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1   Inleiding

Geweld in partnerrelaties is de meest voorkomende vorm van 
huiselijk geweld. Van alle vrouwen en mannen tussen de 18 
en 70 jaar is 45 procent ooit slachtoffer geweest van huiselijk 
geweld. Ruim 60 procent van het huiselijk geweld betreft (ex-)
partnergeweld. Vrouwen worden vaker slachtoffer van (ex-)
partnergeweld dan mannen: 60 versus 40 procent1. Huiselijk 
geweld heeft schadelijke gevolgen voor alle betrokkenen, 
waaronder de kinderen. RelatieWijs helpt professionals 
om zorgvuldig en adequaat te handelen als zij geweld in 
partnerrelaties vermoeden. 

Uit de praktijk blijkt dat het aanpakken van (ex-)partnergeweld 
veel van professionals vraagt. Het vraagt niet alleen 
grondige en gedegen kennis over alle verschillende vormen 
van geweld, maar het vraagt ook een doordachte visie op 
veiligheid, onveiligheid, conflicten, gedrag en geweld. Veel 
professionals vinden dit lastig omdat volwassen een eigen 
verantwoordelijkheid hebben. Op het bespreekbaar maken van 
relatiegeweld tussen partners ligt nog een taboe. Het is dan ook 
niet vreemd dat professionals - en ook burgers - het moeilijk 
vinden om op de juiste wijze te handelen. 

1 Van der Veen & Bogaerts, 2010.

Van professionals mogen we verwachten dat zij zorgvuldig 
handelen wanneer er signalen van huiselijk geweld zijn. 
We moeten erop vertrouwen dat zij tot een evenwichtige 
beoordeling van een signaal komen en de juiste vervolgstappen 
zetten. Hoe dat gebeurt, wordt nu vooral bepaald door 
de kennis en het inzicht, de context en de ervaring van de 
professional zelf. Deze persoonlijke benadering brengt met 
zich mee dat wat de een als een ‘gewone’ ruzie beschouwt, de 
ander ziet als huiselijk geweld. 

Rond de verschillende vormen van huiselijk geweld ontbreekt 
een eenduidige beoordelingssystematiek in onze samenleving. 
Het is van belang dat we als samenleving overeenstemming 
hebben over het beoordelen van verschillende geweldsvormen. 
Meer eenduidigheid en overeenstemming in het zorgvuldig 
wegen en beoordelen van (ex-)partnergeweld is ook van belang 
om een meer integraal beleid te kunnen voeren voor preventie, 
hulp en ondersteuning rond huiselijk geweld, seksueel geweld 
en kindermishandeling.
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Met RelatieWijs draagt Movisie bij aan een objectieve beoor-
deling van relationeel gedrag. RelatieWijs brengt gezond- en 
grensoverschrijdend gedrag in een relatie in kaart. Uitgangspunt 
is dat voor de aanpak van (ex-)partnergeweld, niet alleen kennis 
en vaardigheden nodig zijn, maar ook een normstellend kader. 
Dit draagt bij aan een éénduidige attitude en visie op geweld. 
RelatieWijs biedt dit kader bij (ex-)partnergeweld. Het helpt 
professionals om deze problematiek objectiever te duiden, te 
beoordelen en aan te pakken.

Onze speciale dank gaat uit naar Kristin Janssens als grondleg-
ger van de methodiek, Wilma Schakenraad voor haar bijdrage 
rond wet- en regelgeving, Veilig Thuis Midden Nederland voor 
tips en suggesties uit de praktijk en alle betrokkenen bij de eer-
ste versie van RelatieWijs.

Wendela Wentzel (senior ontwikkelaar)
Nelleke Westerveld (senior projectleider)
Marcel Vroomen (senior trainer)

Met dank aan alle betrokkenen bij de eerste versie van 
RelatieWijs:
Carinda Jansen Fatima Abdesslem, Roos Adriaansen, Ilona 
Verhoef, Alma Hessels, Aldert Hoek, Chantal Kwinten, 
Eltjo Lenting, Anne-Marie Raat, Angelique Ruiter Jansen, 
Duska Sabljic, Tosa van Suchtelen, Inge Vecht, Wil van 
Vliet, Mirjam Zwanenbeek, Katinka Lünneman, Jamila 
Mejdoubi, Jacqueline Kleijer, Rien Geluk, Lou Repetur, 
Tineke Franssen, Sander van Arum, Lienja van Eijkern, 
Anoushka Boet, Bert Groen, Saskia Daru, Annemiek 
Goes, Anna van Deth en Hilde Bakker.

Leeswijzer

Wat wil RelatieWijs bereiken? 
Met RelatieWijs2 wil Movisie een bijdrage leveren aan duurzame 
preventie en aanpak van geweld tussen partners en ex-partners. 

Wat is RelatieWijs? 
RelatieWijs is een methodiek die helpt om relationeel grensover-
schrijdend gedrag tijdig te signaleren, bespreekbaar te maken, 
zorgvuldig te wegen, te beoordelen en vervolgens te handelen. 

Wat is gezond en wat is relationeel grensoverschrijdend 
gedrag?
In dit hoofdstuk vind je de definities van gezond relationeel 
gedrag en relationeel grensoverschrijdend gedrag, gebaseerd op 
de zeven criteria van RelatieWijs.

RelatieWijs: aanpak in stappen
In dit hoofdstuk lees je over de aanpak van RelatieWijs. Ook zie 
je welke instrumenten van RelatieWijs hierbij in te zetten zijn.

2 Het idee van het werken met criteria om gedrag te wegen en beoordelen en het 

toekennen van een kleur die richting geeft aan het handelen, is geïnspireerd op het 

Sensoa Vlaggensysteem© (Frans & Franck, 2017).
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2   Samenvatting

• Binnen een team: om tot afstemming te komen over de 
‘gezondheid’ van relatiegedrag: wanneer is het grensover-
schrijdend en in welke mate? Bijvoorbeeld als hulpmiddel bij 
casuïstiekbesprekingen.

• Buiten het team: om tot afstemming en samenwerking te 
komen om ernstig tot zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag 
duurzaam te stoppen. RelatieWijs biedt daarbij een meer ge-
meenschappelijke taal die de samenwerking bevordert.

Gebruikers
RelatieWijs is in eerste instantie ontwikkeld voor professionals 
die werkzaam zijn binnen het sociaal domein, zoals professio-
nals in een wijkteam, welzijnswerk, Veilig Thuis-organisaties. 
Ook andere groepen professionals uit de laagdrempelige of 
specialistische zorg en hulpverlening kunnen baat hebben bij 
RelatieWijs zoals:
• Professionals die werkzaam zijn binnen de verslavings-

zorg of het justitioneel kader, zoals de reclassering of de 
jeugdbescherming

• Systeem- en relatietherapeuten, die zich willen scholen in 
geweld tussen (ex)partners 

• Laagdrempelige zorg zoals huisartsen, POH’s en 
thuiszorgmedewerkers. 

RelatieWijs is goed inzetbaar door alle professionals die werken 
met cliënten tussen de 16+ en ouder. 

Geweld in partnerrelaties is de meest voorkomende vorm 
van huiselijk geweld. Het raakt niet alleen de partner maar 
heeft ook een schadelijk effect op de directe omgeving. En 
dat zijn vaak de kinderen. RelatieWijs helpt professionals om 
een normstellend kader in te zetten bij een vermoeden van 
en het signaleren van geweld in (ex-)partnerrelaties. Centraal 
staat de beoordeling van het gedrag. Dit biedt professionals 
handelingsperspectief.

Doel 
RelatieWijs heeft als (hoofd)doel een bijdrage te leveren aan het 
voorkómen en (tijdig) stoppen van relationeel grensoverschrij-
dend onder (jong)volwassenen vanaf de leeftijd 16+. 

RelatieWijs stelt professionals in staat zowel gezond relationeel 
gedrag als grensoverschrijdend gedrag: 

1. te signaleren
2. te duiden en te beoordelen
3. te handelen

RelatieWijs kan op verschillende manier gebruikt worden: 
• In het contact met cliënten: om positief en grensoverschrij-

dend gedrag in relaties te signaleren, zorgvuldig te wegen, 
te beoordelen, bespreekbaar te maken en op basis daarvan 
adequaat te handelen.
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Professionals zijn altijd verplicht te werken volgens de Wet  
Verplichte Meldcode.

Profijtgroep
Alle (jong)volwassenen, ongeacht culturele- of religieuze achter-
grond en ongeacht seksuele oriëntatie, sekse- en genderidenti-
teit, kunnen profijt hebben van RelatieWijs.
Zij kunnen beginnende, langdurende of beëindigde relaties 
hebben.

RelatieWIjs
RelatieWijs brengt gezond- en grensoverschrijdend gedrag in 
relaties in beeld. 
Dit doet zij door vier kleuren kaarten toe te kennen aan ge-
drag. De vier kleuren kaarten geven een continuüm aan van 
gezond gedrag (groen) naar licht (geel), ernstig (oranje) 
tot zeer ernstig (rood) grensoverschrijdend gedrag. 

Er zijn zeven criteria voor gezond relationeel gedrag. In 
RelatieWijs wordt voor het duiden en beoordelen van het 
gedrag gebruik gemaakt van deze zeven criteria.

Met richtvragen geeft de professional invulling aan de criteria. 
Door middel van het stellen van deze vragen krijgt de profes-
sional een beeld over het gedrag van de partners en wat er 
plaatsvindt in de relatie.

De aanwijzingen zijn een hulpmiddel bij toekennen van een 
kaart. We noemen dit de kwalitatieve beoordeling. De 
professional bekijkt het (grensoverschrijdende) gedrag op de 
aard, ernst, duur en frequentie. Zo komt de professional tot een 
groene, gele, oranje of rode kaart. 

RelatieWijs bevat voorbeelden van (grensoverschrijdend) gedrag 
op verschillende leefgebieden; de RelatieWijzer. Het gedrag 
wordt beoordeeld met een kleur kaart. De voorbeelden helpen 
om de methodiek te begrijpen en te gebruiken. 

Casuïstiek in de vorm van tekeningen helpt om te oefenen met 
het duiden en beoordelen. 
De casuïstiek kan ook gebruikt worden in het contact met  
cliënten; het kan helpen om makkelijker te praten over het 
eigen gedrag met behulp van voorbeelden.
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De methodiek van RelatieWijs bestaat uit de volgende onderdelen:

Theorie en werkwijze
• Inleiding
• Samenvatting
• Wat wil RelatieWijs bereiken
• Wat is RelatieWijs
• Wat is gezond en wat is relationeel grensoverschrijdend 

gedrag.
• Het ontstaan van relaties en relatiegeweld 
• RelatieWijs: aanpak in stappen
• Handouts

 Ŵ Hand-out 1  De zeven criteria voor gezond relationeel 
gedrag

 Ŵ Hand-out 2 Toelichting op de criteria
 Ŵ Hand-out 3 Richtvragen voor het gesprek over criteria
 Ŵ Hand-out 4 Duiden en beoordelen
 Ŵ Hand-out 5   Aanwijzingen; toekennen van vier  

kleuren kaarten
 Ŵ Hand-out 6  De zes leefgebieden; achtergrond 

RelatieWijzer
 Ŵ Hand-out 7  RelatieWijzer; voorbeelden van gedrag op 

zes leefgebieden 
 Ŵ Hand-out 8  Richtlijnen voor het handelen op grond van 

de kleur kaart 
 Ŵ Hand-out 9 Doen & niet doen
 Ŵ Hand-out 10 Wetgeving
 Ŵ Hand Out 11 Werken met de casuïstiek

• Vier tekeningen
• Bijlagen

 Ŵ Bijlage 1 Verantwoording RelatieWijs
 Ŵ Bijlage 2  Implementatie: hoe voer je RelatieWijs in 

zoals bedoeld?
• Bronnen

Casuïstiek en training
Om te werken met RelatieWijs is een training nodig. Bij het vol-
gen van de training ontvangen deelnemers alle tekeningen (22 
stuks) en daarmee de volledige casuïstiek.

De kracht van de methodiek zit in het gebruik van de 
verschillende instrumenten in samenhang met elkaar.3 Dit 
betekent dat je methodisch moet leren werken,4 zodat je 
de logica van het systeem leert zien en waarderen. Het 
volgen van trainingen RelatieWijs helpt om dit te leren. In 
deze trainingen oefen je met de logica van het systeem 
en het toepassen van de verschillende instrumenten. 
Vooral het duiden en beoordelen krijgt aandacht. Maar 
Relatie Wijs is geen wiskunde: Het bepalen van de kaart is 
geen optelsom van de criteria; het is een hulpmiddel om 
tot een onderbouwde en neutrale inschatting te komen 
en goed te bevragen en te observeren. Elke situatie is 
uniek, en soms weegt één van de criteria zwaarder dan 
andere.

De interventie RelatieWijs kan niet door instellingen of derden 
worden aangepast. Verbeteringsvoorstellen dienen afgestemd 
te worden met de ontwikkelaars.

3 De beoordelingssystematiek voor relationeel gedrag helpt niet om te beslissen of het 

veilig is of niet, maar zegt iets over het gedrag dat reeds heeft plaatsgevonden. Het 

gaat dan ook niet om veiligheids- of risicotaxatie. Het bepalen of de situatie veilig is 

gebeurt in de ketensamenwerking en met Veilig Thuis.

4 De criteria of kleur kaarten aanpassen aan het beleid van jouw organisatie is niet 

gewenst. RelatieWijs biedt daarentegen wel een normstellend kader dat benut kan 

worden voor visie- en beleidsontwikkeling.
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3   Wat wil RelatieWijs bereiken? 

RelatieWijs wil een bijdrage leveren aan duurzame preventie 
en aanpak van geweld tussen partners en ex-partners. In dit 
hoofdstuk lees je meer over de doelen. Aan het eind van dit 
hoofdstuk zie je de belangrijkste kaders waarbinnen professio-
nals werkzaam zijn. 

Missie 
Met RelatieWijs wil Movisie een bijdrage leveren aan een 
normstellend kader bij de beoordeling van gedrag in relaties. 
RelatieWijs beoogt hiermee een methodiek aan te bieden aan 
professionals om huiselijk geweld eerder te signaleren en te 
beoordelen. RelatieWijs biedt professionals de mogelijkheid om 
grensoverschrijdend gedrag vroegtijdig te signaleren en aan te 
pakken. Het draagt hiermee bij aan de handelingsbekwaamheid 
van professionals. 

Hoofddoel 
RelatieWijs heeft als hoofddoel een bijdrage te leveren aan het 
voorkómen en aanpakken van relationeel grensoverschrijdend 
gedrag onder (jong)volwassenen (16+) door het vergroten van 
de handelingsbekwaamheid van professionals.  

Subdoelen
Professionals zijn door het gebruik van RelatieWijs in staat om 
gezond en relationeel grensoverschrijdend gedrag van (jong)
volwassenen (16+) te:
1. signaleren
2. duiden en beoordelen5

3. handelen

RelatieWijs kan gebruikt worden:
• In het contact met cliënten 

Doel is bewustwording op gang brengen, positief en grens-
overschrijdend gedrag in relaties te signaleren, het gedrag 
zorgvuldig te duiden, te beoordelen en bespreekbaar te ma-
ken. En op basis van de beoordeling adequaat te handelen.

• Binnen een team 
Doel is om tot overeenstemming te komen over gezond- en 
grensoverschrijdend gedrag. Het kan bijvoorbeeld als hulp-
middel bij casuïstiekbesprekingen ingezet worden.

• Buiten het team 
Doel is dat er een gemeenschappelijke taal over gezond- en 
grensoverschrijdend gedrag gebruikt wordt, die de samenwer-
king bevordert.

5 Met duiden en beoordelen bedoelen we hier: met behulp van de zeven criteria, 

richtvragen bij de criteria, de RelatieWijzer en de richtlijnen voor het wegen en 

beoordelen van relationeel gedrag van RelatieWijs.
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Voor wie is RelatieWijs?
Doelgroep
RelatieWijs is in eerste instantie ontwikkeld voor professionals 
die werkzaam zijn binnen het sociaal domein, zoals professio-
nals in een wijkteam, welzijnswerk, Veilig Thuis-organisaties. 
Ook andere groepen professionals uit de laagdrempelige of 
specialistische zorg en hulpverlening kunnen baat hebben bij 
RelatieWijs zoals:
• Professionals die werkzaam zijn binnen de verslavings-

zorg of het justitioneel kader, zoals de reclassering of de 
jeugdbescherming

• Systeem- en relatietherapeuten, die zich willen scholen in 
geweld tussen (ex)partners 

• Laagdrempelige zorg zoals huisartsen, POH’s en 
thuiszorgmedewerkers. 

Profijtgroep
RelatieWijs richt zich op alle relaties tussen mensen vanaf 16 jaar.
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4   Wat is RelatieWijs?

RelatieWijs is een methodiek die helpt om gezond- en grens-
overschrijdend gedrag tussen (ex-)partners te signaleren, te 
duiden en te beoordelen en te handelen. In dit hoofdstuk lees 
je meer over de achterliggende visie en reeds bestaande kennis, 
die hebben bijgedragen aan RelatieWijs als methodiek.  

Visie 
De methode is niet neutraal, maar is ontwikkeld vanuit een visie 
op geweld binnen (ex)partner- relaties. Deze visie komt in het 
kort hierop neer:

Mensenrechten, gender- en cultuursensitiviteit als 
basis voor RelatieWijs
Mensenrechtenperspectief
RelatieWijs gaat uit van mensenrechten:
• Vrouwenrechten zijn mensenrechten
• Discriminatie op basis van lesbisch, homoseksueel, biseksueel, 

transgender, intersekse en queer zijn (LHBTIQ+) is niet 
acceptabel.

Genderperspectief
RelatieWijs kijkt kritisch naar machtsverhoudingen en taakver-
delingen tussen mannen en vrouwen. Het is zaak gendersensi-
tief te werken. Ieder mens heeft een genderidentiteit. Daarnaast 
is genderexpressie de manier waarop iemand ‘mannelijke’ en/
of ‘vrouwelijke’ kanten aan de buitenwereld laat zien, zoals in 

kleding en gedrag. Seksuele voorkeur geeft aan tot wie men 
zich aangetrokken voelt. Het gaat hierbij onder andere om sek-
sualiteit, intimiteit en relatievorming. Om de LHBTIQ+ doelgroep 
goed te kunnen ondersteunen, is het belangrijk kennis op te 
bouwen over deze veelzijdige doelgroep. LHBTIQ+ personen 
krijgen vaker te maken met seksueel geweld en geweld ach-
ter de voordeur treft hen vaker (Prevalentiemonitor Huiselijk 
Geweld en Seksueel Geweld, CBS 2020). Het is van belang om 
LHBTIQ+ sensitief te handelen.

Cultuursensitief
Het is zaak om oog te hebben voor culturele verschillen en 
sensitief te zijn in het bespreekbaar maken van gedrag. 

Er zijn 5 elementen van cultuursensitief werken:

1. Bewust zijn van eigen normen en waarden
Wees bewust van je eigen normen en waarden rond seksualiteit. 
Ook de zorgverlener neemt de eigen taal, cultuur en gebruiken 
mee naar de spreekkamer. Heb oog voor deze verschillen.
Benadruk de verschillen niet teveel, er zullen vaak juist ook 
veel overeenkomsten zijn. Zo is praten over seksualiteit voor 
mensen met enkel een Nederlandse achtergrond vaak ook niet 
vanzelfsprekend.

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-2021.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-2021.pdf
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-2021.pdf
 https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-2021.pdf
 https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2021-03/Handreiking-LHBTI-Feiten-Cijfers-2021.pdf
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5. Nieuwsgierig blijven
Bovenstaande inzichten, kennis en sensitiviteit kunnen toepas-
sen, is cultuursensitief werken. Door nieuwsgierig te zijn naar 
uw cliënten met een migratie achtergrond, blijf je leren en vind 
je manieren waarop de zorg beter zal aanslaan. Door iets anders 
te formuleren, door bepaalde mythes weg te nemen of door 
aan te sluiten bij gebruiken die al bestaan binnen een cultuur.6

Geïnspireerd op bestaande kennis uit het 
Vlaggensysteem7 
Een aantal jaren geleden is in België het Sensoa Vlaggen- 
systeem© ontwikkeld, een methode om seksueel gedrag van 
kinderen en jongeren te duiden. Het Vlaggensysteem biedt door 
middel van zes criteria en een normatieve lijst een normstellend 
kader waarmee professionals seksueel gedrag, variërend van 
acceptabel tot ernstig grensoverschrijdend, kunnen signaleren 
en objectiever kunnen duiden. Op basis hiervan zijn ze beter in 
staat adequaat te handelen.8 In 2010 is het Vlaggensysteem9 
gelanceerd. Het Vlaggensysteem is in Nederland geïntroduceerd 
door Movisie. In 2017 is een herziene versie gepubliceerd.10

6 Rutgers, https://seksindepraktijk.nl/themas/seksualiteit-bespreken/doelgroepen/

cultuursensitief-werken

7 Frans & Franck, 2017.

8 Frans & Franck, 2017.

9 Frans & Franck, 2017.

10 Frans & Franck, 2017.

2. Weten wat kan spelen in bepaalde culturen
Weet wat er kan spelen in de culturen die je vaak tegenkomt in 
je praktijk. Verdiep je hierin en ga het gesprek aan met mensen 
met een migratie achtergrond over hun opvattingen en gedra-
gingen rond seksualiteit. Waar lopen ze tegenaan en welke 
oplossingen zien zij zelf? 

3. Helder doch sensitief communiceren
Wees niet te snel expliciet in je woord gebruik. Het helpt om 
eerst te vragen naar feiten, vervolgens naar meningen en dan 
pas naar gevoelens. Neem de tijd om een duidelijke hulpvraag 
op tafel te krijgen en toets regelmatig of jullie elkaar goed 
begrijpen. Stel je nieuwsgierig op en vraag hoe je cliënt tegen 
bepaalde aspecten van seksualiteit aankijkt. Geef aan waarom 
je dat wilt weten en dat zij er ook voor mogen kiezen vragen 
niet te beantwoorden. 

4. De cliënt als partner in de zorg beschouwen
Gebruik je professionele deskundigheid om cliënten te informe-
ren over bepaalde middelen die je in wilt zetten of over de zorg 
die je verleent. Geef de diverse mogelijkheden aan en bekijk sa-
men met de cliënt welke zorg het best past. Cliënten weten zelf 
heel goed wat wel en niet een goed idee is binnen hun eigen 
context. Een lesbische vrouw kan ervoor kiezen niet bij haar fa-
milie uit de kast te komen omdat ze geen ruzie wil of een man 
kan geen sterilisatie willen omdat dit hem minder man maakt.

https://seksindepraktijk.nl/themas/seksualiteit-bespreken/doelgroepen/cultuursensitief-werken
https://seksindepraktijk.nl/themas/seksualiteit-bespreken/doelgroepen/cultuursensitief-werken
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RelatieWijs wil professionals ondersteunen bij:
• Normstellend kader  

Opvattingen over wat grensoverschrijdend gedrag is, zijn 
sterk afhankelijk van eigen ervaring en persoonlijke normen 
en waarden. Dit leidt tot spraakverwarring en handelingsver-
legenheid onder hulpverleners. Uit de praktijk blijkt dat het 
daarnaast extra lastig is om grensoverschrijdend gedrag zoals 
verwaarlozing, intimidatie en chantage bespreekbaar te ma-
ken. We hebben het dan over psychisch geweld. RelatieWijs 
stelt professionals in staat om met het normstellend kader ob-
jectief te kijken naar gedrag in (ex-)partnerrelaties. RelatieWijs 
maakt daarin onderscheid tussen gezond, positief, acceptabel 
en licht- en ernstig grensoverschrijdend gedrag.

• Gezond relationeel gedrag stimuleren  
Met RelatieWijs kunnen professionals het gezonde, positieve 
gedrag bevorderen en versterken. De vele concrete voorbeel-
den van gezond gedrag geven handvatten om hierover het 
gesprek te voeren. Professionals kunnen gezond relationeel 
gedrag stimuleren. 
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5    Wat is gezond en wat is relationeel 
grensoverschrijdend gedrag?

In dit hoofdstuk vind je de definities van gezond 
relationeel gedrag en relationeel grensoverschrijdend 
gedrag, gebaseerd op de zeven criteria van RelatieWijs. 

RelatieWijs neemt de begrippen ‘gezond- en grensoverschrij-
dend gedrag’ als uitgangspunt voor een zorgvuldige weging en 
beoordeling van wat er plaatsvindt. De methodiek richt zich op 
gedrag binnen relaties. Ook maakt het hanteren van de term 
‘gezond- en grensoverschrijdend gedrag’ het mogelijk om aan-
dacht te besteden aan het continuüm van relationeel gedrag: 
van gezond naar licht, tot ernstig en zeer ernstig grensover-
schrijdend gedrag. Geweld en mishandeling zijn vormen van 
ernstig tot zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag. 

Wat is geweld in afhankelijkheidsrelaties?11

Geweld in afhankelijkheidsrelaties is een overkoepelend begrip 
voor alle vormen van geweld in huiselijke kring, in professio-
nele setting (zorg- en ondersteuningssector) en in de vrijwillige 
sector. Kenmerk van dit geweld is de afhankelijkheidsrelatie 
tussen slachtoffer en pleger. Daarbij kan het gaan om relationele 
afhankelijkheid (tussen ouders en kinderen, tussen partners en 
ex-partners of tussen familieleden), om economische afhankelijk-
heid, om zorgafhankelijkheid of een combinatie daarvan.12 

11 Van Berlo & Van Beek, 2015.

12 Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, 2014.

Wat is gezond relationeel gedrag?
Bij een positieve relationele interactie tussen (ex-)partners is er 
sprake van wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, gelijkwaar-
digheid en zelfbeschikking. De partners laten elkaar blijken en 
zijn ook in staat om de ander te laten weten dat zij instemmen 
met wat er gezegd of gedaan wordt. Er wordt geen (lichame-
lijke, psychische of andere vormen van) druk of manipulatie 
uitgeoefend en geen van de partners heeft een groot overwicht 
door macht of leeftijd waarbij de ander afhankelijk is. In elke 
relatie komen conflicten voor, maar in een gezonde relatie lukt 
het de partners hieruit te komen of een bepaalde vorm van ac-
ceptatie te bereiken. Beide partners hebben de ruimte om hun 
eigen keuzes te maken en kunnen uitkomen voor hun wezen-
lijke behoeften. 

Relationeel gedrag moet ook passend zijn bij omgeving: het ge-
drag vindt bijvoorbeeld plaats op een plek of in een situatie die 
een ander niet kan storen of schaden. Tot slot moet het gedrag 
getuigen van zelfrespect en respect voor de ander: de partners 
hebben respect voor zichzelf en de ander en brengen zichzelf 
en de ander geen schade toe op fysiek, emotioneel of psychisch 
gebied. 
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Wat is relationeel grensoverschrijdend gedrag?
Op basis van bovenstaande criteria komen we tot de volgende definities van relationeel gezond versus relationeel grensoverschrijdend 
gedrag:

Definitie gezond relationeel gedrag Definitie grensoverschrijdend relationeel gedrag

Elke vorm van toenadering of relationeel gedrag in verbale, 
non-verbale of fysieke zin, waarbij aan de volgende zeven  
criteria wordt voldaan:

Elke vorm van toenadering of relationeel gedrag in verbale, 
non-verbale of fysieke zin, waarbij niet wordt voldaan aan één 
of meerdere van de volgende zeven criteria:

1.  Wederzijdse toestemming. Willen de (ex-)partners het allebei? Zegt de ander ja of nee? Of zijn er twijfels?
2.  Vrijwilligheid. Is er sprake van druk? Krijgt een van beiden problemen als hij of zij nee zegt? Wordt een van beiden overge-

haald ja te zeggen terwijl hij of zij van binnen nee voelt?
3.  Gelijkwaardigheid. Heeft de een (veel) meer te zeggen dan de ander? Zijn beide partijen aan elkaar gewaagd qua intelligen-

tie, achtergrond en rijpheid, zodat de een de ander niet overheerst? Is er een balans tussen geven en ontvangen?
4.  Zelfbeschikking. Hebben beide partners de ruimte om hun eigen keuzes te maken? En kunnen ze uitkomen voor hun wezen-

lijke behoeften? Betrekken ze de partner bij keuzes die de ander raken? 
5.  Omgeving. Gebeurt het op de juiste plek? Kan het niemand storen of choqueren?
6.  Zelfrespect. Hebben de (ex-)partners respect voor zichzelf? Zorgen ze ervoor dat ze zichzelf geen pijn of verdriet doen? En 

brengen ze zichzelf niet in gevaar?
7.  Respect voor de ander. Hebben de (ex-)partners respect voor de ander? Doen ze de ander geen pijn of verdriet? Brengen ze 

de ander niet in gevaar?

 De zeven criteria gelden voor zowel face-to-face situaties als voor ‘online’ gedrag op social media. 

Figuur 2: Zeven criteria voor gezond gedrag versus grensoverschrijdend gedrag
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6    RelatieWijs: aanpak in stappen

In dit hoofdstuk vind je de aanpak in concrete stappen. 
Ook zie je welke instrumenten van RelatieWijs hierbij  
in te zetten zijn.

RelatieWijs heeft als doel het objectief duiden en beoordelen 
van gedrag in een relatie én het adequaat handelen bij het 
toekennen van een kleur kaart. Om objectief te kunnen duiden, 
beoordelen en te handelen zijn vier stappen van belang:
• het signaleren van gedrag, 
• het duiden en beoordelen,13

• het handelen. 

Deze stappen zijn niet altijd in dezelfde volgorde te doorlopen. 
Het gesprek voeren om meer signalen in kaart te brengen kan 
voorafgaan aan het duiden en beoordelen. Het kan voorkomen 
dat één ernstig signaal overduidelijk direct tot een rode kaart 
leidt. Het is dan niet nodig om andere signalen te bespreken. 
Direct handelen is dan noodzakelijk. Voortdurend én tijdens alle 
stappen scherp blijven op de onveiligheid voor cliënten is bij het 
gebruik van RelatieWijs noodzakelijk.

13 Met ‘zorgvuldig’ bedoelen we hier: met behulp van de zeven criteria, richtvragen bij de 

criteria, de RelatieWijzer en de richtlijnen voor het wegen en beoordelen van relationeel 

gedrag van RelatieWijs.

VEILIGHEID EN RISICO’S TAXEREN14 

RelatieWijs is geen veiligheids- of risicotaxatie-instrument. 

Voor veiligheids- en risicotaxatie zijn andere instrumenten 

beschikbaar. Bij het opstellen van een veiligheidsplan is het 

altijd van belang ook de risico’s mee te nemen. Het triage-

instrument is een veiligheidstaxatie-instrument waarbij 

gekeken wordt naar de huidige situatie. Ook voor wijkteams 

geldt dat de eerste zorg bij onveiligheid is: zorgen dat het 

veilig wordt met behulp van een veiligheidsplan op basis van 

een vorm van veiligheidstaxatie.

14 Zie voor een iets uitgebreidere toelichting het kader in hoofdstuk 2  

(Figuur 2. RelatieWijs in relatie tot veiligheids- en risicotaxatie).
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SYSTEEMGERICHT DENKEN EN WERKEN EN 
RELATIEWIJS
Idealiter spreek je beide partners individueel als er sprake 

is van grensoverschrijdend gedrag. Dat geeft beide 

partners de gelegenheid om vrijuit te praten. Maar in 

de realiteit loopt dat niet altijd zo. Het kan voorkomen 

dat je start met een gesprek met beide partners waarbij 

gaandeweg blijkt dat er sprake is van grensoverschrijdend 

gedrag. Als je in een relatiegesprek zit waar grensover-

schrijdend gedrag speelt, is het belangrijk om de uit-

gangspunten van systeemgericht denken en werken mee 

te nemen. Partners zijn geneigd om bij relatieproblemen 

elkaar de schuld te geven. Zij hanteren daarmee een line-

air causale kijk op relatieproblemen (oorzaak > gevolg). In 

partnerrelaties is het vruchtbaarder om vanuit circulaire 

causaliteit van gedrag te kijken (zie figuur 3). Daarbij staat 

het aandeel van beide partners in de interactie centraal. 

Dat aandeel hoeft niet gelijk te zijn.

Aandeel persoon A Aandeel persoon B

Figuur 3: Circulaire causaliteit

Uitgangspunten RelatieWijs:
• Binnen RelatieWijs weegt de professional zorgvuldig af 

wat de voorkeur heeft: individueel met beide partners 
praten of met beiden tegelijkertijd. 
Bij grensoverschrijdend gedrag kan het verstandig zijn om 
beide partners apart te spreken om een goed beeld van de 
situatie te krijgen. Hierdoor wordt voorkomen dat partners 
elkaar beïnvloeden of, door angst en schaamte, niet de waar-
heid durven zeggen. Een gesprek met beide partners tege-
lijkertijd kan escalerend werken, bijvoorbeeld als er sprake is 
van intieme terreur. Bij intieme terreur kan in relatiegesprek-
ken het controlerende gedrag én de dreiging voor geweld zo 
groot zijn, dat het de ander verhindert om vrijuit te praten. 
Relatiegesprekken worden bij voorkeur door twee professio-
nals gevoerd.

• RelatieWijs brengt gedrag in beeld en niet de dynamiek 
van geweld. 
Voorbeeld: als de ene partner al de hele week aan het uitda-
gen of pesten is en de ander aan het eind van de week een 
klap geeft, wordt de ene partner beoordeeld op het uitdagen 
en pesten en de ander op de klap. De beoordeling van de klap 
op zich verandert niet door het gedrag dat de ander daarvóór 
heeft vertoond. Het gaat niet om de dynamiek van interactie 
(het actie-reactie patroon), maar om feitelijk waarneembaar 
gedrag. 

• Bij een (acute) onveilige situatie is direct handelen 
noodzakelijk. 
Het is in deze gevallen niet raadzaam om eerst nog meerdere 
signalen te verzamelen. Direct handelen is dan noodzakelijk. 

https://vng.nl/nieuws/zo-herkent-u-intieme-terreur
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De aanpak in drie stappen15 
1. Het signaleren van gedrag
Als professional zie je dagelijks cliënten. Redenen om in 
contact te zijn met cliënten kunnen zeer divers zijn, bijvoor-
beeld variërend van schulden tot huisvestingsproblematiek tot 
eenzaamheid. Belangrijk in het contact met alle cliënten is het 
ontwikkelen van een antenne voor eventueel relationeel grens-
overschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend gedrag kan juist 
ontstaan op het moment dat er andere stressoren zijn.  
Of er kan geweld in een gezin zijn zonder dat dit gezin daar 
hulp voor zoekt of wil hebben. Ook kan het gebeuren dat  
cliënten zelf het geweld niet zien, omdat zij altijd zo met 
elkaar omgaan. 

Relationeel geweld is net zoiets als vuile was: deze hang je niet 
graag buiten, daar heeft de buitenwereld niets mee te maken. 
Dit geldt niet alleen voor plegers en slachtoffers16, maar ook 
voor getuigen van huiselijk geweld, zoals kinderen en buren. 
Doordat plegers, slachtoffers en vaak ook omstanders hun best 
doen om huiselijk geweld geheim te houden, is het moeilijk om 
tijdig te signaleren wanneer er sprake is van huiselijk geweld. 
Dit heeft tot gevolg dat het geweld doorgaat en mogelijk zelfs 
verergert. Ondanks gevoelens van schuld, schaamte, loyaliteit of 
onzekerheid is het van groot belang geweld in een gezin of re-
latie zo snel mogelijk te signaleren. Dit vraagt van professionals 
en andere relevante betrokkenen sensitiviteit, de juiste hou-
ding, maar ook specifieke kennis en vaardigheden. Signaleren 
is te vergelijken met het in elkaar leggen van een ingewikkelde 
puzzel. Daarbij kijk je naar de context van feiten, vermoedens, 

15 In het basisboek huiselijk geweld staat een gespreksmodel beschreven, Janssen, Wentzel 

en Schakenraad, p. 174.

