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1.  Een persona maken met de 
doelgroep

Wat is een persona huiselijk geweld en wat kun je ermee? 
Een persona huiselijk geweld zorgt ervoor dat gezinsleden die hiermee 

te maken hebben niet in vage kenmerken worden omschreven maar 

gaan leven. Gezinsleden die te maken hebben met huiselijk geweld 

krijgen daarmee letterlijk een gezicht. Een persona zoals Jessy of Evelien 

(zie bijlage) is een fictief persoon. Een persona is gebaseerd op feitelijke 

informatie en kennis, en is opgebouwd uit belangrijke kenmerken van 

gezinsleden die te maken hebben met huiselijk geweld. Die kenmerken 

noemen we bouwstenen. 

De persona kan altijd verder ontwikkeld worden. Dat wil zeggen dat 

er informatie aan toegevoegd kan worden op basis van werksessies 

of op basis van wijzigingen in de wet- en regelgeving. Er kunnen 

zich veranderingen voordoen in de dynamiek van het gezin of in het 

beleid t.a.v. huiselijk geweld. Deze kunnen gevolgen hebben voor de 

hulp aan het gezin en ook voor de persona. Als gemeente, zorgaan-

bieder of als cliënt- of belangengroep, kun je met behulp van een 

persona huiselijk geweld die gevolgen samen of alleen doordenken 

en je acties en beleid afstemmen. Dat is een grote meerwaarde van 

werken met een persona. Niet het aanbod staat centraal, maar de 

leefsituatie, behoeften en vragen van de burger/cliënt waar je het 

voor doet. 

Met ervaringsdeskundigen ontwikkeld
Persona’s worden veel gebruikt in het bedrijfsleven om een klantgroep 

beter te begrijpen en de diensten beter te laten aansluiten. Steeds vaker 

worden ook persona’s ontwikkeld voor de sociale sector. Tot nu toe  
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waren het vaak de professionals zelf die persona’s ontwikkelden over 

hun doelgroep. Maar wie weet er meer over een doelgroep dan de 

mensen uit die doelgroep zelf? Daarom heeft Movisie samen met een 

medewerker en twee ex-cliënten van de Safe Group, en twee ervarings-

deskundigen van Centram (project Blue) de persona Evelien gemaakt. 

Samen met het Nederlands Jeugdinstituut, drie ervaringsdeskundigen van 

de Jongerentaskforce aanpak van geweld tegen kinderen en Stichting 

STUK is de persona Jessy gemaakt. 

Bij het maken van deze brochure bleek het niet mogelijk om mannen 

die ervaring hadden als pleger van huiselijk geweld bij elkaar te krijgen 

om hun ervaringen uit te wisselen. Een persona over plegers van huise-

lijk geweld maakt dus geen deel uit van deze brochure. Dit laat zien dat 

de methode ook zijn beperkingen heeft, als een taboeonderwerp zoals 

geweld centraal staat. 

De persona’s zijn afkomstig uit verschillende gezinnen. Elk van de per-

sona’s biedt in de beschrijving informatie over de overige gezinsleden 

die bij deze persona horen. Zo beschikt u als lezer over de dynamiek 

van huiselijk geweld in twee verschillende gezinnen, gezien vanuit twee 

verschillende perspectieven. 

Als ervaringsdeskundigen in voldoende mate hebben verwerkt wat hen 

is overkomen, weten ze vaak heel goed te verwoorden wat ze hebben 

meegemaakt en wat een rol heeft gespeeld om het te verwerken en uit 

de situatie te komen. De methodiek ‘WMO-beleid maken met perso-

na’s’ van Movisie is gebruikt als basis. Deze methode is aangevuld met 

de ervaringen die zijn opgedaan met de doelgroep huiselijk geweld. 

Deze brochure is daarvan het resultaat. We hebben, in tegenstelling tot 

de brochure over WMO-beleid maken met persona’s, gewerkt met veel 

concretere vragen. Vooral voor de jongeren werkte dit beter. 
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Hoe gebruik je een persona huiselijk geweld 
    in de praktijk?

In gesprek met collega’s in het sociale wijkteam 

De persona’s in deze brochure kunnen professionals in sociale 

wijkteams helpen om een beter beeld te krijgen van de dyna-

miek en de gevolgen van huiselijk geweld. Als zij met elkaar 

de persona’s bestuderen en deze naast de casuïstiek uit hun 

eigen praktijk leggen, dan kunnen ze makkelijker onderwer-

pen bedenken voor de gesprekken met hun cliënten. 

Als gemeente beleid maken 

Gemeenten zijn verplicht beleid te ontwikkelen voor geweld 

in afhankelijkheidsrelaties. Met de persona die gebaseerd is 

op verschillende levensechte ervaringen, kunnen ze toetsen of 

hun beleid  burgers die ermee te maken hebben daadwerkelijk 

gaat helpen. Bij stap 7 komen we hier op terug.
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2.  In zeven stappen een 
persona maken en beleid 
ontwikkelen

Het proces om met doelgroepen rond huiselijk geweld een persona te 

maken bestaat uit zeven stappen. Vooraf maken de mensen die het van 

belang vinden dat er persona’s komen een keuze voor welk van de ge-

zinsleden een of meer persona’s van belang zijn. Vervolgens zoeken ze 

naar de juiste ervaringsdeskundigen die mee willen werken aan het ma-

ken van een persona. Dit vormt stap 1. Stap 2 en 3 vinden plaats in de 

eerste werkbijeenkomst. Stap 4 tot en met 6 in de tweede werkbijeen-

komst. In stap 6 wordt de persona uitgewerkt, zodat deze in de praktijk 

gebruikt kan worden. In stap 7 beschrijven we hoe er met de persona 

gewerkt kan worden om tot aanbevelingen te komen voor gemeentelijk 

beleid of hulpverleningsbeleid. 

Deel 1: Vooraf

Stap 1: Kiezen met welke doelgroep een persona gemaakt gaat worden

Deel 2: Werkbijeenkomst 1: De bouwstenen van de persona

Stap 2: Kenmerken van deze groep

Stap 3: Vragenlijst doorlopen: eerste bouwstenen verzamelen

Deel 3: Werkbijeenkomst 2: Het maken van de persona

Stap 4: De persona bouwen

Stap 5: De persona voorstellen
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Deel 4: Uitwerken en gebruiken 

Stap 6: De persona uitwerken en bruikbaar maken (vormsuggesties, 

foto, film, illustratie)

Stap 7: Aan de slag: beleid maken met de persona: bijeenkomst samen 

met ervaringsdeskundigen, professionals en beleidsmakers.

