 

afgestemd.  

 

3. Onderzoek praktijkervaringen 

  

Er is een procesevaluatie uitgevoerd in drie regio’s waarin De Aanpak als pilot werd uitgetest: in 

Zwolle, Den Bosch en Amsterdam (Van Oosten, 2004; Knaapen, 2004; Tuk, 2003).  

De methode werd goed ontvangen en inhoudelijk goed beoordeeld door de uitvoerende 

hulpverleners, met name in Zwolle en Den Bosch. De effecten zijn vooral positief op het vlak 

van het bespreekbaar maken en doorbreken van de vicieuze cirkel van geweld tussen de 

partners. Door aandacht te besteden aan complementaire gedragspatronen van partners wordt 

het mogelijk zicht te krijgen op ieders eigen aandeel in de geweldsspiraal. Wel wordt een aantal 

valkuilen benoemd. Zo is een risico dat de aandacht vooral naar de partnerdynamiek uitgaat, 

ten koste van de gevolgen van het geweld voor de kinderen. 

 

4. Effectonderzoek  

 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken gevonden die directe of indirecte aanwijzingen 

leveren voor de effectiviteit van de methode. Ook Flikweert en Lünnemann (2003) concluderen  

in hun studie van 14 bestudeerde projecten waarin een systeemgerichte aanpak van huiselijk 

geweld plaatsvond (waaronder De Aanpak) dat er vrijwel geen onafhankelijke effectmetingen 

van deze projecten hebben plaatsgevonden. 

 

5. Samenvatting werkzame elementen 

 

� De motiveringsfase, waarin mannen en vrouwen op verschillende manieren worden 

benaderd. 

� De combinatie van outreachend werken en motivatieverhogende gesprekstechnieken. 

� Het systeemgericht werken met relatie- en gezinssystemen met relationele 

geweldsproblematiek levert inzichten op in de patronen en processen die hebben geleid tot 

het ontstaan en in stand houden van het geweld en het aandeel van beide partners daarin. 

� Door uit te gaan van een typologie van vrouwelijke slachtoffers en mannelijke daders kan 

maatwerk geleverd worden in de hulpverlening.  
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� Het introduceren en bestendigen van gedragsalternatieven gelieerd aan de typologie. 

� Naast de slachtoffers voelen ook de plegers zich gehoord, omdat beiden (afzonderlijk en 

samen) aan het woord komen. 

� De methode draagt bij aan het ontschotten en het bevorderen van samenwerking tussen 

instellingen, waardoor de mogelijkheid ontstaat af te wijken van vaste procedures met 

betrekking tot wachtlijsten, aanmelding, intake en dergelijke. 
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1. Beschrijving methode 

 

 

De beschrijving van de methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

De aanpak. Systeemgerichte hulp bij geweld in relaties, geschreven door R. van Outsem met 

medewerking van Nico van Oosten, uitgegeven in 2001 door TransAct te Utrecht, samen met 

de Stichting Ambulante Fiom en de Vrouwenopvang Overijssel. 

 

Aanvullende informatiebronnen worden expliciet vermeld.  

 

 

1.1 Probleemomschrijving  

 

Aan het eind van de jaren ’80 verrichtte Römkens (1989, in Van Outsem, 2001) onderzoek naar 

het voorkomen van gewelddadig gedrag jegens vrouwen door hun partner. Dit onderzoek vond 

plaats onder ruim 1000 Nederlandssprekende vrouwen tussen de 20 en 60 jaar. Hieruit bleek 

dat 21% van de onderzochte vrouwen weleens in aanraking was geweest met fysiek geweld 

door de partner of ex-partner. Van deze 1000 vrouwen had 11,4% zelfs met herhaaldelijk 

ernstig fysiek geweld te maken gehad.  

 

Plegers 

Plegers van geweld zijn voornamelijk mannen. In toenemende mate wordt echter duidelijk dat 

ook vrouwen hun mannelijke of (in lesbische relaties) vrouwelijke partner in ernstige mate 

kunnen mishandelen. Bovendien blijkt relationeel geweld zich vaak te herhalen, zowel bij 

slachtoffers als bij daders. Slachtoffers kiezen vaker een nieuwe partner die ook mishandelt, en 

plegers mishandelen in latere relaties hun partners opnieuw.   

 

Gevolgen van geweld voor direct betrokkenen 

Van de mishandelde vrouwen heeft 64% bij de mishandelingen (in veel gevallen meerdere 

malen) lichamelijke verwondingen opgelopen. Van deze vrouwen leed circa 20% procent aan 

permanente, door de mishandelingen veroorzaakte, lichamelijke klachten zoals littekens, 

gehoorproblemen of een beperkt zicht, zo blijkt uit het onderzoek van Römkens (1989, in Van 

Outsem, 2001). 

 

Uit onderzoek van Van Dijk (1997, in Van Outsem, 2001) blijkt dat gewelddadig gedrag binnen 

relaties niet beperkt blijft tot geweld jegens de partner. Vaak worden ook de kinderen slachtoffer 

van mishandeling,of zijn zij getuige van geweld tegen de moeder. Dit heeft voor kinderen 

psychisch meestal zeer nadelige effecten.  

 

Maatschappelijke gevolgen van partnergeweld 

Kinderen die opgroeien in gezinnen waarin geweld speelt, hebben een veel grotere kans later 

psychische klachten en probleemgedrag te ontwikkelen (crimineel gedrag, alcohol- of 
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drugsmisbruik, agressief gedrag et cetera). Dit kan weer veel leed bij andere mensen 

veroorzaken. Bovendien komen deze mensen veel vaker in aanraking met de hulpverlening of 

met politie en justitie. Dit betekent een grote sociale en financiële last voor de samenleving.   

  

Wij nemen bij het beschrijven van de omvang van het probleem de informatie uit het handboek 

van de methode als uitgangspunt. Voor meer actuele of gedetailleerde informatie verwijzen wij 

naar www.huiselijkgeweld.nl.  

 

 

1.2 Doel van de methode  

 

Hoofddoel 

De doelstelling van De Aanpak is om het geweld in de partnerrelatie te stoppen, de verwerking 

op gang te brengen en te bevorderen dat beide ouders actief participeren in de opvoeding en 

zorg voor hun kinderen.  

 

Subdoelen  

� Veiligheid herstellen en behouden in gezin- of partnersysteem. 

� Snelle interventie. 

� Bespreekbaar maken van het geweld in de (partner)relatie.  

� Het stimuleren van de partners om gezamenlijk en op constructieve wijze te werken aan het 

herstel van de relatie of aan een zo harmonieus mogelijke beëindiging ervan.  

� Het gelijktijdig aanbieden en uitvoeren van individuele hulpverlening waardoor zowel dader 

als slachtoffer zicht krijgen op hun eigen perspectief en ervaring, hun eigen aandeel 

onderzoeken en daarin hun eigen verantwoordelijkheid nemen.  

� Als de partners (één of beide) nog geen keuze (hebben) kunnen maken voor stoppen of 

doorgaan, wordt getracht duidelijk te krijgen welk toekomstperspectief de relatie nog heeft.  

� Beide partners en hun eventuele kinderen de gelegenheid geven om de effecten van de 

gewelddadige relatie voor henzelf en hun kinderen te verwerken.  

� In stand houden van de ouderfunctie van beide ouders. 

� Onderscheid leren maken tussen ouderschap en partnerschap. 

� Beide partners zodanig van nieuwe vaardigheden en inzichten voorzien dat zij leren 

voorkomen om opnieuw in gewelddadige partnerrelaties terecht te komen. 

 
De naam van de methode, De Aanpak, is zodanig gekozen dat deze ook cliënten zal 

aanspreken.  
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1.3 Doelgroep van de methode  
 

De doelgroep bestaat primair uit heteroseksuele partners bij wie sprake is van geweld door de 

mannelijke partner en waarvan de vrouw een beroep heeft gedaan op de vrouwenopvang. 