16 Uit de praktijk blijkt dat de termen pleger en slachtoffer niet altijd zwart-wit gehanteerd 

kunnen worden. Plegers kunnen slachtoffer zijn en slachtoffers kunnen pleger zijn. 

uitspraken van en over iemand en naar je eigen emoties.17 De 
wet meldcode ondersteunt hierbij.

Signaleren begint met: kennis van zaken hebben, een antenne 
ontwikkelen en een open houding hebben. Het is van belang 
dat je als professional goed observeert. Hoe is de relatie tussen 
beiden? Praten ze met elkaar? Hoe behandelen ze elkaar? Hoe 
reageren ze op elkaar? Hoe ziet de thuissituatie eruit? Signalen 
dat de relatie niet goed loopt, kunnen boven komen in een ge-
sprek over de problemen of boven komen bij klachten waarmee 
een van beide partners zich meldt. Je kunt altijd vragen of de 
problemen of klachten wel eens aanleiding zijn tot spanningen 
of meningsverschillen in het gezin. Zo ja, dan kun je vragen 
hoe de partners daarmee omgaan: geven de spanningen of 
meningsverschillen soms aanleiding tot ruzie? Als dat het geval 
is, kun je vragen hoe de ruzies verlopen en of ze weleens uit de 
hand lopen. Als het antwoord bevestigend is, kun je vragen op 
welke manier dit dan gebeurt. Zo kun je stapsgewijs signalen 
op het spoor komen en erachter komen of het gedrag van de 
partners ten opzichte van elkaar aanleiding is voor zorgen of 
niet. Van belang is dat je de signalen, het gedrag en de beoor-
deling of inschatting van het gedrag documenteert, waarbij 
navolgbaar is hoe je te werk bent gegaan en wie de bronnen 
zijn geweest van de observaties of signalen. Beschrijf de sig-
nalen in termen van gedrag en neutraal en feitelijk. Maak 
onderscheid tussen signalen van cliënten en van anderen. Leg 
de stappen en de besluiten vast in het dossier en vergeet niet de 
gegevens die de signalen weerspreken, ook vast te leggen. 

17 Janssen, et al., 2019.
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Soms zijn er geen duidelijke signalen, maar is er wel een niet-
pluis gevoel. Belangrijk bij een niet-pluis gevoel is dat je als pro-
fessional dit gevoel concretiseert door te reflecteren op datgene 
wat er met jou als professional gebeurt: ‘Het voelt ongemak-
kelijk, omdat de partners elkaar niet aankijken’, ‘ik vertrouw het 
niet helemaal, omdat ik het raar vind dat mevrouw nog steeds 
in haar pyjama loopt.’ Vervolgens kun je als professional, door 
het stellen van open vragen, verder in gesprek komen. 

Relatiegesprekken zijn af te raden wanneer er sprake is 

van acute en structurele onveiligheid. Hier kom je vaak 

gaande weg achter. Als je dus onverhoopt in een relatie-

gesprek zit zonder dat je nog weet wat er precies gaande 

is, let dan goed op signalen van geweld en de dreiging 

van geweld in de relatie. Deze signalen zijn bijvoorbeeld:

• De ander gespannen aankijken voordat er iets gezegd 

wordt

• Zich meer dan gewoon verontschuldigen

• Zwijgen (niet weten) of iets achterhouden bij belang-

rijke vragen

• Lichaamshouding die angst, woede of andere gevoelens 

uitdrukt

Geef in zo’n geval altijd eerst de vermoedelijke pleger het 

woord, zodat je het vermoedelijke slachtoffer niet in de 

positie van ‘verrader’ plaatst. Verder is het belangrijk om 

vervolgens beide partners individueel te spreken, zodat 

beide partners vrijuit kunnen praten en jij als professional 

een goed beeld kunt krijgen van wat er gaande is in de 

relatie. 

Kortom: wees alert op relationeel (grensoverschrijdend) gedrag 
in je contact met volwassenen. Zorg dat je op de hoogte bent 
van processen in relaties en wat de kenmerken zijn van gezonde 
relaties en van relaties waarin geweld een rol speelt. 

RelatieWijs biedt de mogelijkheid aan professionals om vroegtij-
dig een indruk te krijgen van grensoverschrijdend gedrag door 
gebruik te maken van richtvragen. Dit wordt ook wel vroegsig-
nalering genoemd.

Hulpmiddel bij signaleren is de RelatieWijzer: hier vind je 
per leefgebied veel voorbeelden van gezond- en grensover-
schrijdend gedrag. De RelatieWijzer vermeldt of het gedrag 
acceptabel is (groene kaart), licht grensoverschrijdend (gele 
kaart), ernstig grensoverschrijdend (oranje kaart) of zeer ernstig 
grensoverschrijdend (rode kaart). De RelatieWijzer helpt je bij 
het signaleren.

Als een zorgvrager strafbare feiten wat betreft huiselijk 

geweld onthult, dan ga je niet verder in gesprek over 

andere signalen of zorgen, maar vraag je direct advies bij 

Veilig Thuis. Het kan zijn dat het noodzakelijk is om ook 

een strafrechtelijke procedure te starten. Als er sprake is 

van recent seksueel geweld, neem dan contact op met het 

Centrum Seksueel Geweld. Het kan belangrijk zijn om spo-

ren vast te leggen. Voor ander letsel kan een deskundige 

op het gebied van letselduiding geraadpleegd worden. 
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2. Het duiden en beoordelen van gedrag18

RelatieWijs brengt gezond- en grensoverschrijdend gedrag in 
relaties in beeld. Voor het duiden van gedrag in (ex-)partnerrela-
ties, toets je als professional óf het gedrag voldoet aan de zeven 
criteria van een gezonde relatie. De richtvragen helpen om zicht 
op de verschillende aspecten van de criteria. Daarna loop je de 
aanwijzingen door. Met behulp van de aanwijzingen beoordeel 
je het (grensoverschrijdende) gedrag op de aard, ernst, fre-
quentie en duur. Zo kan je uiteindelijk één van de vier kleuren 
kaarten toe kennen aan gedrag. 

Om het gedrag te duiden en te beoordelen, gebruik je de  
volgende instrumenten: 

1.  De zeven criteria (handout 1) 
2.  De richtvragen (handout 3)  
3.  Duiden en beoordelen (handout 4)
4.  Aanwijzingen voor het toekennen van een kleur kaart  

(handout 5)

De zeven criteria vormen de basis voor gezond gedrag in een 
relatie. Dat betekent dat naar al deze criteria gekeken wordt 
voor het objectief duiden van gedrag: is het groen, geel, oranje 
of rood? 

Met deze uitgangspunten kan de professional duiding geven 
aan het gedrag. 

De richtvragen helpen je hierbij: per criterium bekijk je de richt-
vragen en ga je in gesprek over de criteria die horen bij een  
(gezonde) relatie. Door deze of vergelijkbare vragen te stellen, 
krijg je helder hoe de partners met elkaar omgaan en wat er 

18  In Hand Out 4 wordt de beoordelingssystematiek verder uitgelegd en toegelicht

plaatsvindt. Door naar voorbeelden te vragen en hoe vaak iets 
voorkomt, krijg je nog meer informatie. Het levert een recon-
structie van de volgorde van de gebeurtenissen op. Het accent 
ligt in de vragen op het gedrag en de interactie tussen de part-
ners. De vragen zijn generiek; we gaan ervanuit dat de profes-
sional een vertaling maakt naar de eigen praktijk en de daarbij 
behorende terminologie. Dit geldt ook voor het aan bod laten 
komen van gevoelens die opgeroepen worden door de vragen.  

De vier kleuren kaarten geven een continuüm van gezond 
(groen) naar licht (geel) tot ernstig (oranje) en zeer ernstig 
(rood) grensoverschrijdend relationeel gedrag.

Er zijn algemene richtlijnen bij het toekennen van een kleur 
kaart:
Groen (+):   het gedrag voldoet aan de criteria en is niet 

grensoverschrijdend
Geel (+/-):    het gedrag voldoet niet helemaal aan de  

criteria en is licht grensoverschrijdend
Oranje (-):   het gedrag voldoet niet aan de criteria en is ernstig 

grensoverschrijdend
Rood (--):    het gedrag voldoet helemaal niet aan de  

criteria en is zeer ernstig grensoverschrijdend

Om te bepalen wanneer gedrag groen, geel, oranje of rood is, 
is het belangrijk om te kijken naar de aard, de ernst, frequen-
tie en duur van (grensoverschrijdend) gedrag. Om de kleur te 
bepalen, wordt dit meegewogen in de beoordeling. Je scoort 
het gedrag per criterium door een +, +/-, - of -- toe te kennen. 
Door een training te volgen en vervolgens hier vaker mee te 
werken krijg je zicht op de betekenis van de verschillende scores 
in vergelijking tot elkaar (ranking).



pag 19 van 129  *  RelatieWijs - signaleren, duiden, beoordelen en handelen bij gezond- en grensoverschrijdend gedrag tussen (ex)-partners  *  Movisie

1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Aard en ernst van het gedrag
De aard en ernst van het gedrag wordt bepaald door: de mate 
van emotionele of fysieke schade die door het gedrag wordt 
berokkend, de mate van onveiligheid die door het gedrag wordt 
veroorzaakt, de ernst van de gevolgen voor de betreffende 
persoon,19 de mate waarin de privacy norm wordt overschre-
den en of er kinderen aanwezig zijn. En natuurlijk ook de mate 
waarin het gedrag strafbaar is. Zo is bijvoorbeeld het dreigen 
met een pistool van een andere aard en ernst dan een kleine-
rende opmerking. 

De frequentie en duur van het gedrag
Gedrag kan dagelijks, wekelijks of maandelijks voorkomen 
(frequentie van gedrag). Ook de duur van het gedrag speelt een 
rol; het tijdsbestek waarin het plaatsvindt. Uitgangspunt is dat 
hoe vaker en hoe langer grensoverschrijdend gedrag plaats- 
vindt, hoe ernstiger dit wordt beoordeeld. Incidenteeel (zeer) 
grensoverschrijdend gedrag is oranje of rood.

Voorbeelden 
• Mijn partner smeet een voorwerp naar mij. Als iemand één-

malig (frequentie) een rol wc-papier (ernst) naar de ander 
gooit (aard) (geel) dan is dat anders dan wanneer iemand va-
ker met een wc rol gooit, dan wordt het oranje. Aanhoudend 
met wc- rol gooien leidt tot een rode kaart. 

• Mijn partner of ik vloekte, schreeuwde of schold (aard van ge-
weld) de ander uit. Gebeurt het één keer (duur en frequentie), 
dan is het geel; gebeurt het herhaaldelijk, dan is het oranje; 
gebeurt het wekelijks en voortdurend (frequentie en duur), 
dan is het rood gedrag.

19  Dit vereist van de professional voldoende kennis over de gevolgen van partnergeweld. 

Raadpleeg eventueel een deskundige of vraag advies bij Veilig Thuis.

Zoals hierboven bij de vier kleuren kaarten te zien, is grensover-
schrijdend gedrag gradueel; het is een glijdende schaal.

Uiteindelijk kom je tot een oordeel over het (grensoverschrij-
dende) gedrag. Je kent een kleur kaart toe en je gaat over tot 
handelen.
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Criteria & Vlaggen Groen Geel Oranje Rood

Wederzijdse 
toestemming

Duidelijk toestemming Geen duidelijke 
toestemming

Geen toestemming Duidelijk geen 
toestemming

Vrijwilligheid Duidelijk vrijwillig Geen duidelijke 
vrijwilligheid

Geen vrijwilligheid Duidelijk geen 
vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid Duidelijke 
gelijkwaardigheid

Geen duidelijke 
gelijkwaardigheid

Geen gelijkwaardigheid Duidelijk geen 
gelijkwaardigheid

Zelfbeschikking Duidelijke zelfbeschikking Geen duidelijke 
zelfbeschikking

Geen zelfbeschikking Duidelijk geen 
zelfbeschikking

Omgeving Duidelijk gepast Niet duidelijk gepast Niet gepast Duidelijk niet gepast

Zelfrespect Duidelijk respectvol Niet duidelijk respectvol Niet respectvol Duidelijk niet respectvol

Respect voor ander Duidelijk respectvol Niet duidelijk respectvol Niet respectvol Duidelijk niet respectvol

Er is sprake van gezond
gedrag

Er is sprake van licht grens-
overschrijdend gedrag

Er is sprake van ernstig 
grensoverschrijdend ge-
drag (fysiek, psychisch en/
of seksueel geweld). Maak 
gebruik van de meldcode.
Er kan sprake zijn van 
structurele onveilig-
heid. Soms is sprake van 
acute en/of structurele 
onveiligheid.

Er is sprake van zeer 
ernstig grensover- 
schrijdend gedrag (fysiek, 
psychisch en/of seksueel 
geweld). Melden bij Veilig 
Thuis is de norm.
Maak hiervoor gebruik van 
de meldcode.
Er is sprake van acute en/
of structurele onveiligheid.

Aanwijzingen; toekennen van 4 kleuren kaarten
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3. Handelen
Als professional ben je voortdurend in gesprek. Zowel met col-
lega’s, in het team als met cliënten. Het is belangrijk dat beide 
partners zich gezien en gehoord voelen en vrijuit durven te 
spreken. 

Als cliënten zichzelf nog onvoldoende bewust zijn van het 
grensoverschrijdende gedrag in de relatie, kan dit veel bewust-
wording op gang brengen. Dit is een pijnlijk en kwetsbaar 
proces. Vooral als partners loyaal zijn aan elkaar of uit angst, 
schuld- en/of schaamtegevoel niet naar buiten durven te tre-
den met problemen. Het is belangrijk om hier als professional 
zorgvuldig mee om te gaan. En veiligheid te bieden aan alle 
betrokkenen. 

In veel gevallen wil je, na het duiden en beoordelen van een 
incident, ook een volledig beeld van het gedrag van beide 
partners in de relatie krijgen. Dit doe je door gericht vragen te 
stellen over andere incidenten. Grensoverschrijdend gedrag van 
de ene partner kan voortkomen uit verdediging of aanval ver-
oorzaakt door andere ernstige incidenten. Breng dit zo volledig 
mogelijk in kaart in het gesprek. 

Als je als professional te maken krijgt met relatiegeweld, dan 
wil je vaak maar één ding. Het gedrag moet veranderen en het 
geweld moet stoppen. Dit wil je als professional graag direct 
organiseren en regelen. Dit wordt ook wel de reparatie reflex20 
van de professional genoemd. In het meest gunstige geval staan 
partners positief tegenover de voorgestelde interventies. In 
de praktijk blijken veranderingen echter een stuk moeilijker te 
realiseren. 

20 Een term die gebruikt wordt binnen de motiverende gespreksvoering. 

Het is al bekend dat stijl van werken en houding van profes- 
sionals belangrijk zijn voor het optreden van een gedragsver-
andering. We weten dat een directieve, confronterende manier 
van gespreksvoering weerstand of verzet oproept. Een reflec-
tieve en ondersteunende manier bij het voeren van gesprek-
ken doet de weerstand echter verminderen en motivatie voor 
verandering versterken. Een belangrijke manier om de kans op 
gedragsverandering te vergroten, staat beschreven in de moti-
verende gespreksvoering21.

Tips:
• Praat over het feitelijke gedrag en neem een standpunt in met 

behulp van het normatieve kader. 
• Houd rekening met het feit dat de relatie en interactie tussen 

hulpverlener en cliënt cruciaal is voor het motiveren van de 
cliënt en het reduceren van weerstand tegen veranderingen.

• Besef dat cliënten zich ambivalent kunnen voelen over 
veranderingen.

• Realiseer je dat te sterk aansturen op snelle verandering ertoe 
leidt dat de cliënt in de verdediging schiet, waardoor oude 
gedragspatronen in stand blijven en motivatie om te verande-
ren afneemt.

Een standpunt innemen en daarmee een normstellend kader 
uitdragen, is enerzijds op zijn plaats bij de oranje en de rode 
kleur kaart, anderzijds is het de kunst dit op een betrokken ma-
nier te doen, waarbij de cliënt zich gezien en gehoord voelt. 

21 Methodebeschrijving (movisie.nl)

https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-03/Methodebeschrijving-motiverende-gespreksvoering.pdf
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EEN STANDPUNT INNEMEN
Durf een standpunt in te nemen en dit uit te spreken. Het 

is de kunst dit op een manier te doen waarbij je contact 

houdt met de client, maar tegelijkertijd de grens aangeeft 

dat het gedrag grensoverschrijdend is. 

Zeg bijvoorbeeld: ‘Vorige keer hoorde ik dat jullie ruzie 

maken waarbij je smijt met spullen en elkaar weleens 

verwondt. Ik vind dit ernstig en ik maak me zorgen over 

de veiligheid van jullie. Daarom vind ik het belangrijk te 

bespreken wat eraan gedaan kan worden.’

Vervolgens ga je na wat het met de ander(en) doet om 

dit te horen. Schrikt de ander ervan, onderkent hij/zij/hen 

dit of bagatelliseert hij/zij/hen dit gedrag? Vervolgens: ‘Ik 

zie dat u ervan schrikt/terugdeinst als ik dit zeg. Dat kan 

ik me voorstellen, maar ik vind echt dat dit gedrag moet 

stoppen. Hulpverlening kan u daarbij helpen.’ Het is ook 

mijn taak als professional om dit met u te bespreken
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7.  Het ontstaan van relaties en 
relatiegeweld

Hoe is dit theoretisch kader ontstaan?
Voor de ontwikkeling van RelatieWijs is een uitgebreide lite-
ratuursearch verricht met als centraal onderwerp: relationele 
ontwikkeling en geweld in partnerrelaties. Daarnaast is wet- en 
regelgeving bestudeerd. Deze wetenschappelijke en theoreti-
sche kennis vormt de basis van een theoretisch kader. 

1. Waarom gaan mensen een relatie aan?
Iedereen vertoont relationeel gedrag. Gedrag is in wezen com-
municatief, het ontstaat in interactie met een ander of met an-
deren. Watzlawick heeft dit in een communicatietheorie gevat 
waarbij het eerste uitgangspunt luidt: ‘Al het gedrag is commu-
nicatief, men kan niet níet communiceren’.22

Mensen willen zich bijzonder voelen, macht hebben, aandacht 
krijgen en de angst bestrijden om irrelevant te zijn. Volgens  
Tolle zijn dit motieven van mensen om een relatie aan te gaan.23 
Relaties vormen een middel om deze doelen te bereiken: een 
betere maatschappelijke positie, materieel gewin, een ge-
slaagdere man of vrouw worden, een levensvervulling, seks en 
opwinding.

Volgens Schmid is er sprake van een impliciete of expliciete ruil 

22 Mertens, M. & Vandebroek, E. (1997). Systeemgerichte methoden in de hulpverlening. 

Een initiatie in het omgaan met mensen en hun netwerken. Apeldoorn/Antwerpen: 

Garant.

23  Tolle, 2013, p. 30. 

tussen twee individuen, deze ruil gaan wij bewust aan en dui-
den wij als liefde.24 De betekenis die wij aan een relatie toeken-
nen, bepalen wij dus zelf. Gebruikelijke motieven die mensen 
geven voor hun relatie - of het verlangen ernaar - zijn: begrip 
voor elkaar, samen groeien, trouw, moeilijkheden samen door-
staan, zekerheid om op elkaar terug te vallen en vertrouwen25. 
Mensen verschillen in het belang dat zij aan relaties hechten. 
Er zijn daarin sekseverschillen en persoonlijkheidsverschillen 
die zorgen voor verschillen in waarden en normen. Maar ook 
andere factoren spelen een rol, zoals socialisatie, sociaalecono-
mische status, generatie (leeftijd) en cultuur.

2. Ontstaan van relaties
Een gezonde relatie
In een gezonde relatie gaan partners met respect met elkaar 
om. Dit betekent onder andere dat ze respect hebben voor de 
grenzen van zichzelf en van de ander. Het gezond houden van 
de relatie vraagt een inspanning van beide partners. Ook het 
vinden van een balans tussen behouden en veranderen van de 
relatie vraagt inspanning van beide partners. 

Er bestaan verschillende theorieën over het ontstaan en behou-
den van een partnerrelatie. Volgens verschillende auteurs26 kan 
een startende relatie meerdere kanten op:

24 Schmid, 2011, p. 140.

25 Schmid, 2011, p. 77.

26 Stendhal, 1999; Schmid, 2011; Drost, 2012, p. 168.
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• Mensen leren elkaar beter kennen en de relatie wordt per-
soonlijk. Verliefdheid gaat over in liefde als mensen het 
verschil zien tussen de verbeelde ander en de werkelijke ander 
en daarna hun beeld van de ander aan kunnen passen aan de 
realiteit. 

• Mensen leren elkaar beter kennen en raken teleurgesteld in 
elkaar. De tot dan toe opgebouwde relatie wordt afgebroken.

• Mensen leren elkaar beter kennen en komen terecht in een 
spiraal van geweld.

Eerst ontstaat een relatie, daarna werken de partners aan het be-
houden van een relatie. Na een fase van behoud volgt veelal een 
fase van verandering. Door veranderingen in het individuele of 
het gezamenlijke leven kunnen ook de onderlinge verhoudingen 
veranderen. Onzekerheid kan ontstaan als de basis van de relatie 
(bijvoorbeeld passie) langzaam verdwijnt. Een zekere mate van 
onzekerheid is inherent aan elke relatie. Als het mogelijk is over 
de onzekerheid te spreken en een nieuwe basis te vinden, gaat 
het weer goed27. Verschuiving in de onderlinge verhoudingen kan 
voor beide partners stress met zich meebrengen. Hoe partners 
omgaan met stress en veranderingen in de relatie hangt mede af 
van de kennis die zij hebben opgedaan over relationeel gedrag, of 
zij veilig of onveilig gehecht zijn, hun ervaringen in de jeugd, wat 
voor rolmodel zij hebben gehad van opvoeders en de mate van 
relationele vaardigheid. De helft van de relatietevredenheid hangt 
samen met de mate van veilige hechting in de kindertijd. Veilig 
gehecht raak je als je van je ouders of verzorgers de zorg en steun 
krijgt die je nodig hebt als kind. Krijg je deze niet, of niet vaak 
genoeg, dan kun je angstig of vermijdend gehecht raken. Iedere 
starter op de relatiemarkt moet zich, ongeacht de leeftijd, door val-
len en opstaan kennis en relatievaardigheden eigen maken. Kennis 
en vaardigheden moeten de kans hebben om in te slijten. 

27 Groen & Van Lawick, 2008.

3. De perfecte liefde
Veel onderzoekers proberen de kern van de gelukkige liefde te 
beschrijven. Wij lichten hieronder enkele invalshoeken toe. Vol-
gens Sternberg zijn er in een partnerrelatie drie elementen no-
dig om deze tot een ‘perfecte’ liefde te kunnen bestempelen:28

• Intimiteit: gevoelens van verbondenheid, gehechtheid en 
nabijheid

• Passie: lichamelijke en seksuele aantrekkingskracht
• Toewijding: beslissing om bij elkaar te blijven en op langere 

termijn een toekomst te plannen

Deze elementen plaatst Sternberg in een driehoek (figuur 2), 
waarbij een relatie één of twee punten kan hebben, of de per-
fecte liefde is (in dat geval heeft een relatie alle drie de punten). 

Passie Toewijding

Intimiteit

Huwelijk obv seks

Vriendschappelijk
   huwelijk

Romantische
liefde

Perfecte liefde

Figuur 6:  De Driekhoekstheorie van de liefde29

28 Sternberg in Belsky, 2009.

29 Sternberg in Belsky, 2009.
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Een andere invalshoek komt van Driver, Tabares en Shapiro. Zij 
bestudeerden in de Gottman laboratoriumstudie langdurig het 
dagelijks relationeel gedrag van 843 getrouwde (heteroseksuele) 
paren. De onderzoekers konden na de studie nauwkeurig 
aangeven wat de kenmerken zijn van ‘happy couples’ en van 
‘distressed couples’30. Er is volgens de onderzoekers van de 
Gottman laboratoriumstudie een aantal communicatiesignalen 
dat past bij gelukkige stellen:
• Gelukkige stellen gebruiken gemiddeld vijf positieve opmer-

kingen tegenover één negatieve
• Gelukkige stellen gebruiken ‘wij-taal’
• Gelukkige stellen gebruiken zelden denigrerende 

opmerkingen of persoonlijke aanvallen
• Gelukkige stellen vervallen zelden tot een ‘demand-

withdrawal’-patroon waarbij de ene persoon met regelmaat 
vraagt om meer emotionele betrokkenheid terwijl de andere 
vraagt om meer persoonlijke ruimte.31

Een positieve relationele interactie acht kenmerken van positieve 
relationele interactie zijn verwerkt.32

30 Driver, Tabares & Shapiro, 2012.

31 Driver, et al., 2012.

32 Ali & Naylor, 2013; Het oorspronkelijke Duluth-model richt zich eenzijdig op het gedrag 

van mannelijke partners, in RelatieWijs verwoorden wij de essentie van het model 

genderneutraal.

Equality-wheel: acht kenmerken van  
een positieve relationele interactie

Gedeelde 
verantwoordelijkheid

Wederzijdse instemming met de verdeling 
van werk, gezamenlijk  
(familie)besluiten nemen.

Economisch 
partnerschap

Gezamenlijk financiële beslissingen nemen, 
beide partners profiteren in gelijke mate 
van financiële regelingen.

Overleg en redelijkheid Gezamenlijk zoeken naar bevredigende 
oplossingen voor conflicten,  
verandering accepteren, compromissen 
zoeken.

Niet-bedreigend 
gedrag

Verbaal en non-verbaal gedrag is zodanig 
dat beide partners zich veilig en comforta-
bel voelen om eigen keuzes te maken en te 
handelen. 

Respect Onbevooroordeeld luisteren, bevestigend 
en begripvol. Een andere mening wordt 
gewaardeerd. 

Vertrouwen en steun Partners steunen elkaar bij het nastreven 
van hun doelen en idealen.  
Partners hebben recht op eigen gevoelens, 
vrienden, activiteiten en mening.

Integriteit en 
betrouwbaarheid

Verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, 
erkenning voor gebeurtenissen in het verle-
den, fouten toegeven, eerlijke en waarheids-
getrouwe communicatie.

Verantwoord 
ouderschap

Ouderlijke verantwoordelijkheden delen, 
ouders zijn positieve, niet-gewelddadige 
rolmodellen voor hun kinderen.

Figuur 7: Acht kenmerken voor positieve relationele interactie
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4. Relatie behouden
Koppels werken aan het behouden van een relatie door het 
inrichten van een woning, het uitvoeren van rituelen en ge-
woonten en door mooie ervaringen op te doen. De volgende 
kenmerken zijn verbonden aan het hebben van een relatie:33

Waardering en waarheid
• Periodiek vernieuwen, omdat relatiepartners zich ontwikkelen 

en daarmee de relatie
• Incidentele onenigheden en ruzies
• Een balans tussen intimiteit en vervreemding (autonomie)
• Onbehagen, verveling en onzekerheid
• Balans tussen geven en nemen
• Reflectie op de relatie zelf en op de processen die daar invloed 

op uitoefenen
Na een fase van behouden volgt veelal een fase van verande-
ring. Volgens Schmid is het de kunst voor partners om in de 
relatie een balans te vinden tussen behouden en veranderen.34

Skerrett en Fergus beschrijven dat flexibiliteit, inlevingsvermo-
gen, kwetsbaarheid, verantwoordelijkheidsgevoel en onvoor-
waardelijke acceptatie van de ander deel uitmaken van gezond 
relationeel gedrag.35 Deze relatie-‘skills’ brengen de auteurs in 
verband met de emotionele volwassenheid van de partners. 
Kennis en relationele vaardigheden dragen ook bij aan het be-
stendigen (of goed beëindigen) van een relatie. 

Vanzelfsprekend moeten kennis, vaardigheden en ook emotionele 
volwassenheid de kans hebben om in te slijten. Iedere starter op 
de relatiemarkt moet zich, ongeacht de leeftijd, door vallen en 
opstaan kennis en relatievaardigheden eigen maken. 

33 Schmid, 2011; Drost, 2012.

34 Schmid, 2011, p. 94.

35 Skerrett & Fergus, 2015.

5. Omgaan met verschillen
Driver en collega’s vonden dat het slagen of mislukken van 
een relatie sterk afhangt van de wijze waarop stellen omgaan 
met conflictsituaties. Zij geven aan dat conflicten deel uitma-
ken van iedere relatie, ook van relaties met gezond relationeel 
gedrag.36 Dit sluit aan bij Groen en Van Lawick die aangeven: 
‘De kwaliteit van de partnerrelatie is sterk verbonden met de 
wijze waarop de partners leren omgaan met onderlinge verschil-
len’.37 Het vermogen om de situatie na een ruzie te herstellen, 
de timing daarvan en de plaats waar de ruzie gemaakt wordt, is 
van belang.

Driver en collega’s vonden door hun onderzoek drie conflict-
stijlen van gelijkwaardige partners:
• Validators (de ‘billijken’): deze paren praten hun onenigheid 

uit en verheffen zelden hun stem, zij zijn getraind in het zoe-
ken naar compromissen.

• Volatiles (de ‘vluchtigen’): partners in deze relaties hebben 
een explosieve aanpak bij conflicten; deze partners gaan ver-
hitte discussies aan en beschouwen elkaar als gelijken. Ruzies 
maken de relatie sterker. 

• Avoiders (de ‘vermijders’): vermijders negeren onderlinge 
verschillen en vermijden conflicten. Zo nodig komen zij tot 
de oplossing ‘agree to disagree’. In tegensteling tot wat vaak 
gedacht wordt, leidt deze vermijdende conflict-stijl niet per se 
tot relatiebreuken.38 

Een ‘voorkeurs-conflictstijl’ kan bepaald worden door de cultu-
rele context van één of beide partners. Welke stijl een koppel 
ook hanteert, voorwaarde voor gezonde conflicten is dat de stijl 
moet werken voor beide partners. 

36 Driver, et al., 2012.

37 Groen & Van Lawick. 2008.

38 Driver, et al., 2012.
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Gezonde relaties kenmerken zich, volgens Driver en collega’s, 
verder door de balans tussen conflicten en positieve interactie. 
Bij stabiele stellen staan tegenover één negatieve interactie, 
vijf positieve interacties. Daarnaast staan beide partners open 
voor de argumenten en ideeën van de ander en zijn zij bereid 
de eigen mening, wensen of ideeën hierop bij te stellen. Het 
vermogen van partners om open te staan voor de argumen-
ten en ideeën van de ander en de mate waarin zij bereid zijn 
de eigen mening, wensen en of ideeën hierop bij te stellen, is 
kenmerkend voor gezond relationeel gedrag.39 Het vermogen 
om de situatie na een conflict weer te herstellen, het feitelijke 
herstel en de timing daarvan, is cruciaal. Bij grensoverschrij-
dend relationeel gedrag reageren partners negatief op herstel-
pogingen van de ander. Volgens de onderzoekers van de 
Gottmanstudies kunnen conflicten hierdoor onnodig escaleren 
of langer duren. 

Onderlinge verschillen kunnen leiden tot conflicten. Conflicten 
kunnen leiden tot ruzie tussen de partners, ook als de relaties 
gekenmerkt worden door gezond relationeel gedrag. Kortom: 
ruzie maken in een relatie is gezond, maar dat hangt af van de 
manier waarop je ruzie maakt. Gezonde relaties kenmerken zich 
door de balans tussen conflicten en positieve interactie.40 Ook is 
er overeenstemming in de conflictstijlen die partners hanteren. 

Ook bij relatieconflicten moet sprake zijn van gelijkwaardigheid 
en zelfbeschikking. Partners nemen vrijwillig deel aan het con-
flict en bovendien vindt het conflict plaats op een plek of in een 
situatie die een ander niet kan storen of schaden. Tot slot moet 
ook conflictgedrag getuigen van zelfrespect en respect voor de 
ander: het brengt geen schade toe aan jezelf of de ander op 

39 Driver, et al., 2012.

40 Driver, et al., 2012.

fysiek, emotioneel of psychisch gebied. Bij grensoverschrijdend 
gedrag wordt aan een of meerdere van deze voorwaarden niet 
voldaan. 

6. Wat is grensoverschrijdend gedrag?
Of gedrag acceptabel of grensoverschrijdend is, kent een 
subjectieve kant. Betrokkenen willen dit vaak voor zichzelf 
bepalen. Wat de één als grensoverschrijdend ervaart, is voor de 
ander mogelijk wél acceptabel. Deze subjectiviteit maakt het 
lastig om relationeel gedrag objectief te beoordelen. 

Het adequaat beoordelen van relationeel gedrag 
is essentieel om vast te kunnen stellen wanneer gedrag 
grensoverschrijdend en potentieel schadelijk is (geworden) of 
wordt voor de betrokkenen. Gedrag dat potentieel schadelijk 
is voor betrokken partners - en eventuele kinderen - vraagt 
om verandering van het gedrag naar gedrag dat gezond 
en acceptabel is voor alle betrokkenen, inclusief eventuele 
kinderen. 

7. Problematische liefde
Gedrag mag nooit schadelijk zijn voor een ander op fysiek, 
emotioneel, financieel noch op sociaal vlak. Bij fysiek geweld 
is dit evident. Bij psychisch geweld ook, maar lastig is dat dit 
gedrag vaak minder zichtbaar is. Schelden, kleineren en andere 
vormen van psychisch geweld zijn schadelijk. Bovendien is bele-
diging bij wet strafbaar.41 Psychisch geweld heeft vaak een grote 
impact op het zelfrespect van degene die dit ondergaat. Er zijn 
verschillende gradaties van psychisch geweld. Soms is het dui-
den van gedrag als vorm van psychisch geweld simpel, maar op 
andere momenten gaat het om subtielere vormen die eveneens 
een grote impact kunnen hebben op de betrokkenen.

41 Art. 266 lid 1 WvS.
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Bij intieme terreur is sprake van een machtsverschil tussen de partners. Eén partner, meestal de man, oefent dwang en controle 

uit op zijn partner. Door haar vrijheid te beperken, haar te isoleren en door het gebruik van, vaak ernstig, geweld, ook seksueel. 

Het slachtoffer en de kinderen voelen zich continu bedreigd en onveilig.

Bij het profiel gezin in de stress staat centraal dat er een hoge mate van stress is door een opeenstapeling van factoren. Dit 

leidt herhaaldelijk tot conflicten waarbij het (ernstige) geweld ook van twee kanten kan komen. Het kan ook vooral eenzijdig 

geweld zijn, waarbij mannen vaker ernstig geweld gebruiken dan vrouwen. Regelmatig gaat dit samen met alcoholmisbruik bij 

één van partners. De kinderen kunnen slachtoffer zijn én getuige.

In het profiel langdurige zorg staat op de voorgrond dat één (of beide) partners vanwege een beperking of psychische pro-

blemen langdurige zorg nodig heeft. In deze gezinnen kan ook geweld tussen partners een rol spelen. Daarnaast is er door de 

problematiek van ouders vaak een onveilige opvoed-situatie voor de kinderen en komt verwaarlozing vaak voor.