Vooraf

Stap 1: Over wie van de gezinsleden ga je een persona maken?
Bij huiselijk geweld kun je je richten op verschillende verschijnings- 

vormen, zoals psychisch geweld, lichamelijk geweld, seksueel geweld 

en financiële uitbuiting. Daarnaast kan het geweld zich afspelen in ver-

schillende relationele contexten, zoals:

• partnergeweld waarbij de kinderen getuige zijn (dit wordt gezien als 

emotionele mishandeling); 

• kindermishandeling, waaronder incest;

• kind-oudermishandeling;

• ontspoorde mantelzorg;

• intergenerationele overdracht etc. 

Ook speelt de vraag: hoe ziet de dynamiek van het geweld er uit? Is 

het wederzijds of juist eenzijdig? Wat zijn motieven van degenen die 

geweld plegen? Bij het maken van een persona is het belangrijk om een 

duidelijke keuze te maken voor vorm, relationele context en dynamiek. 

In deze brochure hebben we gekozen voor wederzijds partnergeweld 

met kinderen als slachtoffer en getuige. Dat is gedaan, omdat weder-

zijds partnergeweld als gevolg van uit de hand gelopen ruzies het meest 

voorkomt.

Groepssamenstelling

Een persona rond het thema huiselijk geweld kan - vanwege het 

taboe-karakter - het beste worden gemaakt met een kleine groep 

van minimaal drie en maximaal zes deelnemers. In een kleinere groep 

voelen mensen zich over het algemeen vrijer en veiliger. Dat is zeker 
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van belang als het om een gevoelig onderwerp als huiselijk geweld 

gaat, waarbij deelnemers mogelijk ook persoonlijke ervaring kunnen 

inbrengen. 

Stereotypen

Ook al spreken deelnemers uit eigen ervaring, ze kunnen toch drempels 

ervaren en het gevoel krijgen teveel in stereotypen te denken. Voor 

een deel is denken in stereotypen ook nodig om een persona te kun-

nen bouwen. Daarom is het van belang om bij zowel de eerste als de 

tweede werkbijeenkomst zoveel mogelijk met dezelfde groep mensen 

te werken. Op deze manier voorkom je in de tweede bijeenkomst onno-

dige discussies over de inbreng uit de eerste bijeenkomst.

Uit de praktijk

Ook in de beide groepen die wij rond de tafel hadden, kwam 

deze vrees voor denken in stereotypen ter sprake. We hebben 

die angst weg kunnen nemen door deelnemers te vragen om 

zonder voorbehoud vanuit hun eigen ervaringen te spreken. 

Deze eigen ervaringen hebben we vervolgens naast elkaar ge-

legd. De overeenkomsten hebben we gebruikt als belangrijke 

bouwstenen voor de persona’s. 

Tijdsinvestering

Bij een groepsgrootte van drie tot zes deelnemers duurt zowel de eerste 

bijeenkomst (stap 1 t/m 3) als de tweede (stap 4 t/m 5) gemiddeld drie 

uur inclusief pauzes. Stap 6 duurt gemiddeld drie en half uur, inclusief 

verwerking van de feedback van de deelnemers. Stap 7, tot slot, duurt 

twee uur. 
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Tip: Belangrijk is dat de groep waarmee je de persona maakt zelf aan-

geeft hoe lang de werkbijeenkomst gaat duren, zodat ze hun concen-

tratie kunnen vasthouden. Soms helpt het om gedurende een bijeen-

komst van drie uur na elk uur even te pauzeren. Onze ervaring was 

dat gedrevenheid hierin een belangrijke rol speelt. Hoe gedrevener hoe 

meer energie en langer de concentratie. 

Wat heb je nodig?

• Grote flappen papier, post-its en stiften voor iedere deelnemer en 

begeleider.

• Kopieën van het Werkblad ‘Vragen om tot een persona te komen’ 

(bijlage 1 en 3).

• Een gespreksleider om het proces te bewaken en waar nodig knopen 

door te hakken.

Werkbijeenkomst 1: De bouwstenen van de persona

Introductie 

• Geef een korte uitleg over wat een persona is, wat je er mee kunt en 

wat er tijdens de eerste werkbijeenkomst op het programma staat. 

Gebruik zo nodig voorbeelden van bestaande persona’s. 

• Zorg voor een veilige sfeer. Dit kun je doen door aan te geven dat 

alles wat er gezegd wordt vertrouwelijk is. Daarmee geef je aan dat 

mensen vrij kunnen praten en er geen misbruik van gemaakt wordt. 

Je kunt aangeven dat de persoonlijke ervaringen die mensen inbren-

gen anoniem worden verwerkt zodat ze in de persona niet te herlei-

den zijn tot een van de deelnemers. Alle deelnemers krijgen de uitein-

delijke beschrijving toegestuurd en mogen hun opmerkingen er nog 

bij plaatsen. Daar wordt zoveel mogelijk rekening mee gehouden. 

• Houd eventueel een korte kennismakingsronde (maximaal 5 minuten 

per deelnemer; zie bijlage 1 en 3)
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Eventueel kun je daarna een ronde van maximaal 10 minuten per 

persoon doen waarin iedereen vertelt wat zij/hij persoonlijk heeft 

meegemaakt. 

Uit de praktijk

In de bijeenkomsten bleek het goed te werken om iedere 

deelnemer na de eerste korte kennismakingsronde maximaal 

10 minuten de tijd te geven om over de eigen ervaringen te 

vertellen. Pas daarna gingen we daadwerkelijk aan de slag 

met het maken van de persona. Als begeleiders maakten we 

gedurende deze 10 minuten wel aantekeningen op post-its 

om daar later eventueel op terug te komen en om ze te ge-

bruiken als bouwstenen. 

Aanwijzingen voor de gespreksleider

• Spreek met de groep af dat alles wat gezegd wordt goed is. Laat de 

deelnemers niet te veel met elkaar in discussie gaan. Dit is belangrijk 

voor het veiligheidsgevoel in de groep. 

