
 
 

 

 

Signaleren van huiselijk geweld tijdens de Coronacrisis: hoe doe je dat? 

Verslag van online meeting van Movisie en Veilig Thuis met sociaal professionals 

 

Door het coronavirus zien sociaal professionals zich voor allerlei uitdagingen gesteld. Dat 

geldt zeker ook voor hen die een rol hebben in het signaleren en aanpakken van huiselijk 

geweld. Movisie organiseerde samen met Veilig Thuis een online leerbijeenkomst voor een 

brede groep van professionals, waaronder wijkteams, over hoe om te gaan met dilemma’s in 

tijden van Corona. Naast kennisoverdracht stond vooral uitwisseling van ervaringen en tips 

centraal.   

 

Tijdens de bijeenkomst kwamen onder meer de volgende signalen, vragen en tips aan de 

orde. 

 

Hoe signaleer je huiselijk geweld bij ‘nieuwe cliënten’? 

Ook in gezinnen waarin normaal geen huiselijk geweld plaatsvindt, kunnen door het meer 

met elkaar thuis zitten de stress en spanningen oplopen. Zeker in gezinnen waarin 

bijvoorbeeld psychiatrische problematiek of gedragsproblemen spelen is het risico hierop 

groot. Bij gezinnen bij wie alleen een vermoeden bestaat van huiselijk geweld is het moeilijk 

om een goed beeld van de situatie te krijgen. Hoe bouw je een vertrouwensband op als dat 

alleen kan via (beeld)bellen? Waar let je dan op? Hoe ga je het gesprek aan? Hoe vraag je 

door als je iets vermoedt?  

 

• Zie hiervoor: Gesprekstips voor samenwerken op afstand bij gevoelens van 

onveiligheid (NJi).  

 

Juist bij deze kwetsbare gezinnen is vroegtijdig ingrijpen mogelijk. De Meldcode is altijd 

leidend en voor advies (en zo nodig: voor melding) kun je je wenden tot Veilig Thuis, zij 

hebben een adviesfunctie en kunnen handvatten voor het aangaan van een gesprek geven. 

Wacht niet tot de situatie is geëscaleerd.  

 

Hoe onderhoud je contact als mensen niet in vrijheid kunnen spreken? 

Het is niet altijd mogelijk om via (beeld)bellen contact te onderhouden met een cliënt. Een 

jongere kan bijvoorbeeld bang zijn dat de ouders meeluisteren. Probeer dan toch langs te 

gaan of maak een afspraak op kantoor – uiteraard volgens de RIVM-richtlijnen - om de 

mensen afzonderlijk van elkaar te spreken. Een ommetje maken met de jongere geeft veel 

lucht en ontlading. Dat geldt ook voor een blokje om met een van de ouders of een van de 

partners.  

 

• Zie de tips in het artikel Wat kun je als sociaal professional doen tegen huiselijk 

geweld in tijden van corona (Movisie).  

 

Wanneer kies je toch voor een fysieke ontmoeting? 

Telefonisch en online contact zijn soms onvoldoende om een goed beeld te krijgen van de 

(ernst van de) situatie. Soms is het nodig om een cliënt even te zien. Veiligheid gaat echter 

voorop. Gebruik dit afwegingskader voor fysieke nabijheid en volg de regels van het RIVM.  

 

 
  

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Gesprekstips-voor-samenwerken-op-afstand-bij-gevoelens-van-onveiligheid
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Gesprekstips-voor-samenwerken-op-afstand-bij-gevoelens-van-onveiligheid
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
https://www.movisie.nl/artikel/wat-kun-je-sociaal-professional-doen-tegen-huiselijk-geweld-tijden-corona
https://www.movisie.nl/artikel/wat-kun-je-sociaal-professional-doen-tegen-huiselijk-geweld-tijden-corona
https://www.movisie.nl/artikel/fysieke-ontmoeting-tijdens-coronacrisis-wanneer-wel-niet


 

 

 

Welke andere contactmogelijkheden hebben mensen?  

 

Sommige professionals gebruiken tools die niet altijd even veilig zijn. De Autoriteit 

Persoonsgegevens ontwikkelde een keuzehulp voor videobel-apps. Ook zijn er chat-

systemen waarbij de geschiedenis verwijderd kan worden. Kinderen en jongeren kunnen 

chatten met de Kindertelefoon, met @Ease of met  JouwGGD. Ook Fier en Sterk Huis 

bieden een chatfunctie. Ook andere organisaties hebben inmiddels chat of Whatsapp als 

mogelijkheid om contact te leggen (o.a. Moviera en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond). Als 

eerste Veilig Thuis-organisatie heeft Veilig Thuis Zuidoost Brabant een chatfunctie ingesteld. 