In het vierde profiel staat kind gedrag en opvoedstress op de voorgrond. De (ernstige) gedragsproblemen van het kind 

kunnen een reactie zijn op het geweld in huis of voortkomen uit aangeboren problematiek. Het gedrag kan ook conflicten en 

geweld veroorzaken tussen beide ouders onderling, of tussen ouder en kind. Er is veel opvoedstress en onveiligheid voor de 

gezinsleden.

 

Het kenmerk van het profiel complexe conflictscheiding is dat de problemen vooral rond de omgang spelen na echtscheiding.  

Na de scheiding is er met name psychisch geweld en een juridisch gevecht om de kinderen. Kinderen hebben last van conflict- 

momenten van ouders. In de categorie complexe conflictscheiding vallen verschillende voorgeschiedenissen, en kan er sprake zijn 

geweest van een van de andere vier profielen. In geval van intieme terreur is de kans op stalking bijvoorbeeld groter.

Uit: Verwey-Jonker Instituut licht de werkende elementen toe vanuit het onderzoeksrapport: Kwestie van lange adem: kan partnergeweld en kindermishandeling echt 

stoppen? Movisie. (2021). Hoe houd ik onze relatie gezond en veilig?42

42 Movisie. (2021). Hoe houd ik onze relatie gezond en veilig? Geraadpleegd van www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Hoe-houd-ik-relatie-gezond-veilig%20

%5BMOV-9477597-1.0%5D.pdf

http://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Hoe-houd-ik-relatie-gezond-veilig%20%5B
http://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Hoe-houd-ik-relatie-gezond-veilig%20%5B
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Uit recent onderzoek van het Verwey Jonker Instituut43 blijkt dat 
gezinnen, die te maken hebben partnergeweld of kindermis-
handeling, verschillen wat betreft aard, ernst en frequentie van 
het geweld. Ook zijn er verschillen wat betreft de onderliggende 
risicofactoren en problemen die er in het gezin spelen. Daar-
naast blijft het belangrijk om aandacht te besteden aan gender. 
Er zijn genderverschillen als het gaat om geweld in relaties; 
vrouwen ervaren meer en ernstiger geweld dan mannen.  

In bovenstaand onderzoek worden vijf profielen onderscheiden: 
(1) intieme terreur, (2) gezin in stress, (3) langdurige zorg, (4) 
kind gedrag en opvoedstress en (5) complexe conflictscheidin-
gen. Het onderscheid is niet altijd even helder, maar over het 
algemeen is er één profiel dominant. Binnen elk profiel is het be-
langrijk om te kijken naar het geweld en de veiligheid. Maar elk 
van deze profielen kent ook (deels) een eigen specifieke aanpak. 

Bij partnergeweld dat uit onmacht of frustratie voorkomt, is het 
belangrijk om de rust te herstellen. Er kan vervolgens gekeken 
worden naar alternatieven zodat partners anders leren te han-
delen tijdens conflicten. Bij partnergeweld dat bedoeld is om  
te controleren en te manipuleren, moeten er grenzen gesteld 
worden. Het risico dat geweld bij intiem terrorisme verder esca-
leert, als met beide partners tegelijk gesproken wordt, is groot.

In de literatuur wordt ook onderscheid gemaakt tussen  
‘common couple violence’, ook wel situationeel geweld  
genoemd en ‘Intimate terrorism’, ook wel intieme terreur  
genoemd.44 Dit onderscheid sluit aan bij bovenstaande profielen 
uit het onderzoek van het Verwey Jonker Instituut. 

43 Rapport ‘Kwestie van lange adem: kan partnergeweld en kindermishandeling echt 

stoppen?’, Steketee, M., Tierolf B., Lünnemann K. en Lünnemann M., Verwey Jonker 

Insti-tuut, november 2020

44 Veen, H.C. J. van der & Bogaerts, S., 2010.

‘Common couple violence’ / situationeel geweld
‘Common couple violence’ is met negentig procent de meest 
voorkomende vorm van partnergeweld. Het typeert zich door 
geweld dat alleen onder bepaalde omstandigheden of in 
bepaalde situaties voorkomt en waarbij beide partners zowel 
pleger als slachtoffer zijn. Er kan echter wel verschil zijn in de 
ernst van het geweld tussen beide partners en de consequen-
ties kunnen dus voor de één groter zijn dan voor de ander. 
De term ‘common couple violence’ wordt doorgaans gebruikt 
voor geweld waarbij beide partners een duidelijk aandeel in 
het conflict hebben. Dit soort geweld is meestal het gevolg van 
situationele omstandigheden en escalerende relatieconflicten 
De oorzaak en ernst van het geweld verschilt per koppel. Het 
geweld kan incidenteel en licht van aard zijn, maar in bepaalde 
gevallen is het ook chronisch van aard. Dit is vooral het geval 
wanneer het geweld gerelateerd is aan externe factoren die 
leiden tot stress, zoals middelengebruik of het ontbreken van 
communicatievaardigheden.45 

‘Intimate terrorism’ / intieme terreur
De term intieme terreur wordt gebruikt voor geweld waarbij 
de nadruk ligt op stelselmatig, intentioneel geweld door de 
ene partner, die zich doorgaans machtiger voelt dan de andere 
partner.46 Dit type geweld wordt vaker gepleegd door mannen 
dan door vrouwen. Macht en controle worden door de pleger 
gebruikt om de partner langdurig en ernstig te domineren. De 
pleger gebruikt vaak verschillende vormen van geweld zoals 
fysieke en psychische mishandeling, seksueel geweld en eco-
nomische mishandeling waarbij de partner bijvoorbeeld bewust 
financieel afhankelijk wordt gemaakt van de pleger. Het geweld 
dat gebruikt wordt, is doorgaans zeer ernstig maar dit hoeft 

45  Daru, Mejdoubi, De Vaan & Visser, 2016.

46  Van der Veen & Bogaerts, 2010.
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niet altijd, soms is de dreiging voldoende.47 Bij intieme terreur is 
het van belang extra zorgvuldig te kijken naar bescherming voor 
het slachtoffer. Overleg met Veilig Thuis is gewenst.

RelatieWijs helpt bij het objectief beoordelen van gedrag 

binnen relaties. RelatieWijs helpt omdat gedrag kan wor-

den geduid door middel van objectieve criteria. 

Dit geeft professionals handvatten omdat hiermee een 

normstellend kader ontstaat dat mogelijk maakt objec-

tiever naar relationeel gedrag te kijken. We spreken van 

objectiever omdat het onmogelijk is om volledig objectief 

naar menselijk gedrag te kijken. Kennis, context en (per-

soonlijke) ervaring spelen altijd een rol. RelatieWijs helpt 

de invloed van al deze factoren rol zo klein mogelijk te 

houden. Om zicht te krijgen of er sprake is van intieme ter-

reur of situationeel geweld is RelatieWijs niet toereikend.

8. Ontstaan van partnergeweld
Volgens Schmid worden we beter in het onderhouden van een 
relatie als we oefenen en fouten maken: zo ontwikkelen we 
een (relatie)instinct. Wanneer partners ‘ja’ zeggen tegen res-
pect en de nodige autonomie in een relatie en ‘nee’ zeggen 
tegen machtsmisbruik, creëren zij een maatstaf voor gedrag in 
hun relatie. Dit zijn dan de te realiseren waarden in een relatie. 
Wanneer iemand als object dient voor de bevrediging van het ik 
- als zijn of haar eigenwaarde, behoeften, wensen, beslissingen, 
gedachten en lichamelijke integriteit worden genegeerd - dan 

47  Daru, et al., 2016.

is dit een inbreuk op de waarden in relaties.48 Iemand zal het ei-
gen gedrag moeten rechtvaardigen, zowel voor zichzelf als voor 
de ander. Hoe ver mag je gaan in je gedragingen? Wanneer is 
dit gedrag grensoverschrijdend? Kan ik de verantwoordelijkheid 
daarvoor dragen en kan ik de consequenties aan voor wat ik 
iemand aandoe? Als mensen in zekere mate blijven vasthouden 
aan ideaalbeelden en denken de ander nodig te hebben om 
deze verlangens te vervullen, dan gaat dit ten koste van de au-
tonomie en uiteindelijk de liefde in de relatie. Tolle beschrijft dit 
proces in een vicieuze cirkel waarin relaties kunnen komen: de 
relatie voorziet in een behoefte, maar wanneer de partner zich 
anders gedraagt wordt niet meer in deze behoefte voorzien. Dit 
kan leiden tot een aanval en een eventuele tegenaanval in de 
hoop dat deze vorm van manipulatie leidt tot beter gedrag van 
de partner.49

Groen en Van Lawick50 benadrukken in het boek ‘intieme oor-
log’ dat er veel romantische illusies bestaan over het partner- en 
gezinsleven. Verwachtingen zijn niet realistisch en verlangens 
worden niet vervuld. Frustraties hopen zich op en het romanti-
sche ideaalbeeld van de relatie blijkt een illusie. 

Als partners vasthouden aan hun ideale beeld van de relatie 
en denken de ander nodig te hebben om hun verlangens te 
vervullen, gaat dit ten koste van de autonomie in de relatie. 
Dit kan leiden tot toenemende spanningen waarbij de partners 
in een cyclisch verlopende spiraal van geweld terechtkomen. 
Er is dan sprake van partnergeweld. Niet gezond is een relatie 
van twee angstige mensen die in een symbiotische beknelling 
zitten. Liefde is dan gelijk aan veiligheid, verbondenheid wordt 

48 Schmid, 2011.

49  Tolle, 2013.

50  Groen, M. & Lawick, J. van, 2020
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gebondenheid, geven wordt krijgen.51 De relatie kenmerkt zich 
door verlies van autonomie waarbij liefde en erkenning van de 
ander onderdeel worden van het zelfbeeld en de eigenwaarde. 
Iemand gaat zich anders gedragen om de liefde van de ander 
niet te verliezen. 

Als er geweld tussen partners plaatsvindt, dan zien Groen en 
van Lawick de onderliggende triggers: 
• recht – onrecht: zich onrechtvaardig behandeld voelen
• respect – disrespect: een gebrek aan respect ervaren
• zorg – verwaarlozing: zich niet gezien, gehoord, begrepen 

voelen
• macht – onmacht: slachtoffergedrag of autoritair gedrag 

vertonen 

Bij situationeel geweld is bekend dat er in de aanloop naar het 
gewelddadige incident een opbouw plaatsvindt. Aan de ene 
kant is er de opbouw van frustratie naar irritatie naar boosheid, 
woede en vervolgens razernij. Aan de andere kant is er ook een 
angstvariant. Deze start bij waakzaamheid en gaat verder van 
angst naar paniek. 

Dit is als volgt weer te geven in de escalatiegrafiek, ontwikkeld 
door Justine van Lawick.

51  Geurtz, 2009, p. 157.

• Toename van 

bloedruk

• Stresshormonen

• Hartslag

• Hoge snelle 

ademhaling

• Spierspanning

Reflectief brein

Primitief brein

middelen

stress factoren
geprikkeld
waakzaam

razend
in paniek

boos
bang

figuur 8: Spanningsopbouw en escalaties

Eenmaal boven in de escalatieladder aangekomen, kunnen 
mensen niet meer reflecteren en emoties reguleren. Mensen 
schakelen over naar het instinctieve brein. Hier zijn nog drie 
instinctieve reacties mogelijk: vechten, vluchten of bevriezen. 

Als er gewelddadige incidenten in een relatie zijn, dan ontstaan 
er patronen. Het patroon bij situationeel geweld is een neer-
waartse spiraal, die zich kan blijven herhalen:  

Groen en Van Lawick verbinden sekse- en gender-gerelateerde 
factoren aan de cirkel van geweld. De auteurs van ‘Intieme 
Oorlog’ vinden het een groot nadeel om de invloed van sekse, 
gender, positie en cultuur niet mee te wegen in de analyse van 
partnergeweld. Zij stellen daarom een combinatie voor van het 
feministisch perspectief en de systeemgerichte theorie. Gender 
heeft, zo blijkt uit hun relatie-therapeutische ervaringen, wel 
degelijk effect op partnergeweld. Bijvoorbeeld wanneer de man 
zijn betekenisverlening hiërarchisch hoger stelt dan die van de 
vrouw. Of als vrouwen de mannelijke macht erkennen door zijn 
opvattingen te onderschrijven. De cirkel gaat uit van graduele 
escalatie, waarbij de interactie tussen partners en genderaspec-
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ten de escalatie mede bepalen. Het bovenste deel van de spiraal 
in figuur 9 beschrijft de gezonde aanpassing die in elke relatie 
speelt. Het onderste deel van de spiraal laat het cyclisch verloop 
zien en welke gevoelens een rol spelen in het ontstaan van het 
geweld.52

Fase 1.  
Barsten in het ideaal,  
het waarnemen van verschillen

Fase 2. 
correcties

Fase 3. 
Aanvallen en 
verdedigen

Fase 4. 
Escalatie

Fase 5. 
Terugkeer  
romantisch 
ideaal

Fase 7. 
Meer frustratie  
en escalatie

Fase 6. 
Gevoelens van 
verraad en 
rouw

Figuur 9: Spiraal van geweld53

52  Groen & Van Lawick, 2008.

53  Groen, Ml., Lawick van J., uitgeverij Gennep 2020

Systeemgericht denken en werken54

Als professional hoef je geen systeemtherapeut te zijn om met 
RelatieWijs te werken. Basiskennis over de relationele ontwikke-
ling en de dynamiek van geweld is wel noodzakelijk. 
Partners zijn geneigd om elkaar bij relatieproblemen de schuld 
te geven. Zij hanteren daarmee een lineair causale kijk op rela-
tieproblemen (oorzaak > gevolg). In partnerrelaties is het vrucht-
baarder om vanuit circulaire causaliteit naar gedrag te kijken. 
Daarbij staat het aandeel van beide partners in de interactie 
centraal. Dat aandeel hoeft niet gelijk zijn.

Aandeel persoon A Aandeel persoon B

Figuur 10: Circulaire causaliteit

Relatiegesprekken zijn af te raden wanneer er sprake is van 
acute en structurele onveiligheid. Dit is het meest duidelijk wan-
neer er een dynamiek is tussen beide partners die te omschrij-
ven is als intieme geestelijke en/of lichamelijke terreur (inclusief 
seksueel geweld) of waarbij gebruik van voorwerpen of wapens 
in het spel is. Bij intieme terreur gaat het om een complemen-
taire interactie tussen pleger en slachtoffer, waarbij de pleger 
doorlopend uit is op macht en controle (intieme terreur). In die 
gevallen wordt afgeraden om een systeemgerichte benadering 
te volgen. Maar ook bij die stellen waarbij angst en de ernst 
van het geweld voorop staan, is dit te ontraden. Van alledaags 

54   Nagy, Invisible Loyalties, Lange, A. Gedragsverandering in gezinnen. Groningen: 

Wolters–Noordhoff, 1994
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partnergeweld spreken we als het gaat om een patroon van uit 
de hand gelopen ruzies en niet-intentioneel geweld. Als je dus 
onverhoopt toch in een relatiegesprek zit, zonder dat je weet 
hoe de relatiedynamiek is, let dan goed op signalen van intieme 
terreur. Deze signalen zijn bijvoorbeeld:
• De ander gespannen aankijken voordat er iets gezegd wordt
• Zich meer dan gewoon verontschuldigen
• Zwijgen (niet weten) of iets achterhouden bij belangrijke 

vragen
Geef in zo’n geval altijd eerst de vermoedelijke pleger het 
woord, zodat je het vermoedelijke slachtoffer niet in de positie 
van ‘verrader’ plaatst. 

9. Voorspellers van echtscheiding55

Door de observatie van – meer en minder gelukkig - gehuwde 
koppels, konden de onderzoekers van de Gottman laboratorium-
studie relationeel gedrag aanwijzen als voorspeller van echt- 
scheiding56. Het betreft de volgende vier gedragsuitingen: 

1.   Kritiek uiten. Kritiek gaat verder dan een klacht over het 
gedrag van de ander. Persoonlijke kritiek versterkt negati-
viteit in relaties. Het gaat om het bekritiseren van de ander 
door karakter-aanvallen als: ‘Je hebt de afwas laten staan, 
wat ben jíj lui.’ Dit type kritiek kenmerkt zich door woorden 
als: ‘jij’, ‘altijd’ en ‘nooit’.

2.   Minachten. Minachting in een relatie is volgens Driver en 
collega’s beschadigend voor de relatie en de individuele 
partner. Minachting uit zich in sarcasme, spotten of non-
verbale minachting door bijvoorbeeld met de ogen te rollen. 
Deze vorm van disrespect is volgens de onderzoekers het 
meest beschadigend voor een relatie.

55 Movisie, 2021.

56 Driver, et al., 2012.

3.   Verdedigen. Alhoewel verdedigen een voor de hand lig-
gende reactie is op een aanval, geeft het onderzoek aan 
dat verdediging zich uit in een tegenaanval waardoor een 
conflict escaleert. Verdedigen is ineffectief, omdat het vaak 
resulteert in het beschuldigen van de ander. Met verdedi-
ging bouwen partners vaak een muur op om zich zowel te 
weren tegen aanvallen als zich aan verantwoordelijkheden 
te onttrekken.

4.   Ondermijnen. In ruzies waarin sprake is van kritiek of min-
achting, kan een van de partners zich overweldigd voelen 
door het conflict. In reactie hierop kan iemand zich terug-
trekken uit het contact door niet meer te luisteren of geen 
oogcontact meer te maken. Dit is eerder ook het ‘demand-
withdraw-pattern’ genoemd. Volgens de onderzoekers kent 
dit gedrag duidelijke gender-verschillen waarbij vrouwen 
toenadering zoeken en de man zich terugtrekt. 

Wanneer alle vier de gedragsuitingen zich tijdens een conflict 
voordoen, is dit volgens de onderzoekers een sterke voorspeller 
voor een echtscheiding.57

10. (Conflict)scheidingen58

De belangrijkste redenen voor een scheiding zijn volgens de 
partners ‘botsende karakters’ (bijna 40 procent) en het feit dat 
er ‘iemand anders in het spel is’ (ook bijna 40 procent). Een op 
de vijf gehuwde vrouwen en tien procent van de samenwonen-
de vrouwen noemt geweld en verslavingsproblemen als reden, 
tegen een tot twee procent van de mannen.59

57 Driver, et al., 2012.

58 Johnson, S., Houd me vast.

59 De Graaf, 2005.
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Een scheiding verloopt lang niet altijd harmonieus. Wanneer er 
veel pijn en woede aanwezig is in een scheiding, kan deze uitlo-
pen op een conflictscheiding. Bij conflictscheidingen kunnen de 
partners elkaar beschuldigen van partnergeweld en kindermis-
handeling. Tevens kan er ouderverstotingssyndroom optreden, 
een kind raakt dan vervreemd van één of beide ouders.60 
Bij de helft van de conflictscheidingen blijft het geweld doorgaan. Het 
is bekend dat vrouwen meer risico op geweld lopen als ze de relatie 
verbreken. Tegelijkertijd is ook bekend dat ex-partners, die overgaan 
tot stalking, van álle stalkers het vaakst overgaan tot ernstig geweld. 
Zowel het voortgaande geweld als traumatisering van een van of 
beide partners houdt de wederzijdse psychische mishandeling aan de 
gang. Professionals dienen zich bewust te zijn van hun opvattingen 
over conflictscheidingen. Ze dienen de gelijkwaardigheid ervan goed 
te onderzoeken. Mediation of andere interventies kunnen een contra-
indicatie krijgen omdat ze het gevaar kunnen verhogen. 

Drie soorten ouders
Professionals onderscheiden drie categorieën scheidende ouders:
 1.  De ouders die in (een zekere mate van) harmonie en overleg 

(al dan niet met behulp van vrijwillige mediation) komen 
tot afspraken over de invulling van hun ouderschap, die tot 
(redelijke) tevredenheid is van alle betrokkenen.

2.   De ouders bij wie de emoties zo hoog oplopen dat zij het ge-
sprek met elkaar alleen kunnen voeren met professionele bege-
leiding, en bij wie afspraken zeer moeizaam tot stand komen. 

3.   De ouders bij wie de onderlinge communicatie louter met 
conflicten verloopt en bij wie het raken van de ex-partner 
een doel lijkt te zijn geworden. Zij verliezen het belang van 
de ander en van de kinderen uit het oog en staan continu in 
de vechtstand.61

60  Spruijt, Kormos, Burggraaf & Steenweg, 2002.

61 De Kinderombudsman, 2014.

Er zijn geen exacte cijfers over het aantal scheidingen dat 
problematisch verloopt. Deskundigen schatten dat aantal op 
twintig procent. Een kleiner percentage loopt daadwerkelijk uit 
op een vechtscheiding.62

Effect op kinderen
Scheiding van ouders heeft op alle kinderen effect. Scheiden 
doet lijden, zo blijkt uit onderzoek. Alleen als de ruzies tus-
sen ouders zeer frequent en zeer ernstig zijn (bijvoorbeeld bij 
huiselijk geweld), is scheiden beter voor het welbevinden van de 
kinderen. In alle andere gevallen heeft scheiding een negatief 
effect op het welbevinden van de kinderen63. Toch is bij elkaar 
blijven ook niet altijd de beste oplossing: kinderen kunnen 
last hebben van de ruzies en het eventuele geweld tussen de 
ouders. Opgroeien in een gezin met geweld tussen de ouders, 
is een aantasting van de basisvoorwaarden van het bestaan. 
Veiligheid, zelfvertrouwen, contacten met leeftijdsgenoten en 
vertrouwen in anderen komen in het gedrang. De gevolgen 
van getuige zijn van huiselijk geweld, zijn voor kinderen verge-
lijkbaar met de gevolgen van zelf mishandeld worden64. Ook 
kinderen die slapen of in hun kamer zijn, maken veel mee van 
de sfeer en heftigheid van grensoverschrijdend gedrag.  

11. Macht, gender en cultuur

Het belang van een machtsbalans 
Bij de uitwerking van de zeven criteria komt duidelijk naar vo-
ren dat het gaat om een machtsbalans tegenover een machts-
disbalans of machtsverschil in hoe partners met elkaar omgaan 

62 De Kinderombudsman, 2014.

63 Pals, 2006.

64 Nederlands Jeugdinstituut, z.j.
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en hoe zich dat vertaalt in concreet gedrag.65 Dit geldt voor zes 
van de zeven criteria: wederzijdse toestemming, vrijwilligheid, 
gelijkwaardigheid, zelfbeschikking, zelfrespect en respect voor 
de ander. 

Macht is het tot op zekere hoogte kunnen bepalen van, of 
richting geven aan, het gedrag van een of meer anderen.66 
Macht is geen eigenschap van een individu, maar een aspect 
van een relatie. Macht komt in iedere sociale relatie voor, 
omdat macht berust op een verschil.67 Het thema macht in 
relaties verdient bijzondere aandacht omdat het een van de 
belangrijkste concepten in de systeemgerichte benadering is. 
Voor professionals is het van belang te beseffen dat macht 
altijd een rol speelt in relaties en dat geweld kan oplaaien als 
de machtsverhouding in een relatie kantelt of verandert. 

Het belang van gender
Gender kan van invloed zijn op de machts-(dis)balans in een 
relatie. Gender verwijst naar de sociaal-culturele rollen die aan 
seksen (biologische verschillen tussen mannen en vrouwen) 
gekoppeld zijn én de verwachtingen en de verschillen in macht 
die daaruit voortvloeien. De opvattingen van partners over 
mannelijkheid en vrouwelijkheid houden verband met hun 
gedrag in een relatie. Zulke opvattingen hebben weer invloed 
op de verwachtingen van de partner.68 Genderongelijkheid 
speelt een rol in zowel het ontstaan als het voortduren van 
partnergeweld.  

65 In het ‘Basisboek huiselijk geweld’ wordt de benadering van huiselijk geweld als uiting 

van machtsverschillen als één van de vier perspectieven van waaruit huiselijk geweld te 

benaderen is genoemd (Janssen et al., 2015).

66 Mulder, 1974.

67 Van Dijk, 1997.

68 Daru, Mejdoubi, De Vaan & Visser, 2016.

Intergenerationele overdracht van geweld betekent overdracht 
van geweld van generatie op generatie. De kans en het risico op 
herhaling van geweld vindt niet vanzelfsprekend plaats, maar is 
een risicofactor. 

Rol van de professional
Het is van belang dat professionals gendersensitief werken, alert 
zijn op machtsverschillen in de relatie en aandacht hebben voor 
intergenerationele overdracht.

Het belang van het onderkennen van verschillende 
vormen van relatiegeweld
In de literatuur69 wordt één onderscheid gemaakt tussen  
‘common couple violence’ (situationeel geweld) en ‘intimate 
terrorism’(intieme terreur). ‘Common couple violence’ typeert 
zich door geweld dat onder bepaalde omstandigheden of in 
bepaalde situaties voorkomt en waarbij beide partners zowel 
pleger als slachtoffer zijn. Er kan echter wel verschil zijn in de 
ernst van het geweld tussen beide partners en de consequen-
ties kunnen dus voor de één groter zijn dan voor de ander. 
De term ‘common couple violence’ wordt doorgaans gebruikt 
voor geweld waarbij beide partners een duidelijk aandeel in 
het conflict hebben. Dit soort geweld is meestal het gevolg van 
situationele omstandigheden en escalerende relatieconflicten. 
De oorzaak en ernst van het geweld verschilt per koppel. Het 
geweld kan incidenteel en licht van aard zijn maar in bepaalde 
gevallen is het ook chronisch van aard. Dit is vooral het geval 
wanneer het geweld gerelateerd is aan externe factoren die 
leiden tot stress, zoals middelengebruik of het ontbreken van 
communicatievaardigheden.70 

69 Van der Veen & Bogaerts, 2010.

70 Daru, Mejdoubi, De Vaan & Visser, 2016.



pag 36 van 129  *  RelatieWijs - signaleren, duiden, beoordelen en handelen bij gezond- en grensoverschrijdend gedrag tussen (ex)-partners  *  Movisie

1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

MACHT IN RELATIES
In alle relaties speelt macht een rol. Macht is ook gere-

lateerd aan verwachtingen met betrekking tot gender-

rollen en sociale normen. Wat zijn de verwachting over 

wat wel en niet hoort, bijvoorbeeld bij de rol als vrouw? 

Is er sprake van gelijkwaardigheid? Van vrijwilligheid en 

zelfbeschikking? Wanneer een vrouw bijvoorbeeld minder 

te zeggen heeft dan de man, dan komen deze kenmerken 

in het gedrang. Uitgangspunt is dat wat gangbaar is in de 

Nederlandse samenleving en wetgeving, bepalend is in de 

duiding van het gedrag. In het gesprek aandacht hebben 

voor de machtsverschillen getuigt van een gendersensitieve 

aanpak. Zie voor meer informatie over gendersensitief  

handelen: ‘Voorbij vooroordelen en stereotypes’.71 

De term ‘intieme terreur’ wordt gebruikt voor geweld waarbij 
de nadruk ligt op het stelselmatig, intentioneel geweld door de 
ene partner, die zich doorgaans machtiger voelt dan de andere 
partner.72 Dit type geweld wordt vaker gepleegd door mannen 
dan door vrouwen. Macht en controle worden door de pleger 
gebruikt om de partner langdurig en ernstig te domineren. De 
pleger gebruikt vaak verschillende vormen van geweld zoals 
fysieke en psychische mishandeling, seksueel geweld en eco-
nomische mishandeling waarbij de partner bijvoorbeeld bewust 
financieel afhankelijk wordt gemaakt van de pleger. 

71 Daru, Mejdoubi, De Vaan & Visser, 2016.

72 Van der Veen & Bogaerts, 2010.

Het geweld dat gebruikt wordt, is doorgaans zeer ernstig maar 
dit hoeft niet altijd, soms is de dreiging voldoende.73 Bij intieme 
terreur is het van belang extra zorgvuldig te kijken naar bescher-
ming voor het slachtoffer. Hierover kun je altijd met Veilig Thuis 
overleggen.

WAARDEN EN NORMEN IN RELIGIEUZE EN 
CULTURELE GEMEENSCHAPPEN
In sommige (religieuze en culturele) gemeenschappen 

wegen collectieve normen en waarden zwaarder dan die 

van het individu. Dit kan enerzijds zeer positief werken 

omdat zo’n gemeenschap een stevig sociaal netwerk is, 

dat bescherming en veiligheid biedt en waarin mensen 

elkaar steunen. Anderzijds kan deze bescherming omslaan 

in overmatige sociale controle. Bij de beoordeling van 

het criterium zelfbeschikking nemen we deze elemen-

ten niet mee. Het recht op zelfbeschikking is immers een 

grondrecht. 

We beoordelen geweld in partnerrelaties niet minder 

streng of strenger, omdat het al dan niet getolereerd 

wordt in bepaalde culturele en religieuze kringen. Bij de 

bespreking van het gedrag is het van belang cultuursen-

sitief te werken en de (sub-)culturele normen, waaron-

der de religieuze normen, bespreekbaar te maken. Het 

fundament bij de beoordeling is hetgeen wat volgens de 

Nederlandse wet acceptabel gedrag is. 

73 Daru, et al., 2016.
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RUZIE 
De kwaliteit van de partnerrelatie is sterk verbonden met 

de wijze waarop de partners omgaan met onderlinge 

verschillen.74 Onderlinge verschillen kunnen leiden tot 

conflicten. Het slagen of mislukken van een relatie hangt 

af van de wijze waarop beide partners omgaan met con-

flictsituaties. Het vermogen om de situatie na een ruzie te 

herstellen, de timing daarvan en de plaats waar de ruzie 

gemaakt wordt, is van belang. Gezonde relaties kenmer-

ken zich door de balans tussen conflicten en positieve 

interactie.75 

In een gewelddadige relatie reageren partners negatief 

op herstel-pogingen van de ander, waardoor conflicten 

blijven escaleren. Bij ruzies kijk je naar het concrete ge-

drag. Het gedrag kan gewelddadig worden. De impact van 

geweld op kinderen is groot. De impact is afhankelijk van 

de aard, ernst, duur en frequentie van het geweld.

 

Macht 
Het thema macht in relaties verdient bijzondere aandacht omdat 
het een van de belangrijkste concepten in de systeemgerichte 
benadering is. Voor professionals is het van belang zich te rea-
liseren dat macht altijd een rol speelt in relaties en dat geweld 
kan oplaaien als de machtsverhouding in een relatie kantelt of 
verandert. In iedere relatie spelen onderlinge verschillen die een 
verschil in macht impliceren. De kwaliteit van de relatie hangt 
onder andere af van de wijze waarop partners omgaan met de 

74 Groen & Van Lawick. 2008.

75 Driver, et al., 2012

onderlinge verschillen en de daaruit voortvloeiende machtsver-
schillen. Zolang macht in balans is, hoeft macht geen risicofac-
tor te vormen, maar er zijn verschillende factoren die ervoor 
kunnen zorgen dat de macht uit balans raakt. Het kan om een 
feitelijke verschuiving in macht gaan, maar ook om een dreigen-
de verschuiving of om een uitdaging van de machtspositie. 

Macht is het tot op zekere hoogte kunnen bepalen van, of 
richting geven aan het gedrag van een of meerdere anderen76. 
Macht is geen eigenschap van een individu, macht krijgt vorm 
tijdens de interacties met anderen, in een relatie. Macht komt in 
iedere (sociale) relatie voor.77 Dat wil zeggen dat men macht niet 
los kan zien van afhankelijkheid. Elke relatie kent in meerdere of 
mindere mate afhankelijkheden en ook machtsverschillen. 

Een gezonde relatie betekent dat twee individuen ‘elkaar 
aankunnen’ op fysiek, emotioneel, financieel en sociaal vlak. 
Dit houdt niet in dat beide partners evenveel inkomen hebben, 
even intelligent zijn of evenveel empathisch vermogen hebben. 
Het gaat om een relationeel totaalevenwicht met betrekking tot 
leeftijd, kennis, intelligentie, aanzien, levenservaring, rijpheid en 
status. De één voelt zich niet minderwaardig of superieur ten 
opzichte van de ander. Ook is er in de relatie sprake van een 
door beiden prettig ervaren evenwicht tussen geven en nemen. 
Er is sprake van een machtsbalans. 

Een disbalans in macht 
Wanneer er een disbalans is tussen geven en nemen, is er vaak –  
al dan niet met opzet – gebruik of zelfs misbruik van macht.14 
Macht tijdens de relatie kan een voorspeller zijn voor stalken en 
geweld na het beëindigen van de relatie. Dit onderbouwen Orn-

76  Mulder, 1974.

77  Van Dijk, 1997.
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stein en Rickne in hun onderzoek bij 714 gescheiden Zweedse 
stellen. Ze keken naar het controlerende gedrag tijdens de relatie 
en naar eventueel geweld na de scheiding. Volgens hun onder-
zoek is controlerend gedrag kwantitatief gezien een betere voor-
speller dan inkomen, alcoholmisbruik, het samen hebben van 
kinderen en gewelddadige ervaringen in de kindertijd.78 Wan-
neer macht in een relatie uit balans raakt, er een machtsstrijd 
ontstaat en er sprake is van onrechtvaardigheid, wordt macht 
een risicofactor voor geweld in de relatie. Dit kan leiden tot een 
disbalans. Machtsmisbruik kan zich op diverse terreinen uiten in 
de partnerrelatie. Bijvoorbeeld door de eigen mensvisie/ideologie 
op te dringen aan de ander, iemand fysiek te overheersen, de 
ander buiten te sluiten om een band met de kinderen op te bou-
wen, of het verschil in relationele vaardigheden uit te buiten.

Gender en sekse 
Naast verschillen tussen individuen zijn er genderverschillen 
die een rol kunnen spelen bij ongelijkheid in macht. Het begrip 
gender verwijst naar de sociaal-culturele rollen die aan sek-
sen gekoppeld zijn en de daaruit voortvloeiende verschillen in 
macht. Rolpatronen, wederzijdse verwachtingen en afhankelijk-
heden, opvattingen van mannelijkheid en vrouwelijkheid spelen 
allemaal een rol in de machtsbalans in een relatie. De term 
‘gender’ refereert aan de manier waarop vrouwen en mannen 
functioneren in een sociale, culturele, economische en politieke 
context. Een context vol ongelijkheden en stereotyperingen die 
tot ‘natuurlijk’ lijkende man/vrouw verschillen leiden.  

Genderrollen zijn historisch gegroeid, cultureel bepaald en 
afhankelijk van de specifieke sociaaleconomische, politieke en 
culturele context. Genderrollen worden beïnvloed door leeftijd, 
klasse en etniciteit en ook door religie en seksuele geaard-

78  Ornstein & Rickne, 2013.

heid. De term ‘sekse’ refereert aan de biologische en fysieke 
eigenschappen van vrouwen en mannen. Zowel bij gender als 
bij sekse, als bij seksuele oriëntatie, is sprake van diversiteit. 
Genderongelijkheid speelt een belangrijke rol bij zowel het 
ontstaan als het voortduren van partnergeweld; het kan van 
invloed zijn op de machtsbalans of disbalans in een relatie. De 
opvattingen van partners over mannelijkheid en vrouwelijkheid 
houden verband met hun gedrag in een relatie. Zulke opvattin-
gen hebben weer invloed op de verwachtingen van de partner.79 
Het gaat bijvoorbeeld om financiële afhankelijkheid, ongelijke 
verdeling in de zorg voor kinderen en ouderen en de intergene-
rationele overdracht van geweld.80 De opvattingen van partners 
over mannelijkheid en vrouwelijkheid houden verband met hun 
gedrag in een relatie.81

Sociaal culturele rollen, verwachtingen en ideeën over manne-
lijkheid en vrouwelijkheid kunnen van invloed zijn op relationeel 
gedrag en mogelijkerwijs zorgen voor wrijving tussen partners. 
Bijvoorbeeld het idee dat een vrouw aan het aanrecht hoort of 
dat de man het als gezinshoofd voor het zeggen heeft. Of sub-
tieler, bij de komst van een baby gaat de vrouw minder werken 
in verband met de zorg voor het kind en de man heeft één keer 
in de week een papa-dag. Een zogenaamde papa-dag kán een 
stap in de goede richting zijn, zolang de partners allebei de mo-
gelijkheden bespreken en er niet uitgegaan wordt van traditio-
nele rolverwachtingen ten aanzien van mannen en vrouwen. 