Meestal hebben de partners een gezin met eigen kinderen voor wie zij zorgen. 

 

Grote delen van de methode zijn in principe ook toepasbaar op relaties waarin de vrouw nog bij 

de partner verblijft. Dat geldt ook voor relaties waarin de vrouw gebruik maakt van begeleid 

wonen of van een nazorgtraject van de vrouwenopvang. De ontwikkelaar geeft hierbij niet aan 

voor welke delen van de methode dit wel of niet geldt.  

 

Beperkingen 

Er is nog weinig ervaring met allochtone cliënten. Verder is de methode gericht op de dynamiek 

van mannelijke plegers en vrouwelijk slachtoffers tussen 25 en 55 jaar. Ervaring met geweld 

van vrouwelijke plegers tegenover mannelijke slachtoffers of in homoseksuele partnerrelaties is 

nog niet beschreven.  

 

 

1.4 Indicaties en contra-indicaties  

 

Indicaties 

Zie doelgroep (1.3). 

 

Contra-indicaties 

Bij mannelijke en vrouwelijke cliënten: 

• Acute psychose. 

• Ernstige chronische psychose. 

• Ernstige verstoring van het dagelijks functioneren op de gebieden van sociale communicatie, 

impulscontrole, realiteitstoetsing en zelfreflectie. Hierbij kan gedacht worden aan ernstige 

vormen van verslaving. 

• Ernstige zwakbegaafdheid (IQ lager dan 75). 

• Aanhoudend gebrek aan motivatie voor hulpverlening. 

 

Bij mannen als extra contra-indicaties: 

• Aanhoudende onwil tot gedragsverandering. 

• Te grote reisafstand tussen woon/verblijfplaats en hulpverleningslocatie. 
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1.5 Aanpak 

 

De structuur van het programma is flexibel en omvat meerdere modules. Verschillende 

onderdelen van de methode kunnen worden ingezet of weggelaten al naar gelang de 

hulpverlener dit nodig acht. 

 

De Aanpak bestaat uit drie fasen: 

 
Fase 1: De motiveringsfase 

Hierin worden achtereenvolgens de vrouw en de man benaderd en gemotiveerd om gebruik te 

maken van deze vorm van hulp. Deze fase loopt uit in een contract over de verdere 

hulpverlening. 

 

Fase 2: De individuele hulpverleningsfase 

In deze fase ontvangen beide partners individueel hulp. Hieronder gaan we in op de 

hulpverlening aan mannen en de hulpverlening aan vrouwen. 

 

Hulpverlening aan mannen 

De hulpverlening aan mannen bestaat uit twee onderdelen: een zelfcontroleprogramma en een 

specifiek hulpverleningsprogramma. 

 

Zelfcontroleprogramma 

Dit basis zelfcontroleprogramma dient ertoe dat mannen het gewelddadig gedrag stoppen en zij 

hiervoor verantwoordelijkheid gaan nemen vanuit de ervaring van macht en controle, die veelal 

samenhangt met het partnergeweld. Het zelfcontroleprogramma bestaat uit drie onderdelen: 

zelfmonitoring, inventarisatie van gedragsalternatieven en praktijkoefening door middel van 

rollenspel, huiswerkopdrachten of ontspanningsoefeningen. Dit onderdeel biedt tevens de 

mogelijkheid om de diagnostiek nader te verkennen en een beeld te krijgen van het type 

geweldpleger. Er wordt een diagnostisch protocol gevolgd bestaande uit diagnostische 

gesprekken en een vragenlijst. Dit protocol maakt onderscheid naar type pleger of dader (zie 

2.2). 

 

Specifiek hulpverleningsprogramma 

Dit is een specifiek programma dat is afgestemd op de problematiek van de mishandelende 

man. De inhoud van de individuele hulpverlening van plegers wordt uitgesplitst naar type 

dader/pleger (zie 2.2). Bij elk type hoort een specifiek hulpverleningsdeel met vier soorten 

activiteiten, namelijk gespreksthema’s, oefeningen (voor thuis of tijdens therapie), psycho-

educatie en casemanagement.  

 

Hulpverlening aan vrouwen 

De individuele hulpverlening aan mishandelde vrouwen is gericht op de verwerking van het 

geweld en het trauma en het weerbaar worden. Daartoe worden cognities van de vrouw over 

zichzelf en de relatie uitgedaagd en bevraagd. Er wordt assertiviteit en weerbaarheid 

aangeleerd. Ook is er aandacht voor het opgebouwde trauma en voor het verband tussen 

seksualiteit en de ervaren mishandeling. Verder wordt aandacht besteed aan het opbouwen van 

contact met lotgenoten en het doorbreken van het sociaal isolement.  

Vrouwen die te maken hebben met relationeel geweld verschillen sterk. Daarom dient de 
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hulpverlener - aan de hand van de situatie en specifieke behoefte van de vrouw - een geschikte 

volgorde van hulp  te bepalen in een plan. 

 

Er zijn keuzemodules over verwerking en weerbaarheid. Hierbij wordt aandacht besteed aan 

het herstellen van het zelfbeeld. Ook is er aandacht voor het omvormen van passiviteit en 

gevoelens van machteloosheid in een attitude waarin de vrouw zichzelf in een actieve rol gaat 

zien. Hiermee kan ze grip op en macht over haar eigen leven gaan ervaren. Diverse oefeningen 

op dit vlak worden beschreven. Patronen van partnerkeuze komen aan de orde evenals 

manieren van verwerken en omgaan met het trauma van het geweld. Wanneer de vrouw besluit 

om de relatie te beëindigen, wordt veel aandacht besteed aan sociale en emotionele steun voor 

de vrouw, het doorbreken van sociaal isolement en opbouwen van een nieuw sociaal circuit. 

Vrouwen hebben een eigen aandeel in het ontstaan en de ontwikkeling van relationeel geweld. 

Van Outsem (1999) ontwierp ook een typologie van mishandelende vrouwen die behulpzaam 

kan zijn bij het ontwerpen van een specifieke aanpak van destructieve interactiepatronen met 

een partner (zie 2.2). Door deze patronen te veranderen, wordt de kans op verder relationeel 

geweld in de toekomst verkleind.  

 

Belangrijk aandachtspunt in de hulpverlening aan de vrouw is haar besluit over wel of niet de 

relatie verbreken met de partner en - als er kinderen zijn - of zij gezamenlijk ouderschap wil. 

Vooral de continuering van het ouderschap van beide ouders en het bespreekbaar maken 

hiervan is een belangrijk doel van De Aanpak.  

 
Fase 3: De systeemgerichte hulpverleningsfase 

In deze fase staan de relatie en de communicatie tussen beide partners centraal. De 

systeemgerichte hulpverleningsfase heeft de volgende basisonderdelen. 

 

Systeemoverleggen 

Het doel van deze overleggen is rust te brengen in de relatie als de individuele hulp net is 

gestart, maar er nog geen indicatie is gesteld voor relatiegesprekken. 

 

Relatiegesprekken 

In deze gesprekken wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn en aan welke doelstelling de 

partners, na besluitvorming hierover, gaan werken.  

De opties zijn : 

1. Beslissen om te stoppen met de relatie of door te gaan.  

2. Relatieherstel.  

3. Het zo harmonieus mogelijk beëindigen van de relatie. 

 

Gezinsgesprekken 

Deze gesprekken hebben tot doel om de schade bij de gezinsleden vast te stellen en actie te 

ondernemen om deze schade te herstellen. Kenmerken en opzet van de gesprekken en de rol 

van de begeleiders worden precies beschreven. Thema’s uit de gezinsgesprekken kunnen zijn: 

- Geweld als slecht voorbeeld voor de kinderen: hoe kan deze schade worden hersteld? 

- Kan het vertrouwen in elkaar worden hersteld en zo ja, hoe? Wat is hiervoor nodig? 

- Wat is volgens de verschillende gezinsleden het probleem en wat is nodig om het op te 

lossen?  
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- Wat kan ieder gezinslid doen om te helpen het probleem thuis op te lossen? 