• Let erop dat de doelgroep over wie een persona gemaakt wordt af-

gebakend is. Elk mens en elke situatie is uniek en daarmee kan nooit 

recht gedaan worden aan ieders verhaal, maar je kunt wel zoeken 

naar belangrijke en gemeenschappelijke kenmerken. Schrijf als bege-

leiders op post-its of flipovervellen welke bouwstenen voor de per-

sona je hoort in de verhalen van de deelnemers. Leg zoveel mogelijk 

vast.

• Hang een extra flipovervel op of geef elk van de deelnemers een 

stapeltje post-its waar zij gedurende de bijeenkomst nog dingen op 

kunnen zetten die ze te binnen schieten over de doelgroep. 
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Uit de praktijk

Het thema roept onderling veel herkenning op. Hierdoor 

kunnen deelnemers in hun bijdragen ook wat ‘ontremd’ 

raken. Het is dan zaak ze bij de agenda en het doel van de 

bijeenkomst te houden, zonder al teveel te vervallen in koele 

zakelijkheid. 

Tijdsduur

Ca. 70 minuten

Stap 2: Kenmerken van deze groep
Instructie

• Laat de groep brainstormen over wat belangrijke kenmerken zijn van 

de persona. Maak het zo concreet mogelijk. Wat is de naam, geslacht, 

leeftijd, woonsituatie, woonplaats, opleiding of werk, vrije tijdsbeste-

ding/hobby’s vrienden/vriendinnen etc. van de persona? 

• Hoe ziet de ‘daar-en-toen-situatie’ eruit, dat wil zeggen: het moment 

dat er sprake was van huiselijk geweld. Dit is een vrije brainstorm 

waarbij iedereen de vrijheid heeft om zijn of haar ervaringen in te 

brengen. 

• Het helpt om terug te gaan naar de eerste herinneringen van ruzies 

die uit de hand dreigden te lopen. Zo krijg je een beeld hoe de ruzies 

zich ontwikkelden tot huiselijk geweld. 

• Aansluitend kan er gekeken worden naar hoe het zich verder ontwik-

kelde, hoe het geweld stopte of hoe het leven nu is. 

Aanwijzingen voor de gespreksleider

• Stimuleer de groep om vrij te brainstormen zonder barrières. Het gaat 

erom waar zij aan denken c.q. mee hebben gemaakt. 

• Let op dat iedereen zich op z’n gemak voelt en maak dat zo nodig 

bespreekbaar.
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• Benadruk dat alle inbreng welkom is en schrijf ook alles op. 

• In de tegenwoordige tijd praten kan deelnemers helpen om hun eigen 

ervaringen en emoties los te koppelen van de persona.

• Geef aan dat er ook hierna nog volop gelegenheid is om ervaringen 

in te brengen aan de hand van de vragenlijsten. Wijs eventueel ook 

nog een keer op de post-its waar deelnemers hun ervaringen op kwijt 

kunnen. 

Tijdsduur

30 minuten

PAUZE

Stap 3: Vragenlijst doorlopen: eerste bouwstenen verzamelen
De vragenlijsten ‘Vragen om tot een persona huiselijk geweld (diverse 

varianten) te komen’ zijn bedoeld als hulpmiddel om - na de vrije brain-

storm - meer structuur in de uitwisseling aan te brengen. De antwoor-

den op de vragen leveren concrete bouwstenen om de persona in de 

tweede werkbijeenkomst te kunnen samenstellen.

Instructie

• Geef een korte introductie op dit onderwerp

• Loop met elkaar de vragenlijst door om de brainstorm verder te struc-

tureren (zie bijlage 1en 3). 

• Schrijf alle antwoorden van de groep op een grote flap of laat de 

deelnemers korte antwoorden schrijven op memovelletjes die je later 

ordent. 

Aanwijzingen voor de gespreksleider

• Help de deelnemers als ze de vragen niet duidelijk vinden.

• Houd het gesprek strak. Verzand niet in een discussie. Ga na een paar 

antwoorden door naar de volgende vraag. Sommige vragen zijn mis-

schien al aan de orde geweest. Sla deze over. 
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• Gezien het onderwerp en de uitgebreidheid van de vragenlijst, zullen 

niet alle onderwerpen aan de orde kunnen komen. Agendeer die voor 

de tweede bijeenkomst. 

• Vat de bijeenkomst samen en evalueer wat de deelnemers ervan von-

den. Blik kort vooruit naar de tweede bijeenkomst. 

Tijdsduur

70 minuten

Kleine dingen en details

Sommige vragen in de vragenlijst lijken erg groots zoals: Wat 

is zijn/haar ambitie in het leven? Wat is zijn/haar drijfveer? 

Waar droomt hij/zij van? Hoe houd je het vol? Toch hoeft het 

antwoord niet altijd groot te zijn. Het gaat juist ook om de 

kleine dingen en details. Bijvoorbeeld als Jessy antwoordt op 

de vraag hoe ze het volhoudt: ‘Dansen maakt me blij, net als 

thuis knuffelen met onze kat Poekie.’

Verslag

Verwerk alle informatie uit de eerste bijeenkomst in een handzaam 

verslag. In dit verslag kun je alle ‘bouwstenen’ die benoemd zijn orde-

nen op hogere of abstractere thema’s door overeenkomstige uitspraken 

onder elkaar te zetten en ze een ‘noemer’ of titel te geven. Dit verslag 

is de basis voor de tweede werkbijeenkomst. Stuur het verslag een paar 

dagen voor de tweede bijeenkomst naar alle deelnemers zodat zij het 

van tevoren kunnen lezen. 
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Werkbijeenkomst 2: Het maken van de persona

In de eerste bijeenkomst zijn alle bouwstenen van de persona verza-

meld en vastgelegd in een gestructureerd verslag. Deze informatie is de 

basis om in de tweede werkbijeenkomst de persona te bouwen.

Stap 4: De persona bouwen
Instructie

• Teken een poppetje met een hoofd, lijf, armen en benen op een grote 

flap.

• Blik samen met de groep terug op alle bouwstenen uit de eerste bij-

eenkomst. Deze informatie is de basis voor de persona die de deelne-

mers gaan bouwen.

• De persona krijgt direct een naam en er worden heel concreet keuzes 

gemaakt voor een man of vrouw, waar iemand woont en met wie en 

hoe (zie kader op de volgende pagina).

• Schrijf alle antwoorden op de flap bij het poppetje. Zo wordt de per-

sona stap voor stap opgebouwd. 
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Gezicht en hart van de persona

Voor het gemak kun je voorstellen dat een persona een  

gezicht en een hart heeft. Het gezicht verbeeldt de zichtbare, 

feitelijke informatie. Het hart de onzichtbare, emotionele 

kanten. 