79 Daru, Mejdoubi, De Vaan & Visser, 2016.

80  Daru, S., Mejdoubi, J., Vaan, K. de & Visser, A. (2016). Voorbij vooroordelen en 

stereotypes. Gender en partnergeweld. Utrecht: Regioplan, Movisie en Atria.

81  Voor een uitgebreide uitleg over hoe je gender kunt integreren in je dagelijkse praktijk 

verwijzen we je naar ‘Voorbij vooroordelen en stereotypes’; Daru, S., Mejdoubi, J., 

Vaan, K. de & Visser, A. (2016). Voorbij vooroordelen en stereotypes. Gender en 

partnergeweld. Utrecht: Regioplan, Movisie en Atria.
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Cultuur
De religieuze en culturele achtergrond is mede bepalend voor de 
manier waarop partners zicht tot elkaar verhouden. Uit verschil-
lende studies82 blijkt dat culturele achtergrond op zich geen 
risicofactor is ten aanzien van het ondervinden en vertonen van 
grensoverschrijdend gedrag. Hoe partners een relatie vormgeven, 
wordt beïnvloed door een samenspel van factoren. Culturele ach-
tergrond en religieuze aspecten spelen ten dele een rol in de (sek-
suele) ontwikkeling, opvattingen over (seksueel) grensoverschrij-
dende gedrag en ervaringen op dit vlak. Wel zien we in meerdere 
of mindere mate bij jongeren met een bepaalde etnische of 
culturele achtergrond terug dat zij kwetsbaarder zijn vanwege 
een gebrek aan kennis, experimenteerruimte, strikte leefregels en 
bepaalde opvattingen over seksualiteit en het opdoen van erva-
ring. Het is aannemelijk dat dit ook invloed heeft op de ontwikke-
ling en vormgeving van relaties in het volwassen leven.

Er kan een spanningsveld ontstaan tussen normen/wetgeving 
uit de Nederlandse samenleving versus de culturele, subcultu-
rele normen/wetgeving waaronder religieuze normen. Sommige 
professionals gaan mee in de opvatting dat sommige (religieu-
ze- en of culturele) gemeenschappen bepaald geweld tolereren 
en nemen derhalve geen standpunt in tegenover het gebruikte 
geweld of praten dit goed.

In sommige (religieuze en culturele) gemeenschappen wegen 
collectieve normen en waarden zwaarder dan die van het 
individu. Dit kan enerzijds zeer positief werken omdat zo’n 
gemeenschap een stevig sociaal netwerk is, dat bescherming en 
veiligheid biedt en waarin mensen elkaar steunen. Anderzijds 
kan deze bescherming omslaan in overmatige sociale controle83. 

82  De Graaf et.al.,2005,2021, Cense en van Dijk 2010, Kuyper et.al.2009

83 Smits van Waesberghe, E. ea, Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) april 2018 

We beoordelen geweld in partnerrelaties niet minder streng of 
strenger, omdat het al dan niet getolereerd wordt in bepaalde 
culturele en religieuze kringen. Bij de bespreking van het gedrag 
is het van belang cultuursensitief te werken en de culturele, 
subculturele normen/wetgeving, waaronder religieuze normen, 
bespreekbaar te maken. Het fundament bij de beoordeling is 
hetgeen volgens de Nederlandse wet acceptabel gedrag is
. 
12. De Nederlandse aanpak bij geweld84

In Nederland is het visiedocument, opgesteld door van Arum en 
Vogtländer, algemeen geaccepteerd als werkwijze van profes-
sionals bij de aanpak van geweld. Van Arum en Vogtländer 
stellen dat bij de aanpak van geweld, het belangrijk is, dat 
professionals samenwerken aan directe veiligheid. Pas als dit is 
georganiseerd, ontstaat er rust en kan er toegewerkt worden 
naar herstel. 

Er wordt in deze visie uitgegaan van verschillende fasen in het 
aanbieden van zorg:85

• Werken aan directe veiligheid met een veiligheidsplan;
• Werken aan stabiele veiligheid met een hulpverleningsplan 

voor risico-gestuurde zorg;
• Werken aan herstel van de individuele gezinsleden met aan-

dacht voor trauma’s;

84 Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg Een 

duurzame visie op ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel 

misbruik en de centrale rol hierbij van het triage-instrument Veilig Thuis.  L. Vogtländer 

& S. van Arum, 2016.

85 Vogtländer & van Arum, 2016.
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• Werken aan stabilisatie door het evalueren en bijstellen van 
eerder gestelde doelen;

• Werken aan het leren omgaan met terugval met een 
toekomstplan.

Visueel kan dit als volgt weergegeven worden:

Veiligheidsplan

Risico 

gestuurd

Herstel 

gericht

Figuur 11: Samenwerken voor veiligheid 

Een veiligheidsplan 
Het is van belang om bij signalen van geweld de stappen van 
de meldcode te doorlopen. Bij acute en structurele onveiligheid 
volgt altijd een melding bij Veilig Thuis. Bij direct gevaar is het 
nodig om bescherming te organiseren en een veiligheidsplan op 
te stellen. Indien mogelijk wordt een veiligheidsplan met alle  
leden van het gezin, hun netwerk en betrokkenen opgesteld. 
Het plan is bedoeld om het geweld te stoppen en op korte 
en lange termijn een veilige situatie te creëren.86 Het moet de 
directe veiligheid van alle betrokkenen waarborgen. Er staan 
concrete afspraken in over de te ondernemen stappen wanneer 
er gevaar is of dreigt. Het veiligheidsplan wordt aangepast bij 
wijzigingen of veranderingen in de situatie. 

86 Verenging van Nederlandse Gemeenten, 2014a.

Het is belangrijk dat professionals gedurende het hele hulpverle-
ningstraject aandacht besteden aan de veiligheid en het veilig-
heidsplan van betrokkenen.
Centrale vragen bij het opstellen van een veiligheidsplan zijn:
• Wat gebeurt er precies in het gezin/systeem?
• Identificeer gevaar (wie, wat, waar, wanneer, hoe?)
• Identificeer echte bescherming tegen dit gevaar (dus geen 

risicofactoren)
• Alle betrokkenen geven input aan het plan
• Spreek af wanneer het geëvalueerd/bijgesteld wordt en wie 

de regie heeft87

Let op: het plan ondersteunt pas de veiligheid als enkele malen 
is bewezen dat het werkt als er gevaar dreigde.

In een veiligheidsplan staan concrete, resultaatgerichte afspra-
ken. Wat hier precies in vermeld staat, verschilt per gezin. Denk 
bijvoorbeeld aan: bij wie kunt u terecht als het uit de hand dreigt 
te lopen? Wie kunt u bellen, waar kunt u slapen? De rol of taak 
van iedere betrokkene wordt expliciet genoemd in het plan. Als 
er kinderen aanwezig zijn, kan er in worden opgenomen bij wie 
de kinderen terecht kunnen en wat daarvoor nodig is.

87 Vogtländer & Van Arum, 2016.
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  Handouts RelatieWijs

Hand-out 1 De zeven criteria voor gezond relationeel gedrag 3
Hand-out 2 Toelichting op de criteria 3
Hand-out 3 Richtvragen voor het gesprek over de criteria 3
Hand-out 4 Duiden en beoordelen  3
Hand-out 5 Aanwijzingen; toekennen van vier kleuren kaarten 3
Hand-out 6 De zes leefgebieden; achtergrond RelatieWijzer 3
Hand-out 7 RelatieWijzer; voorbeelden van gedrag op zes leefgebieden  3
Hand-out 8 Richtlijnen voor het handelen op grond van de kleur kaart 3
Hand-out 9 Doen & niet doen 3
Hand-out 10 Wetgeving 3
Hand-out 11 Werken met de casuïstiek 3
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In deze hand-out vind je een compact overzicht van 
de zeven criteria. 

1. Wederzijdse Toestemming
‘Voorafgaande instemming, goedkeuring, goedvinden.’ –  
Van Dale

3  Als we het allebei willen en prettig vinden, dan is het oké. Als 
ik iets niet wil, dan moet ik dat duidelijk kunnen zeggen. Als 
mijn partner iets niet wil, dan mag ik niet aandringen en mijn 
eigen wil opleggen.

2. Vrijwilligheid
‘Uit vrije beweging, ongedwongen iets doen…’ – Van Dale

3  Ik doe het zonder dat sprake is van enige vorm van druk. Niet 
voor een beloning, om iemand een plezier te doen of om te 
vermijden dat de ander boos wordt. Ik mag niet aandringen 
als mijn partner niet wil. Met andere woorden: als een partner 
niet kan weigeren vanwege mogelijke consequenties, is er 
geen sprake van vrijwilligheid. 

Hand-out 1   De zeven criteria voor 
gezond relationeel gedrag

3. Gelijkwaardigheid
‘Het gezien zijn kwaliteiten, eigenschappen, prestaties 
e.d. evenveel waard zijn; het van gelijke waarde zijn; het 
gelijkwaardig zijn; evenwaardigheid’ - Algemeen Nederlands 
Woordenboek, anw.inl.nl

3  Mijn partner en ik zijn - gezien onze eigenschappen, kwalitei-
ten en prestaties - gelijkwaardig aan elkaar. In dat opzicht zijn 
we ook ‘gewaagd’ aan elkaar (de een doet niet onder voor de 
ander).

4. Zelfbeschikking
‘Het beschikken over, kunnen bepalen van zijn eigen lot, leven, 
enz. – Van Dale
 
3  Ik maak mijn eigen keuzes over mijn leven. Zodra mijn keuzes 

mijn partner/gezin raken, stem ik deze met hen af. Ik ben zelf 
verantwoordelijk voor de gevolgen van mijn handelen. 
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5. Omgeving 
Omgeving: kring van personen waarin iemand verkeert, 
nabijheid, streek, regio - van Dale

 Met het criterium ‘omgeving’ bedoelen we de plaats of de plek 
waar het gedrag plaatsvindt. Gedrag is niet gepast voor de 
omgeving als het aanstootgevend is. Met ander woorden als het 
anderen choqueert, tegen de borst stuit of beledigt. Gedrag dat 
ernstig dan wel zeer ernstig grensoverschrijdend is, is in geen 
enkele omgeving gepast.  

3  Ik houd rekening met mijn omgeving en stoor niemand met 
mijn gedrag. 

6. Zelfrespect 
‘Zelfrespect: achting, eerbied voor zichzelf’ – Van Dale

3  Mijn mening en gevoelens hebben waarde en ik handel 
hiernaar. Dit houdt in dat ik mijzelf geen schade berokken of 
doelbewust risicovolle situaties opzoek.

7. Respect voor de ander
Respect voor ander: gevoel of uiting waarmee je laat merken 
dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens – 
Woordenboek.org

3  De mening en gevoelens van de ander hebben waarde en ik 
handel hiernaar. Dit houdt in dat ik de ander geen schade 
berokken.
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Hand-out 2  Toelichting op de criteria

De criteria vormen de basis om met partners te praten over 
gezond- en grensoverschrijdend gedrag. Het geeft inzicht in wat 
goed gaat en wat mogelijk beter kan. Met behulp van deze cri-
teria kan je benoemen welk gedrag oké is. Maar je kunt ook de 
aspecten noemen die niet (helemaal) oké zijn en waar mogelijk 
verandering nodig is.

In deze hand-out gaan we in op de zeven criteria. Elk criterium 
kent uitgangspunten. Daarnaast benoemen we een aantal 
aspecten die ingewikkeld zijn. En het continuüm van gezond 
(groen) naar licht (geel) tot ernstig (oranje) en zeer ernstig 
(rood) grensoverschrijdend relationeel gedrag komt aan bod. 

1. Wederzijdse toestemming
‘Voorafgaande instemming, goedkeuring, goedvinden.’ – Van 
Dale

3  Als we het allebei willen, dan is het oké. Als ik iets niet wil, 
dan moet ik dat duidelijk kunnen zeggen. Als mijn partner 
iets niet wil, dan mag ik niet aandringen en mijn eigen wil 
opleggen.

Wederzijdse toestemming wordt in de Engelstalige literatuur 
‘consent’ genoemd. Dit betekent dat beide partijen met vol be-
wustzijn moeten instemmen. Als de ene partij de andere in het 
ongewisse laat, misleidt, bedriegt of overrompelt, kun je niet 
van toestemming spreken.88

88  Frans & Franck, 2017, p.49.

Ieder mens heeft een zekere mate van persoonlijke vrijheid 
waarbinnen hij/zij/hen keuzes kan maken en acties kan on-
dernemen (zie ook onder ‘Zelfbeschikking’). Op het moment 
dat deze keuzes en acties anderen betreffen, is toestemming 
(van de ander) vereist. Dit gaat verder dan vragen of de ander 
hiermee akkoord is: het houdt in dat ieder van de partners het 
betreffende gedrag daadwerkelijk wil.

Bij toestemming is van belang dat alle partijen begrijpen wat 
wordt voorgesteld, waar ’ja’ op gezegd wordt. Er is dus geen 
verwarring of misverstand mogelijk. Ieder van de partners wil 
het. Ieder van de partners weet wat hij/zij/hen kan verwachten. 
Ieder van de partners is zich bewust van de mogelijke nega-
tieve of schadelijke gevolgen van het gedrag (voor zichzelf en/
of voor de ander). Alle partijen stemmen met vol bewustzijn in. 
Van belang is dat na het eerste akkoord op elk volgend moment 
veranderen/stoppen (zonder repercussies!) mogelijk moet zijn.

Uitgangspunten bij ‘wederzijdse toestemming’
• Ieder van de partners wil het zélf (het betreffende gedrag)
• Elke partner is het eens met de gemaakte keuzes/afspraken
• Elke partner zegt ‘ja’ op de gemaakte keuzes/afspraken
• Elke partner weet waar hij/zij/hen ‘ja’ op zegt
• Toestemming kan tussentijds veranderen of stoppen
• Er is sprake van afstemming
• Er is sprake van verbale toestemming óf non-verbaal 
• Elke partner is zich bewust van eigen grenzen en is in staat 

deze aan te geven
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• Elke partner is zich bewust van de negatieve of mogelijk 
schadelijke gevolgen van de gemaakte keuzes/afspraken (voor 
zichzelf en voor de ander)

De mate van wederzijdse toestemming
Bij het criterium toestemming gaat het om een continuüm, 
gaande van ‘volledige wederzijdse toestemming naar ‘onduide-
lijk’ tot ‘zeer duidelijk géén wederzijdse toestemming’.

Wat is ingewikkeld aan wederzijdse toestemming?
• Toestemming wordt vaak non-verbaal gegeven
• Toestemming kan tussentijds veranderen of stoppen
• Toestemming weigeren is niet altijd gebruikelijk of 

vanzelfsprekend
Toestemming weigeren kan in strijd zijn met culturele normen 
of bijvoorbeeld verbonden zijn aan waarden en normen met 
betrekking tot gender.

2. Vrijwilligheid

‘Uit vrije beweging, ongedwongen iets doen…’ – Van Dale

3  Ik doe het zonder dat sprake is van enige vorm van druk. Niet 
voor een beloning, om iemand een plezier te doen of om te 
vermijden dat de ander boos wordt. Ik mag niet aandringen 
als mijn partner niet wil. Met andere woorden: als een partner 
niet kan weigeren vanwege mogelijke consequenties, is er 
geen sprake van vrijwilligheid. 

In relaties zijn subtiele vormen van controle en (machts-)mis-
bruik mogelijk, die van grote invloed (kunnen) zijn op keuzes 
en emotioneel welbevinden, maar die niet per se strafbaar zijn. 

Het kan gaan om het onthouden van liefde, affectie of toegang 
tot materiele zaken. Het onder druk zetten van iemand kan ook 
onbewust plaatsvinden. Bijvoorbeeld een partner die fysiek veel 
sterker of groter is of die verbaal veel sterker is en dit inzet als 
machtsmiddel maar zich onvoldoende hiervan bewust is. 

Uitgangspunten bij vrijwilligheid
• Gezond relationeel gedrag betekent dat ieder van de partners 

in staat is het voorstel van de ander te weigeren zonder dat 
dit negatieve consequenties heeft.

• Er is geen sprake van instemming om erger te voorkomen. 
Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij iemand instemt vanuit 
toewijding zonder er zelf plezier aan te beleven. In feite wordt 
er dan toestemming gegeven om andere redenen, bijvoor-
beeld om de partner niet te kwetsen of een plezier te doen, 
uit medelijden of uit schuldgevoel. 

• Er is geen sprake van enige vorm van druk. Druk is iemand 
psychisch of fysiek dwingen om dingen te doen of na te laten 
die de ander niet wil. Dit verloopt van verleiding, beloftes, 
beloning, manipulatie via dreiging, chantage, bedrog, pijn of 
schade veroorzaken met geweld. Ook misbruik van macht valt 
hieronder.  

• Er is geen sprake van psychische manipulatie, zoals onthou-
den van liefde en affectie, aandringen, overhalen, verbale 
druk uitoefenen, schelden, schreeuwen, pesten, huilen, 
klagen of zeuren, iemand financieel of materieel tekortdoen, 
statusverlies bewerkstelligen en groepsdruk. 

• Er is geen sprake van fysieke manipulatie zoals slaan, duwen, 
trekken, poging tot wurging of een wapen gebruiken.

• Er is geen sprake van seksuele manipulatie, van het dwingen 
tot seksuele handelingen (actief of passief) ondergaan tot 
aanranding en verkrachting.
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De mate van vrijwilligheid 
Bij het criterium vrijwilligheid gaat het om een continuüm, 
gaande van ‘volledige vrijwilligheid’ (geheel uit vrije wil) naar 
‘onduidelijke vrijwilligheid’ (bijvoorbeeld subtiele manipu-
latie, dwang en drang) tot ‘zeer duidelijk onvrijwillig’, zoals 
ernstige(re) vormen van lichamelijk en psychisch geweld.

Wat is ingewikkeld aan vrijwilligheid?
De grens tussen ‘vrijwillig’ en ‘gedwongen’ is soms moeilijk vast 
te stellen. De vraag is of het plaatsvindt omdat het 'gewild' wordt 
of omdat er sprake is van secundaire winst. Secundaire winst is 
het bijkomend voordeel van het ondergane of gestelde gedrag.

3. Gelijkwaardigheid
‘Het gezien zijn kwaliteiten, eigenschappen, prestaties e.d. 
evenveel waard zijn; het van gelijke waarde zijn; het gelijkwaar-
dig zijn; evenwaardigheid’ - Algemeen Nederlands Woorden-
boek, anw.inl.nl

3  Mijn partner en ik zijn - gezien onze eigenschappen, kwali-
teiten en prestaties - gelijkwaardig aan elkaar. In dat opzicht 
zijn we ook ‘gewaagd’ aan elkaar (de een doet dus niet onder 
voor de ander).

Uitgangspunten bij ‘gelijkwaardigheid’
• In iedere relatie zijn partners in zekere mate afhankelijk van 

elkaar; een partner mag de andere evenwel niet overheersen 
(domineren). 

• Gelijkwaardigheid vraagt om een zekere mate van balans op 
het gebied van leeftijd, levenservaring en volwassenheid, met 
andere woorden op het vlak van sociale, emotionele en gees-
telijke ontwikkeling. 

• We onderscheiden zichtbare eigenschappen, zoals fysieke- en 
verbale kracht, status/inkomen en leeftijd en onzichtbare ei-

genschappen, zoals intelligentie, mentale rijpheid (levenser-
varing en ontwikkelingsniveau). Dit betekent niet dat beide 
partners op alle gebieden ‘gelijk’ hoeven zijn. De een kan bij-
voorbeeld intelligenter zijn, de ander kan meer levenservaring 
hebben. In het geheel genomen is sprake van een evenwicht. 
De een voelt zich niet minder of meer dan de ander. 

• Ieder van de partners is (in voldoende mate) onafhankelijk 
van de ander: 

 Ŵ Op praktisch vlak, zoals inkomen, tijd- en geldbesteding, 
opvoedingstaken, huishoudelijke taken en huisvesting. 

 Ŵ Op emotioneel vlak, zoals liefde, aandacht, troost en seks.
• Er is sprake van een (machts-)evenwicht, op het gebied van 

zichtbare kenmerken en onzichtbare kenmerken.

De mate van gelijkwaardigheid
Bij het criterium gelijkwaardigheid gaat het om een continuüm, 
gaande van ‘volledig gelijkwaardig’ naar ‘gelijkwaardigheid is 
twijfelachtig’ tot ‘zeer duidelijk ongelijkwaardig’. 

Wat is er ingewikkeld aan gelijkwaardigheid?
• Relaties hebben een relatiegeschiedenis met momenten van 

disbalans in macht vanwege de omstandigheden. 
• Bij het criterium gelijkwaardigheid zijn de onzichtbare eigen-

schappen niet eenvoudig te concretiseren. Het gaat vaak om 
subtiele uitingen. In feite gaat het om de vraag of er gebruik 
of misbruik gemaakt wordt van bestaande ongelijkwaardig-
heid tussen partners. Ook gender en cultuur spelen een rol in 
de relatiebalans.

• Er kan sprake zijn van ongelijkwaardigheid zonder dat de 
partners zich hiervan bewust zijn. Bijvoorbeeld als de een veel 
populairder is dan de ander, of de een zeer laag zelfbeeld heeft 
en de ander niet, of de een assertief is en de ander passief.
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• en invloed kan de relatie ongelijkwaardig maken.

TOESTEMMING, VRIJWILLIGHEID OF GELIJKWAARDIGHEID? 

Wederzijdse toestemming, vrijwilligheid en gelijkwaardigheid zijn drie verschillende criteria 

die je afzonderlijk beoordeelt, maar het onderscheid is soms lastig te maken. Wederzijdse 

toestemming wordt in de Engelstalige literatuur ook wel ‘consent’ genoemd. Vrijwilligheid 

en gelijkwaardigheid spelen een rol bij het geven van toestemming. Om een goed beeld te 

krijgen van het gedrag is het van belang de criteria afzonderlijk van elkaar te beoordelen.

Wederzijdse toestemming en vrijwilligheid

Om te kunnen spreken van wederzijdse toestemming is het van belang dat men ergens ja of 

nee op kan zeggen (toestemming) en dat er geen sprake is van druk (vrijwilligheid). 

Toestemming

Het is niet altijd gemakkelijk in te schatten of er sprake is van wederzijdse toestemming. 

Zo kan een van de partners onverwacht weggaan omdat een vriend/vriendin in nood is, 

zonder dat het van tevoren met de partner is besproken. Misschien is dat gebruikelijk in de 

relatie of zijn het onuitgesproken afspraken. Wederzijdse toestemming hoeft in dit geval 

niet in het geding te zijn. Wanneer toestemming is gevraagd, maar niet wordt gekregen en 

de handeling toch wordt uitgevoerd, dan is er geen sprake van wederzijdse toestemming. 

Het kan ook zijn dat er wel toestemming wordt gegeven, maar dat er toch enige vorm van 

druk plaatsvindt; dan is er weliswaar sprake van wederzijdse toestemming, echter niet van 

vrijwilligheid.

Gelijkwaardigheid 

Bij gelijkwaardigheid is sprake van evenwicht in de (machts-)balans tussen de partners.  

Zodra de machtsbalans verstoort raakt, is de gelijkwaardigheid in het geding. 
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4. Zelfbeschikking
‘Het beschikken over, kunnen bepalen van zijn eigen lot, leven, 
enz. – Van Dale

3  Ik maak mijn eigen keuzes over mijn leven. Zodra mijn keuzes 
mijn partner/gezin raken, stem ik deze met hen af. Ik ben zelf 
verantwoordelijk voor de gevolgen van mijn handelen. 

Het individuele recht op zelfbeschikking is te beschouwen als 
een element van de persoonlijke vrijheid - en daarmee als een 
fundament van de mensenrechten. Zelfbeschikking betekent dat 
ieder van de partners de ruimte heeft/neemt om eigen keuzes 
te maken, de mogelijkheden heeft/neemt hiertoe en ook de 
verantwoordelijkheid hiervoor heeft/neemt.

Uitgangspunten bij zelfbeschikking
• Ieder van de partners betrekt de ander in de keuzes/

beslissingen. Hierbij houden zij rekening met elkaar (er is 
sprake van een balans tussen het innemen van ruimte en 
het geven van ruimte).

• Er vindt overleg plaats over keuzes die verder reiken dan 
de individuele belangen (m.a.w. keuzes die beide partners 
aangaan).

• Ieder van de partners heeft:
 Ŵ Bewegingsvrijheid (waaronder onbeperkte toegang tot alle 
privéruimtes (eigen huissleutel)

 Ŵ Privacy
 Ŵ Ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden
 Ŵ Beschikking over financiële middelen (werk- of ander 
inkomen)

 Ŵ Hobby’s en een vriendenkring (er is geen sprake van opge-
legd isolement van familie en vrienden)

 Ŵ Een seksualiteitsontwikkeling (o.a. seksualiteits- intimiteits-
beleving al dan niet gezamenlijk, gebruik van anticonceptie)

De mate van zelfbeschikking
Bij het criterium zelfbeschikking is sprake van een continuüm, 
gaande van ‘ik neem verantwoordelijkheid voor mijn eigen 
keuzes en hou daarbij rekening met de ander’ naar ‘in (goed) 
overleg (uiteindelijk) tot overeenstemming komen’, tot ‘ik doe 
wat ik zelf wil zonder rekening te houden met de ander’.

Keuzevrijheid tussen partners kent veel gradaties. Zo kunnen 
partners ervoor kiezen om alles in overleg te doen, waarbij zij 
net zolang overleggen tot er een compromis/besluit is geno-
men. Of, het andere uiterste: partners kiezen beiden hun eigen 
weg zonder verdere afstemming met de ander. Beide vormen 
en alle tussengelegen nuances, kunnen zowel gezond als 
grensoverschrijdend zijn. Dit is afhankelijk van de behoeften 
van beide partners en de gezamenlijke afspraken hierover (is 
dit zoals beide partners het graag willen?). De mate van zelf-
beschikking kan in de loop van de tijd veranderen. Het is van 
belang dat partners hierover met elkaar in gesprek blijven.

Wat is ingewikkeld aan zelfbeschikking?
• Het nemen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes versus 

het rekening houden met de ander zonder dat sprake is van 
verantwoording afleggen.

• De balans tussen de eigen wensen/bewegingsvrijheid versus 
het gunnen van ruimte aan de ander, zonder dat de eigen 
wensen/bewegingsvrijheid in het gedrang komt. Beide 
partners zouden bijvoorbeeld de vrijheid moeten voelen om 
werk naar keuze uit te voeren. Mocht het echter zo zijn dat 
het werk van de ene partner zoveel tijd en ruimte in beslag 
neemt waardoor de andere partner beperkt wordt in zijn/
haar keuzemogelijkheden, dan kan zelfbeschikking in het 
geding zijn.
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• In hoeverre ruimte wordt ervaren om eigen keuzes te maken 
versus geen eigen keuzes te maken uit angst voor de reactie 
van de ander dan wel de negatieve gevolgen daarvan.  

5. Omgeving 
Omgeving: kring van personen waarin iemand verkeert, nabij-
heid, streek, regio - van Dale

Met het criterium ‘omgeving’ bedoelen we de plaats of de plek 
waar het gedrag plaatsvindt.  

3  Ik houd rekening met mijn omgeving en stoor niemand met 
mijn gedrag. 

Gedrag is niet gepast voor de omgeving als het aanstootgevend 
is. Met andere woorden als het anderen choqueert, tegen de 
borst stuit of beledigt. Gedrag dat ernstig dan wel zeer ernstig 
grensoverschrijdend is, is in geen enkele omgeving gepast.

Wanneer ernstig grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt in de 
aanwezigheid van kinderen dan is dit een slecht voorbeeld voor 
hen. Het beschadigt het beeld dat kinderen van hun ouders 
hebben en als gevolg daarvan mogelijk de relatie tussen ouders 
en kinderen. Kinderen getuige laten zijn, beschadigt dus ook het 
ouderschap. Dit vraagt van partners bewustzijn hiervan, emotie-
regulatie en het vermogen om een afweging te maken wanneer 
zij bijvoorbeeld moeilijke gesprekken aangaan. 

Kinderen die getuige zijn van geweld worden erkend als slachtof-
fer van kindermishandeling. De impact van geweld op kinderen 
is groot. Ook als kinderen niet daadwerkelijk aanwezig, voelen 
zij van jongs af aan de spanningen aan tussen ouders. Wanneer 
grensoverschrijding plaatsvindt in aanwezigheid van kinderen 
verzwaart dit de situatie: het is een bedreiging voor de veiligheid 

van de kinderen en er is een risico op generationele overdracht 
en parentificatie. Doordat de context voor kinderen vaak afwezig 
is, kunnen zij zich bovendien onveilig voelen.

Uitgangspunten bij omgeving
• Het gedrag is passend bij de omgeving als het in overeen-

stemming is met de geschreven en ongeschreven regels in de 
openbare ruimte.

• Ieder van de partners vertoont gedrag dat passend is bij 
de regels uit de Nederlandse wetten.

• Geen van de partners vertoont aanstootgevend gedrag. 
• Ieder van de partners vertoont gedrag dat past bij de setting 

waarin ze zich bevinden, zowel binnen- als buitenshuis. 
• Ieder van de partners vertoont gedrag dat in overeenstem-

ming is met de aanwezigheid van anderen (waaronder kinde-
ren). Bijvoorbeeld: onderlinge conflicten worden op een plaats 
en tijdstip met elkaar besproken waar dit niet aanstootgevend 
is voor anderen, waaronder kinderen. 

• De gezins- of culturele achtergrond speelt geen rol bij de dui-
ding van het criterium omgeving. 

De mate van passend bij de omgeving
Bij het criterium omgeving gaat het om een continuüm, gaande 
van ‘volledig passend’ naar ‘onduidelijk passend’ tot ‘zeer dui-
delijk niet passend bij de omgeving’. 

Wat is ingewikkeld aan het criterium omgeving?
• Regels verschillen per omgeving. Het gedrag in de open-

bare ruimte wordt anders beoordeeld dan het gedrag in de 
thuisomgeving. 

• Het spanningsveld tussen de aanwezigheid van kinderen 
versus de neiging van partners om het conflict ter plekke in 
aanwezigheid van de kinderen uit te vechten.
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Wat is ingewikkeld aan het criterium zelfrespect?
• Het is niet gemakkelijk om een goede inschatting te maken 

van zelfrespectversterkend gedrag. 
• Gedrag dat zelfrespectversterkend lijkt, zoals je mening ‘niet 

onder stoelen of banken steken’, kan zich op den duur tegen 
de persoon keren, bijvoorbeeld omdat een persoon die dit 
doet daarmee een eenzijdig beeld van zichzelf laat zien. Hier-
mee beschadigt de persoon zichzelf op den duur.

• Het is moeilijk in te schatten in hoeverre de persoon overtuigd 
is van zijn/haar/hen eigen waarde. 

• Het is moeilijk in te schatten in hoeverre de persoon zelfres-
pect-versterkende grenzen stelt.

• Het is ingewikkeld om in te schatten of de persoon de gevol-
gen van eigen risicovol gedrag inziet of overziet.

• Het is ingewikkeld in te schatten wanneer zelfrespect en res-
pect voor de ander op gespannen voet met elkaar staan als de 
wensen en behoeften tussen partners verschillen. 

7. Respect voor de ander
Respect voor ander: gevoel of uiting waarmee je laat merken 
dat je iemand aanvaardt als een waardig en waardevol mens - 
Woordenboek.org

3  De mening en gevoelens van de ander hebben waarde en ik 
handel hiernaar. Dit houdt in dat ik de ander geen schade 
berokken.

Uitgangspunten bij respect voor de ander
• Ieder van de partners heeft respect voor de ander, dit houdt in 

dat hij/zij/hen handelt in overeenstemming met de mening en 
gevoelens van de ander. 

Het spanningsveld tussen normen/wetgeving uit de Nederlandse 
samenleving versus de culturele en religieuze normen en waar-
den uit een andere samenleving 

6. Zelfrespect 
‘Zelfrespect: achting, eerbied voor zichzelf’ – Van Dale

3  Mijn mening en gevoelens hebben waarde en ik handel 
hiernaar. Dit houdt in dat ik mijzelf geen schade berokken of 
doelbewust risicovolle situaties opzoek.

Zelfrespect betekent dat je respect hebt voor jezelf en dat je 
hiernaar handelt. 

Uitgangspunten bij zelfrespect
• De partner heeft respect voor zichzelf, dit houdt in dat  

hij/zij/hen handelt conform de eigen mening en gevoelens
• De partner handelt overeenkomstig de eigen grenzen
• De partner berokkent zichzelf geen schade door risicovolle 

situaties op te zoeken
• De partner berokkent zichzelf geen schade; op geen van enkel 

van de volgende vlakken: psychisch (waaronder emotioneel), 
fysiek, seksueel, materieel (financieel) en sociaal

De mate van zelfrespect
Het criterium zelfrespect kent een continuüm, gaande van 
‘zelfrespectversterkend gedrag’ tot aan ‘zeer zelfrespect-onder-
mijnend gedrag. 
• Zelfrespect versterkend gedrag houdt in dat ik opkom voor 

mijzelf en mijn eigen grenzen bewaak. Er is geen sprake van 
zelfbeschadigend gedrag. 



pag 51 van 129  *  RelatieWijs - signaleren, duiden, beoordelen en handelen bij gezond- en grensoverschrijdend gedrag tussen (ex)-partners  *  Movisie

1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

• Geen van de partners brengt de ander schade toe door risi-
covolle situaties op te zoeken. Of door schade toe te brengen 
op één van de volgende vlakken: psychisch, fysiek, seksueel, 
materieel en sociaal.

• Iedere partner houdt rekening met de grenzen van de ander.

De mate van respect voor de ander
Het criterium respect voor de ander kent een continuüm, 
gaande van ‘respectversterkend gedrag voor de ander’ tot ‘zeer 
respect ondermijnend gedrag voor de ander’. 
• Respect versterkend gedrag voor de ander houdt in dat dat ik 

rekening hou met de wensen, behoeften en grenzen van de 
ander. Er is geen sprake van gedrag dat de ander beschadigt.

• Respect ondermijnend gedrag kan gaan van licht naar ernstig 
tot zeer ernstig.

Wat is ingewikkeld aan respect voor de ander?
• Het is niet gemakkelijk om een goede inschatting te maken 

van gedrag dat het respect voor de ander beschadigt, daar 
waar het niet expliciet is.

• Het is moeilijk in te schatten in hoeverre de persoon overtuigd 
is van andermans (eigen) waarde en hoe omgegaan wordt 
met grenzen van de ander. 

• Het is ingewikkeld om in te schatten in hoeverre de persoon 
de gevolgen van het gedrag voor de ander inziet of overziet. 

• Het is ingewikkeld in te schatten wanneer respect voor de 
ander op gespannen voet staat met de eigen wensen en 
behoeften.
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Algemeen 
In deze hand-out staan (richt-)vragen, die gebaseerd 
zijn op de critería. 

Deze vragen gebruik je in het gesprek met de cliënt. Het 
zijn vragen die je ook helpen om de critería te concretiseren. 
Door deze of vergelijkbare vragen te stellen, krijg je helder 
hoe de partners met elkaar omgaan en wat er plaatsvindt. 