 

Fase 2 en 3 volgen elkaar niet noodzakelijkerwijs op in de tijd - er kan gewisseld worden en ook 

kunnen relatiegesprekken plaatsvinden naast individuele hulpverlening. In elke fase - bij hoge 

uitzondering ook in de motiveringsfase - kunnen systeemoverleggen plaatsvinden: gesprekken 

waarin praktische zaken besproken worden, zoals time-out, ouderschap en omgang met de 

kinderen, financiën, huisvesting en bemiddeling door vertrouwenspersonen. Meestal echter kan 

men pas beginnen met systeemoverleg nadat de hulpverleners met beide partners enkele 

individuele gesprekken hebben gehad. Voor elke fase zijn modulen ontwikkeld, waarbij een 

onderscheid gemaakt is tussen het basisstramien en de keuzemodulen. 

 

Keuzemodulen 

Aanvullend op de basisonderdelen kan aan de partners individueel of het gezin als geheel één 

van de volgende keuzemodulen worden aangeboden. In de handleiding worden de opzet en 

uitwerking ervan beschreven.  

� Een open gespreksgroep voor mishandelde vrouwen. 

� Empathietraining. 

� Time-out procedure. 

� Feedback geven.  

� Communicatietraining. 

� Rituelen voor wraak, genoegdoening en verzoening. 

� Training relatievaardigheden.  

 

Bij de training relatievaardigheden is het de bedoeling dat de relatiegesprekken een concreet 

actieplan opleveren, een lijst met afspraken en activiteiten waaraan de partners zich verbinden 

en waarop ze aangesproken kunnen worden. Als de partners zich aan de afspraken hebben 

kunnen houden, met als resultaat het stoppen van het huiselijk geweld en een betere 

onderlinge communicatie, dan worden de relatiegesprekken gestopt. 

 

Tijdsbeslag  

1. Motiveren: 

Vrouw: één tot drie gesprekken, eventueel een groepsvoorlichting.  

Man: maximaal drie telefonische contacten, gevolgd door twee à drie gesprekken. 

2. Diagnostische gesprekken:       

Vrouw: niet. 

Man: maximaal vijf gesprekken. 

3. Individuele hulpverlening:  

Man en vrouw: ieder minimaal vier tot zes gesprekken, eventueel afgewisseld met één à twee 

systeemoverleggen. 

4. Relatie & communicatie:  

Man en vrouw ieder minimaal vijf gesprekken. 

 

Totaal: vrouw circa 13 gesprekken plus twee systeemgesprekken; man circa 18 gesprekken 

plus twee systeemgesprekken. 
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1.6 Materiaal  

 

De beschrijving van deze methode is gebaseerd op het volgende handboek: 

 

De aanpak. Systeemgerichte hulp bij geweld in relaties, geschreven door Ron van Outsem, met 

medewerking van Nico van Oosten, uitgegeven in 2001 door TransAct te Utrecht, in 

samenwerking met Stichting Ambulante Fiom/Vrouwenopvang Overijssel. Het handboek is 

verkrijgbaar via de website van MOVISIE: www.movisie.nl en via www.huiselijkgeweld.nl.   

 

In het handboek wordt in een stroomdiagram de basisstructuur van De Aanpak weergegeven. 

Bij elke vorm van hulp die in het stroomdiagram is aangegeven, kunnen keuzemodulen worden 

toegevoegd. Deze zijn beschreven in hoofdstuk 9 van het Handboek. 

Verder bevat het Handboek de volgende bijlagen. 

1. Folder voor vrouwen (met informatie over De Aanpak en wat zij eraan kunnen hebben). 

2. Typologie van vrouwelijke slachtoffers. 

3. Voorbeeldbrief voor het benaderen van de mishandelende partner. 

4. Folder voor mannen (met informatie over De Aanpak en wat zij eraan kunnen hebben). 

5. Typologie van mannen die hun vrouw mishandelen. 

6. Diagnostische vragenlijst voor de mannelijke partners. 

7. Uitwerkformulier voor de diagnostische vragenlijst. 

8. De spiraal van geweld bij paren’’ van Van Lawick en Groen. 

9. Registratieformulieren voor De Aanpak. 

10. Evaluatie en registratie. 

11. Preventie van burn-out bij de hulpverlener die deze methode inzet.  

12. Aanbevelingen.  

 

 

1.7 Benodigde competenties van de professional  

 

De hulpverleners die met De Aanpak aan de slag kunnen, zijn professionals op hbo- en 

academisch niveau in de sociale wetenschappen, die ruime ervaring hebben in systeemgericht 

werken. Vaak zijn het maatschappelijk werkers of professionals met de opleiding Hbo Social 

Work (al of niet met voortgezette opleidingen). 

 

Specifieke eisen: 

• Hulpverleners moeten zowel individuele gesprekken als relatiegesprekken kunnen 

voeren. 

• In het geval van gezinsgesprekken dienen hulpverleners in staat te zijn met 

kinderen te communiceren en hen adequaat in het gesprek te betrekken. 

• Hulpverleners moeten seksespecifiek kunnen werken met zowel mannelijke als vrouwelijke 

cliënten. Dit betekent dat ze in staat zijn om seksespecifieke gedragspatronen te herkennen en 

bespreekbaar te maken met cliënten. 

• Hulpverleners moeten in staat zijn om vanuit meerzijdige partijdigheid te werken. Dat wil 
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zeggen dat zij zich kunnen verplaatsen in de verschillende posities van de gezinsleden en oog 

hebben voor hun belangen en emoties. 

• Hulpverleners moeten inzicht hebben in hoe de dynamiek in relaties, in combinatie met de 

persoonlijke achtergronden en omstandigheden van de relatiepartners, kan leiden tot 

agressieve gevoelens en van daaruit tot geweld. 

• Hulpverleners moeten motiverende gesprekstechnieken beheersen. 

• Hulpverleners moeten in staat zijn om transparant te kunnen werken met cliënten. 

• Hulpverleners moeten met verbaal agressief gedrag kunnen omgaan. Hiervoor is het nodig dat 

zij goed onderscheid kunnen maken tussen destructieve en functionele (constructieve) 

agressie. Ook moeten zij agressief gedrag van beide seksen kunnen herkennen en begrijpen. 

• Hulpverleners moeten bereid zijn (soms intensieve) samenwerkingsrelaties met andere 

hulpverleners aan te gaan. 

• Hulpverleners moeten zowel directief als non-directief kunnen werken. 

 

Training en supervisie 

Een starttraining is voor de uitvoerende hulpverleners (ook voor ervaren hulpverleners) 

een voorwaarde. Deze wordt verzorgd door MOVISIE (voorheen TransAct). Daarnaast zijn 

maandelijkse supervisiebijeenkomsten aan te bevelen die worden geleid door een inhoudelijk 

deskundige supervisor (relatietherapeut met expertise op het terrein van relationeel geweld).  

 

Sekse van de hulpverleners 

Het verdient aanbeveling om vrouwelijke hulpverleners in te zetten voor de hulpverlening aan 

vrouwelijke cliënten en mannelijke hulpverleners voor de hulpverlening aan mannelijke cliënten. 

Deze koppeling maakt het makkelijker om vanuit seksespecifieke principes te werken. 

Bovendien biedt dit zowel de mannelijke als de vrouwelijke cliënten een adequaat rolmodel. 

 

Moeilijke doelgroep 

Verder is het voor de hulpverleners van belang om te beseffen dat het om een zware doelgroep 

gaat. De hulpverleners moeten gemotiveerd zijn om met deze specifieke doelgroep te werken. 

Ook wordt geadviseerd om maximaal vier geweldsystemen bij een fulltime baan in behandeling 

te hebben. Dit om overbelasting en burn-out te voorkomen. 