 

Het gezicht

Als eerste ga je het gezicht invullen (zie bijlage 1 en 3). 

• Man/vrouw?

• Leeftijd?

• Naam?

• Waar woont deze persoon (dorp, stad, noem een plaats)?

• Hoe woont deze persoon?

• Wat doet deze persoon in haar/zijn dagelijks leven? (Denk 

o.a. aan werk, opleiding, hobby’s etc.)

• Wat heeft deze persoon meegemaakt? Bij het onderwerp 

huiselijk geweld zit er een opbouw in het verhaal van de 

eerste herinneringen, de ontwikkeling naar geweld, hoe het 

gestopt is en hoe het leven er nu uitziet. 

Het hart 

Met het hart bedoelen we de dingen die je niet direct aan 

iemand kan zien (zie bijlage 1 en 3).

Aanwijzingen voor de gespreksleider

• Zorg ervoor dat dezelfde mensen aanwezig zijn als bij de eerste bijeen-

komst. Als dit niet haalbaar is, stuur dan de deelnemers die alleen de 

tweede bijeenkomst aanwezig zijn van tevoren ook het verslag toe. Bouw 

dan ook aan het begin van de tweede bijeenkomst een ronde in waarin 

je hen de gelegenheid geeft om aanvullingen op dit verslag te maken. 
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Herhaal meerdere keren tijdens deze stap de naam van de persona, 

waar zij/hij woont en wat zij/hij doet in het dagelijks leven. Op die ma-

nier komt de persona steeds meer tot leven. 

Tijdsduur

60 minuten

Tip

Het is makkelijker om samen eerst de buitenkant van de per-

sona in te vullen (het gezicht), daarna wat zij/hij heeft mee-

gemaakt en tot slot hoe de persona wat zij/hij heeft meege-

maakt beleefd heeft (het hart).

Stap 5: De persona voorstellen
Om met de groep goed te beoordelen of de persona klopt is er de vol-

gende stap: het voorstellen van de persona. Dit kan op twee manieren: 

samen de bouwstenen doorlopen of doordat een van de begeleiders ter 

plekke de persona verhalend voorstelt aan de groep 

Instructie

• De deelnemers bekijken de bouwstenen van de persona die op de 

flip-overvellen zijn geschreven. Bij optie 2 kan ervoor gekozen worden 

om de deelnemers zich te laten omdraaien en alleen te luisteren naar 

de begeleider die de persona ‘voorstelt’ aan de groep. 

• Na het voorstellen van de persona vraagt de gespreksleider de deelne-

mers of het beeld klopt, of ze iets missen en of er iets moet worden 

aangevuld. 

• Vul de flap met het poppetje aan met de opmerkingen en suggesties 

van de deelnemers.

Tijdsduur

20 minuten
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Deel 3: Uitwerken en gebruiken

Stap 6: De persona uitwerken en bruikbaar maken
Verslag

Maak na de 2e bijeenkomst op basis van de bouwstenen een eerste 

beschrijving in verhalende vorm. Stuur deze op aan alle deelnemers en 

vraag of ze dingen zouden willen veranderen, toevoegen of weglaten. 

Verwerk alle opmerkingen en stuur de persona nogmaals rond aan de 

deelnemers.

Instructie

• Beschrijf in eerste instantie de bouwstenen van de persona. 

• Bepaal dan de vorm waarin de persona zal worden gebruikt. 

• Werk daarna de persona in verhaalvorm uit, op maximaal twee 

A4-tjes.

• Denk na over de lay-out en de opmaak. Een ontwerpbureau heeft 

hiervoor ook allerlei ideeën (zie voorbeeld bijlage 2). 

Aanwijzingen voor de begeleider

Het is bij het onderwerp huiselijk geweld van groot belang om zo inte-

ger mogelijk te werk te gaan. En om de deelnemers met respect te be-

jegenen. Daarom hebben we voor bovenstaand stappenplan gekozen. 
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Hoe breng je een persona tot leven?

Er zijn verschillende vormen om een persona tot leven te 

brengen.

In de beschrijving kun je de persona als het ware voorstellen 

aan de lezer. Je schrijft dan in de derde persoon enkelvoud, 

vanuit het hij/zij-perspectief. 

Een andere mogelijkheid is om de beschrijving in een interview 

vorm te maken. Bij de voorbeelden in deze brochure is geko-

zen voor de interviewvorm. 

Ook kan de persona worden vormgegeven in een (animatie)

filmpje: zie bijvoorbeeld http://vimeo.com/39397138 

Stap 7: Aan de slag: beleid maken met de persona: bijeen-
komst samen met ervaringsdeskundigen, professionals en 
beleidsmakers
Om de persona echt te laten leven is het belangrijk dat professionals en 

beleidsmakers erover in gesprek gaan met ervaringsdeskundigen.

Met elkaar kunnen zij op een rij zetten wat voor deze persona belang-

rijk is in het dagelijks leven en in de ondersteuning die zij/hij krijgt. Zo 

wordt het voor beleidsmakers duidelijker waar zij voor deze doelgroep 

rekening mee moeten houden bij aankomende beleidsveranderingen 

en/of bezuinigingen. 

Instructie

Organiseer een bijeenkomst met ervaringsdeskundigen, professionals en 

beleidsmakers. Ga na een gezamenlijke start en voorstelronde in twee 

subgroepen uiteen en ga aan de slag met de volgende vragen: 

http://vimeo.com/39397138
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Subgroep 1: Vraag de ervaringsdeskundigen wat er in het huidige leven 

belangrijk is voor deze persona: 

• Wat is belangrijk om dagelijks te kunnen functioneren? (Denk aan 

zaken zoals veiligheid, netwerk en structuur.)

• Welke ondersteuning is daarbij nodig en moet behouden blijven?

• Wat kan er anders? 

Subgroep 2: Vraag de professionals en beleidsmakers in de persona te 

zoeken naar aanknopingspunten voor beleid (preventie, hulpverlening, 

gemeentelijk beleid). Laat ze die benoemen.

Breng dan beide groepen weer samen en laat iedere groep hun conclu-

sies aan elkaar presenteren. Ga daarna met elkaar in gesprek over de 

overeenkomsten en verschillen.