Het is de bedoeling dat Veilig Thuis deze functie landelijk gaat uitrollen.  

 

Hoe bereik je statushouders? 

Statushouders waar huiselijk geweld aan de orde is, vormen met name in deze tijd een 

moeilijk bereikbare groep. Deze groep is de Nederlandse taal vaak niet voldoende machtig 

en ervaart vaak een grote drempel om via digitale media hulp te zoeken.  

Een voorbeeld dat tijdens de online sessie genoemd wordt is het organiseren van 

huiswerkondersteuning voor kinderen van statushouders: een informele en niet 

probleemgeladen manier om toch contact te houden met het gezin.  

 

• Zie ook: www.kis.nl en www.pharos.nl 
 

 

Sinds de Coronacrisis komen er niet méér meldingen dan anders binnen bij Veilig 

Thuis. Hoe komt dat?  

Het vermoeden bestaat dat slachtoffers die de hele dag in huis zijn met de pleger van 

geweld daardoor zelf niet veilig kunnen bellen om hulp van Veilig Thuis. Voor professionals 

die een signalerende functie hebben, bijvoorbeeld binnen het onderwijs en de kinderopvang, 

is het nu lastig of zelfs onmogelijk om te signaleren. Omstanders, met name buren, zien en 

horen wel meer van elkaar en nemen wel vaker dan anders contact op.  

Voor omstanders is de website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ ontwikkeld.  

 

 

Hoe kan ik partnergeweld signaleren?  

In deze tijd is er – terecht – veel aandacht voor kindermishandeling. Ook partnergeweld kan 

echter ernstige vormen aannemen. Een methode om te kunnen beoordelen of gedrag tussen 

(ex-)partners over de grens gaat, is RelatieWijs. Het biedt ook voorbeeldvragen om over je 

zorgen te praten.  

 

• Zie voor informatie: RelatieWijs – Beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld 

(Movisie). 

 

 

Outreachend werken 

Door de coronacrisis ontstaan nieuwe vormen van outreachend werken, alternatieve 

manieren om in contact te treden met geïsoleerde groepen en om deze verborgen 

problematiek te signaleren. Zo waren er schoolmaatschappelijk werkers die hun hele 

caseload nabelden om een vinger aan de pols te houden. Met kinderen worden goede 

ervaringen opgedaan met beeldbellen: voor kinderen is dit veel minder ongewoon dan voor 

volwassenen. En scholen doen veel om de meest kwetsbare kinderen vast te houden; deze 

kinderen worden ook opgevangen als de ouders geen vitaal beroep uitoefenen. De Veilig 

Thuis-medewerkers die deelnamen aan het online gesprek, waren heel positief over deze 

creatieve oplossingen: ‘Het verdient aanbeveling om ook na deze crisisperiode sommige van 

deze nieuwe manieren van outreachend werken voort te zetten’. 

 

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/keuzehulp-privacy-bij-videobel-apps
https://www.kindertelefoon.nl/
https://www.ease.nl/#Helpen
https://chat-client-ggd-jouwggd.serviant.nl/
https://nos.nl/video/2329109-coronamaatregelen-kunnen-leiden-tot-toename-huiselijk-geweld.html
https://www.sterkhuis.nl/contact/
https://www.moviera.nl/chatten-met-moviera/
https://veiligthuisrr.nl/whatsapp-met-veilig-thuis-rr/
https://www.kis.nl/thema/coronadossier
https://www.pharos.nl/kennisbank/oog-voor-diversiteit-ten-tijde-van-coronacrisis/
http://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-05/relatiewijs-folder.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-05/relatiewijs-folder.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-05/relatiewijs-folder.pdf


 

 

 

Wat doe je als je je echt zorgen maakt? 

Gebruik de gratis Meldcode app voor iPhone/iPad of voor Android van de Rijksoverheid om 

de stappen van de meldcode te doorlopen. Alle professionals in onder meer zorg, welzijn en 

onderwijs zijn bij de wet verplicht de meldcode te volgen en bij signalen van huiselijk geweld 

en kindermishandeling dit te melden bij Veilig Thuis. 

 

Bel Veilig Thuis 0800-2000 bij signalen van onveiligheid of Politie op 0900 – 8844 of 112 bij 

acuut gevaar. 

 

https://itunes.apple.com/nl/app/meldcode/id431602913?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guppiesinthedark.apps.vws