 

 

1.8 Overige randvoorwaarden 

 

Doorverwijzing  

In principe kan elke hulpverlener doorverwijzen naar gespecialiseerde hulpverlening als De 

Aanpak. Hulpverleners, zoals huisartsen en maatschappelijk werkers, kunnen hiervoor contact 

opnemen met het Steunpunt Huiselijk Geweld.  

 

Veiligheid 

Bij de uitvoering van de methode dienen waarborgen ingebouwd te zijn voor de veiligheid van 

alle betrokkenen (zoals cliënten en hulpverleners als andere direct of indirect betrokkenen). Eén 

van de belangrijkste nieuwe inzichten die het project De Aanpak heeft opgeleverd, is dat niet 
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alleen de fysieke veiligheid van alle betrokkenen een voorwaarde vormt voor systeemoverleg of 

relatiegesprekken, maar ook de psychische veiligheid. Deze bredere opvatting over veiligheid 

verruimt het perspectief, waardoor niet alleen slachtoffers en potentiële slachtoffers van het 

fysieke geweld (vrouw, kinderen, hulpverleners) in beeld zijn, maar ook de psychische veiligheid 

van de pleger. De psychische veiligheid van de man kan bijvoorbeeld worden geschaad als de 

vrouw (eventueel via een advocaat) wil verhinderen dat hij contact heeft met zijn kinderen, 

terwijl de man aantoonbaar geen agressief gedrag vertoont ten opzichte van de kinderen. 

Voor veel mannen is dit een extra krenking en een situatie waarin zij zich geïsoleerd kunnen 

gaan voelen. 

 

De instelling of het samenwerkingsverband tussen instellingen waar zij bij werken, dient 

voldoende voorwaarden te bieden voor de veiligheid van zowel cliënten als hulpverleners.  

 

Facilitering hulpverleners 

Voor de hulpverleners moeten er, naast veiligheidsgaranties, voldoende mogelijkheden zijn 

voor collegiaal overleg, voor gedeelde verantwoordelijkheid over de hulpverlening en 

begeleiding en voor regelmatige deskundigheidsbevordering. 

 

Financiering 

Structurele financiering is cruciaal. Indien De Aanpak als methode binnen het reguliere pakket 

van organisaties wordt opgenomen, dienen er afspraken gemaakt te worden met de financiers 

van de betreffende organisaties over capaciteit, inzet van personeel en financiën. 

 

Op het moment van lancering van de methode is de indicatie bepalend voor de selectie van 

cliënten: aan welke cliënt verleent de betreffende instelling hulp? Deze indicatiestelling legt 

beperkingen op aan de uitvoering van De Aanpak. Zo wordt outreachende hulp, die cruciaal is 

voor De Aanpak bij de benadering van mannelijke cliënten, alleen onder bepaalde voorwaarden 

vergoed. De mogelijkheden verschillen sterk per regio. 

 

Samenwerking 

Een goede samenwerking tussen diverse hulpverlenende en signalerende instellingen is 

cruciaal (ketenaanpak).  

 

Locatie hulpverleningsgesprekken 

Vaak is het nodig dat er meerdere locaties voor de sessies zijn, waardoor pleger en slachtoffer 

elkaar niet hoeven te ontmoeten.  

 

Factor tijd  

Systemische hulpverlening aan gezinnen met geweldproblematiek is per definitie een 

langdurige zaak: het doorbreken van problematische gewoonten en het motiveren kost veel tijd. 

Ook blijkt vooral bij mannelijke cliënten vaak een zeer ambivalente houding ten aanzien van het 

vragen en accepteren van hulp te bestaan. Hulp vragen wordt vaak beleefd als verlies van 

mannelijkheid.  
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1.9 Overeenkomsten en verschillen met andere interventies  

 

Contextuele leergroepen voor alle betrokkenen bij seksueel misbruik (CLAS)  

De doelstelling van CLAS is het herstellen van geschonden vertrouwen, het werken aan (enig) 

herstel van vertrouwen in gezinsrelaties en het verwerken van het seksueel misbruik. Vaak 

krijgen cliënten bij CLAS eerst individuele begeleiding. In een later stadium kunnen zogeheten 

'contextgesprekken' plaatsvinden met ouders, partners of andere familieleden. Doel hiervan is 

het op gang brengen van de onderlinge dialoog, met het oog op het herstel van de 

vertrouwensbanden. Daarnaast kan een cliënt deelnemen aan een homogene groep 

(deelnemers van hetzelfde geslacht in min of meer dezelfde levensfase, bijvoorbeeld misbruikte 

kinderen, broers en zussen, plegers of niet-misbruikende ouders) of aan een gemengde groep, 

met mensen die in verschillende posities met seksueel misbruik te maken hebben gehad.  

CLAS is gebaseerd op de theorie van I. Boszormenyi-Nagy, die seksueel misbruik plaatst in de 

context van langlopende, intergenerationele familierelaties waarin elk individu is opgenomen. 

 

Belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen beide methoden 

Beide methoden gaan uit van een systeemgerichte aanpak. Ook hier zijn zowel individuele 

gesprekken als systeemgesprekken in de behandeling opgenomen. Een andere belangrijke 

overeenkomst is dat beide methoden uitgaan van vrijwillige deelname. Een verschil tussen 

beide methoden is, dat het bij De Aanpak om verschillende vormen van huiselijk geweld gaat, 

terwijl CLAS zich richt op hulpverlening aan alle betrokkenen bij seksueel misbruik.  

 

Zorgprogramma een Veilig Huis: zorgprogramma relationeel geweld Utrecht 

Zorgprogramma een Veilig Huis, zorgprogramma relationeel geweld Utrecht, is een resultaat 

van de samenwerking van Vrouwenopvang Utrecht met 17 zorginstellingen met een 

hulpaanbod rond relationeel geweld. Naast het zorgprogramma worden er concrete afspraken 

gemaakt over de strafrechtelijke aanpak. Het gaat in het zorgprogramma om alle betrokkenen 

bij het geweld, slachtoffer, pleger en kinderen, maar het is opgezet rond de volgende zes 

hulpvragen van vrouwelijke slachtoffers. 

1.Vrouw wil over het geweld praten.  

2.Vrouw wil bij partner blijven en thuis geweldsspiraal doorbreken. 

3. Vrouw wil (tijdelijk) weg bij partner. 

4. Vrouw loopt levensgevaar en wil acuut weg bij partner. 

5. Vrouw wil einde van stalking (belaging) door partner of familie. 

6. Vrouw blijft gevolgen ondervinden van geweld in verleden. 

Binnen het Zorgprogramma Veilig Huis is veel aandacht voor methodeontwikkeling, training en 

deskundigheidsbevordering op het gebied van systeemgericht werken en stoppen van geweld 

in migranten- en andere gezinnen. 

 

Belangrijkste overeenkomsten en verschillen tussen beide methoden 

Het systeemgericht werken is een belangrijke overeenkomst tussen beide methoden. Een 

verschil is dat het Zorgprogramma Veilig Huis migrantengezinnen expliciet als één van de 

doelgroepen heeft, terwijl bij De Aanpak de aandacht voor culturele diversiteit minder 

ontwikkeld is. Daarnaast heeft het Zorgprogramma concrete afspraken gemaakt over 

strafrechtelijke aanpak; bij De Aanpak is dat niet het geval.  
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Nadere studie zal moeten uitwijzen of bovengenoemde en/of eventuele andere methoden 

dermate vergelijkbaar zijn dat effectevaluaties naar deze methoden als indirect bewijs voor de 

werkzaamheid van De Aanpak meegenomen kunnen worden.    

 

 

1.10 Contactgegevens ontwikkelaar  

 

De Waag, Centrum voor Ambulante Forensische Psychiatrie 

Haagweg 5 

2311 AA Leiden 

http://www.dewaag-utrecht.nl 

Contactpersoon: 

Ron van Outsem 

(071) 516 24 10 

http://www.dewaag-utrecht.nl 

 

In samenwerking met: 

 

MOVISIE 

Catharijnesingel 47 

3511 GC Utrecht 

www.movisie.nl  

Contactpersoon: 

Nico van Oosten 

(030)789 20 91 

n.vanoosten@movisie.nl 
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2. Onderbouwing  

 

 

2.1 De ontwikkelgeschiedenis van de methode 

 

De methode is in 1999 gestart als project onder de naam Systeemgerichte Aanpak van Geweld 

in Relaties (SAGR). In 2000 werd de experimentele fase van het project afgesloten. Vanaf dat 

moment heette het project: De Aanpak.  