Aanwijzingen voor de begeleider

Als je constructief en opbouwend met beleidsmakers in gesprek wilt 

gaan dan is het belangrijk om duidelijk te maken wat belangrijk is voor 

de doelgroep en in de ondersteuning en waarom. Dan ontstaat er na-

melijk ook ruimte om te kijken naar wat anders kan en waar verande-

ringen mogelijk of wenselijk zijn. 

Tijdsduur

Minimaal 120 minuten
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Bijlage 1 
Vragen om te komen tot een 
persona: kind als getuige 
van huiselijk geweld 

Kind als (jong)volwassene
1.  Hoe ziet zijn/haar leefsituatie er nu uit? (Werk/opleiding, vrijetijdsbe-

steding, netwerk) 

2. Hoe is de huidige relatie met zijn/haar ouders? 

3. Waar wordt hij/zij blij van?

4. Waar wordt hij/zij ongelukkig van? Wat frustreert hem/haar? 

5. Wat vindt hij/zij belangrijk in het leven? 

6. Wie zijn belangrijk voor hem/haar?

7. Hoe is zijn/haar leven veranderd door het geweld tussen ouders? In 

positieve en negatieve zin. 

8. Waaraan merkt zij/hij in het hier en nu dat zij/hij dit heeft 

meegemaakt?

9. Waar loopt zij/hij tegenaan/welke problemen heeft zij/hij nu? 

Terugkijkend:
1. Hoe zag zijn/haar leefsituatie eruit? Waar woonde hij/zij, met wie? 

2. Wat heeft hij/zij meegemaakt? 

3. Hoe was de relatie met zijn/haar ouders? 

4. Waar werd hij/zij blij van?

5. Welke hobby’s had zij/hij?

6. Waar droomde zij/hij van? 

7. Waar werd hij/zij ongelukkig van? Wat frustreerde hem/haar? 

8. Welke mensen waren belangrijk voor hem/haar?

9. Welke ondersteuning had hij/zij nodig gehad als kind?
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Bijlage 2 Persona: Jessy

In gesprek met Jessy
Hoe gaat het met je? 
Wisselend. Ik ben nu 23 jaar en volg 
de HBO opleiding Sociaal Pedagogisch 
Werk. Dat bevalt me goed. Ik woon 
alleen, maar heb wel een relatie met 
een lieve, geduldige jongen. Die 
relatie doet me erg goed maar, tege-
lijkertijd vind ik het moeilijk om zijn 
liefde gewoon te accepteren; ik wil 
nog steeds zelf veel geven. Verder 
heb ik soms depressieve perioden en 
heb ik last van zowel verlatingsangst 
als angst om me te binden. Ik twijfel 
of ik zelf kinderen wil, ik wil niet in 

dezelfde vicieuze cirkel terecht komen als mijn ouders. De 
therapie die ik sinds een jaar volg wil ik dus eerst graag afron-
den. Ik vertrouw mensen niet snel. Dat heeft twee kanten: ik 
zal me niet snel meer laten misbruiken, maar ik ben soms ook 
te kritisch in mijn vriendschappen. Sinds ik in therapie ben, gaat 
het wel steeds beter met me. Door mijn ervaringen en mijn 
studie heb ik mensenkennis opgedaan. Ik heb nu een kleinere 
groep vriendinnen, maar de vriendschappen zijn in balans en 
waardevoller. Ik heb twee hartsvriendinnen met wie ik heel 
veel kan bespreken. Ik heb een duidelijke mening en uit deze 
ook. Ik ben trots op mijn assertiviteit. 

Hoe is de relatie tussen en met je ouders?
Mijn moeder heet Chantal. Zij is 47 jaar en docente op een 
basisschool. Ik heb een broertje Sam, hij is 19 jaar en studeert 
HBO verpleegkunde. Mijn vader, Joey, werkt als ICT consultant 
en is 48 jaar. Ze wonen in Purmerend. Mijn ouders zijn nog 
bij elkaar. Ik heb een betere band met mijn moeder. Zij ziet 
in wat ze mij vroeger heeft aangedaan en voelt zich daar erg 
schuldig over. Ze heeft heel oprecht haar excuses aangeboden 
waardoor ik haar kon vergeven. De band met mijn vader blijft 

wisselvallig. Alsof hij nog steeds niet inziet wat voor vader hij 
is geweest. 

Wat had je nodig gehad? 
Een volwassene die luisterde en écht belang-

stelling toonde, vroeg naar hoe het met 
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mij ging en wat mijn behoeften waren. De vrienden van 
m’n ouders, die echt wel wisten dat ze zoveel ruzie hadden, 
hadden tegen hen moeten zeggen op te houden met ruzie 
maken. Omdat het niet goed is voor de kinderen. Dat ze 
aan mij hadden gevraagd hoe het met me ging en me 
opgevangen zouden hebben. Dat er ergens een veilig thuis 
was geweest. 

Wat is de eerste ruzie tussen je ouders die jij je herinnert? 
Dat weet ik nog goed. Ik was vier jaar toen ik wakker werd 
van een heftige ruzie tussen mijn ouders. Het duurde even 
voor ik besefte wat ik hoorde. Mijn ouders schreeuwden 
tegen elkaar. Ik werd bang en lag eerst te trillen in mijn bed. 
Daarna ben ik toch naar beneden geslopen om aan de deur 
te luisteren. Ik hoorde dat mijn vader mijn moeder uitschold 
voor ‘kutwijf’ en zij mijn vader voor ‘achtereind van een 
varken’. Ik hoorde ook veel lawaai, alsof er stoelen omver 
werden gegooid en glazen of kopjes kapot vielen. ‘Je staat 
ook nooit aan mijn kant’, riep mijn vader. ‘Heb jij dan wel 
voor mij gekozen? Ik doe het ook nooit goed’, schreeuwde 
mijn moeder terug. ‘Trek dan ook iets vaker iets sexy’s aan’, 
foeterde mijn vader. Dat heb ik hem in de jaren daarna nog 
vele keren horen zeggen. Op dat moment begreep ik dat 
niet zo goed. Ik was vooral bang dat een van hen de volgen-
de dag weg zou zijn.