Hand-out 3   Richtvragen voor het 
gesprek over de criteria

Door naar voorbeelden te vragen en hoe vaak iets voorkomt, 
krijg je nog meer informatie. Het levert een reconstructie van 
de volgorde van de gebeurtenissen op. Het accent ligt in de 
vragen op het gedrag en de interactie tussen de partners. De 
professional maakt zelf een vertaling naar de daarbij behorende 
terminologie. Dit geldt ook voor het aan bod laten komen van 
gevoelens die opgeroepen worden door de vragen.

Uitgangspunten Richtvragen

Wederzijdse toestemming

• Ieder van de partners wil het zelf. • In hoeverre doe je wat je wilt? 
• Doe je wel eens iets voor je partner terwijl je het eigenlijk niet wilt? 
• Zeg je dit dan tegen je partner? 
• Hoe reageert hij/zij/hen hierop?
• Wat gebeurt er als je iets weigert omdat je het niet wilt?

• Elke partner is het eens met de gemaakte 
keuzes/afspraken.

• Komen jullie tot overeenstemming?
• Lukt dit niet; wat gebeurt er dan?
• Houd je er rekening mee dat de ander kan weigeren?

• Elke partner zegt ‘ja’ op de gemaakte keuzes/ 
afspraken.

• Zeg je ‘ja’ op de gemaakte keuzes/afspraken of blijft dit weleens vaag?

• Elke partner weet waar hij/zij/hen ‘ja’ op zegt. • Weet je bij gemaakte keuzes/afspraken waar je ‘ja’ op zegt? 
• Praten jullie hier concreet over door en maken jullie concrete afspraken? 
• Als je je nog iets afvraagt, breng je dit 
• dan in?
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Uitgangspunten Richtvragen

Wederzijdse toestemming

• Toestemming kan tussentijds veranderen of 
stoppen.

• Als je het eerst wel en later toch ergens niet mee eens bent en dus verandert 
van mening, zeg je dit dan? 

• Kan dit of leidt het tot problemen?
• Doet de ander dit ook bij jou? 
• Doe je wat je bent overeengekomen of wijk je ervan af?

• Er is sprake van afstemming. • In hoeverre reageer je vrij op vragen van de ander?
• Stem je af op de ander en doet de ander dit bij jou? Hoe doe je dit?
• Wat doen jullie als jullie het niet eens worden met elkaar?

• Er is sprake van verbale toestemming. • Zeg je letterlijk ‘ja’ op de gemaakte keuze/afspraak? Hoe doet de ander dit?

• Elke partner is zich bewust van de negatieve of 
mogelijk schadelijke gevolgen van de gemaak-
te keuzes/afspraken (voor zichzelf en voor de 
ander).

• Twijfel je soms/weleens of een besluit goed is? 
• Heb je weleens een verkeerd besluit genomen? 
• In hoeverre ben je je bewust van de negatieve of mogelijk schadelijke 

gevolgen van de gemaakte keuzes/afspraken voor jezelf en voor de ander?
• Hoe uit ieder van jullie dit?

• Elke partner weet waar hij/zij/hen ‘ja’ op zegt. • Weet je bij gemaakte keuzes/afspraken waar je ‘ja’ op zegt? 
• Praten jullie hier concreet over door en maken jullie concrete afspraken? 
• Als je je nog iets afvraagt, breng je dit dan in?
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Uitgangspunten Richtvragen

Vrijwilligheid

• Ieder van de partners doet iets zonder dat 
sprake is van enige vorm van druk.

• Handel je uit vrije beweging en wil? 
• In hoeverre doe je dit ongedwongen, zonder dat er sprake is van druk?
• Zet je de ander onder druk? 

• Ieder van de partners is in staat het voorstel 
van de ander te weigeren zonder dat dit nega-
tieve consequenties heeft (ook al worden deze 
niet uitgesproken maar vermoed).

• Zeg je nee? Hoe doe je dit? Wat gebeurt er dan? 
• Zegt je partner nee? Hoe doet hij/zij/hen dit? Wat doe jij dan?
• Kun je een voorstel van de ander weigeren zonder dat dit gedoe geeft en 

negatieve consequenties heeft?
• Wat gebeurt er als je iets weigert?

• Er is geen sprake van instemming om erger te 
voorkomen.

• Stem je in met iets om ruzie of genegeerd worden te voorkomen?
• Stem je in uit schuldgevoel? 
• Stem je in met iets uit medelijden of om de ander niet te kwetsen?
• Doet de ander dit ook bij jou? Hoe uit zich dit? 

• Er is geen sprake van druk. Druk is iemand psy-
chisch of fysiek dwingen om dingen te doen of 
na te laten die de ander niet wil. Dit verloopt 
van verleiding, beloftes, beloning, manipulatie 
via dreiging, chantage, bedrog, pijn tot schade 
veroorzaken met geweld. Ook misbruik van 
macht valt hieronder. 

• Dring je aan om iets gedaan te krijgen? 
• Probeer jij de ander te verleiden om iets gedaan te krijgen? 
• Beloof je aan de ander of stel je hem/haar/hen iets leuks in het vooruitzicht 

als hij/zij/hen doet wat jij in gedachten hebt? 
• Gebeurt dit andersom ook? 
• Manipuleer, bedreig of chanteer je de ander? Doet de ander dit ook bij jou?
• Doet de ander jou pijn door geweld te gebruiken? En jij? Doe jij dit ook? 

• Er is geen sprake van psychische manipulatie, 
zoals onthouden van liefde en affectie, aan-
dringen, overhalen, verbale druk uitoefenen, 
schelden, schreeuwen, pesten, huilen, klagen 
of zeuren, iemand financieel of materieel 
tekortdoen, statusverlies bewerkstelligen en 
groepsdruk. 

• Ben je extra koel of onaangenaam tegen de ander als je iets voor elkaar wilt 
krijgen?

• Klaag, huil je of blijf je doorgaan ook al wil de ander iets niet?  
• Dring je aan of probeer je de ander over te halen om je zin te krijgen?
• Scheld je de ander uit of schreeuw je naar hem/haar/hen?
• Maak je pesterige opmerkingen?
• Benadeel je de ander materieel of financieel ?
• Zet je de ander voor gek in een groep of praat je buiten hem/haar/hen om 

over de ander zodat de groep een bepaald beeld krijgt van de ander? 
• Doet de ander een van bovengenoemde dingen of meerdere bij jou? 
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Uitgangspunten Richtvragen

Vrijwilligheid

• Er is geen sprake van fysieke manipulatie zoals 
slaan, duwen, trekken, poging tot wurging of 
een wapen gebruiken.

• Is er geweld tussen jullie? Denk aan: slaan, duwen, trekken, poging tot 
wurgen, gebruik van een wapen. Wie gebruikt dan het geweld? Jij? De 
ander? Of allebei? 

• Wat is het effect hiervan op jou/jullie?
• Wat doe je als hiervan sprake is?

• Er is geen sprake van seksuele manipulatie, 
van dwingen tot seksuele handelingen (ac-
tief of passief) ondergaan tot aanranding en 
verkrachting.

• Zeg je ‘nee’ tegen seks ook al wil de ander dit graag? 
• Heb je seks, omdat je er dan snel vanaf bent, terwijl je het eigenlijk niet wilt? 
• Word je gedwongen om seks te hebben? 
• Doe jij bovenstaande bij de ander? 
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Uitgangspunten Richtvragen

Gelijkwaardigheid

• De partners zijn - gezien hun eigenschappen, 
kwaliteiten en prestaties - gelijkwaardig aan 
elkaar. 

• Is de ander evenveel waard als jij, ook al verschillen jullie op diverse fronten? 
En andersom?

• Is er een gezagsrelatie?
• Zit een van jullie in een zwakkere positie? Bijvoorbeeld door ziekte, 

statusverschil o.i.d.?
• Ben jij gelijkwaardig aan de ander? Is de ander gelijkwaardig aan jou?
• Heeft de een meer overwicht dan de ander? 
• Waaruit blijkt dit?

• Ieder van de partners is gewaagd aan de ander 
(en doet niet onder voor de ander).

• Kun je tegen de ander op? 
• Kan de ander jou aan?
• Hoe merk je dit?
• Wie heeft het voor het zeggen?
• Delf je het onderspit? Of de ander?
• Hoe zit het met privileges? 

• In iedere relatie zijn partners in zekere mate 
van elkaar afhankelijk; een partner mag de 
ander evenwel niet overheersen (dominantie).

• Houdt de een rekening met de ander? 
• Zorg je voor de ander? Zorgt de ander voor jou? 
• Op welk vlak zorgt de een voor de ander en de ander voor de een?
• Is dit in evenwicht of zou je het anders willen? 
• In hoeverre overheerst een van jullie bijvoorbeeld door veel of alles te 

bepalen? Of op een andere manier? 
• Proberen jullie beiden te overheersen? 
• Hoe ziet dit eruit?
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Uitgangspunten Richtvragen

Gelijkwaardigheid

• Er is balans tussen beide partners op het 
vlak van emotionele, geestelijke en sociale 
ontwikkeling.

• Verschil je in emotioneel opzicht van de ander ? Lijken jullie op elkaar? Hoe 
ervaar jij dit? 

• Hoe ervaart de ander dit? Weet je dit?
• Zou je meer op de ander willen lijken dan je doet? 
• Benijd je de ander om hoe hij/zij/hen met zaken omgaat of om hoe hij/zij/hen is?
• Vind je jezelf geestelijk ‘rijper’ dan de ander? 
• Vind de ander dit ook?
• Of is het andersom?
• Zijn jullie een beetje hetzelfde als het gaat om sociale zaken zoals op stap 

gaan? Is de een hier anders in dan de ander? Hoe gaan jullie hiermee om? Is 
hier een evenwicht in te vinden of lukt dit niet?

• Heeft de ander net zoveel vrienden als de een? 
• Als er verschillen zijn, vinden jullie dat dan erg? 
• Leidt dat tot ruzie of maakt het niets uit? 

• Er is balans tussen beide partners met betrek-
king tot de zichtbare eigenschappen, zoals 
fysieke- en verbale kracht, status/inkomen en 
leeftijd.

• Is een van jullie fysiek sterker? 
• Is een van jullie ‘sterker’ met woorden? 
• Heeft een van jullie meer status en/of inkomen?
• Is er een groot leeftijdsverschil tussen jullie? Hoe gaan jullie hiermee om?

• Er is balans tussen beide partners met betrek-
king tot onzichtbare eigenschappen zoals 
intelligentie, mentale rijpheid (levenservaring 
en ontwikkelingsniveau).

• Zijn jullie een beetje hetzelfde? Of is de één slimmer dan de ander? Of 
emotioneler? 

• Heeft de een meer levenservaring dan de ander?
• Heeft de een een hoger ontwikkelingsniveau dan de ander? Waaruit blijkt 

dit? Hoe gaan jullie hiermee om? 

• Ieder van de partners is in zekere mate  
(on)afhankelijk van de ander: op praktisch 
vlak (inkomen, tijd- en geldbesteding, opvoe-
dingstaken, huishoudelijke taken en huisves-
ting) op emotioneel vlak (zoals liefde, aan-
dacht, troost en seks).

• Hoe verdelen jullie het huishouden, het inkomen, de uitgaven, de 
opvoeding? Ben je hier tevreden over? En als je niet tevreden bent, wat doe 
je dan? 

• Kun je dezelfde vragen ook beantwoorden over liefde, aandacht, seks, elkaar 
troosten?
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Uitgangspunten Richtvragen

Zelfbeschikking

• Ieder van de partners maakt eigen keuzes.
• Ieder van de partners neemt verantwoordelijk-

heid voor de eigen keuzes. 

• Maak jij je eigen keuzes? Bepaal je zelf je leven en wat daarin belangrijk is? 
• Doet de ander dit ook? 
• Neem jij verantwoordelijkheid voor je eigen keuzes? Hoe ziet dit eruit? 
• Doet de ander dit ook? 

• Ieder van de partners betrekt de ander in de 
keuzes/beslissingen. 

• Ieder van de partners houdt rekening met de 
ander (er is sprake van een balans tussen het 
innemen van ruimte en het geven van ruimte).

• Denken jullie met elkaar mee bij het maken van keuzes? 
• Houd je rekening met elkaar? Hoe pakt dit uit? 
• In hoeverre is sprake van een balans tussen het innemen en geven van 

ruimte?
• Waaruit blijkt dit?

• Er vindt overleg plaats tussen de partners over 
eigen keuzes die verder reiken dan de individu-
ele belangen (m.a.w. keuzes die beide partners 
aangaan).

• Zijn er verschillen in behoefte aan keuze vrijheid?
• Waaruit blijkt dit? 
• Hoe ga jij om met eventuele verschillen in de behoefte aan vrijheid? 
• Hoe doet de ander dit?

Ieder van de partners heeft/neemt ruimte; het 
gaat om:
• Bewegingsvrijheid (waaronder onbeperkte toe-

gang tot alle privéruimtes (eigen huissleutel)
• Privacy 
• Ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden, 

baan, inkomen en financiën
• Vriendenkring (of is er sprake van isolement 

van familie en vrienden)
• Hobby’s
• Seksualiteitsontwikkeling (o.a. seksualiteits- 

intimiteitsbeleving al dan niet gezamenlijk, 
gebruik van anticonceptie).

• Beslis je zelf waar je heen gaat? 
• Bepaal je zelf wanneer je alleen wilt zijn? Beslis je zelf wanneer je wat doet? 
• Beslis je zelf welke opleiding of baan je wilt doen/hebben? 
• Kies je zelf je vrienden uit? Ga je met ze om zoals jij dit prettig vindt? 
• Geldt dit ook voor je hobby’s? 
• Maak je je seksuele behoeften duidelijk? Geef je aan wat je lekker vindt en 

wat niet? 
• Maakt de ander op bovengenoemde gebieden zijn/haar/hen keuzes?
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Uitgangspunten Richtvragen

Omgeving

• Het gedrag is passend bij de omgeving als het 
in overeenstemming is met de regels in de 
openbare ruimte.

• Doe je iets buitenshuis dat tegen de regels is? 
• Doet de ander dit ook? 

• Ieder van de partners vertoont gedrag dat past 
bij de regels uit de Nederlandse wetten.

• Doe je dingen die tegen de Nederlandse wet ingaan?
• Doet de ander dit ook? 

• Geen van de partners vertoont aanstootgevend 
gedrag voor anderen.

• Gedraag je je (weleens) zo dat het aanstoot geeft? 
• Zoals schelden, hard praten, een lichaamsdeel onverwacht ontbloten, in het 

openbaar vrijen?
• Doet de ander dit ook? 
• Zegt je partner tegen je dat je iets niet kunt maken of niet moet doen? 
• Doe jij dit ook bij de ander? 

• Ieder van de partners vertoont gedrag dat past 
bij de setting waarin ze zich bevinden, zowel 
binnen- als buitenshuis.

• Gedraag je je op een manier die past bij de setting waarin je je bevindt? Doe 
je dit weleens niet? 

• Hoe doet de ander dit? 

• Ieder van de partners vertoont gedrag dat in 
overeenstemming is met de aanwezigheid van 
anderen (waaronder kinderen).

• Maakt een van jullie weleens nare opmerkingen over de ander waar anderen, 
zoals kinderen, bij zijn? 

• Kun je beschrijven hoe je omgaat met sluimerende irritaties waar anderen bij 
zijn?
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Uitgangspunten Richtvragen

Omgeving

• Onderlinge conflicten worden op een plaats 
en tijdstip met elkaar besproken waar dit niet 
aanstootgevend is (voor anderen, waaronder 
kinderen).

• Hoe gaan jullie om met onderlinge ruzies waar anderen, zoals de kinderen, 
bij zijn?

• Maken jullie ruzie waar de kinderen bij zijn? Hoe ziet dit eruit?
• Vertel eens over de meest heftige ruzie die jullie hebben gehad? Gebruiken 

jullie dan geweld? Wederzijds? En wat voor geweld: slaan, schelden, met 
deuren gooien? 

• Zijn de kinderen er dan bij of ergens anders in het huis?
• Hebben de buren last van de ruzies en/of het geweld?
• Betrekt een van jullie of jullie beiden de kinderen bij een ruzie?
• Kunnen jullie ruzie maken uitstellen tot een later tijdstip of is dit heel lastig? 

Hebben jullie hier afspraken over?
• Als anderen, zoals de kinderen, bij de ruzie zijn en jullie maken het weer 

goed, weten de kinderen dit dan?
• Praat je met anderen, waaronder kinderen, over conflicten?
• In welke fase doe je dit? (Als het conflict nog volop speelt of later, als het 

voorbij is?) 
• Hoe doet de ander dit? 

• De gezins- of culturele achtergrond wordt niet 
als rechtvaardiging ingezet bij grensoverschrij-
dend gedrag. 

• In hoeverre rechtvaardig jij of rechtvaardigt de ander zijn/haar/hen gedrag 
door een beroep te doen op de gezins- of culturele achtergrond?

• Hoe gedraag jij je als dit gebeurt? 
• Wat doe jij als je hier een conflict over hebt? 
• Wat doet de ander?
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Uitgangspunten Richtvragen

Zelfrespect

• De partner heeft respect voor zichzelf. • Voel je wat goed voor je is of is dit lastig? 
• Weet je wat je van iets vindt of heb je eigenlijk geen mening? 
• Zeg je wat je denkt of voelt? Of houd je veel voor je?
• Vaar je op je eigen gevoelens?  
• Heb je vertrouwen in jezelf? Hoe uit je dit?
• Zorg je voor jezelf door ongezonde of gevaarlijke situaties te vermijden voor 

zover je dit in de hand hebt? Hoe doe je dit?

• De partner berokkent zichzelf geen schade 
door geen risicovolle situaties op te zoeken.

• Doe je iets wat niet gezond voor je is? 
• Doe je iets waarmee je jezelf beschadigt? Bijvoorbeeld ongezond leven,  

risicovol seksueel gedrag, financieel wanbeleid, automutilatie?
• Stort je jezelf in een situatie die een risico in zich heeft, waardoor je jezelf 

in gevaar brengt of in gevaar komt? 

• De partner handelt conform zijn/haar/hen 
eigen mening, gevoelens en grenzen.

• Ken je je eigen mening, gevoelens en grenzen? 
• Geef je aan waar je grens ligt? 
• Ken je je grenzen op het gebied van werk, financiën, seks?
• Laat je je hierdoor leiden of niet? Kun je een voorbeeld geven? 



pag 62 van 129  *  RelatieWijs - signaleren, duiden, beoordelen en handelen bij gezond- en grensoverschrijdend gedrag tussen (ex)-partners  *  Movisie

1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Uitgangspunten Richtvragen

Zelfrespect

• De partner berokkent geen schade aan zichzelf 
op de volgende vlakken: psychisch (waaronder 
emotioneel), fysiek, seksueel, materieel (finan-
cieel) en sociaal.

Specifieke vragen op psychisch (emotioneel) gebied:
• Neem je je zelf serieus? Praat je jezelf de put in? Hoe vaak komt dit voor? 
• Kun je een voorbeeld geven? 
• Verneder, krenk of kwets je jezelf variërend van jezelf tegenspreken tot 

automutilatie en zelfmoord(neigingen)? Hoe vaak komt dit voor? Kun je een 
voorbeeld geven?

Specifieke vragen op fysiek gebied:
• Zorg je voor je lichaam? Ben je tevreden met je lichaam? Luister je naar de 

wensen en behoeften van je lichaam of negeer je deze?

Specifieke vragen op seksueel gebied:
• Neem je je seksuele wensen en verlangens of het ontbreken ervan serieus? 
• Vertoon je strafbaar gedrag, zoals aanranding, dwingen tot seks, 

verkrachting?

Specifieke vragen op materieel (financieel) gebied:
• Versterkt het hebben van een eigen inkomen het respect voor jezelf?  

Of doet dit er niet toe?
• In welk opzicht wel en in welk opzicht niet?
• Is er sprake van schulden of in te lossen materiele verwachtingen?  

Hoe ga je hiermee om?  

Specifieke vragen op sociaal gebied: 
• Wat doe je als de ander je vriendenkring niet leuk vindt of afkeurt?  

Laat je je hierdoor leiden?  
• Laat je je isoleren door de ander, omdat hij/zij/hen jouw sociale contacten 

afkeurt?
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Uitgangspunten Richtvragen

Respect voor de ander

• De partner toont respect voor de ander door te 
handelen overeenkomstig de mening, gevoe-
lens en grenzen van de ander.

• Toon je respect voor de ander? Hoe uit je dit?

• De partner berokkent de ander geen schade 
door risicovolle situaties op te zoeken.

• Stort je jezelf wel eens in een situatie die een risico voor de ander in zich 
heeft? 

• Breng je de ander in gevaar?

• De partner houdt rekening met de mening en 
gevoelens van de ander.

• Ken je de mening en gevoelens van de ander? 
• Zo ja respecteer je deze of is dit lastig op sommige gebieden? 

• De partner houdt rekening met de grenzen van 
de ander.

• Ken je de grenzen van de ander op het gebied van werk, financiën, seks?
• Toon je hier respect voor?
• Ga jij (weleens) over de grenzen van de ander heen? Realiseer je je dit? 

• De partner draagt bij aan het versterken van 
het zelfrespect van de ander.

• Ben je lief en aardig voor de ander? Hoe toon je dit? Welk effect heeft dit op 
de ander?

• Vergeet je het wel eens? 
• Kwets je de ander (weleens)? 
• Kun je het gedrag van de ander respecteren in lastige, moeilijke situaties, 

zodat hij/zij/hen zich beter voelt? Hoe toon je dit?
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Uitgangspunten Richtvragen

Respect voor de ander

• De partner berokkent de ander geen schade 
op de volgende vlakken: psychisch (waaronder 
emotioneel), fysiek, seksueel, materieel (finan-
cieel) en sociaal.

Specifieke vragen op psychisch (emotioneel) gebied:
• Neem je de ander serieus? Hoe toon je dit? 
• Praat je de ander de put in of haal je de ander onderuit? Hoe werkt dit?
• Help je de ander juist om uit de put te komen? Hoe doe je dit?
• Scheld, kleineer, verneder, krenk of kwets je de ander variërend van de ander 

tegenspreken tot aanzetten tot automutilatie en zelfmoord(neigingen)? 

Specifieke vragen op fysiek gebied:
• Toon je respect voor het lichaam van de ander? Luister je naar de fysieke 

wensen en behoeften van de ander? 
• Negeer je deze?
• Maak je de ander weleens belachelijk om het uiterlijk?
• Toon je respect door geen geweld te gebruiken tegenover de ander? Het kan 

gaan om gooien met spullen, slaan, schoppen? 
• Lukt dit niet en wat gebeurt er dan? 
• Wat is het ergste dat je hebt meegemaakt?

Specifieke vragen op seksueel gebied:
• Neem je de seksuele wensen en verlangens van de ander of het ontbreken 

ervan serieus? Hoe toon je je respect voor de ander op het gebied van seks 
en intimiteit? 

• Vertoon je strafbaar gedrag, zoals aanranding, dwingen tot seks, 
verkrachting?

Specifieke vragen op materieel (financieel) gebied:
• Toon je respect voor het hebben van een eigen inkomen van de ander? 
• Als de ander geen eigen inkomen heeft, keur je dit dan af? 
• Stel je je bij schulden of in te lossen materiele verwachtingen zo op dat de 

ander zich er beroerd onder voelt? Of ondersteun je de ander juist?



pag 65 van 129  *  RelatieWijs - signaleren, duiden, beoordelen en handelen bij gezond- en grensoverschrijdend gedrag tussen (ex)-partners  *  Movisie

1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Uitgangspunten Richtvragen

Respect voor de ander

Specifieke vragen op sociaal gebied:
• Toon je respect voor de ander in het bijzin van anderen? Wat doe je als je de 

vriendenkring van de ander niet leuk vindt of afkeurt?  
• Toon je respect voor de ander als hij/zij/hen vaker op stap gaat dan je lief is?
• Isoleer je de ander omdat je zijn/haar/hen sociale contacten afkeurt?
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Hand-out 4   Duiden en beoordelen 
In deze hand-out beschrijven we hoe je het (grensoverschrijden-
de) gedrag duidt en beoordeelt. De kracht van de methodiek zit 
in het gebruik van de verschillende instrumenten in samenhang 
met elkaar.89 Dit betekent dat je methodisch moet (leren) wer-
ken.90 Hierdoor leer je de logica van de methode beter begrijpen 
en hanteren. 

Relatie Wijs is geen wiskunde: het bepalen van de kleur kaart 
is geen simpele optelsom. RelatieWijs is een hulpmiddel om tot 
een onderbouwde en neutrale inschatting te komen91. 

1.  Instrumenten voor het duiden en beoordelen van 
gedrag

Om het gedrag te duiden en te beoordelen, gebruik je de vol-
gende instrumenten in de onderstaande volgorde: 
1.  De zeven criteria (handout 1) 
2.  De richtvragen (handout 3)  
3.  Aanwijzingen (handout 5)
4.  De RelatieWijzer (handout 7)
Voor het duiden van gedrag in (ex-)partnerrelaties, toets je als 
professional óf het gedrag voldoet aan de zeven criteria van een 

89  De beoordelingssystematiek voor relationeel gedrag helpt niet om te beslissen of het 

veilig is of niet, maar zegt iets over het gedrag dat reeds heeft plaatsgevonden. Het 

gaat dan ook niet om veiligheids- of risicotaxatie. Het bepalen of de situatie veilig is 

gebeurt in de ketensamenwerking en met Veilig Thuis.

90  De criteria of kleuren kaarten aanpassen aan het beleid van jouw organisatie is niet 

gewenst. RelatieWijs biedt daarentegen wel een normstellend kader dat benut kan 

worden voor visie- en beleidsontwikkeling.

91  Het volgen van trainingen RelatieWijs helpt om te leren duiden en beoordelen. In 

deze trainingen oefen je met de methode en het toepassen van de verschillende 

instrumenten. Vooral het duiden en beoordelen krijgt aandacht.

gezonde relatie. Met behulp van de richtvragen geef je vervol-
gens inhoudelijk lading aan het criterium en ken je een score 
toe per criterium. Daarna loop je de aanwijzingen door. Met 
behulp van de aanwijzingen beoordeel je het gedrag het (grens-
overschrijdende) gedrag op de aard, ernst, frequentie en duur. 
Zo vel je een oordeel over het (grensoverschrijdende) gedrag. 
Het gaat dan om de volgende vraag: Tot welke kleur kaart leidt 
het totaaloverzicht aan ‘gescoorde criteria’? 

De stappen
1.  Bekijk per criterium de bijhorende richtvragen.
2.  Loop door wat je wilt weten m.b.v. de richtvragen.
3.  Antwoord op de richtvragen en/of noteer wat je wilt weten
4.  Scoor per criterium: + , +/-, - of -- .
5.   Loop de aanwijzingen door en ken vervolgens een kleur 

kaart toe.

Hoe ken je een kleur toe aan een kaart?
Groen (+):  het gedrag voldoet aan de criteria en is niet 

grensoverschrijdend (gezond gedrag) 
Geel (+/-):   het gedrag voldoet niet helemaal aan de criteria en 

is licht grensoverschrijdend
Oranje (-):   het gedrag voldoet niet aan de criteria en is ernstig 

grensoverschrijdend
Rood (--):   het gedrag voldoet helemaal niet aan de criteria en 

is zeer ernstig grensoverschrijdend.
• Indien alle criteria met + beoordeeld zijn, wordt een groene 

kaart toegekend. 
• Indien een van de criteria niet + is, wordt geen groene kaart 

toegekend, maar een gele, oranje of rode kaart. 
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• Bij herhaling van het gedrag kleurt de kaart donkerder (geel 
wordt oranje; oranje wordt rood).

• Drie minnen op de eerste drie criteria lijken richting een rode 
kaart te gaan, maar dit hoeft niet. Met behulp van de aan-
wijzingen (waarin aard, mate en frequentie aan bod komen) 
bepaal je de kleur kaart. Sla dit niet over! Het kan zijn dat 
zelfs een aantal keren een negatieve score op een criterium 
leidt tot een gele kaart i.p.v. een rode kaart.

• De rode kaart wordt toegekend bij (zeer) ernstig grensover-
schrijdend gedrag. Er is dan sprake van acute en/of structurele 
onveiligheid. 

Toelichting op het toekennen van een kleur kaart 
• De kleur van de kaart wordt toegekend aan gedrag of een 

situatie, dus níet aan een persoon. 
• De initiator van het gedrag wordt beoordeeld, maar als er 

sprake is van gedrag dat zich over en weer afspeelt, beoordeel 
je het gedrag van ieder afzonderlijk. 

• Bij het beoordelen van het gedrag van iedere partner af-
zonderlijk weegt het gedrag van de ene partner niet mee in 
het beoordelen van het gedrag van de ander. Het gaat om 
verschillende gedragingen. Bijvoorbeeld: als de ene partner al 
de hele week aan het uitdagen of pesten is en de ander aan 
het eind van de week een klap uitdeelt, wordt de ene partner 
beoordeeld op het uitdagen en pesten en de ander op het 
uitdelen van de klap. De beoordeling van de klap van de een 
verandert niet door het uitdagen of pesten van de ander. 

• Beide partners kunnen dezelfde kaart krijgen voor hun ge-
drag, maar het is ook mogelijk dat ieders gedrag een verschil-
lende kleur kaart toebedeeld krijgt. 

Toelichting op het scoren van de criteria
• Ruzies beoordeel je ook bij het criterium ‘Wederzijdse 

toestemming’. Hoewel partners ruzies vaak omschrijven 
als “iets dat ze overkomt”, is er ook sprake van een keuze. 
En het wordt daarom meegenomen in de beoordeling. Op 
het moment dat de ruzie ontstaat, kan een van de partners 
besluiten geen ruzie te willen maken, ook al lopen de emoties 
hoog op. Per situatie bekijk je hoe het zit met de mate van 
toestemming. 

• Bij het criterium vrijwilligheid is het belangrijk om de mate 
van druk uitoefenen op elkaar scherp te krijgen.

• Gelijkwaardigheid: Kijk bij het scoren van gelijkwaardigheid 
naar het vertoonde (non-verbale) gedrag en scoor op grond 
van deze situatie. In het gesprek kun je meer te weten komen 
over de mate van gelijkwaardigheid; hoe het echt zit en of on-
gelijkwaardigheid op het ene vlak wordt gecompenseerd op 
een ander vlak. Bij het scoren duiden we dit aan met: “Kijkend 
naar het gedrag van beide partners lijken ze in deze situatie 
gewaagd/niet gewaagd aan elkaar. “

• Bij het criterium omgeving kijk je of het gedrag aanstootge-
vend of schadelijk is voor anderen. Gedrag dat ernstig dan 
wel zeer ernstig grensoverschrijdend is, is in geen enkele 
omgeving gepast.

• Bij het criterium zelfbeschikking ga je na of eigen keuzes ge-
maakt worden. Tegelijkertijd loop je na of er overlegd wordt 
over keuzes die verder reiken dan de individuele belangen 
(m.a.w. keuzes die beide partners aangaan). Bij het scoren op 
zelfbeschikking nemen we beide aspecten mee in de beoorde-
ling en bekijk je zowel de mate van keuzevrijheid als de mate 
waarin hij/zij/hen de ander bij de keuze betrekt. 
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• Zelfrespect: Bij zelfrespect scoren we of de steller van het 
gedrag zelf respectversterkend gedrag vertoont. Gedrag 
dat zelfrespectversterkend lijkt, zoals je mening ‘niet onder 
stoelen of banken steken’, kan zich op den duur tegen de 
persoon keren, bijvoorbeeld omdat een persoon die dit doet 
een eenzijdig beeld van zichzelf laat zien. Hiermee beschadigt 
de persoon zichzelf op den duur. Dit nemen we mee in de 
beoordeling. Dit uit zich in de tekst: “Het is de vraag of dit 
gedrag op langere termijn het zelfrespect versterkt.”

Positief en  
gezond gedrag

Licht grens-
overschrijdend 
gedrag

Ernstig grens-
overschrijdend 
gedrag

Zeer ernstig 
grensoverschrij-
dend gedrag

Om te bepalen welke kleur kaart je toekent, is het belangrijk 
om te kijken naar aanwijzingen; de aard, ernst, frequentie en 
duur van het (grensoverschrijdende) gedrag. Het gaat hierbij 
ook om de combinatie van aard, ernst, frequentie en duur. 

Voorbeelden: 
• Mijn partner smeet een voorwerp naar mij. Als iemand één-

malig (duur en frequentie) een rol wc-papier (ernst van het 
geweld) naar de ander gooit (aard van het geweld) (geel) dan 
is dat anders dan wanneer iemand een jaar lang (duur van het 
geweld), wekelijks (frequentie van het geweld) met een mes 
(ernst van geweld) verbaal dreigt dit te gebruiken (aard van 
het geweld) (rood). 

• Mijn partner of ik vloekte, schreeuwde of schold (aard van ge-
weld) de ander uit. Gebeurt het één keer (duur en frequentie), 
dan is het geel; gebeurt het herhaaldelijk, dan is het oranje; 
gebeurt het wekelijks en voortdurend (frequentie en duur), 
dan is het rood gedrag.
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Aanwijzingen voor het bepalen van het (grensoverschrijdende) gedrag 
Als hulpmiddel bij de uiteindelijke beoordeling van het gedrag zijn de aard, ernst, frequentie en de duur van het geweld vertaald naar 
onderstaand overzicht. Met behulp van de aanwijzingen beoordeel je het (grensoverschrijdende) gedrag op de aard, ernst, frequentie  
en duur. Zo vel je een oordeel over het (grensoverschrijdende) gedrag. Het gaat dan om de volgende vraag: Tot welke kleur kaart 
leidt het totaaloverzicht aan ‘gescoorde criteria’? 

Criteria & Vlaggen Groen Geel Oranje Rood

Wederzijdse 
toestemming

Duidelijk toestemming Geen duidelijke 
toestemming

Geen toestemming Duidelijk geen 
toestemming

Vrijwilligheid Duidelijk vrijwillig Geen duidelijke 
vrijwilligheid

Geen vrijwilligheid Duidelijk geen 
vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid Duidelijke 
gelijkwaardigheid

Geen duidelijke 
gelijkwaardigheid

Geen gelijkwaardigheid Duidelijk geen 
gelijkwaardigheid

Zelfbeschikking Duidelijke zelfbeschikking Geen duidelijke 
zelfbeschikking

Geen zelfbeschikking Duidelijk geen 
zelfbeschikking

Omgeving Duidelijk gepast Niet duidelijk gepast Niet gepast Duidelijk niet gepast

Zelfrespect Duidelijk respectvol Niet duidelijk respectvol Niet respectvol Duidelijk niet respectvol

Respect voor ander Duidelijk respectvol Niet duidelijk respectvol Niet respectvol Duidelijk niet respectvol

Er is sprake van gezond
gedrag

Er is sprake van licht grens-
overschrijdend gedrag

Er is sprake van ernstig 
grensoverschrijdend ge-
drag (fysiek, psychisch en/
of seksueel geweld).  
Maak gebruik van de 
meldcode.
Er kan sprake zijn van 
structurele onveilig-
heid. Soms is sprake van 
acute en/of structurele 
onveiligheid.

Er is sprake van zeer ernstig 
grensoverschrijdend 
gedrag (fysiek, psychisch 
en/of seksueel geweld). 
Melden bij Veilig Thuis is 
de norm.
Maak hiervoor gebruik van 
de meldcode.
Er is sprake van acute en/
of structurele onveiligheid.
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Zoals hierboven bij de vier kleuren kaarten te zien, is grensover-
schrijdend gedrag gradueel; het is een glijdende schaal.