 

De methode is rond 1999-2001 ontwikkeld door TransAct, Vrouwenopvang Overijssel en FIOM, 

als nieuwe methode voor systeemgericht hulp bij geweld in partnerrelaties. In 2001 verscheen 

de eerste druk van het handboek van De Aanpak. De ervaringen in een pilotstudie waren op 

korte termijn positief. Om te onderzoeken of de effecten ook op langere termijn goed bleven en 

invoering op grotere schaal verstandig zou zijn, werd in 2002 met overheidssubsidie een 

vervolgproject gestart in drie regio’s (Zwolle, Den Bosch, Amsterdam). Doel was om meer zicht 

te krijgen op haalbaarheid, uitvoerbaarheid en effecten op langere termijn. Ook heeft het 

Verwey-Jonker instituut een literatuuronderzoek gedaan naar de stand van zaken in Nederland 

van systeemgerichte hulp bij partnergeweld (Flikweert en Lünnemann, 2003). 

 

Anno 2010 wordt vooral in Den Bosch De Aanpak nog in de meest oorspronkelijke vorm 

uitgevoerd (zie ook 3.1). Daarnaast worden elementen uit De Aanpak op diverse plekken 

toegepast. Vaak wordt een mengvorm gebruikt van verschillende systeemgerichte methoden. 

Een vierdaagse training die TransAct ontwikkelde voor het werken met De Aanpak, richt zich nu 

op diverse methoden van systeemgericht werken, waaronder De Aanpak. De verschillende 

onderdelen en de fasen die doorlopen moeten worden zijn nog steeds breed toepasbaar. Ook 

het uitgangspunt dat Veiligheid vooropstaat en dat daarna pas over relatiedynamiek kan worden 

gesproken, wordt nog steeds toegepast.   

 

 

 

2.2 Onderbouwing van de probleemanalyse, doel, doelgroep en aanpak 

 

De theorie van de Geweldsspiraal 

De ontwikkelaar heeft gebruikgemaakt van de theorie van de Geweldsspiraal van Van Lawick 

en Groen, vervat in het boek ‘Intieme oorlog’ (1989). Dit boek geeft een onderbouwing van een 

model over het ontstaan en voortduren van relationeel geweld, beschreven in de vorm van een 

spiraal van geweld bij paren. Van Lawick en Groen geven hierin aan dat de teloorgang van het 

romantische liefdesideaal op zich niet ten grondslag ligt aan relationeel of huiselijk geweld, 

maar dat het wel de context vormt van frustraties waardoor geweld kan plaatsvinden. De theorie 

van de Geweldsspiraal gaat ervan uit dat relationeel geweld ontstaat, zich verder ontwikkelt en 

zichzelf in stand houdt. Relationeel geweld houdt zichzelf in stand doordat de relatie 

verschillende stadia doorloopt, waarvan het laatste stadium weer het eerste tot gevolg heeft: 

� de geweldsuitbarsting 

� de periode van ontspanning 

� de periode van oplopende spanning. 
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Naarmate de relatie de beschreven cirkel vaker doorloopt, raakt het geweld verder in de relatie 

ingebed en wordt het geweld ook ernstiger van aard. Om het geweld te stoppen moet deze 

geweldsspiraal doorbroken worden. 

 

Theorieën over daders en daderprofielen 

In fase 2 van De Aanpak wordt individuele hulpverlening geboden, afhankelijk van het type 

geweldpleger. Deze typologie heeft Van Outsem zelf ontwikkeld (1999). Hij baseert zich hierbij 

mede op Jenkins (1990). In De Aanpak wordt een diagnostisch protocol gevolgd bestaande uit 

diagnostische gesprekken en een vragenlijst die onderscheid maakt naar type pleger of dader. 

Van Outsem onderscheidt negen typen mishandelende mannen, gebaseerd op zijn eerdere 

werk. 

1. Verslaafde mishandelende mannen: het gewelddadige gedrag treedt op 

tijdens/door middelengebruik en/of door de effecten op langere termijn van de 

ingenomen middelen. 

2. Getraumatiseerde plegers: zij hebben meestal een manifeste posttraumatische 

stressstoornis, zij hebben woedeaanvallen en/of agressieve reacties bij associaties 

met het ervaren trauma. 

3. Impulsieve-machteloze plegers: zij hebben een groot gebrek aan sociale 

vaardigheden en een gebrekkige impulscontrole.  

4. Psychotische/dillusionele plegers: gewelddadig gedrag treedt op als resultaat van 

denkprocessen met een zeer gebrekkige realiteitstoetsing en/of een bizarre 

structuur.  

5. Antisociale plegers: zij hebben een slecht ontwikkelde gewetensfunctie en een 

groot gebrek aan empathisch vermogen.  

6. Sadistische plegers: zij hebben de ziekelijke behoefte om anderen pijn te doen 

en/of schade te berokkenen.  

7. Extreem jaloerse /bezitterige plegers: zij hebben een negatief zelfbeeld en weinig 

zelfvertrouwen, zij gebruiken geweld om de partner te dwingen bij hen te blijven, of 

om te voorkomen dat deze hen verlaat.  

8. Habitueel gewelddadige/agressieve plegers: geweld is voor hen gegeneraliseerd 

sociaal gedrag. In veel gevallen gaat het om een aangeleerd gedragspatroon, 

meestal met als oorzaak een multiproblematische levensgeschiedenis met beperkte 

hechtingsmogelijkheden in de eigen opvoedingssituatie.  

9. Cultureel-defensieve plegers: zij zijn meestal allochtoon maar kunnen ook 

autochtoon zijn en hebben een zeer traditionele, conservatieve levenshouding. 

Gewelddadig gedrag treedt op ter voorkoming van een andere levenshouding dan 

die welke de pleger voorstaat (meestal een vrijere’’, modernere’’ levenshouding).  

 

De inhoud van de individuele hulpverlening van plegers wordt uitgesplitst naar type 

dader/pleger. Voor elk type wordt een specifiek hulpverleningsdeel beschreven. Een uitwerking 

van deze typologie is opgenomen in bijlage 5 van De Aanpak. 

 

Theorieën over slachtoffers en slachtofferprofielen 

Daarnaast maakt De Aanpak gebruik van de volgende typologie van mishandelde vrouwen. 

1. Incidentele slachtoffers: zij hebben geen kenmerken die als risicofactor gelden voor 

het slachtoffer worden van geweld binnen relaties. Zij treffen meestal eenmalig een 

mishandelende partner.  
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2. Chronische slachtoffers: zij treffen steeds weer een gewelddadige/mishandelende 

partner, met als subtypen:  

a. de traumarepeterende: zij hebben een historie van chronische mishandeling 

vanaf hun kindertijd; 

b. de afhankelijke: zij hebben een zeer negatief zelfbeeld en hebben zeer weinig 

zelfvertrouwen. Zij zoeken een ‘sterke man’ die hen beschermt en verzorgt en 

stellen zich in sterke mate afhankelijk van hem op; 

c. psychologisch agressieve slachtoffers: zij lokken vaak fysiek geweld uit door de 

partner (en anderen) in extreme mate te treiteren, te vernederen en psychisch 

onder druk te zetten. 

3. Slachtoffers van het type borderliner: zij gedragen zich chaotisch in relaties. Zij 

zoeken vaak heftige, emotionele confrontaties op met hun partner. Zij zijn ook vaak 

promiscue en zelden kieskeurig in hun partnerkeuze. Zij zijn zelf vaak eveneens 

psychisch of fysiek agressief/gewelddadig tegenover hun partner.  