Hoe is het daarna verder gegaan? 
De eerste jaren veranderde er weinig. Meestal waren de 
ruzies ’s avonds laat, als ze dachten dat ik en Sam lagen te 
slapen. Soms kroop Sam dan bij mij in bed en wachtten we 
stilletjes tot het geschreeuw voorbij was. Toen ik zes was, 
werd ik voor het eerst ook zelf geslagen. Ik moest helpen met 

tafel dekken, omdat er een groot familie-etentje kwam. Ik 
liep met een stapel borden naar de tafel. Toen ik probeerde 
om ze op tafel te zetten, gleden de borden uit mijn handen. 
Op een paar borden na viel de hele stapel op de grond kapot. 
Ik stond er naar te kijken. Schuldig, bedremmeld. Mijn moe-
der kwam aanlopen, keek en gaf me een paar harde klappen 
in mijn gezicht: ‘Dom kind, kijk dan ook uit!’. 

Daarna werden de ruzies tussen mijn ouders steeds erger. Als 
ze uitgescholden waren of dat niet meer hielp, dan dreigden 
mijn ouders allebei bij de ander weg te gaan. Ze daagden 
elkaar daar ook toe uit. Voor mij werd het steeds meer ‘ge-
woon’ en ik probeerde me er niets van aan te trekken… Maar 
ik had er wel last van… Als mijn ouders ruzie hadden, keken 
ze niet meer naar Sam en mij om. Ik moest dan vaak voor het 
eten zorgen. Sinds mijn 12e werd ik steeds vaker bemiddelaar 
tussen mijn ouders. In het begin spraken ze soms alleen nog 
via mij met elkaar, maar daarna vroegen ze mij bewust om te 
bemiddelen als zij ruzie hadden.

Hoe hield je het vol? 
Ik zocht veel afl eiding in hard werken op school en had veel 
hobby’s. Ik had altijd mijn huiswerk af. Ik deed aan wed-
strijdzwemmen en ging graag met vriendinnen chillen of 
naar de bioscoop. Dansen maakte me blij, net als thuis knuf-
felen met onze kat Poekie. Ik was liever niet dan wel thuis 
en probeerde dan ook zo lang mogelijk weg te blijven. Mijn 
broertje Sam trok zich steeds meer terug en werd stiller. Op 
school pestte hij andere kinderen. 

Ik had in die tijd veel vrienden en kennissen, maar het 
contact was nogal oppervlakkig. Ik vertelde niet veel over 
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mijzelf of over mijn thuissituatie. Ik schaamde me teveel. 
Dus ik gaf veel aandacht aan anderen, toonde begrip voor 
de situatie van vriendinnen en gaf hen advies of hulp. Dat 
was voor mij ook makkelijker, want zo hoefde ik niet aan 
mijn eigen thuissituatie te denken. Ik vond het moeilijk om 
in het middelpunt van de belangstelling te staan en om mijn 
eigen problemen te delen in vriendschappen. Als ze er wel 
naar vroegen, dan bagatelliseerde ik het. Ik moest sterk zijn, 
want ik was bang dat ik anders instortte. Ik wilde andere 
mensen niet tot last zijn en ook niet als een zielig slachtoffer 

gezien worden. Ik zocht contact met mijn 
vriendinnen afhankelijk van wat ik op 

dat moment nodig had: troost of juist 
stevigheid. Maar ik had ook momen-
ten dat ik doorsloeg. Dan zocht ik 
verkeerde mensen op, omdat ze me 
aandacht gaven. Ik was altijd op 
zoek naar veiligheid, maar tegelij-
kertijd ook nieuwsgierig naar jon-
geren uit een ander milieu om te 
zien of die mij konden geven wat 
ik thuis niet kreeg. In relaties 
met jongens voelde ik me aan-
getrokken tot jongens met wie 
ik me kon identifi ceren om-
dat ze net als ik geen ‘happy 
family’ hadden. Ook omdat ik 
dacht dat de familie van een 

normale jongen, bij wie het wel goed ging thuis, mij minder 
waard zou vinden. Intussen droomde ik van een rustig leven, 
met een leuke vriend en leuke baan. 

Hoe was de band met je ouders? 
Ik kreeg alleen maar liefde als ik het goed deed op school of 
met sport. Dan waren mijn ouders trots. Op andere momen-
ten negeerden ze me of kon ik klappen krijgen als ik in hun 
ogen faalde. Ze zagen niet hoe hard ik werkte en mijn best 
deed! Intussen werden we thuis wel heel erg verwend met al-
lerlei dure cadeaus waarop we helemaal niet zaten te wach-
ten. Vooral na een hevige ruzie of als Sam en ik zelf klappen 
hadden gehad, waren het hele grote cadeaus. Ik vroeg me 
echt af waarom ze niet een keer ophielden met ruziemaken. 
Ik herkende op een gegeven moment het patroon waar mijn 
ouders in zaten. Maar als mijn ouders het weer goedmaakten 
met elkaar en liefkozend een hand op elkaars been legden, 
dan schrok ik daarvan. Het voelde onwennig en na het goed-
maken liep de spanning al snel weer op en dreigde er op-
nieuw geweld. Die dreigende spanning was altijd aanwezig, 
dat was misschien nog wel erger dan de ruzies zelf. 

Hoe reageerde je omgeving op het geweld thuis? 
Mijn familie wist niet wat er speelde thuis, of ze deden alsof, 
omdat ze zich geen raad wisten. Mijn vader en moeder toon-
den zich naar buiten toe heel lief, als een warm gezin. Mijn 
moeder was ook een goede en geliefde juf op school, dus 
niemand die iets vermoedde. 
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Bijlage 3 
Vragen om te komen tot een 
persona: partnergeweld 

Het leven toen
1. Wat is zijn/haar naam? Leeftijd? 

2. Hoe ziet zijn/haar leefsituatie eruit? Waar woont hij/zij, met wie? 

3. Hoe ziet zijn/haar vrijetijdsbesteding er uit? 

4. Waar droomt hij/zij van?

5. Wat heeft hij/zij meegemaakt?

6. Hoe beleefde zij/hij de situatie?

7. Wat heeft zij/hij gedaan om de situatie beter te maken?

8. Hoe houdt zij/hij zich staande?
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Het leven nu
1. Hoe ziet het leven er nu uit? (Werk/opleiding, vrijetijdsbesteding, 

netwerk) 

2. Hoe is de huidige relatie met de partner? 

3. Waar wordt hij/zij blij van?

4. Waar wordt hij/zij ongelukkig van? Wat frustreert hem/haar? 

5. Wat vindt hij/zij belangrijk in het leven? 

6. Hoe is zijn/haar leven veranderd door het geweld met de partner? 

In positieve en negatieve zin. 