Aandachtspunten bij het beoordelen van het 
(grensoverschrijdende) gedrag
• Waar een casus te weinig informatie biedt, is het nodig vra-

gen te formuleren voor verheldering. Laat ‘te weinig infor-
matie’ een inspiratiebron zijn om vragen te formuleren die 
je daadwerkelijk in de praktijk gaat stellen aan betrokkenen.
Houd er rekening mee dat relationeel grensoverschrijdend 
gedrag kan voortkomen uit (individuele) problematiek van 
betrokkenen of dat er sprake is van relationeel geweld in 
reactie op de ander. Dit ontneemt niemand van de verant-
woordelijkheid voor het vertoonde gedrag en speelt geen 
rol bij de beoordeling. In de gespreksvoering neem je ver-
zwarende of verzachtende omstandigheden mee zonder het 
gedrag te bagatelliseren. In het gesprek hierover vindt de 
nuancering plaats. Bijvoorbeeld: De betrokkene(n) heeft/heb-
ben een gebrekkig inschattingsvermogen, de persoon ervaart 
een moeilijke periode. Je beoordeelt het gedrag daarom niet 
minder streng, maar het biedt wel aanknopingspunten voor 
het gesprek.

• Genderrollen, cultuur en religie zijn van invloed op waarden 
en normen ten opzichte van gedrag. In gesprekken is het 
belangrijk hier rekening mee te houden. Dit noemen we een 
gender-sensitieve en cultuur-sensitieve aanpak. In de beoorde-
ling worden deze verschillen niet gewogen. Het fundament bij 
de beoordeling zijn de grondrechten en datgene wat gang-
baar is in de Nederlandse samenleving en door wetgeving 
is bepaald. Kortom: Bij het beoordelen van het gedrag is de 
Nederlandse wetgeving leidend en bepalend voor de vaststel-
ling van de kleur. In de aanpak (het bespreekbaar maken) is 
een gender en cultuur-sensitieve benadering vereist.
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Hand-out 5   Aanwijzingen; toekennen 
van vier kleuren kaarten

Als hulpmiddel bij de uiteindelijke beoordeling van het gedrag gebruik je onderstaand schema. In dit schema staan 
aanwijzingen voor het bepalen van de ernst van het (grensoverschrijdende) gedrag. Je kijkt naar de aard, ernst, 
frequentie en de duur van het geweld en komt zo tot een beoordeling van het gedrag.

Criteria & Vlaggen Groen Geel Oranje Rood

Wederzijdse 
toestemming

Duidelijk toestemming Geen duidelijke 
toestemming

Geen toestemming Duidelijk geen 
toestemming

Vrijwilligheid Duidelijk vrijwillig Geen duidelijke 
vrijwilligheid

Geen vrijwilligheid Duidelijk geen 
vrijwilligheid

Gelijkwaardigheid Duidelijke 
gelijkwaardigheid

Geen duidelijke 
gelijkwaardigheid

Geen gelijkwaardigheid Duidelijk geen 
gelijkwaardigheid

Zelfbeschikking Duidelijke zelfbeschikking Geen duidelijke 
zelfbeschikking

Geen zelfbeschikking Duidelijk geen 
zelfbeschikking

Omgeving Duidelijk gepast Niet duidelijk gepast Niet gepast Duidelijk niet gepast

Zelfrespect Duidelijk respectvol Niet duidelijk respectvol Niet respectvol Duidelijk niet respectvol

Respect voor ander Duidelijk respectvol Niet duidelijk respectvol Niet respectvol Duidelijk niet respectvol

Er is sprake van gezond
gedrag

Er is sprake van licht grens-
overschrijdend gedrag

Er is sprake van ernstig 
grensoverschrijdend ge-
drag (fysiek, psychisch en/
of seksueel geweld). Maak 
gebruik van de meldcode.
Er kan sprake zijn van 
structurele onveilig-
heid. Soms is sprake van 
acute en/of structurele 
onveiligheid.

Er is sprake van zeer 
ernstig grensover- 
schrijdend gedrag (fysiek, 
psychisch en/of seksueel 
geweld). Melden bij Veilig 
Thuis is de norm.
Maak hiervoor gebruik van 
de meldcode.
Er is sprake van acute en/
of structurele onveiligheid.

Zoals hierboven bij de vier kleuren kaarten te zien, is grensoverschrijdend gedrag gradueel; het is een glijdende schaal.
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Hand-out 6   De zes leefgebieden;  
achtergrond RelatieWijzer

De RelatieWijzer is opgebouwd uit zes leefgebieden. De leefge-
bieden uit de RelatieWijzer zijn gebaseerd op de ‘Leefgebieden-
wijzer’, een instrument dat het sociaal domein veel hanteert:92

• Zingeving (overtuigingen en idealen)
• Wonen (eigendommen, gebruik van de woning, (huis)dieren, 

(huishoudelijke) werkzaamheden)
• Financiën (inkomsten, uitgaven en financiële 

verantwoordelijkheden)
• Onderlinge interactie en sociale relaties (onderlinge interac-

tie, interactie via internet en telefoon, interactie in bijzijn van 
anderen, contact met mensen buiten de relatie en het gezin, 
interactie over en in bijzijn van de kinderen)

• Lichamelijke en psychische gezondheid (lichamelijke integri-
teit, gezondheid en (mantel)zorg, alcohol en andere drugs, 
seksualiteit, zwangerschap)

• Werk en activiteiten (zelfontplooiing en maatschappelijke 
participatie) 

Onderzoek naar huwelijksconflicten in vijf verschillende culturen 
ondersteunt de keuze voor deze leefgebieden.93 Dillon en haar 
team stellen vast dat geld, seks, verdeling van taken, opvoe-
ding van de kinderen en gebrek aan onderlinge ‘vriendelijkheid’ 
voorspellers zijn voor huwelijksproblemen, ongeacht de cultu-
rele achtergrond van de onderzochte 2600 stellen. Deze univer-
sele bronnen van conflict zijn verwerkt in de RelatieWijzer. 

92 Dillon, et al., 2015.

93  Dillon, et al., 2015.

1. Zingeving 
Overtuigingen en idealen
Gedrag wordt beïnvloed door ongeschreven gedragsregels die 
voortkomen uit de overtuigingen van een cultuur, een gemeen-
schap of een gezin.94 In een gezonde relatie delen partners 
hun overtuigingen en idealen óf ze ondersteunen elkaar in het 
nastreven daarvan. Idealen of ambities kunnen in een relatie 
ook een bron van ergernis zijn. Iemand die obsessief bezig is 
met sportieve prestaties, met de kinderen, met verenigings-
werkzaamheden of met spirituele activiteiten kan onbedoeld 
voorbijgaan aan de behoeften van de partner. Dit kan grens-
overschrijdend zijn wanneer hierbij wederzijdse toestemming of 
zelfbeschikking van de ander in het gedrang komt. 

Overtuigingen van partners, denk hierbij aan overtuigingen over 
relaties, over mannelijkheid en vrouwelijkheid of over seksu-
aliteit, kunnen botsen. In het ergste geval kunnen ze leiden 
tot relationeel grensoverschrijdend gedrag. Het nastreven of 
naleven van overtuigingen en idealen van één partner kan 
invloed hebben op de relatie en leiden tot relationeel grens-
overschrijdend gedrag van één of beide partners. De mate van 
grensoverschrijding is afhankelijk van de wijze waarop uiting 
wordt gegeven aan overtuiging(en) of idealen. Eén van beide 
partners kan overtuigingen aanvoeren als rechtvaardiging voor 
grensoverschrijdend gedrag. Bijvoorbeeld als één van de part-
ners afreist naar oorlogsgebied om daar als strijder op te treden 
en de ander dwingt te volgen.

94  Schmid, 2011.
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Overtuigingen van één van de partners kunnen leiden tot grens-
overschrijdend gedrag wanneer iemand de ander bijvoorbeeld 
beperkt in het kiezen van een geloof of van idealen of in het 
vormgeven van spirituele behoeften. Hierbij kunnen zelfbeschik-
king, toestemming en vrijwilligheid in het geding zijn. Dat geldt 
ook voor het belachelijk maken van iemands geloof, iemands 
dromen of spirituele visie.

2. Wonen
Eigendommen
Alhoewel de wet helder aangeeft hoe mensen, ook in een 
relatie, met gezamenlijke en elkaars bezittingen dienen om te 
gaan, leidt dit in relaties geregeld tot problemen. In relaties met 
gezond relationeel gedrag gaan partners respectvol om met 
eigendommen; zij vragen toestemming voor het gebruik van 
elkaars bezittingen. Wanneer partners elkaars spullen gebruiken 
in de wetenschap dat de ander hier niet in zal toestemmen, 
wanneer zij eigendommen misbruiken of vernielen, is er sprake 
van grensoverschrijdend gedrag. Een ongelijke verdeling van be-
zittingen tussen partners kan leiden tot afgunst, machtsverschil 
of ongelijkwaardigheid in de relatie. 

Het opzettelijk vernielen van eigendommen met de bedoeling 
de ander te kwetsen of het gedrag van de ander te beïnvloe-
den, is grensoverschrijdend.

Onderzoek toont aan dat dertig procent van de stalkende ex-
partners eigendommen van de ander vernielt.95 

Uit een onderzoek naar onder andere aard, omvang en om-
standigheden van huiselijk geweld, blijkt dat van ongeveer 21 
procent van de (ruim zesduizend) mannelijke én vrouwelijke 

95  Shackelford & Hansen, 2014.

respondenten in de afgelopen vijf jaar iets is vernield of kapot-
gemaakt in de huiselijke sfeer.96 In deze resultaten is niet gedif-
ferentieerd naar de aard van de relatie met de pleger.

Gebruik van de woning 
Associaties met ‘huis’ en ‘thuis’ zijn voor mensen veelal verbon-
den aan huiselijkheid, veiligheid en geborgenheid. De fysieke 
omgeving van het huis kan echter ook beklemmend en onveilig 
zijn of zelfs de vrijheid ontnemen. Grensoverschrijdend gedrag 
met betrekking tot de woning omvat al het gedrag in en om de 
woning dat leidt tot (gevoelens van) onveiligheid bij één van de 
partners. 

Gevoelens van onveiligheid kunnen ontstaan wanneer één van 
de partners herhaaldelijk en zonder toestemming van de ander 
mensen toelaat in de woning of de woning gebruikt voor illega-
le praktijken. Eén van de partners kan de woning ook gebruiken 
om de ander buiten of juist ín te sluiten. In dat laatste geval kan 
het gaan om sociale isolatie of vrijheidsbeperking of -beroving. 

Ferwerda en Van Leiden beschrijven opsluiting als een uitings-
vorm van eer-gerelateerd geweld. Opsluiting van partners kan 
echter ook vanuit andere (strafbare) motieven plaatsvinden, 
bijvoorbeeld bij gedwongen prostitutie.97 Opsluiting kan ook het 
resultaat zijn van grensoverschrijdend gedrag van een ernstig 
overbelaste mantelzorger.98 Het zonder toestemming binnen-
treden van een woning door een elders wonende (ex-)partner is 
verboden bij wet.99 

96  Van Dijk, Van Veen & Cox, 2010.

97  Ferwerda & Van Leiden, 2005.

98  Plaisier & De Klerk, 2015.

99  Art. 12 lid 1 Gw. 
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(Huishoudelijke) werkzaamheden
Veel onderzoekers stellen vast dat het verrichten van (huishou-
delijke) werkzaamheden in relaties wereldwijd vaak een bron 
van ergernis en ruzie is.100 Dillon en collega’s wijzen erop dat 
bij dit thema nadrukkelijk aandacht moet zijn voor cultuurspe-
cificiteit en context. Als gevolg van geïnternaliseerde culturele 
waarden of vanuit pragmatische oogpunt kunnen taken in en 
om het huis weliswaar onevenredig, maar toch naar tevreden-
heid en met instemming van beide partners verdeeld zijn. 

Strenge (geïnternaliseerde) gendernormen kunnen er volgens 
Dillon en collega’s toe leiden dat vrouwen zich liever voegen naar 
de norm dan het risico te lopen dat ze familie- en relatieproces-
sen verstoren. In dit geval stemmen beide partners weliswaar in 
met de wijze waarop de taken verdeeld zijn en leidt de situatie 
niet tot conflicten, maar toch kunnen gelijkwaardigheid, zelf-
beschikking en vrijwilligheid van de partners in het geding zijn.101 

Grenzen worden wél overschreden wanneer één van de part-
ners de ander herhaaldelijk taken oplegt of de ander ervoor 
beloont zonder wederzijdse instemming met zo’n regeling. Het 
herhaaldelijk kritiek leveren op de verrichte werkzaamheden of 
wanneer de ander zich niet kan onttrekken aan een vorm van 
supervisie zijn voorbeelden van grensoverschrijdend gedrag. 

Huisdieren 
In veel huishoudens maken dieren deel uit van het leven. Part-
ners in gezonde relaties geven beiden toestemming voor de 
aanschaf van een (huis)dier en bespreken vooraf wie de zorg op 
zich neemt. Het aanschaffen van een dier zonder instemming 
van de partner is grensoverschrijdend omdat het een beslissing 

100  Onder meer: Driver, et al., 2012; Dillon, et al., 2015.

101  Dillon, et al., 2015.

is die beide partners aangaat. Wanneer een beslissing beide 
partners aangaat, dienen beide partners hiermee in te stemmen. 
Wanneer een partner een (huis)dier mishandelt, bedreigt of zorg 
onthoudt om invloed uit te oefenen op de partner of de partner 
emotioneel te raken, is dat grensoverschrijdend.102

Uit de literatuur komt naar voren dat van alle slachtoffers van 
partnergeweld ongeveer vijftig procent aangeeft dat hun part-
ner ook het huisdier mishandelt.103 Ook stalkende ex-partners 
dreigen met het mishandelen van dieren om gedrag van de 
ander te beïnvloeden.104

3. Financiën 
Inkomsten, uitgaven en financiële verantwoordelijkheden
Geld staat bovenaan als reden van onenigheid tussen part-
ners.105 De (ontoereikende) financiële situatie van partners 
wordt in de literatuur vaak aangewezen als risicofactor voor 
relationeel geweld. Ook als er voldoende financiën zijn, kan met 
name het beheren en uitgeven van geld leiden tot problemen in 
relaties. 

In de meeste relaties stellen partners hun inkomen of een deel 
daarvan beschikbaar voor de gezamenlijke vaste lasten. In 
gezonde relaties zijn partners het eens over de wijze waarop 
inkomsten worden gegenereerd en hoe het geld wordt uitge-
geven. Kenmerkend hierbij is onderlinge afstemming en een 
gedeeld verantwoordelijkheidsgevoel, ongeacht wie het geld 
verdient. 

102  Upadhya, 2013.

103  Hardeman, 2013.

104  Shackelford & Hansen, 2014.

105  Stanley, Markman & Whitton, 2002.
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Wanneer de ene partner om toestemming voor financiële 
transacties vraagt, moet de ander volledig op de hoogte zijn van 
datgene waar hij of zij toestemming voor geeft en overzien wat 
de eventuele consequenties van deze toestemming zijn. Degene 
aan wie toestemming gevraagd wordt, heeft ook het recht om 
te weigeren.

In situaties waarbij één partner bepaalt hoe het geld wordt be-
steed en bijvoorbeeld weekgeld beschikbaar stelt aan de ander, 
kan sprake zijn van een machtsdisbalans omdat vrijwilligheid, 
gelijkwaardigheid en zelfbeschikking onder druk staan. 

Na het beëindigen van een relatie kunnen problemen ontstaan 
doordat partners geen overeenstemming vinden over de verde-
ling van de financiële middelen. Partners kunnen het maken 
van financiële afspraken ondermijnen of vertragen, of financiële 
regelingen zodanig manipuleren dat dit ten nadele van de ander 
is. Dit kan leiden tot of het gevolg zijn van ongelijkwaardigheid. 

4. Onderlinge interactie en sociale relaties
Onderlinge interactie (in het bijzijn van anderen)
Uit onderzoek blijkt volgens Skerrett en Fergus duidelijk waar de 
schoen wringt in veel relaties: het zijn de dagelijkse relationele 
zaken zoals ruziemaken en het te weinig uiten van vooral posi-
tieve emoties die de relatie ondermijnen. Daar tegenover staan 
responsiviteit, affectie, humor, respect en betrokkenheid van 
‘happy couples’. Dat geldt voor het onderling samenzijn, maar 
ook voor de interactie in het bijzijn van anderen.106 

106  Skerrett & Fergus, 2015.

Responsieve partners reageren in het dagelijks leven op el-
kaars poging tot interactie. De respons is doorgaans positief of 
neutraal. Negatieve reacties of het negeren van de ander zijn 
kenmerkend voor stressvolle of grensoverschrijdende relaties. 
Driver en collega’s hebben kenmerken van interactie onderzocht 
en stellen vast dat kritiek op de persoon negativiteit in relaties 
versterkt.107 Minachting in een relatie is volgens Driver en col-
lega’s beschadigend voor de relatie en de individuele partner. 
Minachting uit zich – zoals we eerder noemden - in sarcasme, 
spotten of non-verbale minachting door bijvoorbeeld met de 
ogen te rollen. Kwaadspreken in een sociale context of roddelen 
over je partner kan ondermijnend werken in een relatie; respect 
en gelijkwaardigheid kunnen hierbij in het gedrang komen. Dat 
geldt ook voor beledigen, verlagen en persoonlijke aanvallen. 
Deze gedragingen kunnen diep ingrijpen in een relatie. Ook kan 
één van de partners de ander en het gezin dwingen te verhui-
zen uit angst dat huiselijk geweld wordt ontdekt en/of om straf-
bare feiten te verdoezelen. Verhuizen naar een oorlogsgebied 
om zich aan te sluiten bij een groepering die deelneemt aan een 
oorlog kan ook voorkomen. 

Onenigheid, meningsverschillen en conflicten maken deel uit 
van gezond én relationeel grensoverschrijdend gedrag; onenig-
heid is niet per definitie grensoverschrijdend. Des te belangrij-
ker is het om ‘gezonde’ conflicten te kunnen onderscheiden 
van grensoverschrijdende conflicten met behulp van de zeven 
criteria. 

107  Driver, et al., 2012.
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Interactie via social media
Relaties kunnen ontstaan dankzij sociale media, net zo vaak 
worden ze ook weer verbroken als gevolg van activiteiten op 
sociale media van een van de partners.108 In gezonde relaties 
stemmen beide partners in met de wijze waarop zij gebruikma-
ken van telefoon- en internetverkeer. Interactie via sociale media 
is, evenals andere interacties in een gezonde relatie, respectvol. 
Interactie tussen partners kan grensoverschrijdend zijn wan-
neer een van hen voortdurend berichten stuurt of belt met de 
bedoeling de ander te controleren. Dat geldt ook wanneer één 
van de partners zich bemoeit met de internet-activiteiten van 
de ander of wanneer één van de partners zonder toestemming 
van de ander gevoelige informatie deelt. Grensoverschrijdend is 
bijvoorbeeld het zonder toestemming plaatsen van naaktfoto’s 
met de bedoeling de ander te beschadigen. Wanneer hierbij 
expliciet seksuele afbeeldingen worden verspreid, valt dat onder 
de noemer wraakporno. Het Wetboek van Strafrecht stelt mis-
bruik van seksueel beeldmateriaal, zoals wraakporno, strafbaar. 
De wetgeving over wraakporno is op 1 januari 2020 in werking 
getreden. Ook stalkers maken misbruik van sociale media.

Contact met mensen buiten de relatie en het gezin
Contact met familie, vrienden en collega’s is voor partners in 
een gezonde relatie doorgaans vanzelfsprekend en verrijkend. 
Partners zijn vrij om contacten te onderhouden met mensen 
buiten het gezin of de relatie. Controlerend en isolerend gedrag 
van een van de partners is grensoverschrijdend. Dit loopt van 
incidentele jaloezie naar het controleren van het sociale verkeer 
van de partner tot het verbieden van contacten met mensen 
buiten de relatie of het gezin.109 

108  Mileham, 2007.

109  Shackelford & Hansen, 2014.

Gedrag van partners die elkaars vrienden of familie bekritise-
ren of belachelijk maken is niet respectvol, ook zelfbeschikking 
en wederzijdse toestemming kunnen in het geding zijn. Het 
resultaat van sterk controlerend en jaloers gedrag van een van 
de partners kan zich voordoen in de vorm van (dreigen met) ge-
weld tegen vrienden of familie van de partner of tegen (veron-
derstelde) rivalen.110 Geweld of dreigen met geweld om gedrag 
van de ander te beïnvloeden, is strafbaar.111

Interactie over de kinderen
De transitie naar het ouderschap en het ouderschap zelf zorgen 
voor een extra dimensie in partnerrelaties. Voor de meeste ou-
ders zijn kinderen een bron van plezier, voor sommige ouders is 
het opvoeden echter een bron van spanning en onzekerheid die 
kan leiden tot onderlinge ergernis of zelfs conflict. Zo daalde bij 
67 procent van een groep onderzochte vrouwen de tevreden-
heid met de relatie na de komst van de kinderen.112 In stabiele, 
veerkrachtige relaties waarin beide partners verantwoordelijk-
heid nemen voor de opvoeding van de kinderen, wordt onenig-
heid beslecht in het gemeenschappelijk belang of het belang 
van de kinderen. Wanneer één van de partners geen of structu-
reel onvoldoende verantwoordelijkheid neemt of in staat is om 
te nemen als ouder, of als de ouders hun onenigheid uitvechten 
in het bijzijn van de kinderen, is dit grensoverschrijdend. On-
enigheid over kinderen komt volgens Shackelford en Hansen 
veruit het meest voor wanneer nieuwe gezinsvormen ontstaan 
met niet-gezamenlijke kinderen.113

110  Shackelford & Hansen, 2014.

111  Art. 284 WvSr; Art. 300 WvSr.

112  Shapiro, Gottman & Carrère, 2000. 

113  Shackelford & Hansen, 2014.
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(Potentieel) schadelijk gedrag vindt plaats wanneer partners of 
ex-partners kinderen inzetten in hun conflicten. Voorbeelden 
hiervan zijn het kind te vervreemden van één van de ouders.114 
Vervreemding kan zich uiten in het fysiek weghouden van het 
kind, maar ook door de andere ouder in een kwaad daglicht te 
stellen. In deze situatie verliezen de partners het belang van de 
ander en van de kinderen uit het oog en staan zij continu in de 
vechtstand.115

5. Lichamelijke en geestelijke gezondheid
Lichamelijke integriteit 
Iedereen heeft het recht om zelf te bepalen wat er met zijn of 
haar lichaam gebeurt, ook binnen een partnerrelatie (onaan-
tastbaarheid van het lichaam).116 Een (ex-)partner dient respect-
vol om te gaan met het lichaam en de fysieke grenzen van de 
ander. Het onnodig toedienen van medicijnen of het onthouden 
van noodzakelijke zorg is ook een aantasting van de lichamelijke 
integriteit. 

De (lichamelijke) integriteit is in het geding bij stalking. Stalking 
is volgens het Wetboek van Strafrecht een misdrijf.117 Het wordt 
omschreven als: ‘Het wederrechtelijk, stelselmatig, opzettelijk 
inbreuk maken op een anders persoonlijke levenssfeer met het 
oogmerk de ander te dwingen iets te doen, iets niet te doen, 
iets te dulden of vrees aan te jagen.’ Stalkers kunnen bijzonder 
gewelddadig worden of grenzen overschrijden wanneer de ex-
partner een nieuwe intieme relatie aangaat.118

114 Spruijt, et al., 2002.

115 De Kinderombudsman, 2014.

116 Art. 11 Gw.

117 Art. 285b WvSr. 

118 Shackelford & Hansen, 2014.

Gezondheid
Wanneer een koppel zich geconfronteerd ziet met ongunstige 
of stressvolle omstandigheden, wordt een beroep gedaan op 
hun individuele en gezamenlijke veerkracht en coping. Skerrett 
en Fergus noemen dit respectievelijk ‘dyadische resilience’ en 
‘dyadische coping’. Veel onderzoek is gedaan naar de dyadi-
sche coping van koppels bij ernstige of chronische ziekten van 
een van beiden.119 Bij koppels die geconfronteerd worden met 
ziekte kan, naast andere factoren, gezond relationeel gedrag 
een beschermende invloed hebben op sociale of psychologische 
gevolgen van lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen. 
De consequenties van de ziekte van een partner vraagt aanpas-
sing van beiden; het vraagt mentale en soms fysieke en logistie-
ke aanpassingen.120 De niet-zieke partner komt bovendien in de 
rol van de steunende, eerste verzorger, waardoor verhoudingen 
in een relatie kunnen veranderen. Alhoewel het managen van 
de situatie en de ‘coping’ bij ziekte een gedeelde verantwoor-
delijkheid is en investering van beide partners vraagt, verandert 
volgens Skerrett en Fergus het gebruik van ‘wij-taal’ wanneer 
stellen geconfronteerd worden met gezondheidsproblemen.121 
Tijdens gezondheid gerelateerde conflicten gebruikt de patiënt 
meer het ‘ik-standpunt’, het is meer verdedigend, ego-gecon-
centreerd en gericht op het op afstand houden van de niet-
zieke partner (‘Het is mijn lichaam, ik bepaal welke medicijnen 
ik slik. Niet jij!’). 

Ook in discussies over gedrag dat leidt tot ernstige gezond-
heidsrisico’s zien onderzoekers dit terug (bijvoorbeeld roken 
ondanks longziekten). Terugtrekken, op afstand houden van 

119 Skerrett & Fergus, 2015.

120  Dit geldt ook voor situaties waarbij ouders worden geconfronteerd met de ziekte 

van een kind: ook dit kan de relatie tussen partners onder druk zetten. In deze 

handleiding beperken we ons tot een zieke partner.

121 Skerrett & Fergus, 2015.
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partners en eisend gedrag zijn in deze omstandigheden niet 
per definitie grensoverschrijdend. Dit gedrag kan deel uitmaken 
van een gezond coping proces wanneer dat past in de context 
en zelfrespect, zelfbeschikking, gelijkwaardigheid, wederzijdse 
toestemming en vrijwilligheid niet in het geding zijn.

Aandacht voor grensoverschrijdend gedrag in relatie tot licha-
melijke of geestelijke gezondheidsproblemen is van belang, 
vooral wanneer de gezondheidsproblemen één van de partners 
in een kwetsbare positie brengen. Jasinski en Dietz onderzoeken 
fysiek geweld en stalking onder volwassenen van middelbare 
leeftijd (55+). Opvallend aan de cijfers van Jasinski en Dietz is 
dat een derde van de onderzochte slachtoffers van huiselijk 
geweld een beperking of chronische ziekte had waardoor zij 
beperkt waren in het dagelijks functioneren.122 

Wanneer er geen afstemming is tussen partners of wanneer zij 
geen verantwoording aan elkaar afleggen over gezondheidspro-
blemen die beiden aangaan, dan kan de lichamelijke integriteit 
of gezondheid in het geding zijn of komen. Als één van beide 
partners de ander bijvoorbeeld niet op de hoogte brengt van 
een soa, stelt hij of zij de andere partner bloot aan mogelijke 
besmetting. Het niet afstemmen en geen verantwoording afleg-
gen aan elkaar kan fysieke en/of psychische dan wel emotionele 
schade berokkenen aan de ander (zelfrespect). Dat kan het 
gevolg zijn van het handelen (risicovolle sporten of risicovol 
seksueel gedrag) van één van beiden of juist het nalaten van 
handelen (geen medische hulp zoeken terwijl de gezondheids-
problemen zwaar rusten op de relatie). Opzettelijke benadeling 
van iemands gezondheid is bovendien strafbaar.123

122  Jasinski & Dietz, 2004.

123  Art. 300 WvSr..

Wanneer één van de partners hulpbehoevend wordt en daar-
mee (deels) afhankelijk van zorg van de ander, kunnen de 
onderlinge verhoudingen veranderen. Partners die altijd op voet 
van gelijkheid hebben geleefd, kunnen door de zorgvraag te 
maken krijgen met ongelijkwaardigheid in hun relatie. Beide 
partners moeten leren accepteren dat bepaalde aspecten in de 
relatie veranderen. Deze verschuiving in de onderlinge verhou-
dingen kan voor beide partners stress met zich meebrengen.124 
Volgens Storm en Scherpenzeel kan goede zorg ontsporen: 
‘Partners in een gezonde relatie bieden elkaar, zo nodig, ‘goede 
zorg’. Door overbelasting, onmacht, onwetendheid, onkunde 
en/of compassiemoeheid kunnen zorgende partners echter ook 
(onbedoeld) over grenzen gaan, inadequate zorg leveren, ver-
waarlozen of op een andere manier schade toebrengen. Goede 
zorg kan sluipenderwijs omslaan in zwaar grensoverschrijdend 
gedrag, dat zich kan uiten in verwaarlozing, verkeerde behan-
deling of zelfs mishandeling.’125 

Ook de verzorgde partner kan grenzen van de ander overschrij-
den door zich bijvoorbeeld claimend of onnodig hulpeloos te 
gedragen. Wanneer er een onnodig zwaar beroep op de man-
telzorger wordt gedaan, kan dit leiden tot psychische of fysieke 
overbelasting. 

Alcohol en drugs 
Het gebruik van alcohol en drugs gaat vaak samen met proble-
men in relaties. Alcoholgebruik verhoogt het risico op agressief 
gedrag en dit verhoogt het risico op partnergeweld.126 
In de RelatieWijzer gaan we uit van het gebruik van alcohol en 
drugs als onderdeel van de relationele leefstijl. Conflicten tussen 
partners over óf, waar en wanneer alcohol en/of drugs worden 

124  Jansen & Morée, 2003.

125  Storm & Scherpenzeel, 2013.

126  Capaldi, Knoble, Shortt & Kim, 2012.
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gebruikt, zijn niet ongewoon.127 Grenzen worden overschreden 
wanneer één van de partners middelen gebruikt om conflicten 
te voorkomen. Wanneer één van de partners de ander dwingt 
alcohol en/of drugs te gebruiken, zoals Bennett en Bland be-
schrijven, dan is er geen sprake van vrijwilligheid of zelfbeschik-
king.128 Bovendien is dit gedrag strafbaar.129 Stith en collega’s 
stellen vast dat illegaal drugsgebruik een sterke voorspeller is 
van partnergeweld.130

Seksualiteit 
Skerrett en Fergus noemen als leidend principe voor gezonde  
seksualiteit in relaties dat beide partners realistische verwachtingen 
hebben van seksualiteit en het seksueel functioneren van 
mannen en vrouwen. Essentiële componenten in een gezonde 
seksuele relatie zijn:
• Het vermogen om open over seksualiteit te praten
• Begrip voor de invloed van levenservaring, omgeving en  

cultuur op de seksuele identiteit, de opvattingen en het  
gedrag van de partner

• Basiskennis en acceptatie van (realistische) anatomie en  
seksueel functioneren van mannen en vrouwen

• Elkaars lichaam en grenzen kennen en er respect voor 
hebben131

De afbakening van het begrip seksueel geweld binnen het gro-
tere geheel van seksuele grensoverschrijding is niet altijd een-
duidig aan te geven. Van Berlo en Van Beek zeggen hierover: 
‘Aangeraakt worden tegen je wil en gradaties daarin, over-
gehaald worden om seks te hebben en een rotgevoel en spijt 

127  Bennett & Bland, 2008.

128  Bennett & Bland, 2008.

129  Art. 252 WvSr.

130  Stith, Smith, Penn, Ward, & Tritt, 2004.

131  Skerrett & Fergus, 2015.

achteraf, het is soms lastig om te bepalen wanneer het om sek-
sueel geweld gaat. De manier waarop een pleger zijn wil oplegt, 
zegt ook iets over de gradatie van de ernst van de grensover-
schrijding. Gebruik maken van chantage of geweld zijn daarbij 
aantoonbaar ernstige vormen, maar vaak gaan plegers subtieler 
te werk.’132 Om de mate van grensoverschrijding te bepalen, is 
het belangrijk om de criteria van relationeel grensoverschrijdend 
gedrag te hanteren. 

Zwangerschap 
Alhoewel een zwangerschap in de meeste relaties voor beide 
partners gewenst en gepland is, kan deze periode voor veel 
aanstaande ouders vanuit relationeel oogpunt veeleisend zijn. 
Het vraagt commitment en aanpassingsvermogen.133 De World 
Health Organization vraagt aandacht voor zwangerschap in 
relatie tot grensoverschrijdend gedrag in relaties; veel zwangere 
vrouwen worden, wereldwijd, slachtoffer van geweld rondom 
het moment van conceptie of tijdens de zwangerschap. Ge-
weld begint vaak tijdens de zwangerschap of verergert in deze 
periode.134 Tijdens de zwangerschap gebruikt een pleger vaak 
andere vormen van fysiek geweld zoals slaan in de buik of in de 
genitaliën. Geweld tijdens de zwangerschap kan ernstige ge-
volgen hebben voor de gezondheid van de moeder en voor het 
ongeboren kind. Plegers kunnen overgaan tot geweld omdat 
ze jaloers zijn op het ongeboren kind of omdat ze een afkeer 
voelen van het ongeboren kind. Dit laatste is vaak het geval als 
het gaat om een ongewenste zwangerschap. 

132  Van Berlo & Van Beek, 2015.

133  World Health Organization, 2013.

134  James, Brody & Hamilton, 2013.
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In sommige gevallen neemt het geweld tijdens de zwanger-
schap juist af doordat de pleger geen schade wil toebrengen 
aan het ongeboren kind. Sommige vrouwen proberen daarom 
zwanger te raken om het geweld in ieder geval tijdelijk te 
beëindigen.135 

6. Werk en activiteiten
Zelfontplooiing en maatschappelijke participatie
Maatschappelijke participatie staat voor meedoen aan het  
maatschappelijke leven; het staat hoog op de sociale beleids- 
agenda’s. Naast of na het verrichten van betaald werk zijn ook 
andere vormen van maatschappelijke participatie van grote 
waarde voor individu en samenleving.136 

Belangrijk aspect van meedoen is het beschikken over kennis 
en vaardigheden. Beleidsspeerpunt is daarom ook het leren in 
alle levensfasen. Het steunen en stimuleren van de participatie 
en zelfontplooiing van de partner is gezond relationeel gedrag. 
Wanneer een partner de ander hindert in de vrije keuze voor 
hobby, werk of studie, of wanneer een partner de ander isoleert 
of weerhoudt zich te ontwikkelen met het doel de ander on-
wetend of onmachtig te houden of te maken, is er sprake van 
grensoverschrijdend gedrag.

135  Saltzman, Johnson, Gilbert & Goodwin, 2003.

136  Landelijk Platform Bestrijding Ouderenmishandeling, 2009.
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Hand-out 7   RelatieWijzer, voorbeelden 
van gedrag op zes  
leefgebieden 

Zes levensgebieden
Deze RelatieWijzer is opgebouwd uit zes levensgebieden137:
• Zingeving
• Wonen
• Financiën
• Onderlinge interactie en sociale relaties 
• Lichamelijke en psychische gezondheid 
• Werk en activiteiten

137 De domeinen met de criteria zijn afgeleid van de leefgebiedenwijzer (Van Leeuwen-

Dekker, P., 2013). 