4. Verslaafde slachtoffers: zij zoeken en vinden meestal partners binnen hun eigen 

kring van verslaafden. Hierdoor bestaat er steeds weer een verhoogd risico op het 

treffen van een mishandelende partner en het terechtkomen in gewelddadige 

verslavingsrelaties. 

 

Deze typologie is behulpzaam bij het ontwerpen van een specifieke aanpak van destructieve 

interactiepatronen met een partner. Door deze patronen te veranderen wordt de kans op verder 

relationeel geweld in de toekomst verkleind. Een uitwerking van deze typologie is opgenomen in 

bijlage 2 van De Aanpak. 
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3. Onderzoek praktijkervaringen  

 

 

3.1 Uitvoerende organisaties  

 

Soorten instanties die De Aanpak gebruiken 

� Instellingen voor Vrouwenopvang 

Binnen de Vrouwenopvang is de bruikbaarheid sterk afhankelijk van de eigen (of landelijke) 

taakafbakening: in hoeverre rekent men ook hulpverlening tot het takenpakket, of beperkt 

men zich tot opvang, begeleiding en educatie. 

� Instellingen voor Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW)  

Goed bruikbaar voor maatschappelijk werk vanwege vertrouwdheid met systeemgericht 

werken. 

� Ggz- instellingen zoals Riagg’s : Binnen de dader- en plegerhulpverlening zijn diverse 

elementen van De Aanpak geïmplementeerd (zoals time-out procedure, en 

empathietraining). 

  

Regionale spreiding  

De Aanpak is in verschillende regio’s toegepast. Zo maakte de methode in de regio Zwolle deel 

uit van een gemeentelijk project Integrale aanpak Huiselijk geweld (looptijd 2001-2003). De 

samenwerking tussen de deelnemende instellingen, namelijk de vrouwenopvang, FIOM, AMW 

werk, Ggz en verslavingszorg, kreeg vorm ten tijde van dit gemeentelijk project. Ook in de regio 

Den Bosch maakte De Aanpak deel uit van een gemeentelijk project Huiselijk geweld. Daarin 

werden twee trajecten ontwikkeld: één via veiligheid gericht op daders en eerste opvang van 

slachtoffers en één via zorg. Deelnemende organisaties waren hier de vrouwenopvang, 

slachtofferhulp, AMW, afdeling PAAZ van een algemeen ziekenhuis en de Ggz. De politie kon 

verwijzen naar de aanpak voor vrijwillige hulp. Een centrale rol speelde het AMW. Daarnaast 

werd in Amsterdam De Aanpak uitgevoerd, en wel door de vrouwenopvang en de Ggz. De 

hulpverlening werd beperkt tot vrouwen die werden opgevangen in het Eliashuis. Kenmerkend 

is dat deze cliënten komen uit multiprobleemgezinnen. Zij hebben vaak een lage opleiding en 

een migrantenachtergrond en beheersen de Nederlandse taal slecht. 

 

Anno 2010 voert vooral Den Bosch De Aanpak nog uit in de meest oorspronkelijke vorm. 

Daarnaast worden elementen uit De Aanpak op diverse plekken toegepast. Vaak wordt een 

mengvorm gebruikt van verschillende systeemgerichte methoden. Ook de doelgroep wordt vaak 

breder gehanteerd. Waar het bij de oorspronkelijke opzet van De Aanpak gaat om vrouwen die 

zich hebben aangemeld bij de vrouwenopvang, zijn elementen uit de methode ook te gebruiken 

in de ambulante dienstverlening.  
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Er werd een procesevaluatie uitgevoerd in drie regio’s waarin De Aanpak als pilot werd 

uitgetest. TransAct verzorgde de landelijke ondersteuning. Het project kende een 

invoeringsfase, een uitvoeringsfase en een evaluatiefase. Zowel inhoud als proces werden 

geëvalueerd. In Zwolle, Den Bosch en Amsterdam zijn pilots geweest waarin De Aanpak 

gedurende een jaar werd toegepast en gemonitord, met in totaal 22 medewerkers. In de pilots 

werden in totaal 30 cliëntsystemen ondersteund. Eén van de ontwikkelaars van de methode 

heeft een onderzoek uitgevoerd naar implementatie en evaluatie in deze regio’s. De resultaten 

van twee van de drie pilots zijn schriftelijk vastgelegd.  

 

Conclusies en bevindingen uit deze pilots worden beschreven in de volgende publicaties. 

 

De Aanpak. Implementatie en evaluatie in drie regio’s. Eindrapportage december 2004, 

geschreven door N. van Oosten, uitgegeven in 2004 door TransAct in Utrecht. 

 

Deelbeschrijvingen:  

� Daderhulpverlening volgens de aanpak. Beschrijving pilot Den Bosch, geschreven door R. 

Knaapen, uitgegeven in 2004 door Stichting Maatschappelijke dienstverlening in Den Bosch. 

 

In de pilot in Den Bosch zijn 19 cliëntsystemen in behandeling genomen. Over de resultaten 

doet zij geen specifieke kwantitatieve uitspraken. 

 

� Evaluatie project De Aanpak Zwolle, geschreven door M. Tuk en M. Hoekstra, in 2003 

uitgegeven door Vrouwenopvang Overijssel in Zwolle. 

  

In deze pilot zijn 11 cliëntsystemen voor kortere of langere termijn begeleid, waarvan ten tijde 

van het schrijven van het verslag één systeem het gehele traject van de methode doorlopen 

had. 

 

- De pilot in Amsterdam is alleen mondeling geëvalueerd. 

 

 

 

3.2 Praktijkervaringen van de professional 

 

Algemeen oordeel professional 

De methode van De Aanpak werd goed ontvangen en inhoudelijk goed beoordeeld door de 

uitvoerende hulpverleners, met name in Zwolle en Den Bosch. In Amsterdam was men minder 

enthousiast. Daar sloot de methode minder goed aan bij de doelgroep (zie hieronder bij Bereik 

doelgroep). Hulpverleners uit de vrouwenopvang (Overijssel) en het maatschappelijk werk 

beoordeelden De Aanpak als een goede en werkzame methode: “In alle gevallen is tijdens het 

hulpverleningstraject (voor zover bekend) geen sprake geweest van terugval in geweld” (Tuk, 

2003). In de pilot in Den Bosch concludeerde men eveneens: “Bij het merendeel van de relaties 

is het geweld tijdens de hulpverlening gestopt” (Knaapen, 2004). De effecten zijn vooral positief 

op het vlak van het bespreekbaar maken en doorbreken van de vicieuze cirkel van geweld 



 

 

 Methodebeschrijving De Aanpak  * * *  25 

tussen de partners. Door aandacht te besteden aan complementaire gedragspatronen van 

partners wordt het mogelijk om zicht te krijgen op ieders eigen aandeel in de geweldsspiraal.  

 

Bereik doelgroep 

Tijdens de pilot in Den Bosch en Zwolle werd de doelgroep goed bereikt. In Amsterdam werd 

De Aanpak in het Eliashuis ingevoerd, hier was echter sprake van een minder goede 

aansluiting bij de aanwezige cliëntenpopulatie. Het Eliashuis is namelijk een opnameafdeling 

waar vooral vrouwen met ernstige geweldservaringen en moeilijke gezinsomstandigheden 

worden opgevangen. Zij verblijven daar in de regel langer dan op andere opvangadressen. 

Hierdoor is de doorstroming minder groot en zijn zowel vrouwen als mannen moeilijker te 

motiveren. Zowel implementatie als uitvoering waren daarom minder succesvol dan in de beide 

andere plaatsen. 

 

Valkuilen 

� Een kritische noot van het AMW Den Bosch was dat de methode te weinig aandacht 

besteedt aan de positie van en de gevolgen van het geweld voor de kinderen; de aandacht 

ligt voornamelijk bij de partnerdynamiek. 