 - Waaraan merkt zij/hij in het hier en nu dat zij/hij dit heeft 

meegemaakt?

 - Waar loopt zij/hij tegenaan/welke problemen heeft zij/hij nu?

7. Terugkijkend, welke ondersteuning had hij/zij nodig gehad? 
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Bijlage 4  Persona: Evelien

In gesprek met Evelien
Kun je wat over jezelf vertellen?
Ik ben Evelien (41) en getrouwd met Bert (43) en we hebben samen 
drie kinderen: Lisa (14), Bart (10) en Franske (5). Ons gezin woont in 
Waalwijk. Ik werk nu in de zorg als thuisbegeleider, maar daarvoor 
heb ik gewerkt in de reclamewereld. Bert is salesmanager bij een 
ICT-bedrijf, maar dreigt nu door de economische recessie zijn baan 
te verliezen. Dit veroorzaakt nogal wat stress in het gezin. 

Ik heb twee broers en een zus . Mijn vader was ambtenaar en mijn 
moeder huisvrouw. We hebben op zich een fi jne jeugd gehad, maar 
ik was wel één van de vier en had achteraf gezien misschien toch 
iets andere aandacht nodig dan ik kreeg. Het was een veilige, rus-
tige wereld, waarin weinig spannends gebeurde. Het was allemaal 
tamelijk braaf misschien is het daarom dat ik onbewust zelf op zoek 
ging naar wat spannenders. Ik ben nogal spontaan en makkelijk in 
de omgang en voelde me destijds nogal aangetrokken tot dominan-
te mannen. We kregen een relatie toen ik veel fl irtte. Maar eigenlijk 
was dat mijn manier om toch ook afstand te houden tot saaie man-
nen. Nadat ik iets kreeg met Bert werd het fl irten voor mij allemaal 
minder serieus, ook al bleef ik nog steeds spontaan. 

De spanning die ik zocht vond ik uiteindelijk bij Bert, die mij de 
aandacht gaf die ik thuis had gemist. We hebben elkaar ontmoet in 
het begin van onze studietijd. Hij gaf mij het gevoel dat ik bijzonder 
was. Daardoor voelde ik bij hem niet de eenzaamheid die ik thuis 
toch altijd wel had gevoeld. Daar was ik een van de vier. Bij Bert 
had ik het gevoel van ‘uitverkorene’, want hij droeg me op han-
den.’ Bert heeft vanuit zijn gezin de nodige ‘bagage’ meegekregen. 
Zijn vader had soms buien waarin hij zijn vrouw alle hoeken van 

de kamer liet zien. Naarmate Bert 
ouder werd probeerde hij zijn vader 
te kalmeren en toen dat niet meer 
hielp en Bert sterker werd, sprong 
hij er gewoon tussen. Op een goeie 
dag heeft hij zijn vader als het ware 
het huis uit geslagen. 

Daar was hij trots op. Die ervarin-
gen deelde hij alleen met mij, waar-
door er een echte vertrouwensband 
tussen ons ontstond. Ik had ook 
echt het gevoel hem te kunnen 
helpen daarbij. Ik kon hém iets 
bieden dat hij van huis uit niet 
kende. En hij mij!

Hoe is het geweld jullie 
relatie in geslopen?
De eerste keer dat wij 
ruzie kregen snapte ik 
niets van Berts reactie. 
Hij liep weg, terwijl ik 
het uit wilde praten. ‘Er 
valt niets uit te praten’, 
schreeuwde hij nog, 
voordat hij verdween. 
Toen ik er daarna over 
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wilde praten met hem was dat onmogelijk. Ik snapte er niets van. 
En misschien snapte hij er zelf ook niets van. Ik zie hem als een 
zorgzame man. Hij is ook een hele goede vader voor onze kin-
deren. Ik wil hem beslist niet kwijt. Maar soms is hij zo jaloers op 
de aandacht die ik krijg van andere mannen. Alsof ik hem zo in 
zou willen ruilen voor een van hen. Ik kan er grapjes over maken, 
praten als Brugman, maar het helpt niet. 

De eerste jaren ben ik thuis gebleven om voor de kinderen te 
zorgen. Bert kreeg zo de kans om zich in zijn werk verder te 
ontplooien en carrière te maken. Toen we allebei werk hadden, 
kregen we vaker en heftiger ruzie.  In het begin vroeg hij me 
elke dag belangstellend hoe mijn dag was geweest. In het begin 
is dat natuurlijk heerlijk als je net met iets nieuws begint. Maar 
na verloop van tijd ging het me vervelen en storen om aldoor 
dezelfde verhalen te vertellen. Ook al omdat hij soms echt 
belangstelling veinsde. Dus ik begon het af te doen met opmer-
kingen als ‘Saai” of ‘Dat weet je toch wel’, ‘Niks bijzonders, een 
paar gesprekken met collega’s en klanten.’ Vooral bij dat laatste 
kon Bert dan eindeloos door blijven vragen over welke collega’s 
dat dan waren. Hij heeft een geheugen als een olifant, dus daar 
moest ik mee uitkijken. In het begin gaf ik dan nog toe. Maar op 
een gegeven moment was ik er klaar mee en zei ik: ‘Het lijkt wel 
of je me niet vertrouwd.’ Vanaf dat moment begonnen de ruzies 
te escaleren. Stemverheffi ng, schreeuwen, schelden en de eerste 
klap. Toen ging er bij mij een deur dicht. Ik beet hem toe: ‘Je lijkt 
je vader wel.’ Het was bedoeld om hem te confronteren en te 
laten ophouden, maar ik bereikte er een averechts effect mee. 
Zijn zelfvertrouwen werd er door aangetast en zijn wantrouwen 
werd er alleen maar door versterkt. We kregen steeds vaker ruzie 

en steeds vaker ontaardde het in lichamelijk geweld van zijn 
kant. Ik gebruik nog steeds mijn scherpe tong. Intussen schaam ik 
me dood, want die tong helpt me niet. Om de relatie te redden 
ben ik uit de reclamewereld gestapt en in de zorg gaan werken. 
Dat is meer een vrouwenwereld. Maar Bert blijft jaloers. Alsof 
er een schakelaartje om is gegaan dat niet meer terug wil. Nou 
is het ook lastig voor hem. Want ik heb uitzicht op een manage-
mentbaan in de zorg, terwijl hij zijn baan dreigt te verliezen. Dat 
wringt natuurlijk ook. 