Hulpmiddel bij signaleren is de RelatieWijzer: hier vind 
je per leefgebied veel voorbeelden van gezond- en 
grensoverschrijdend gedrag. De RelatieWijzer vermeldt of het 
gedrag acceptabel is (groene kaart), licht grensoverschrijdend 
(gele kaart), ernstig grensoverschrijdend (oranje kaart) of zeer 
ernstig grensoverschrijdend (rode kaart). De RelatieWijzer helpt 
je bij het signaleren. 
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RELATIEWIJZER

Subdomein Groen 
Gezond gedrag

Geel 
Licht grens- 
overschrijdend gedrag

Oranje 
Ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Rood 
Zeer ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

• Partners kennen en respec-
teren elkaars dromen en 
(levens) overtuigingen. 

• Partners bieden elkaar over 
en weer ruimte om eigen 
keuzes te maken en zelf te 
handelen.

• Partners spreken zich allebei 
uit over hun behoeften en 
wensen. 

• Partners steunen elkaar 
bij het nastreven van hun 
idealen. 

• Een van de partners uit zich 
incidenteel respectloos over 
de (levens)overtuiging of de 
idealen van de ander.

• Een van de partners gaat 
met het belijden van de 
(levens)-overtuigingen 
incidenteel voorbij aan de 
behoeften van de ander. 

• Het nastreven van persoon-
lijke idealen leidt incidenteel 
tot problemen in de relatie.

• Een van de partners uit zich 
herhaaldelijk respectloos 
over de (levens)overtuiging 
of de idealen van de ander.

• Een van de partners bestrijdt 
het recht van de ander een 
eigen (levens)overtuiging te 
kiezen en te belijden.

• Het nastreven van persoonlij-
ke idealen leidt herhaaldelijk 
tot conflicten en problemen 
in de relatie. 

• Een van de partners dwingt 
de ander tot een (levens)
overtuiging en het belijden 
daarvan.

• Een van de partners verbiedt 
de ander een eigen (levens)
overtuiging te kiezen en te 
belijden.

• Een van de partners gebruikt 
de (levens)- overtuiging als 
rechtvaardiging van onder-
drukking van en geweld 
tegen de ander.

Eigendommen • Partners zijn het beiden eens 
over het gebruik van de (ge-
zamenlijke) eigendommen. 

• Partners gaan respectvol met 
gezamenlijke en  
elkaars eigendommen om.

• Een van de partners maakt 
incidenteel gezamenlijke ei-
gendommen kapot, zoals het 
kapot gooien van een bord.

• Een van de partners gebruikt 
eigendommen van de ander 
zonder wederzijdse toestem-
ming te vragen. 

• Een van de partners verleidt 
de ander om eigendommen 
af te staan. 

• Een van de partners maakt 
herhaaldelijk gezamenlijke 
eigendommen kapot, zoals 
een gat in de deur schoppen.

• Een van de partners verkoopt 
eigendommen van de ander 
zonder diens toestemming. 

• Een van de partners vernielt 
gezamenlijke eigendommen 
en veroorzaakt ernstige inci-
denten, zoals brandstichting 
of vernieling aan een auto. 

• Een van de partners dreigt 
met ernstige incidenten, 
zoals brandstichting of het 
vernielen van een auto. 

• Een van de partners vernielt 
eigendommen die voor 
de ander van emotionele 
waarde zijn.
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Subdomein Groen 
Gezond gedrag

Geel 
Licht grens- 
overschrijdend gedrag

Oranje 
Ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Rood 
Zeer ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Toegang tot en 
gebruik van de 
woning

• Partners stemmen beiden in 
met afspraken over het ge-
bruik van de (gezamenlijke) 
woning. Zij hebben beiden 
onbeperkt toegang tot die 
woning en zij bepalen samen 
welke andere mensen wan-
neer toegang hebben.

• Niet-samenwonende part-
ners stemmen beiden in met 
afspraken over het gebruik 
van ieders woning. 

• Een van de partners weigert 
de ander incidenteel toegang 
tot de gezamenlijke woning.

• Een van de partners laat in-
cidenteel anderen, tegen de 
wens van de partner, toe tot 
de gezamenlijke woning toe.

• Een van de niet-samenwo-
nende partners meldt zich 
incidenteel ongewenst bij de 
woning van de ander. Hierbij 
is sprake van overreding 
en het niet nakomen van 
afspraken

• Een van de partners maakt 
incidenteel misbruik van 
de gezamenlijke woning 
voor bijvoorbeeld illegale 
activiteiten.

• Een van de partners is her-
haaldelijk afhankelijk van de 
ander om de gezamenlijke 
woning te kunnen betreden 
of verlaten.

• Een van de partners laat 
herhaaldelijk ongewenst 
anderen toe tot de gezamen-
lijke woning. 

• Een van de niet-samenwo-
nende partners meldt zich 
herhaaldelijk ongewenst bij 
de woning van de ander. 
Hierbij is sprake van dreiging.

• Een van de partners maakt 
herhaaldelijk misbruik van 
de gezamenlijke woning 
voor bijvoorbeeld illegale 
activiteiten

• Een van de partners is struc-
tureel afhankelijk van de an-
der om de woning te kunnen 
betreden of verlaten. Denk 
hierbij ook aan opsluiting. 

• Een van de partners laat on-
gewenst structureel toe tot 
de gezamenlijke woning. 

• Een van de niet-samenwo-
nende partners meldt zich 
structureel en ongewenst 
bij de woning van de ander, 
hierbij is sprake van dwang 
of dreiging.

• Een van de partners maakt 
structureel misbruik van 
de gezamenlijke woning 
voor bijvoorbeeld illegale 
activiteiten

Huisdieren • Partners zijn het beiden eens 
over de aanschaf van en de 
zorg voor eventuele (huis)
dieren. 

• (Huis)dieren worden goed 
verzorgd.

• Een van de partners schaft 
incidenteel en tegen de 
wens van de ander (huis)
dieren aan.

• Een van de partners gebruikt 
incidenteel geweld tegen 
(huis)dieren. Zorg en verant-
woordelijkheid voor (huis)
dieren leidt incidenteel tot 
problemen in de relatie.

• Een van de partners schaft 
herhaaldelijk tegen de wens 
van de ander (huis)dieren 
aan.

• Een van de partners gebruikt 
herhaaldelijk geweld tegen 
(huis)dieren met de bedoe-
ling de ander te kwetsen of 
het gedrag van de ander te 
beïnvloeden.

• Een van de partners dreigt 
eenmalig het (huis)dier iets 
aan te doen.

• Een van de partners schaft 
structureel en tegen de wens 
van de ander (huis)dieren 
aan.

• Een van de partners gebruikt 
structureel geweld tegen 
(huis)dieren met de bedoe-
ling de ander te kwetsen of 
het gedrag van de ander te 
beïnvloeden.

• Een van de partners dreigt 
herhaaldelijk het (huis)dier 
iets aan te doen. 
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1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Subdomein Groen 
Gezond gedrag

Geel 
Licht grens- 
overschrijdend gedrag

Oranje 
Ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Rood 
Zeer ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

(Huishoudelijke) 
werkzaamheden

• Partners zijn het beiden eens 
over de verdeling en het be-
oogde effect van (huishou-
delijke) werkzaamheden.

• Een van de partners verricht, 
zonder dat beiden het erover 
eens zijn, incidenteel in 
vergelijking met de ander 
onevenredig veel (huishou-
delijke) werkzaamheden. 

• Een van de partners verricht, 
zonder dat hier afspraken 
over zijn, (huishoudelijke) 
werkzaamheden om conflic-
ten te voorkomen. 

• Een van de partners verricht 
herhaaldelijk onevenredig 
veel (huishoudelijke) werk-
zaamheden zonder het hier 
mee eens te zijn. 

• Een van de partners chan-
teert de ander tot (huishou-
delijke) werkzaamheden.

• Een van de partners dwingt 
de ander, door gebruik van 
dreiging of geweld, tot (huis-
houdelijke) werkzaamheden.

• Een van de partners dwingt 
de ander met fysiek ge-
weld tot (huishoudelijke) 
werkzaamheden. 

• Partners zijn het beiden 
eens over de wijze waarop 
gezamenlijk financiële mid-
delen worden gegenereerd, 
verdeeld en uitgegeven. 

• Beide partners hebben regie 
over het aangaan van finan-
ciële verplichtingen. 

• Partners begrijpen in gelijke 
mate wat de gevolgen van fi-
nanciële keuzes kunnen zijn.

• Een van de partners bepaalt 
incidenteel, zonder overleg, 
hoe het gezamenlijke geld 
wordt uitgegeven. 

• Een van de partners gebruikt 
het gezamenlijke geld inci-
denteel voor eigen gewin.

• Een van de partners maakt 
eenmalig schulden op naam 
van de ander. 

• Een van de partners verricht 
betalingen of gaat financiële 
verplichtingen aan in ruil 
voor een beloning of aan-
dacht van de ander.

• Een van de partners onder-
mijnt of vertraagt het maken 
van financiële afspraken.

• Een van de partners heeft 
geen zicht op en geen 
toegang tot de gezamenlijke 
financiën.

• Een van de partners moet 
herhaaldelijk om geld 
vragen. 

• Een van de partners maakt 
herhaaldelijk schulden op 
naam van de ander. 

• Een van de partners 
verzwijgt het bestaan van 
schulden op gezamenlijke 
naam.

• Een van de partners mani-
puleert financiële regelingen 
voor eigen gewin.

• Een van de partners dwingt 
de ander, door gebruik van 
dreiging of geweld, het 
eigen inkomen af te staan.

• Een van de partners moet 
structureel om geld vragen. 

• Een van de partners dwingt 
de ander, door gebruik van 
dreiging of geweld, tot 
het aangaan van financiële 
verplichtingen.

• Een van de partners laat de 
ander opzettelijk iets teke-
nen zonder dat deze weet 
wat er getekend wordt.
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1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Subdomein Groen 
Gezond gedrag

Geel 
Licht grens- 
overschrijdend gedrag

Oranje 
Ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Rood 
Zeer ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Onderlinge 
interactie 

• De dagelijkse onderlinge 
verbale en non-verbale inter-
actie is vriendelijk, steunend 
en respectvol.

• Partners geven en nemen 
de ruimte om een (andere) 
mening te geven. 

• Partners staan open voor de 
argumenten en ideeën van 
de ander en zijn bereid de 
eigen mening, wensen en/of 
ideeën hierop bij te stellen.

• Bij onenigheid nemen beide 
partners de verantwoorde-
lijkheid om tot een oplossing 
te komen.

• Een van de partners uit 
incidenteel kritiek en maakt 
negatieve, spottende opmer-
kingen over de ander. 

• Er is incidenteel sprake van 
schelden, sarcastische op-
merkingen of (non-)verbale 
minachting.

• Een van de partners weigert 
bij onenigheid contact of 
ondermijnt de communicatie 
of een herstelpoging van de 
ander, waardoor de onenig-
heid onnodig escaleert of 
voortduurt.

• Een van de partners staat 
incidenteel niet open voor de 
argumenten en ideeën van 
de ander en is niet bereid 
de eigen mening, wensen of 
ideeën hierop bij te stellen.

• Een van de partners wil 
incidenteel verhuizen ‘om 
schoon schip te maken’. 

• Er is herhaaldelijk sprake van 
vernederen, schelden, opzet-
telijk negeren, minachting of 
van (non-) verbale bood-
schappen die de ander als 
kwetsend of beangstigend 
ervaart. 

• Een van de partners staat 
herhaaldelijk niet open voor 
de argumenten en ideeën 
van de ander en is niet 
bereid de eigen mening, 
wensen en/of ideeën hierop 
bij te stellen.

• Een van de partners voelt 
zich herhaaldelijk niet vrij 
om een (andere) mening te 
geven. 

• Een van de partners beïn-
vloedt het gedrag van de 
ander door (fysieke) dreiging 
of manipulatie.

• Een van de partners dreigt 
herhaaldelijk met verhuizen 
‘om schoon schip te maken’. 

• Een van de partners verlaagt 
of vernedert de ander her-
haaldelijk, in de wetenschap 
dat dit leidt tot emotionele 
of psychische schade bij de 
ander (denk hierbij ook aan 
racisme, seksisme, pesten of 
uitschelden).

• Een van de partners verbiedt 
de ander om een (andere) 
mening te geven. 

• Een van de partners dwingt 
het gezin te verhuizen uit 
angst dat strafbare feiten, 
waaronder geweld, ontdekt 
worden.

• Een van de partners dwingt 
de ander / het gezin te ver-
huizen naar een oorlogsge-
bied of zich aan te sluiten bij 
een groepering die deel-
neemt aan de strijd in een 
oorlogsgebied
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1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Subdomein Groen 
Gezond gedrag

Geel 
Licht grens- 
overschrijdend gedrag

Oranje 
Ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Rood 
Zeer ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Interactie via 
internet en 
telefoon 

• Partners gebruiken telefoon, 
mail en (openbare) sociale 
media om elkaar te infor-
meren en te steunen, of om 
positieve gevoelens over de 
ander uit te drukken. 

• Partners zijn het beiden eens 
over de frequentie, de aard 
en de openbaarheid van de 
communicatie. 

• Een van de partners legt in-
cidenteel ongewenst contact 
via mail, sociale media of 
telefoon. 

• Een van de partners 
verschaft zich incidenteel 
zonder toestemming toe-
gang tot digitale bronnen en 
documenten van de ander 
(denk aan mail, sociale me-
dia, tekstberichten).

• Een van de partners legt her-
haaldelijk ongewenst contact 
via mail, sociale media of 
telefoon. 

• Een van de partners stuurt of 
plaatst incidenteel een ver-
nederend, kwetsend of be-
angstigend bericht via mail, 
sociale media of telefoon, in 
de wetenschap dat dit leidt 
tot emotionele of psychische 
schade bij de ander. 

• Een van de partners ver-
schaft zich herhaaldelijk 
zonder toestemming toe-
gang tot digitale bronnen en 
documenten van de ander.

• Een van de partners stuurt 
of plaatst herhaaldelijk 
vernederende, kwetsende 
of beangstigende berichten 
via mail, sociale media of 
telefoon, in de wetenschap 
dat dit leidt tot emotionele 
of psychische schade bij de 
ander. 

• Een van de partners deelt 
via sociale media schadelijke 
teksten of foto’s, in de we-
tenschap dat dit kan leiden 
tot emotionele, psychische 
of financiële schade bij de 
ander, of dreigt dit te doen.

• Een van de partners deelt – 
incidenteel óf herhaaldelijk 
- via mail, sociale media of 
telefoon, zonder toestem-
ming van de ander, seksueel 
expliciete privébeelden. 

Interactie in bij-
zijn van anderen

• Beide partners spreken, 
in het bijzijn van anderen, 
positief en respectvol over 
de ander.

• Partners nemen het zo nodig 
voor elkaar op.

• De onderlinge interactie past 
in de context van de situatie 
en de omgeving.

• Een van de partners roddelt 
en klaagt incidenteel over de 
ander waar mensen bij zijn.

• De onderlinge interactie 
is ongemakkelijk in de 
context van de situatie en de 
omgeving.

• Een van de partners maakt 
in het bijzijn van anderen 
herhaaldelijk negatieve, 
beledigende opmerkingen 
over de ander.

• De onderlinge interactie is 
ongepast en aanstootgevend 
in de context van de situatie 
en de omgeving. 

• Een van de partners stelt de 
ander incidenteel opzettelijk 
in een kwaad daglicht.

• Een van de partners stelt de 
ander herhaaldelijk opzette-
lijk in een kwaad daglicht.

• Een van de partners is her-
haaldelijk verbaal agressief 
naar de ander in het bijzijn 
van anderen.
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4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
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7.  Theoretisch kader: Het 
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Subdomein Groen 
Gezond gedrag

Geel 
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overschrijdend gedrag

Rood 
Zeer ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Contact met 
mensen buiten 
de relatie en het 
gezin

• Beide partners geven elkaar 
ruimte om (steunende) con-
tacten te onderhouden met 
mensen buiten de relatie of 
het gezin. 

• Partners gaan respectvol 
om met elkaars vrienden en 
familie.

• Een van de partners maakt 
vrienden of familieleden 
van de ander incidenteel 
belachelijk. 

• Een van de partners uit 
zich incidenteel jaloers en 
achterdochtig.

• Een van de partners contro-
leert incidenteel de sociale 
omgang van de ander. 

• Een van de partners verbiedt 
de ander incidenteel om 
contact te hebben met 
mensen buiten de relatie of 
het gezin.

• Een van de partners moet de 
ander toestemming vragen 
voor contacten met mensen 
buiten de relatie of het 
gezin. 

• Een van de partners contro-
leert herhaaldelijk de sociale 
omgang van de ander of 
verbiedt de ander herhaal-
delijk met anderen over de 
relatie te praten. 

• Een van de partners verbiedt 
de ander herhaaldelijk om 
contact te hebben met 
mensen buiten de relatie of 
het gezin.

• Een van de partners verbiedt 
de ander herhaaldelijk, door 
gebruik van dreiging of 
geweld, contact te hebben 
met mensen buiten de relatie 
of het gezin.

• Een van de partners isoleert 
de ander zodat er geen 
contacten mogelijk zijn.

• Een van de partners bedreigt 
of mishandelt vrienden of 
familieleden van de ander 
met de bedoeling de ander 
te kwetsen of het gedrag te 
beïnvloeden.

Interactie over 
en in bijzijn van 
de kinderen

• Partners overleggen met 
elkaar en staan open voor de 
argumenten en ideeën van 
de ander en zijn bereid de 
eigen mening, wensen en of 
ideeën hierop bij te stellen.

• Partners zijn het beiden eens 
over de opvoeding van en 
de zorg voor de eventuele 
kinderen (ook die uit een 
eerdere relatie). 

• Partners spreken in het bijzijn 
van de kinderen respectvol 
over elkaar.

• Partners maken incidenteel 
ruzie waar de kinderen bij 
zijn.

• Een van de partners dreigt 
incidenteel de kinderen bij 
de ander weg te houden.

• Een van de partners plaatst 
de ander bij of via de kinde-
ren incidenteel in een kwaad 
daglicht.

• Partners maken herhaaldelijk 
ruzie waar de kinderen bij 
zijn.

•  Een van de partners dreigt 
herhaaldelijk de kinderen bij 
de ander weg te houden.

• Een van de partners plaatst 
de ander bij of via de kin-
deren herhaaldelijk in een 
kwaad daglicht.

• Een van de partners dwingt 
de ander het ouderschap 
van een voor hem of haar 
niet-biologisch kind op zich 
te nemen.

• Een van de partners gebruikt 
structureel lichamelijk of 
geestelijk geweld tegen de 
ander in het bijzijn van de 
kinderen. 

• Een van de partners houdt, 
door dreiging en geweld, de 
kinderen opzettelijk en on-
danks gemaakte afspraken, 
weg bij de andere ouder 
(waaronder ontvoering).
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1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Subdomein Groen 
Gezond gedrag

Geel 
Licht grens- 
overschrijdend gedrag

Oranje 
Ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Rood 
Zeer ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Lichamelijke 
integriteit

• Partners gaan respectvol 
om met elkaars lichamelijke 
grenzen en geven eigen 
grenzen aan.

• Partners houden rekening 
met de behoefte aan privacy 
van de ander en oefenen 
hier geen controle op uit. 

• Beide partners nemen de 
verantwoordelijkheid voor 
het eigen gedrag 

• Beide partners nemen de 
verantwoordelijkheid voor 
eigen gevoelens zoals onbe-
hagen, angst, depressie. En 
delen dit met de ander 

• Een van de partners houdt 
incidenteel geen rekening 
met lichamelijke grenzen van 
de ander. 

• Een van de partners geeft de 
eigen grenzen niet aan bij de 
ander om de ander niet te 
kwetsen.

• Een van de partners contro-
leert incidenteel het doen en 
laten van de ander 

• Een van de partners legt de 
verantwoordelijkheid van het 
eigen lichamelijk, grensover-
schrijdend gedrag inciden-
teel buiten zichzelf, zoals 
de ander de schuld geven 
van de ruzie omdat er slecht 
gekookt is

• Een van de partners legt 
incidenteel de verantwoorde-
lijkheid voor eigen gevoelens 
zoals onbehagen, angst, 
depressie, bij de ander. 

• Een van de partners over-
schrijdt herhaaldelijk de 
lichamelijke grenzen van de 
ander, zoals een klap in het 
gezicht of het gooien met 
een voorwerp.

• Een van de partners contro-
leert herhaaldelijk het doen 
en laten van de ander. 

• Een van de partners legt de 
verantwoordelijkheid van het 
eigen lichamelijk, grensover-
schrijdend gedrag herhaalde-
lijk buiten zichzelf, zoals de 
ander de schuld geven van 
het eigen alcoholmisbruik.

• Een van de partners legt her-
haaldelijk de verantwoorde-
lijkheid voor eigen gevoelens 
zoals onbehagen, angst, 
depressie, bij de ander. Dit 
kan leiden tot het uitspreken 
van gedachten om de andere 
gezinsleden iets aan te doen. 

• Een van de partners 
overschrijdt structureel de 
lichamelijke grenzen van de 
ander. 

• Een van de partners gebruikt 
lichamelijk geweld om de het 
doen en laten van de ander 
te controleren. 

• Een van de partners legt de 
verantwoordelijkheid van 
het lichamelijk en geestelijk 
gedrag ten opzichte van de 
ander structureel bij de an-
der neer, zoals de ander de 
schuld geven van het gebruik 
van fysiek geweld. 

• Een van de partners legt 
structureel de verantwoorde-
lijkheid voor eigen gevoelens 
zoals onbehagen, angst, 
depressie, bij de ander. Dit 
kan leiden tot dreigen of het 
daadwerkelijk uitvoeren van 
het doden van gezinsleden 
(familiedrama).
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1.  Inleiding 
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3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Subdomein Groen 
Gezond gedrag

Geel 
Licht grens- 
overschrijdend gedrag

Oranje 
Ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Rood 
Zeer ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Gezondheid en 
(mantel) zorg

• De partners voelen zich 
verantwoordelijk voor het 
lichamelijk en geestelijk 
welzijn van zichzelf en van 
de ander. 

• Beide partners krijgen de 
ruimte om zich aan te passen 
aan eventuele gezondheids-
problemen en de consequen-
ties daarvan. 

• Eventuele gezondheidspro-
blemen en onderlinge zorg-
taken zijn onderwerp van 
gesprek, er wordt zo nodig 
professionele hulp gezocht.

• Beide partners on-
dersteunen elkaar bij 
gezondheidsproblemen.

• Beide partners dragen bij 
aan elkaars gezondheid, zo-
als het bewaken van gezond 
eet- en leefpatroon

• Het doen of laten van 
een van de partners levert 
incidenteel risico’s op voor 
de lichamelijke of geestelijke 
gezondheid van een van 
beiden. 

• Een van de partners 
bagatelliseert gezondheids-
problemen van zichzelf of 
de ander, ondanks dat die 
problemen een negatieve 
invloed hebben op één van 
beiden of op de relatie.

• De zieke partner sluit de 
ander herhaaldelijk uit als 
partner in het ziekteproces. 
(Denk aan informeren over 
of betrekken bij ziekte en 
behandeling.)

• Een van de partners verzint 
of dikt incidenteel (medi-
sche) gezondheidsproblemen 
aan betreffende de andere 
partner.

• Een van de partners onder-
mijnt de gezondheid van 
de ander incidenteel door 
het bagatelliseren van een 
gezond eet- en leefpatroon. 
Denk aan over- of onderge-
wicht niet serieus nemen. 

• Het doen of laten van 
een van de partners levert 
herhaaldelijk risico’s op voor 
de lichamelijke of geestelijke 
gezondheid van een van 
beiden.

• Een van de partners 
vertoont risicovol gedrag 
dat ongezond is, tegen de 
wens van de partner. (Denk 
bijvoorbeeld ook aan het 
weigeren van een medische 
behandeling).

• Een van de partners laat de 
hulpbehoevende ander her-
haaldelijk aan zijn of haar lot 
over, zoals het niet uitvoeren 
van verzorgende taken. 

• Een van de partners verzint 
of dikt herhaaldelijk gezond-
heidsproblemen aan betref-
fende de andere partner. 

• Een van de partners tast de 
gezondheid van de ander 
herhaaldelijk aan. Denk aan 
het stimuleren van over- en 
ondergewicht. 

• Het opzettelijk doen of laten 
van een van de partners leidt 
aanwijsbaar tot emotionele, 
psychische of fysieke schade 
bij de ander. (Denk aan 
structurele overbelasting van 
de zorgende partner, het 
overdragen van soa’s of de 
consequenties van het ver-
bieden van medische hulp).

• Een van de partners laat 
de hulpbehoevende ander 
structureel aan zijn/haar/
hen lot over en neemt geen 
verantwoordelijkheid voor 
mantelzorgtaken, zoals de 
ander verwonden of het niet 
toedienen van medicijnen. .

• Een van de partners is over-
tuigd van gezondheidspro-
blemen van de ander zonder 
dat dit medisch bevestigd 
kan worden. 

• Een van de partners tast de 
gezondheid van de ander 
ernstig en structureel aan, 
zoals bij het fenomeen fee-
ders plaatsvindt. 
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Subdomein Groen 
Gezond gedrag

Geel 
Licht grens- 
overschrijdend gedrag

Oranje 
Ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Rood 
Zeer ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Alcohol en 
andere drugs

• Partners zijn het beiden eens 
over de wijze waarop alcohol 
of andere drugs (in de rela-
tie) worden geconsumeerd 
en de eventuele gevolgen 
daarvan.

• Een van de partners gaat 
met het gebruik van alcohol 
of andere drugs voorbij aan 
de behoeften van de ander. 

• Gebruik van alcohol of 
andere drugs leidt inciden-
teel tot grensoverschrijdend 
gedrag in de relatie.

• Gebruik van alcohol of an-
dere drugs leidt herhaaldelijk 
tot grensoverschrijdend 
gedrag in de relatie.

• Een van de partners weigert 
hulp bij problematisch ge-
bruik van alcohol of andere 
drugs, terwijl het gebruik 
negatieve invloed heeft op 
de relatie.

• Een van de partners kan 
zich niet aan het alcohol- of 
druggebruik van de ander 
onttrekken. 

• Gebruik van alcohol of an-
dere drugs leidt tot geweld 
in de relatie.

• Een van de partners dwingt 
de ander, door dreiging of 
geweld, tot het gebruik van 
alcohol of andere drugs.

Seksualiteit • Partners maken hun seksuele 
behoeften en grenzen ken-
baar en respecteren die van 
elkaar.

• Partners stemmen beiden 
in met afspraken over hun 
(gezamenlijke) seksuele le-
ven. Beiden voelen zich hier 
prettig bij. 

• Partners zijn ok met en laten 
hun eigen wens om seksueel 
genot te ontvangen van de 
ander los als deze dit niet wil 
zonder dat de eigen seksuele 
behoeften in het geding 
komen.

• Een van de partners maakt 
incidenteel seksuele behoef-
ten en grenzen niet kenbaar 
of respecteert die van de 
ander niet.

• Er is sprake van onge-
wenste, incidentele, seksuele 
plagerijen. 

• Een van de partners 
overtuigt de ander inciden-
teel om seksueel genot te 
verkrijgen.

• Een van de partners heeft 
herhaaldelijk geen respect 
voor de seksuele grenzen 
van de ander.

• Er is sprake van herhaalde-
lijke seksuele pesterijen of 
obsceniteiten, ook via sociale 
media. 

• Een van de partners mani-
puleert de ander herhaal-
delijk om seksueel genot te 
verkrijgen.

• Er is seksueel contact – 
eenmalig óf herhaaldelijk 
- waarbij geen sprake is van 
toestemming. 

• Een van de partners dwingt 
de ander, door gebruik van 
dreiging of geweld, tot sek-
sueel contact of prostitutie.

• Een van de partners dwingt 
de ander structureel om sek-
sueel genot te verkrijgen.
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Ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Rood 
Zeer ernstig grens- 
overschrijdend gedrag

Zwangerschap • Partners stemmen beiden 
in met de komst van een 
(gezamenlijk) kind. 

• Beide partners stemmen 
in met de wijze waarop 
verantwoordelijkheden in 
de periode van de zwanger-
schap tussen beiden zijn 
verdeeld. 

• Geen van de partners brengt 
de gezondheid van de 
zwangere vrouw en/of het 
ongeboren kind in gevaar.

• Beide partners beslissen 
gezamenlijk over het gebruik 
van anticonceptie. 

• Beide partners beslissen 
gezamenlijk over het al-
dan-niet uitvoeren van een 
abortus, waarbij het zelfbe-
schikkingsrecht van vrouwen 
gerespecteerd wordt. 

• Een van de partners heeft 
plannen, zonder dit met de 
ander te bespreken, om het 
kind alleen op te voeden. 

• Een van de partners brengt 
incidenteel de gezondheid 
van de zwangere vrouw en/
of het ongeboren kind in ge-
vaar, zoals bij alcoholgebruik 
tijdens de zwangerschap

• Een van de partners over-
tuigt de ander over het 
gebruik van anticonceptie.

• Een van de partners beslist 
zonder overleg met de ander 
over het al-dan-niet uitvoe-
ren van een abortus, waarbij 
het zelfbeschikkingsrecht 
van vrouwen gerespecteerd 
wordt.

• Een van de partners sluit de 
ander herhaaldelijk buiten, 
waardoor er geen afspra-
ken over het aanstaande 
ouderschap kunnen worden 
gemaakt. 

• Een van de partners brengt 
herhaaldelijk de gezondheid 
van de zwangere vrouw en/
of het ongeboren kind in 
gevaar, zoals het eisen van 
zwaar huishoudelijk werk.

• Eén van de partners bepaalt 
zonder instemming van de 
ander of er in de relatie anti-
conceptie wordt gebruikt. 

• De niet-zwangere partner zet 
de ander onder druk om een 
abortus te plegen. 

• Een van de partners dreigt 
het kind na de geboorte bij 
de ander weg te houden.

• Een van de partners brengt 
structureel de gezondheid 
van de zwangere vrouw en/
of het ongeboren kind in ge-
vaar, zoals door te schoppen 
tegen de zwangere buik. 

• Een van de partners dwingt 
door gebruik van geweld het 
gebruik van anticonceptie af.  

• De niet-zwangere partner 
dwingt de ander tot een 
abortus of tot het houden 
van het kind. 

• Partners laten elkaar vrij in 
hun keuze voor werk, hobby 
en zelfontplooiing.

• Partners ondersteunen elkaar 
om zich te ontplooien en 
geven ruimte om ‘een leven 
lang te leren’. 

• Bij (eventueel conflicte-
rende) belangen door 
tijdsinvestering of locatie 
van werk of hobby komen 
partners in overleg tot 
overeenstemming.

• Een van de partners uit zich 
incidenteel minachtend over 
werk, hobby of zelfontplooi-
ing van de ander. 

• Een van de partners voegt 
zich in de keuze van werk, 
hobby of zelfontplooiing 
naar de wensen van de 
ander. 

• Een van de partners vindt 
werk of hobby van de ander 
minderwaardig of van onder-
geschikt belang.

• Een van de partners bepaalt, 
zonder instemming van de 
ander, het werk of de vrije-
tijdsbesteding van de ander.

• Een van de partners weer-
houdt de ander ervan zich te 
ontwikkelen. 

• Een van de partners verbiedt 
de ander, door gebruik van 
dreiging of geweld, werk, 
hobby of mogelijkheden tot 
zelfontplooiing.
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Hand-out 8  Richtlijnen voor het  
handelen op grond van de kleur kaart

De professional kan bij een groene kaart de positieve kenmer-
ken in de relatie bevestigen en versterken. Dit kan extra bewust-
wording over de gezonde relatie verstevigen. 

De stappen bij een gele kaart
Een gele kaart betekent dat er sprake is van licht grensover-
schrijdend gedrag. Het is vervelend, maar niet direct schade-
lijk voor betrokkenen. Toch is het belangrijk om in gesprek te 
gaan, omdat het gedrag wel schadelijk kan worden en dit wil je 
voorkomen.

Als professional kan je bij een gele kaart ook ervoor kiezen om 
met beide partners in gesprek te gaan. Het helpt als beide part-
ners in alle eerlijkheid over verwachtingen, grenzen en emoties 
in gesprek kunnen gaan. Hierbij is het belangrijk om meervou-
dig partijdig te zijn. Je zorgt ervoor dat beide partijen aan het 
woord komen en je zorgt voor de veiligheid om met elkaar in 
gesprek te zijn. 

Je bespreekt aan welke criteria het gedrag voldoet. Je bespreekt 
ook wat er goed gaat. Dit versterkt positief gedrag. Je geeft 
psychoeducatie over de zeven criteria voor positief gedrag in 
een relatie. Je stimuleert beide partners om te reflecteren op 
het licht grensoverschrijdende gedrag. Je zoekt naar alternatie-
ven om de conflicten te voorkomen en motiveert cliënten met 
nieuw gedrag te experimenteren. 

In deze handreiking vind je de beschrijving hoe je als 
professional kan handelen bij de verschillende 
kleuren kaarten. 

In veel gevallen wil je, na het duiden en beoordelen van een 
incident, ook een volledig beeld van het gedrag van beide 
partners in de relatie krijgen. Dit doe je door gericht vragen te 
stellen over andere incidenten. Grensoverschrijdend gedrag van 
de ene partner kan voortkomen uit verdediging of aanval ver-
oorzaakt door andere ernstige incidenten. Breng dit zo volledig 
mogelijk in kaart in het gesprek.

De stappen bij de groene kaart
Een groene kaart betekent dat er sprake is van gezond gedrag 
in de relatie. Verschillen en conflicten kunnen aanwezig zijn, 
maar kunnen ook op een gezonde manier besproken worden. 
Niemand wordt (ernstig) beschadigd. Gezonde relaties kenmer-
ken zich door de balans tussen conflicten en positieve interactie. 
Beide partners staan open voor de argumenten en ideeën van 
de ander en zijn bereid de eigen mening, wensen of ideeën 
hierop bij te stellen. Het vermogen van partners om open te 
staan voor de argumenten en ideeën van de ander en de mate 
waarin zij bereid zijn de eigen mening, wensen en of ideeën 
hierop bij te stellen, is kenmerkend voor gezond relationeel ge-
drag. Ook het vermogen om de situatie na een conflict weer te 
herstellen, het feitelijke herstel en de timing daarvan, is cruciaal.
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De stappen bij een oranje kaart
Er is sprake van grensoverschrijdend gedrag; fysiek, psychisch 
en/of seksueel. Dit heeft schadelijke gevolgen voor de betrok-
kenen. Er is mogelijk sprake van structurele onveiligheid. Er 
kan ook sprake van acute onveiligheid. Maak gebruik van de 
meldcode.

Voorbereiding
1.   Bekijk en lees de meldcode én het afwegingskader van jouw 

beroepsgroep. 
2.   Stel vast welke stappen van de meldcode je als professional 

moet uitvoeren. 
 3.  Benoem van tevoren met behulp van de criteria welk gedrag 

oké is en welk gedrag niet oké is.
4.   Zorg ervoor dat je kunt benoemen welk gedrag moet stop-

pen. Neem een standpunt in. Formuleer van tevoren hoe je 
dit wilt zeggen. 

Als professional een gesprek voeren met je cliënt over de 
oranje kaart
 1.  Benoem met behulp van de criteria welk gedrag oké is en 

welk gedrag niet oké is. 
 2.  In het gesprek met je cliënt geef je als professional aan dat 

je je zorgen maakt over het grensoverschrijdende gedrag 
en/of het geweld in de relatie. 

3.   Geef aan dat grensoverschrijdend gedrag en geweld niet 
thuishoren in een relatie en dat je de taak hebt dit aan te 
kaarten.

4.   Geef uitleg en/of voorlichting waarom het gedrag niet oké 
is. Gebruik hiervoor de toelichting bij de critería. Leg uit dat 
dit gedrag jezelf en anderen kan schaden. 