� Ook concludeerden de hulpverleners dat in de hulpverlening en het hulpverleningsbeleid 

meer aandacht nodig is voor culturele factoren in de motivatie en in de benadering en 

begeleiding van cliënten. 

� Daarnaast constateerden de hulpverleners dat in de hulpverlening en het 

hulpverleningsbeleid meer aandacht nodig is voor wederzijds geweld, in plaats van alleen 

eenzijdig geweld. 

� Bovendien was een conclusie dat de hulpverlening en het hulpverleningsbeleid meer 

aandacht dienen te besteden aan mannelijke slachtoffers en vrouwelijke plegers. 

� In Amsterdam was men van mening dat de relatiegesprekken te laat ingezet werden. Dit zou 

veel eerder moeten omdat de partners toch vaak al eerder contact hebben met elkaar.  

 

Voorwaarden 

� Het werken aan een gezamenlijke visie van de verschillende instellingen op de problematiek 

verhoogt de effectiviteit. Hoewel dit tijdrovend is, is het wel essentieel voor het welslagen 

van De Aanpak.  

� De verplichte training van professionals leidt tot expertise op het gebied van systeemgericht 

werken, waardoor een goede inzet van de methode beter gewaarborgd is. 

� In de praktijk blijken beide partners toch al gauw weer contact met elkaar te hebben. Het is 

het meest effectief wanneer dit contact niet verboden wordt, maar open wordt besproken 

tijdens de hulpverlening. 
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3.3 Praktijkervaringen van de cliënt/burger  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de praktijkervaringen van de cliënt/burger met 

de methode. Dergelijk onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde 

literatuursearch (zie 6.1). 

 

 

3.4 Praktijkvoorbeeld 

In gevonden publicaties over de methode staan geen casestudies beschreven die illustreren 

hoe de methode in een specifiek geval is toegepast in de praktijk. 
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4. Effectonderzoek  

 

 

4.1 Directe aanwijzingen voor de effectiviteit  

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar de effectiviteit van de methode. Dergelijk 

onderzoek is evenmin gevonden bij de door MOVISIE uitgevoerde literatuursearch (zie 6.1). 

 

 

 

4.2 Indirecte aanwijzingen voor de effectiviteit 

 

De ontwikkelaar voert geen onderzoek aan naar soortgelijke methoden, noch in Nederland, 

noch in het buitenland. Dergelijke onderzoeken zijn evenmin gevonden bij de door MOVISIE 

uitgevoerde literatuursearches (zie 6.1). 

 

In het onderzoek Hulp verlenen aan het gezin. Literatuuronderzoek naar systemische 

benadering in geval van huiselijk geweld, van Flikweert en Lünnemann, uitgegeven in 2003 

door het Verwey-Jonker Instituut te Utrecht, wordt geconcludeerd dat er over de 14 

bestudeerde projecten waarin een systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld plaatsvond 

(waaronder De Aanpak) weliswaar procesevaluaties zijn uitgevoerd, maar dat er weinig 

aandacht is voor cliëntonderzoek. Ook concluderen zij dat er vrijwel geen onafhankelijke 

effectmetingen van deze projecten hebben plaatsgevonden. 
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5. Conclusies 

 

 

5.1 Samenvatting werkzame elementen 

 

� De motiveringsfase, waarin mannen en vrouwen op verschillende manieren worden 

benaderd (1, 3). 

� De combinatie van outreachend werken en motivatieverhogende gesprekstechnieken (1). 

� Het systeemgericht werken met relatie- en gezinssystemen met relationele 

geweldsproblematiek levert inzichten op in de patronen en processen die hebben geleid tot 

het ontstaan en in stand houden van het geweld en het aandeel van beide partners daarin 

(1, 3). 

� Door uit te gaan van een typologie van vrouwelijke slachtoffers en mannelijke daders kan 

maatwerk geleverd worden in de hulpverlening (1, 2).  

� Het introduceren en bestendigen van gedragsalternatieven gelieerd aan de typologie (1). 

� Naast de slachtoffers voelen ook de plegers zich gehoord, omdat beiden (afzonderlijk en 

samen) aan het woord komen (1, 3). 

� De methode draagt bij aan het ontschotten en aan het bevorderen van samenwerking tussen 

instellingen, waardoor de mogelijkheid ontstaat af te wijken van vaste procedures rondom 

wachtlijsten, aanmelding, intake en dergelijke (1, 3).  

 

Verklaring classificatie veronderstelde werkzame elementen: 

1 = Veronderstelling ontwikkelaar 

2 = Wetenschappelijke of theoretische onderbouwing 

3 = Praktijkervaringen 

4 = Wetenschappelijk effectonderzoek 

Zie voor een toelichting de desbetreffende onderdelen van het werkblad. 

 

 

5.2 Samenvatting effectonderzoek 

Er zijn geen wetenschappelijke onderzoeken gevonden die directe of indirecte aanwijzingen 

leveren voor de effectiviteit van de methode. 
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6. Verantwoording 

 

 

6.1 Zoeken en selecteren van literatuur 

 

Zoekvraag en zoektermen 

Nederlandstalige search 

De search is in eerste instantie gedaan op de nieuwe naam (De Aanpak) en op de oude naam 

van de methode: Systeemgerichte aanpak van geweld in relaties (SAGR).  

 

Er is daarnaast gezocht op de volgende zoektermen: 

� systeemgericht 

� relatietherapie 

� systemisch 

� gezinstherapie 

In combinatie met 

� Relatiegeweld 

� Geweld; relaties 

� Partnerrelaties (i.r.t. geweld) 

 

Engelstalige search 

De literatuursearch in de buitenlandse databanken is uitgevoerd naar relatietherapie 

/systeemtherapie bij gewelddadige mannen/paren. 

 

Gezocht is op de volgende zoektermen:  

� domestic violence or spouse abuse or partner violence 

� perpetrators or offenders or violent men 

In combinatie met:  

� therapy or intervention 

� marital therapy 

� system therapy  

 

Zoekstrategieën 

� Beschikbare literatuur is opgevraagd bij de ontwikkelaar. 

� Er heeft een literatuursearch plaatsgevonden in Nederlandse catalogi en databases: 

•  databank van MOVISIE 

•  Narcis 

•  HBO Kennisbank  

� Vervolgens vond een literatuursearch plaats in internationale databases: 

SocINDEX;  

• Cochrane Central Register of Controlled Trials;  

• Cochrane Database of Systematic Reviews;  

• Database of Abstracts of Reviews of Effects;  

• Cochrane Methodology Register;  

• CINAHL;  
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• Violence & Abuse Abstracts;  

• Social Work Abstracts;  

• MEDLINE. 

 

Selecteren van literatuur 

De literatuur is uiteindelijk geselecteerd op het criterium dat deze in moest gaan op de methode 

zelf of in relatie stond tot in de methode genoemde bronnen. Om die reden is geen gebruik 

gemaakt van het resultaat van de search in buitenlandse databases. Daaruit kwam geen 

literatuur naar voren die aan deze voorwaarde voldeed. 

  

Voor de geselecteerde literatuur: zie 6.2. 
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Bijlage 1 – Toelichting effectonderzoek  

 
 

Voor het vaststellen van de effectiviteit van methoden (onderdeel 4 van het werkblad) moet het 

onderzoek hiernaar systematisch in kaart worden gebracht (bijlagen 2 en 3).  

 

Directe en indirecte aanwijzingen voor effectiviteit 

Er zijn twee typen aanwijzingen voor de effectiviteit van een methode: 

 

� Directe aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek die betrekking hebben op precies die methode 

die in het onderhavige document is beschreven.  

 

� Indirecte aanwijzingen. Resultaten uit onderzoek naar andere methoden met hetzelfde doel en 

dezelfde doelgroep en aanpak. 

Deze worden hier verder aangeduid als ‘soortgelijke methoden’. Het gaat hier om: 

• Resultaten uit onderzoek naar buitenlandse versies van de methode (zoals Motivational 

interviewing, de Amerikaanse variant van de Nederlandse Motiverende gespreksvoering).  