Hoe houd je het vol?
Ja, dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Soms lijkt het wel alsof 
ik doorlopend moet anticiperen op zijn mogelijke reacties. 
Maar Bert was en is nog steeds de liefde van mijn leven. Zulke 
mensen moet je koesteren en niet zomaar alleen laten. Ik weet 
dat hij me nodig heeft. Ondanks alles zie ik hem nog steeds als 
mijn ideale man en hij is een goede vader. Ik doe het dus ook 
voor de kinderen. Daarnaast is het niet alleen maar kommer en 
kwel. Er zijn hele fi jne periodes, vooral na een ruzie. Dan word 
ik weer op dat voetstuk geplaatst en kan alles, ook voor de 
kinderen. We doen dingen die ik leuk vind en hij koopt iets dat 
ik graag wil hebben. Sowieso heeft elk huisje zijn kruisje, ook 
dat van ons. En als ik Bert vergelijk met zijn vader, dan hebben 
wij het een stuk beter dan zijn ouders. Nu zijn baan op de tocht 
staat is het helemaal een slecht moment. Hij zou misschien wel 
dakloos worden.  

En verder merk ik, dat ik ruzie ook wel kan voorkomen. Soms 
door echt heel duidelijk mijn grenzen te stellen. Alsof hij dan 
voelt dat het menens is. En soms door juist op tijd mijn mond te 
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houden. Als ik daarentegen blijf “doorzeuren” of “drammen”, 
zoals Bert het noemt, dan gaat het mis. Kennelijk heb ik toch 
ook een aandeel in die escalaties.

Hoe reageren je kinderen?
Ja, daar heb je wel een punt. Ze krijgen ondanks alles natuurlijk 

veel mee. De jongste heeft soms nachtmerries, waarvan 
ik me afvraag of ze iets te maken hebben met de 

spanningen tussen Bert en mij. Lisa spreekt 
me soms aan op mijn toegeefl ijke gedrag 

ten opzichte van haar vader. Terwijl Bart 
juist het andere uiterste benadrukt en 

zegt dat ik niet zo tegen Bert moet 
ingaan. Zo voel ik me behoorlijk klem 
gezet. En zie ik de spagaat waarin de 
kinderen zitten en wij als gezin ook.

Hoe reageert je omgeving?
Er zijn een paar vriendinnen met wie ik er over  praat, maar ook 
voor hen verzwijg ik de ergste dingen. Vrouwen die ik al heel 
lang ken en die deels in dezelfde situatie zitten. Zij begrijpen 
me tenminste. En ze zullen nooit zeggen: ‘Ga toch weg bij die 
kerel.’ Ze weten – juist doordat ze me al zo lang kennen – wat 
Bert voor me betekent. Maar in wezen schaam ik me dood voor 
de situatie waarin ik zit en mezelf gevangen houd. En omdat ik 
niet alles vertel, voel ik me regelmatig ook erg eenzaam. 

Hoe kun je het stoppen?
Ja, ik zei al, als ik heel duidelijk mijn grenzen stel, dan bindt 
Bert in. En verder denk ik door hem te steunen in het vinden 
van een nieuwe baan. Het allerbelangrijkste is dat Bert in zich-
zelf het (zelf)vertrouwen vindt dat ik echt van hem houd. Voor 
het te laat is…..
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Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor 

toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van 

sociale vraagstukken. Onze betrokken professionals werken aan 

een samenleving met veerkracht waarin iedereen zijn kwaliteiten 

en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen. We doen dit 

door professionals, gemeenten, cliënten en burgers te ondersteunen, 

te adviseren én met hen samen te werken. Onze activiteiten zijn 

georganiseerd rond vijf actuele thema’s: Effectiviteit en vakmanschap, 

Inclusie en diversiteit, Huiselijk en seksueel geweld, Actief 

burgerschap en Sociale zorg. 

Meer informatie: www.movisie.nl.

http://www.movisie.nl
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Het Nederlands Jeugdinstituut streeft er als kennisnetwerkorganisatie 

naar om samen met gemeenten en aanbieders van jeugd- en 

opvoedhulp de gezonde ontwikkeling van jeugdigen en de sociale en 

pedagogische kwaliteit van hun leefomgeving te bevorderen. Daarbij 

richten we ons op het verbeteren van de kwaliteit en doelmatigheid 

van zorg- en dienstverlening aan jeugdigen en opvoeders. Dat doen we 

door professionals en gemeenten te ondersteunen met kennis en advies. 

Meer informatie: www.nji.nl.

http://www.nji.nl
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Al jaren gebruikt het bedrijfsleven persona’s om klantgroepen beter te 

begrijpen en de diensten en producten daarop aan te sluiten. Een persona 

is een fictieve persoon die zich blijft ontwikkelen in de tijd. Zo’n persona is 

gebaseerd op feitelijke informatie en kennis over een bepaalde doelgroep. 

Ook de sociale sector ontwikkelt steeds vaker persona’s. Tot nu toe waren het 

sociale professionals die persona’s ontwikkelden over hun doelgroep(en). Maar 

wie weet er meer over een doelgroep dan die doelgroep zelf?

Wanneer er zich veranderingen in de leefsituatie van burgers, hun problemen 

en hulpvragen voordoen, bijvoorbeeld als gevolg van veranderingen in 

landelijk beleid, kunnen deze gevolgen hebben voor veel mensen. Als 

gemeente, als cliënt- of belangengroep of als aanbieder, kun je met behulp van 

een persona die gevolgen (samen of alleen) doordenken en je acties en beleid 

afstemmen. Bij een persona staat niet het aanbod centraal, maar de leefsituatie 

en de vragen van de burger/cliënt. De persona zorgt ervoor dat een doelgroep 

niet in vage kenmerken wordt omschreven maar gaat leven. Groepen burgers 

krijgen er letterlijk een gezicht door. 

‘Huiselijk geweld beleid maken met persona’s’ laat zien hoe je samen met 

de doelgroep een persona kunt maken en geeft voorbeelden hoe je deze 

in de praktijk kunt toepassen. Dat kan op twee manieren: in gesprek met 

collega’s in het sociale wijkteam, en als gemeente om beleid mee te toetsen. 

Deze publicatie is gebaseerd op ‘Wmo beleid maken met persona’s’ van het 

Kennisprogramma Cliëntenparticipatie van Movisie. 
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