• Resultaten uit onderzoek naar de effectiviteit van Nederlandse methoden die tot hetzelfde type 

of dezelfde ‘familie’ behoren (zoals de Nederlandse activeringsmethoden die gebaseerd zijn op 

Supported employment).  

 

Soms zijn er onvoldoende directe aanwijzingen of kunnen relevante indirecte aanwijzingen de directe 

aanwijzigen ondersteunen. Bij de selectie van soortgelijke methoden is maatgevend in hoeverre de 

methode in de kern overeenkomt met de beschreven methode. Wanneer dit niet duidelijk is of 

wanneer de methode te zeer verschilt, is er geen sprake van een soortgelijke methode en dus ook niet 

van indirect bewijs voor effect.  

 

Wanneer een methode veelvuldig is onderzocht, is het aantal primaire onderzoeken soms te groot om 

binnen het kader van Effectieve sociale interventies te analyseren. Veelal zijn de primaire 

onderzoeken dan al geanalyseerd in reviews en metastudies. In dat geval gebruiken we de informatie 

uit deze overzichtsstudies. We volstaan dan met een globale analyse van de effectiviteit zoals 

gebleken uit de overzichtsstudies. Dit vullen we eventueel aan met een meer uitgebreide analyse van 

de (recente) primaire studies die (nog) niet in de overzichtsstudies zijn opgenomen. 

 

Kenmerken effectonderzoek 

Bij onderdeel 4 van het werkblad gaan we ervan uit dat er sprake is van een effectonderzoek wanneer 

er ten minste een nameting heeft plaats gevonden dat een cijfermatige indicatie geeft van het effect 

van een methode. Onderzoek naar de door professionals, burgers en/of cliënten ervaren effectiviteit 

van een methode nemen we mee in onderdeel 3 van het werkblad.  

 

Het methodologische gewicht van het effectonderzoek en de resultaten daarvan wordt onder meer 

bepaald door de aanwezigheid van een voor- en nameting, een controlegroep, de willekeurige 

samenstelling daarvan, de modelgetrouwheid van de methode en de uitvoering van een follow-

upmeting. Het methodologische gewicht varieert van ‘licht’ effectonderzoek (monitoring- of 

veranderingsonderzoek) tot ‘zwaar’ effectonderzoek (Randomized Controlled Trial, RCT) en diverse 

vormen daar tussenin. Hoe ‘zwaarder’ het effectonderzoek, hoe ‘harder’ de uitspraken over de 

effectiviteit zijn. Dit wil niet zeggen dat er altijd gekozen moet worden voor zo zwaar mogelijk 
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effectonderzoek. Welk type effectonderzoek het meest passend is, hangt af van de kenmerken en het 

ontwikkelingsstadium van de methode en de beschikbare financiële middelen.  

 

Bijlage 3 geeft een stapsgewijze uiteenzetting van de kenmerken per onderzoek en geeft een typering 

van de onderzoeksopzet. Het gaat daarbij om het objectief beschrijven van de kenmerken (onderdelen 

B t/m D). Externe deskundigen beoordelen in een later stadium de kwaliteit van het onderzoek 

(onderdelen E en F). 

 

Gemeten effecten 

In een tabel (bijlage 3, onderdeel G) worden de onderzoeksresultaten cijfermatig gepresenteerd. De 

onderzoeksresultaten kunnen aanwijzingen geven voor positieve, geen of negatieve effecten. 

 

Uitkomstmaten 

Effectonderzoeken beantwoorden een beperkt aantal vragen. De gestelde vragen worden aangeduid 

als ‘uitkomstmaten’. Alleen op deze uitkomstmaten wordt een effect gemeten. Er kan alleen iets over 

effect gezegd worden voor zover het betrekking heeft op één van de onderzochte uitkomstmaten. In 

bijlage 3 wordt het effect dan ook per uitkomstmaat aangegeven. 

 

Effectgrootte 

De mate waarin een resultaat als positief is aan te merken, is mede afhankelijk van de effectgrootte. 

Tot voor kort werd het effect van een methode vooral uitgedrukt in een statistisch significant verschil 

tussen voor- en nameting, of tussen voor- en nameting en follow-up, of tussen de nameting van de 

experimentele en controlegroep. Een probleem bij deze aanpak is dat grote verschilscores in kleine 

groepen vaak niet significant zijn. Bij grote groepen kunnen heel kleine verschillen weliswaar als zeer 

significant uit de bus komen, maar praktisch gezien van weinig waarde zijn. De laatste jaren wordt er 

vaak voor gekozen om naast de statistische significantie ook de zogeheten effectgrootte d 

(‘effectsize’, ook wel aangeduid met ES) te rapporteren. Dit is een index die aangeeft hoe groot het 

waargenomen verschil is tussen voor- en nameting of tussen experimentele (interventie-) en 

controlegroep. Er bestaan verschillende formules voor het berekenen van d. De bekendste is1: 

 

d = gemiddelde score nameting interventiegroep - gemiddelde score nameting controlegroep 

´gepoolde´ standaarddeviatie van beide groepen 

 

De formule voor het berekenen van de ´gepoolde´ standaarddeviatie luidt daarbij als volgt: 

√ (  ((ni – 1)sd i2 + (nc – 1)sd c2 )  /  (ni + nc –2)  ) 

 

Hierbij staat de i voor interventiegroep of experimentgroep en de c voor controlegroep,  sd i en sd c   

zijn de standaarddeviaties van respectievelijk de interventie- en controlegroep en ni en nc de 

steekproefgrootte van de interventie – en controlegroep.  

 

 

                                                
1
 Zie Rossi, P.H., M.W. Lipsey & H.E. Freeman (2004). Evaluation. A systematic approach (7th ed.). Thousand 

Oaks: Sage. 
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De index wordt een positieve waarde toegekend als het effect bij de interventiegroep (experimentele 

groep) gunstiger is dan bij de controlegroep en een negatieve waarde als het effect voor de 

controlegroep gunstiger is. Vuistregel bij de betekenis van d of ES is als volgt: 

 

d of ES groter dan of gelijk aan .20 = klein effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .50 = middelmatig effect; 

d of ES groter dan of gelijk aan .80 = groot effect.2 

 

In sommige onderzoeksrapporten worden andere effectmaten gebruikt, in dat geval worden deze 

overgenomen. 

 

 

                                                
2
 Zie o.a. Cohen, J (1992). A power primer. Psychological Bulletin, 112, 155-159. 
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Bijlage 2 – Overzicht onderzoeken en de hoofdkenmerken 

 

Onderzoeken naar praktijkervaringen (deel 3) 

 

Methode Onderzoek 1 Onderzoek 2 Onderzoek 3 Onderzoek 4 

Titel rapport De Aanpak. 

Implementatie en 

evaluatie in drie 

regio’s. 

Eindrapportage 

december 2004 

Daderhulpverlening 

volgens de aanpak. 

Beschrijving pilot 

Den Bosch 

Evaluatie project 

De Aanpak Zwolle 

Hulp verlenen aan 

het gezin. 

Literatuuronder-

zoek naar 

systemische 

benadering in geval 

van huiselijk 

geweld. 

Auteur N. Van Oosten R. Knaapen M. Tuk M. Flikweert en K. 

Lunneman 

Jaar 2004 2004 2003 2003 

Uitgever TransAct, Utrecht Stichting 

Maatschappelijke 

dienstverlening, 

Den Bosch 

 

 Verwey-Jonker 

Instituut, Utrecht 

Onderzoeks- 

Vraag 

Evaluatie van 

inhoud en proces 

Evaluatie van 

inhoud en proces 

Evaluatie van 

inhoud en proces 

Studie van 14 

projecten van 

systeemgerichte 

aanpak van 

huiselijk geweld 

In het onderzoek 

betrokken 

doelgroep 

22 Medewerkers, 

30 cliëntsystemen 

19 Cliëntsystemen 11 Cliëntsytemen  

 