5.   Let op de reactie van de cliënt: roept dit boosheid, schaam-
te- of schuldgevoel op? Ook belangrijk is het om te letten 
op de aantasting van het eergevoel. En op gevoelens van 

angst en schuld. Ga over deze emoties in gesprek. Zeg dat 
je moet handelen volgens de meldcode. Leg uit welke stap-
pen je moet zetten volgens de meldcode.

 6.  Wees altijd alert op de veiligheid voor alle betrokkenen, 
zowel volwassenen als kinderen. Elk gesprek over grensover-
schrijdend gedrag kan van invloed zijn op de veiligheid. Elk 
gesprek kan leiden tot meer geweld. Vraag concreet door 
op wat er kan gaan gebeuren. Of wat iemand gaat doen. 
Als de veiligheid niet gewaarborgd kan worden, dan is 
direct handelen noodzakelijk. 

Afronding
1.   Doorloop alle stappen van de meldcode. 
2.   Bij twijfel ben je volgens de meldcode altijd verplicht Veilig 

Thuis te raadplegen. 
3.   Wees transparant naar betrokkenen. Ook als je besluit dat je 

een melding moet doen.
4.   Documenteer alles zorgvuldig en uitgebreid. Leg feiten vast. 

Ook is het belangrijk om vast te leggen wie wat gezegd 
heeft  

Onderdeel van de meldcode voor professionals is de kindcheck. 
De meldcode voor artsen schrijft voor dat zij daarnaast ook 
verplicht zijn een mantelzorgcheck uit te voeren.
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De stappen bij een rode kaart 
Het gedrag is ernstig grensoverschrijdend en heeft ernstige 
lichamelijke, psychische en/of seksuele gevolgen. Er is sprake 
van acute en/of structurele onveiligheid. Veiligheid heeft de 
hoogste prioriteit. Melden bij Veilig Thuis is noodzakelijk. 
Maak hiervoor gebruik van de meldcode. 

Direct handelen bij acute onveiligheid is noodzakelijk
1.  Bij direct fysiek gevaar bel 112
2.   Organiseer daarnaast bescherming voor het slachtoffer bij 

acute onveiligheid. Overleg hierover met Veilig Thuis.  

Voorbereiding
De meldcode voorbereiden
1.   Bekijk en lees de meldcode én het afwegingskader van jouw 

beroepsgroep. 
2.   Stel vast welke stappen van de meldcode je als professional 

nog moet uitvoeren.
3.   Zorg ervoor dat je kunt benoemen welk gedrag moet stop-

pen. Neem een standpunt in. Formuleer van tevoren hoe je 
dit wilt zeggen. 

EERGERELATEERD GEWELD:
Vermoed je eergerelateerd geweld of denk je dat daar eventueel sprake van zou kunnen zijn, dan raadpleeg je altijd eerst de 

deskundige van Veilig Thuis op het gebied van eergerelateerd geweld. Bij acute onveiligheid bij eergerelateerd geweld worden 

de stappen van de meldcode versneld, zo mogelijk binnen een uur. Denk hierbij aan (vermoedens van) een gedwongen huwelijk, 

achterlating, eermoord die op (zeer) korte termijn dreigt plaats te vinden. Niet ingrijpen kan leiden tot moeilijke of niet om-

keerbare situaties. Je neemt daarom direct contact op met Veilig Thuis en een taak accenthouder eergerelateerd geweld bij de 

politie. In elke eenheid van de nationale politie zijn één of meer medewerkers aangewezen als eerste aanspreekpunt voor eer-

gerelateerd-geweldzaken. Zij fungeren als schakel tussen de lokale politie en het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd 

Geweld.

 

Tips:

•  Spreek alleen het slachtoffer, het kan de enige kans zijn om te ontsnappen,

•  Ga niet vanzelfsprekend in gesprek met ouders/familie, 

•  Houd de zaak zo klein mogelijk, het is belangrijk dat zo weinig mogelijk mensen op de hoogte zijn,

•  Respecteer in het gesprek met het slachtoffer wél de loyaliteit van het slachtoffer naar de ouder(s)/familie en de 

familiehiërarchie. 

Voor meer informatie: De Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld | Movisie

https://www.movisie.nl/publicatie/meldcode-vermoedens-eergerelateerd-geweld-0
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Veiligheid voorbereiden
1.   Mocht het nodig zijn: zorg voor je eigen veiligheid in het 

gesprek. De meeste organisaties hebben hier richtlijnen 
voor. Mocht dat niet aanwezig zijn, vraag dan advies aan 
Veilig Thuis. Overweeg om samen met een wijkagent het 
gesprek te voeren. 

 2.  Tref voorbereidingen om direct bescherming te kunnen bie-
den aan het slachtoffer als dat nodig blijkt te zijn. Overleg 
hierover met Veilig Thuis en/of de wijkagent. 

Een gesprek voeren als professional met je cliënt over de 
rode kaart
1.   In het gesprek met je cliënt geef je als professional aan dat 

je je zorgen maakt over het grensoverschrijdende gedrag 
en/of het geweld in de relatie. Indien passend in de context: 
geef uitleg en/of voorlichting waarom het gedrag niet oké 
is. Gebruik hiervoor de toelichting bij de criteria. Leg uit dat 
dit gedrag schadelijk is.  

2.   Geef aan dat grensoverschrijdend gedrag en geweld niet 
thuishoort in een relatie en dat je de taak hebt dit te melden 
bij Veilig Thuis. Leg uit wat dit inhoudt. Indien noodzakelijk: 
voer dit gesprek samen met de wijkagent.

3.   Let op de reactie van de cliënt: roept dit boosheid, schaam-
te- of schuldgevoel op? Ook belangrijk is het om te letten 
op de aantasting van het eergevoel. En op gevoelens van 
angst. Ga over deze emoties beperkt in gesprek. Maar: zeg 
ook dat je moet handelen volgens de meldcode. Leg uit 
welke stappen je moet zetten volgens de meldcode.

 4.  Wees altijd alert op de veiligheid voor alle betrokkenen, 
zowel volwassenen als kinderen. Elk gesprek over grens-
overschrijdend gedrag kan de onveiligheid vergroten. Elk 
gesprek kan leiden tot meer geweld. Vraag concreet door 
op wat er kan gebeuren. Of wat iemand gaat doen. Als de 
veiligheid niet gewaarborgd kan worden, dan is direct han-
delen nodig. 

Afronding
1.   Doorloop alle stappen van de meldcode. 
2.   Bij twijfel ben je volgens de meldcode altijd verplicht Veilig 

Thuis te raadplegen. 
3.   Wees transparant naar betrokkenen. Vertel dat je een mel-

ding gaat doen. 
4.   Documenteer alles zorgvuldig en uitgebreid. Leg feiten vast. 

Ook is het belangrijk om vast te leggen van wie iets afkom-
stig is.

Onderdeel van de meldcode voor professionals is de kindcheck. 
De meldcode voor artsen schrijft voor dat zij daarnaast ook 
verplicht zijn een mantelzorgcheck uit te voeren.
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DOEN: De criteria die horen bij een gezonde relatie en de 
bijbehorende richtvragen in je hoofd prenten of erbij pakken 
en zo systematisch mogelijk aflopen zonder dat dit gekunsteld 
overkomt.
NIET DOEN: Eigen invulling aan de kenmerken en criteria geven 
en ze door elkaar gooien.

DOEN: Zorgvuldig afwegen of je de partners samen of indivi-
dueel spreekt waarbij de volgende vraag leidend is: Lukt het om 
ieders gedrag en beleving aan bod te laten komen of zijn hier 
teveel belemmeringen voor? 
NIET DOEN: Per definitie de partners samen laten praten, ter-
wijl dit de onveiligheid vergroot. 

DOEN: Aan het eind van het gesprek navragen wat het gesprek 
oproept. De gesprekken kunnen sterke emoties oproepen. Er is 
altijd een risico dat het geweld toeneemt. Checken of de part-
ners de informatie hebben begrepen.
NIET DOEN: Vaag afsluiten met een open eind. Teveel informa-
tie in een keer geven.

DOEN: Als eindvraag altijd vragen: In hoeverre ervaart u uw 
relatie als veilig of onveilig? Bij acute onveiligheid moet direct 
gehandeld worden.  
NIET DOEN: Oordelen door bijvoorbeeld te zeggen: ‘Wat een 
agressiviteit! Zo ga je toch niet met elkaar om!’

Hand-out 9   Doen & niet doen

DOEN : Open vragen stellen: In hoeverre ervaart u … En: Wie 
wat waar, hoe-vragen stellen.
NIET DOEN: Gesloten vragen en waarom- vragen stellen. In 
waarom- vragen zit vaak een oordeel verstopt.

DOEN: Erop bedacht zijn dat cliënten het geweld kunnen baga-
telliseren of ontkennen. Ga hier niet in mee. Maak duidelijk dat 
je gedrag objectief in beeld brengt. 
NIET DOEN: De situatie niet serieus nemen als deze wel serieus 
is, door te zeggen dat het wel meevalt.

DOEN: De partners informeren over het doel, het aantal ge-
sprekken en de mate van (on)vrijblijvendheid. Informeren over 
de Wet meldcode en wat jouw taak is.
NIET DOEN: Het doel van het gesprek vaag laten. 

DOEN: Melden dat je deelneemt aan een netwerk/samenwer-
kingsverband waarin nieuwe cliënten in vertrouwen besproken 
worden. Neem ze mee in deze manier van denken.
NIET DOEN: Absolute geheimhouding beloven; dit zou je on-
derdeel kunnen maken van ‘het web van geheimen’.

DOEN: Culturele verschillen respecteren, maar vasthouden aan 
de norm dat geweld en onderdrukking niet acceptabel zijn. 
NIET DOEN: Het (sluimerende) geweld/de onderdrukking ac-
cepteren omdat dit ‘in deze cultuur nu eenmaal zo is.’ 
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Hand-out 10  Wetgeving
De meldcode is in 2019 aangescherpt. Professionals melden bij 
Veilig Thuis in de volgende situaties:
1.  Als er sprake is van acute of structurele onveiligheid is het 

noodzakelijk dat professionals een melding maken bij Veilig 
Thuis. Veilig Thuis beoordeelt de veiligheid en zorgt ervoor 
dat de juiste hulp georganiseerd wordt. Ook kan Veilig Thuis 
een onderzoek starten als er meer informatie nodig is om 
een goed beeld te krijgen van de veiligheid. 

2.  Als er geen hulp georganiseerd kan worden of de hulp leidt 
niet tot het stoppen van het geweld, doen professionals een 
melding bij Veilig Thuis. 

Om professionals hierbij te ondersteunen heeft elke beroeps-
groep een eigen afwegingskader opgesteld. Dit kader biedt 
richtlijnen om de ernst van het geweld te wegen. Zie voor meer 
informatie: afwegingskader voor verschillende beroepsgroepen.

Wet Tijdelijk Huisverbod (2008)
De wet biedt de burgemeester de bevoegdheid iemand voor de 
periode van tien dagen (zo nodig te verlengen) uit huis te plaat-
sen als deze persoon zich schuldig maakt aan dreiging met ge-
weld. Het is een bestuurlijke maatregel, preventief bedoeld om 
huiselijk geweld te voorkomen of vroegtijdig in te grijpen. Na 
een melding bij de politie gaat een hulpofficier van justitie ter 
plaatse een risicotaxatie uitvoeren. Met de resultaten daarvan 
kan de burgemeester (of een gemandateerde functionaris) een 
huisverbod opleggen. Het biedt hulpverleners de gelegenheid 
voor zowel de uithuisgeplaatste als de achterblijvende personen 
(inclusief kinderen) hulp te regelen.

Inleiding
RelatieWijs is gebaseerd op Internationale Verdragen en Neder-
landse wetgeving. 

Relevante kaders, zoals werkwijzen en wet- en 
regelgeving
Uitgangspunt voor RelatieWijs is de relevante wet- en regel-
geving, die van invloed is op het beleid en het handelen van 
professionals bij huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor 
een volledig overzicht van de wet- en regelgeving verwijzen we 
naar handout 10.

Veilig Thuis (2015) 
Door het Landelijk Netwerk Veilig Thuis zijn de taken van Veilig 
Thuis uitgewerkt in het Handelingsprotocol Veilig Thuis (2019). 
Veilig Thuis heeft een belangrijke rol bij het monitoren van mel-
dingen. De wettelijke taken van Veilig Thuis zijn: het geven van 
advies en informatie aan iedereen, het fungeren als meldpunt, 
het onderzoeken van meldingen, het inschakelen van passende 
hulp en de terugkoppeling naar de melder over wat er met de 
melding is gedaan. Veilig Thuis heeft onderzoeksbevoegdheid 
en professionals hebben het recht gegevens aan hen te verstrek-
ken, als het moet zonder toestemming van een cliënt.

De Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling (2013)
De wet verplicht professionals te handelen bij huiselijk geweld 
en kindermishandeling. De verplichting geldt voor: (jeugd)
gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs, kinderopvang, maat-
schappelijke ondersteuning en justitie (én vrij gevestigde  
beroepskrachten in de individuele gezondheidszorg). 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://wetten.overheid.nl/BWBR0024649/2020-07-01
https://veiligthuis.nl/
https://vng.nl/publicaties/handelingsprotocol-veilig-thuis-2019
https://wetten.overheid.nl/BWBR0033723/2020-10-01
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Algemene aandachtspunten huiselijk geweld;  
een integrale aanpak 
Een goede samenwerking tussen het sociaal domein 
en het veiligheidsdomein is bij huiselijk geweld nodig. 
Het veiligheidsbeleid kent afspraken met politie en 
Openbaar Ministerie wat betreft bescherming van 
slachtoffers en het opsporen en vervolgen van plegers. 
Het stafrecht kan nodig zijn om het geweld te stoppen en 
duurzame veiligheid te bieden. Bijvoorbeeld als de pleger 
verslaafd is of vanwege eerdere delicten, die bekend 
zijn bij justitie of politie. Bij het opleggen van justitiële 
en/of bestuurlijke maatregelen (tijdelijk huisverbod, 
contactverbod, straatverbod) en bij maatregelen voor 
het verplicht volgen van een hulpverleningstraject is het 
belangrijk dat er een goede samenwerking is met (zorg-)
organisaties en de reclassering. In veel regio’s zijn (Zorg- 
en) Veiligheidshuizen waarbij verschillende organisaties 
samenwerken voor een integrale, domein overstijgende 
aanpak. 

Stap 1
Signalen in kaart brengen

Stap 2
Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis

Stap 3
Gesprek met cliënt

Stap 4
Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling

Stap 5
Neem twee beslissingen

• Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden  
van huiselijk geweld of kindermishandeling?

1. Is melden noodzakelijk?
Melden is noodzakelijk als er sprake is van:
• Acute onveiligheid
• Structurele onveiligheid

• Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?

2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Hulp verlenen is mogelijk als:
• De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden 

of organiseren
• De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde 

hulp
• De hulp leidt tot duurzame veiligheid

Indien hulp verlenen op basis van een van deze punten niet  
mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk.

Figuur 1: De meldcode in vijf stappen138

138 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
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• Meldnorm 1: 
In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele on-
veiligheid en disclosure.

• Meldnorm 2: 
In alle ANDERE gevallen waarin de beroepskracht meent dat 
hij, gelet op zijn competenties, zijn verantwoordelijkheden en 
zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve 
hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling.

• Meldnorm 3: 
Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert 
om betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling, constateert dat de onveilig-
heid niet stopt of zich herhaalt.

Voor wie
De wet is bedoeld voor betaalde professionals, die werkzaam 
zijn in de sectoren: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, 
maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie. 

Vrijwilligers(organisaties) zijn niet verplicht een meldcode te 
hebben, maar mogen natuurlijk wel zelf een stappenplan op-
stellen. Professionele organisaties die met vrijwilligers werken, 
moeten in hun meldcode wel aangeven wat zij van hun betaal-
de en onbetaalde medewerkers verwachten.

De Wet meldcode biedt aan professionals maatschappelijke on-
dersteuning en zorg het recht om aan Veilig Thuis gegevens te 
verstrekken in het kader van een melding of onderzoek. Daar-
voor is geen toestemming van de betrokken cliënt nodig. De 
bepalingen zijn opgenomen in wetten als de Wmo, de Jeugd-
wet en andere wetten die van toepassing zijn op de betreffende 
beroepsgroep of sector.

De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt 
professionals bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermis-
handeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals of 
ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis. 

Hoe werkt de meldcode?
Iedere organisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een 
eigen meldcode met daarin 5 stappen. Iedere organisatie is 
wettelijk verplicht om deze 5 stappen in haar meldcode op te 
nemen. 

Verbeterde Wet meldcode
Per 1 januari 2019 is de Wet meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling verbeterd. De 5 stappen uit de meldcode 
blijven bestaan, en stap 4 en 5 zijn aangepast. In stap 5 is het 
onderscheid tussen hulp verlenen of melden vervallen. De be-
roepskracht neemt in de nieuwe situatie twee losse besluiten:

1.  Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
 2.  Is zelf hulp bieden of organiseren (in voldoende mate) 

mogelijk?

Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het 
per 1 januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwe-
gingskader te gebruiken in stap 4 en 5 van de meldcode. De 
afwegingskaders zijn afgestemd op acht beroepsgroepen. Dit 
afwegingskader helpt hen bij het wegen van het huiselijk ge-
weld of de kindermishandeling en bij bovenstaande 2 besluiten.  

De verbeterde Meldcode onderscheidt 3 meldnormen, ofwel het 
is een professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als:
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Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 
bij het gebruik van RelatieWijs
RelatieWijs biedt een normstellend kader te bieden aan profes-
sionals. Een zevental criteria vormen de basis voor een gezonde 
relatie. Binnen RelatieWijs wordt de relatie met een groene 
kaart beoordeeld als aan alle criteria wordt voldaan. 

Het beoordelen van grensoverschrijdend gedrag is niet makke-
lijk. Het geweld kan licht, ernstig of zeer ernstig grensoverschrij-
dend zijn. Met RelatieWijs krijgen professionals een instrument 
in handen om eenduidig, volgens het beoordelingssystematiek 
van RelatieWijs, (grensoverschrijdend) gedrag te duiden en te 
beoordelen. Zo krijgen professionals scherp wanneer ze de 
meldcode moeten gebruiken. RelatieWijs helpt ze om te signa-
leren en adequaat te handelen bij een kleur kaart. 

Internationale Verdragen
Het VN-Vrouwenverdrag en het Verdrag van Istanbul besteden 
veel aandacht aan geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld. 
Beide verdragen verplichten landen tot het aanpakken hiervan, 
waarbij het Verdrag van Istanbul ook expliciet noemt dat de 
aanpak gendersensitief moet zijn. Deze verdragen zien geweld 
tegen vrouwen als een vorm van discriminatie van vrouwen en 
als mensenrechtenschending. In het Verdrag van Istanbul staan 
maatregelen van de Raad van Europa om geweld tegen vrou-
wen en huiselijk geweld te voorkomen. De VN-definitie luidt: 
geweld dat gepleegd wordt tegen vrouwen omdat zij vrouw zijn 
en geweld dat vrouwen bovenmatig treft. Nederland heeft dit 
verdrag in 2016 geratificeerd. 
Een preambule op het Verdrag stelt: Het verdrag erkent dat 
geweld tegen vrouwen een blijk is van ongelijke machts-
verhoudingen tussen mannen en vrouwen. Dit geweld is een 
cruciaal sociaal mechanisme dat vrouwen in een ondergeschikte 

positie dwingt en houdt. Vrouwen en meisjes staan bloot aan 
grotere risico’s van geweld dan mannen. Dat neemt niet weg 
dat ook mannen het slachtoffer van geweld in de privésfeer 
kunnen zijn […].139

In verschillende andere landen en dus ook in internationale 
verdragen wordt vaak gesproken van domestic violence against 
women. Het bijzondere aan de Nederlandse aanpak is dat deze 
genderneutraal is. De discussie gaat er vaak over of met de 
Nederlandse definitie en aanpak wel voldoende rekening ge-
houden wordt met genderspecifieke aspecten. Maar dan wordt 
altijd bedoeld dat er te weinig rekening mee wordt gehouden 
met het feit dat vrouwen vaker slachtoffer zijn, van ernstiger 
geweld, niet dat er te weinig aandacht is voor mannen als 
slachtoffer. 

Nederlandse wetgeving
‘Een ieder wordt geacht de wet te kennen’. Dit is een rechts-
beginsel, waarmee wordt bedoeld dat een burger zich niet kan 
beroepen op zijn of haar onkunde of gebrek aan kennis, wan-
neer hij/zij/hen aan het sociale verkeer deelneemt. Men moet 
het beginsel nooit letterlijk nemen. Niemand zal ooit alle wetten 
kennen, die onze Staat der Nederlanden rijk is. Maar ook als je 
niet alle wetten kent, wordt je geacht de wetten te kennen op 
het bepaalde gebied, waarop je opereert. Het is een functioneel 
vereiste dat in de praktijk redelijk voldoet.140

139  Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld 

tegen vrouwen en huiselijk geweld,  p. 3-4. 

140  Bron: C.J.M. Schuyt, Op zoek naar het hart van de verzorgingsstaat, 1991.  

Zie: www.dbnl.org/tekst/schu069opzo01_01/schu069opzo01_01_0020.

php#:~:text=Iedereen%20wordt%20geacht%20de%20wet%20te%20

kennen.,aan%20het%20sociale%20verkeer%20deelneemt

https://www.dbnl.org/tekst/schu069opzo01_01/schu069opzo01_01_0020.php#:~:text=Iedereen%20wordt%20geacht%20de%20wet%20te%20kennen.,aan%20het%20sociale%20verkeer%20deelneemt
https://www.dbnl.org/tekst/schu069opzo01_01/schu069opzo01_01_0020.php#:~:text=Iedereen%20wordt%20geacht%20de%20wet%20te%20kennen.,aan%20het%20sociale%20verkeer%20deelneemt
https://www.dbnl.org/tekst/schu069opzo01_01/schu069opzo01_01_0020.php#:~:text=Iedereen%20wordt%20geacht%20de%20wet%20te%20kennen.,aan%20het%20sociale%20verkeer%20deelneemt
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Grondwet
Volgens de Grondwet hebben we allemaal dezelfde rechten.  
In dat opzicht zijn we gelijk aan elkaar; discriminatie wegens 
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,  
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.141 De 
Grondwet garandeert de persoonlijke vrijheid van alle burgers in 
Nederland. Vrijheden zoals vrijheid van mening en overtuiging, 
keuzevrijheid en vrijheid van arbeid zijn in Nederland veran-
kerd in de Grondwet.142 Het is verboden om andere mensen 
hun vrijheden te ontzeggen of in te perken, tenzij door de wet 
bepaald.143 

Daarnaast is het van belang dat vastgesteld wordt in welke 
mate iemand in staat is om beslissingen te nemen. ‘Hij die 
wegens zijn lichamelijke of geestelijke toestand onder curatele 
staat, mag geen huwelijk aangaan zonder de toestemming van 
de kantonrechter.’144  

Strafrecht 
Het Wetboek van Strafrecht, de Aanwijzing huiselijk geweld 
en kindermishandeling van het OM en de richtlijnen voor 
strafvordering geven de kaders voor de strafrechtelijke aanpak 
van huiselijk geweld en kindermishandeling. In het Wetboek 
van Strafrecht (WvSr) komen verschillende artikelen voor die 
betrekking hebben op huiselijk geweld (en kindermishandeling). 
Zo verbiedt artikel 300 WvSr ‘eenvoudige mishandeling’, artikel 
304 WvSr geeft daarbij ‘verzwarende gronden’ aan, als de 
mishandeling bijvoorbeeld door de partner plaatsvindt. 

141  Art. 1 Gw

142 Art. 6 lid 1 Gw; Art. 7 Gw; Art. 19 lid 3 Gw.

143 Art. 15 lid 1 Gw; Art. 282 lid 1 Waver. 

144 Art. 1:38 BW. 

In dat laatste geval kan de gevangenisstraf met een derde wor-
den verhoogd.145 

Relatiewijs & Wetgeving 
De eerste vier criteria zijn gebaseerd op het wettelijk en juridisch 
kader zoals we dat in Nederland hanteren.146 De criteria ‘zelfres-
pect’ en ‘respect voor de ander’ zijn breder van insteek, hoewel 
het Wetboek van Strafrecht ook een aantal vormen van gedrag 
noemt waar zelfrespect of respect voor de ander in het geding 
is. 

Bij de criteria wordt verwezen naar de Grondwet, het Inter-
nationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind, het Verdrag 
inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen 
en huiselijk geweld, het Burgerlijk Wetboek en het Wetboek 
van Strafrecht. De criteria van RelatieWijs zijn gebaseerd op een 
reeds bestaand normstellend en wettelijk kader zoals Neder-
land dat hanteert. Mensenrechten zijn het centrale kader van 
RelatieWijs. 

1. Wederzijdse toestemming
In de Grondwet is vastgelegd dat iedereen het recht heeft om 
zelf te bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt (on-
aantastbaarheid van het lichaam).147 Anderen mogen niets met 

145  Met betrekking tot psychisch geweld is eind 2020 een consultatienota geschreven met 

als doel de aanpak van psychisch geweld in de thuissituatie te verstevigen, waardoor 

slachtoffers beter geholpen kunnen worden. Aan de ene kant door expliciete 

strafbaarstelling van psychisch geweld mogelijk te maken. Aan de andere kant gaat 

het bijvoorbeeld om publieke voorlichting om bewustwording over psychisch geweld 

te creëren. N.a.v. de reacties op de consultatienota willen de initiatiefnemers een 

initiatiefnota produceren met concrete aanbevelingen om de aanpak van psychisch 

geweld te verstevigen. Deze initiatiefnota wordt aangeboden aan de Tweede Kamer 

ter behandeling.

146 Frans & Franck, 2017.

147 Art. 11 Gw. 
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jouw lichaam doen tenzij jij daar zelf toestemming voor geeft. 
Tot de jaren negentig was seks iets dat tot de echtelijke verplich-
tingen behoorde. Sinds 1991 is verkrachting binnen het huwe-
lijk bij wet verboden en moet de ander dus ook voor intimiteit 
binnen een relatie (wederzijdse) toestemming geven. 

In het Burgerlijk Wetboek is opgenomen dat echtgenoten elkaar 
op de hoogte houden over keuzes die het gezin aangaan en 
over de stand van zaken wat betreft goederen en schulden.148 
Daarbij is ook bepaald dat een echtgenoot zijn eigen goede-
ren mag besturen en de gemeenschappelijke goederen, zoals 
het opnemen van geld en middelen149. Huisvredebreuk, dat wil 
zeggen het binnentreden van een woning door een ex-partner, 
is verboden bij wet. Het binnentreden van een woning zonder 
toestemming van de bewoner mag alleen in gevallen die door 
de wet bepaald zijn150. Ook computervredebreuk, als het zonder 
toestemming verspreiden of openlijk tentoonstellen van ‘ge-
schriften’ of afbeeldingen, is strafbaar.151

2. Vrijwilligheid
Verschillende vormen van dwang zijn bij wet verboden. Zo mag 
er geen geweld of dreiging van geweld gebruikt worden om 
seksuele handelingen uit te voeren152: ‘Hij die door geweld of 
een andere feitelijkheid of bedreiging met geweld of een andere 
feitelijkheid iemand dwingt tot het ondergaan van handelingen 
die bestaan uit, of mede bestaan uit, het seksueel binnen-
dringen van het lichaam, wordt als schuldig aan verkrachting 
gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of 
geldboete van de vijfde categorie.’ Het slachtofferschap wordt 

148 Art. 1:83 BW.

149 Art. 1:90 BW; Art. 1:97 BW.

150 Art. 12 lid 1 Gw. 

151 Art. 138ab WvSr.

152 Art. 242 WvSr. 

bepaald door de wet, ook als het seksuele contact van beide 
kanten gewenst was (bijv. als een meisje van 14 seksueel con-
tact heeft met een man van 40). 

Ook mag er geen geweld of dreiging van geweld gebruikt worden 
om ervoor te zorgen dat iemand iets doet153 of om zichzelf iets toe 
te eigenen wat niet van hem of haar is.154 Daarnaast is het verbo-
den om door dreiging met smaad, smaadschrift of openbaring van 
een geheim ervoor te zorgen dat iemand iets doet155 of zichzelf 
iets toe te eigenen dat niet van hem of haar is.156 Daarnaast kan 
iemand stelselmatig opzettelijk inbreuk maken op iemands per-
soonlijke levenssfeer om diegene te dwingen iets te doen, niet te 
doen of te dulden.157 Dit zijn allemaal gevallen waarin vrijwilligheid 
duidelijk in het geding komt door drang of dwang. 

Een andere vorm van ‘niet-vrijwillig’ vindt plaats op het mo-
ment dat iemand in een staat van bewusteloosheid, verminderd 
bewustzijn of lichamelijke onmacht verkeert, waardoor diegene 
onvoldoende in staat is om zijn wil te bepalen of kenbaar te 
maken.158 Deze vorm van dwang hangt nauw samen met het 
criterium wederzijdse toestemming. In de kaders ‘Vrijwilligheid, 
wederzijdse toestemming of gelijkwaardigheid?’ en ‘Zelfbe-
schikking, wederzijdse toestemming en vrijwilligheid’ wordt het 
verschil en de overlap nader toegelicht. Wanneer een van de 
partners de ander dwingt alcohol of andere drugs te gebruiken, 
is dit gedrag strafbaar.159 Geweld of dreigen met geweld om de 
ander te beïnvloeden, is strafbaar.160

153 Art. 284 lid 1 WvSr. 

154 Art. 317 lid 1 WvSr.

155 Art. 284 lid 1 WvSr.

156 Art. 318 lid 1 WvSr. 

157 Art. 285b lid 1 WvSr. 

158 Art. 234 WvSr. 

159 Art. 252 WvSr.

160 Art. 284 WvSr; Art. 300 WvSr.
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In de wet zijn gevallen opgenomen waarin de vrijwilligheid ernstig 
in het geding is. In relaties komen echter ook subtielere vormen 
van controle en machtsmisbruik voor, die weliswaar van (grote) 
invloed kunnen zijn op keuzes en emotioneel welbevinden, maar 
die niet per se te veroordelen zijn middels de wet. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om het onthouden van liefde, affectie of spullen 
als de partner niet doet wat de ander wil. Een machtsdisbalans 
kan omslaan in machtsmisbruik wanneer een partner zijn of haar 
overmacht bewust inzet om datgene gedaan te krijgen wat hij of 
zij wil. 

3. Gelijkwaardigheid
Volgens de Grondwet hebben we allemaal dezelfde rechten. In 
dat opzicht zijn we gelijk aan elkaar. Discriminatie wegens gods-
dienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht 
of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.161 Gelijkwaar-
digheid vraagt om een zekere mate van balans op het gebied 
van leeftijd, levenservaring en maturiteit. Dit komt deels terug 
in de wetgeving rondom het huwelijk: beide partners moeten 
tenminste achttien jaar oud zijn voor zij in het huwelijk kunnen 
treden.162

4. Zelfbeschikking
Iedereen heeft het recht om zelf te bepalen wat er met zijn of 
haar lichaam gebeurt, ook binnen een partnerrelatie (onaantast-
baarheid van het lichaam).163 Ook een (ex-)partner dient res-
pectvol met het lichaam en de fysieke grenzen van de ander om 
te gaan. In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een partner de 
eigen goederen mag besturen en ook de gemeenschappelijke 
goederen, zoals het opnemen van geld en middelen.164

161 Art. 1 Gw.

162 Art. 1:31 lid 1 BW.

163 Art. 11 Gw.

164 Art. 1:90 BW; Art. 1:97 BW.

In de VN-verdragen voor Burgerrechten en Politieke Rechten 
(BuPo) en voor Economische, Sociale en Culturele Rechten (Ec-
SoCu) van 1966 is het recht op zelfbeschikking van volken op-
genomen. Het individuele recht op zelfbeschikking kan gezien 
worden als een element van de persoonlijke vrijheid en daarmee 
als een grondslag van de mensenrechten.’165  

5. Omgeving
Gedrag kan passen bij de omgeving of ongepast zijn. Dit hangt 
samen met de normen in de Nederlandse samenleving en wet-
geving, geschreven en ongeschreven regels in samenleving en 
familie, de normen uit het gezin en de normen voortkomend 
uit de culturele achtergrond van het gezin. Er zijn bijvoorbeeld 
regels betreffende openbare zedenschennis en openbare orde. 
Daarnaast is de familiale of gezinscontext, de cultuur en de 
subcultuur waarin partners leven van invloed op de mate waarin 
hun gedrag en sociale interacties al dan niet als acceptabel 
beschouwd worden. 

Omgeving wordt ook gevormd door de aanwezigen in de be-
treffende situatie. Dit heeft specifiek betrekking op de aanwe-
zigheid van kinderen. Wanneer relationeel grensoverschrijdend 
gedrag plaatsvindt in de aanwezigheid van kinderen, dan vormt 
dit een slecht voorbeeld voor kinderen. Het kan een traumatise-
rende werking hebben. Daarnaast beschadigt het onbedoeld en 
ongewild ook het beeld dat kinderen van hun ouders hebben 
en, als gevolg daarvan, de relatie tussen ouders en kinderen. 
Kinderen getuige laten zijn, beschadigt dus ook het ouderschap. 
Dit vraagt van partners bewustzijn hiervan, emotieregulatie en 
het vermogen om een afweging te maken wanneer zij bijvoor-
beeld moeilijke gesprekken aangaan.

165  Amnesty International. (z.j.). Zelfbeschikking en mensenrechten. 

Geraadpleegd op 13 juni 2017, van https://www.amnesty.nl/encyclopedie/

zelfbeschikking-en-mensenrechten.
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WETSVOORSTEL SEKSUELE MISDRIJVEN (2020).
De overheid wil slachtoffers van seksuele en seksueel getinte misdrijven beter beschermen. Daar-

om is een wetsvoorstel gemaakt om duidelijker te maken wat strafbaar is. En om meer seksueel 

overschrijdend gedrag strafbaar te maken. De voorstellen gelden ook voor grensoverschrijdend 

gedrag op het internet. 

Bovenop wat nu al strafbaar is, stelt de nieuwe wet ook strafbaar:

•  Seksueel contact met iemand tegen iemands wil. Je bent strafbaar als je weet of had moeten 

weten dat de ander niet wil;

•  Seksuele intimidatie, zowel offline als online;

•  Volwassenen die seksueel getinte berichten sturen naar kinderen onder de 16 jaar 

(sexchatting).

Om verkrachting of aanranding aan te tonen, is het niet meer noodzakelijk om te bewijzen dat 

er sprake was van dwang, geweld of bedreiging. Iemand is al strafbaar als duidelijk was dat de 

ander geen seks wilde, maar toch heeft doorgezet. Als er bewijs is van dwang, geweldig of be-

dreiging kan dit wel leiden tot een zwaardere straf. Degene die seksueel contact initieert, moet 

er zeker van zijn dat de ander hetzelfde wil. Als dit niet duidelijk is, moet hij die duidelijkheid 

zoeken.

Ook kunnen slachtoffers straks in meer gevallen aangifte doen. De lat voor strafbaarheid bij 

aanranding of verkrachting ligt op dit moment te hoog. Het is niet altijd te bewijzen dat iemand 

tot seks is gedwongen. Soms bevriezen of verstijven slachtoffers en kunnen zij zich daardoor niet 

uiten of verzetten. In de nieuwe wet worden zij beter beschermd.

Bron: 

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/seksuele-misdrijven/wetsvoorstel-seksuele-misdrijven 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/seksuele-misdrijven/wetsvoorstel-seksuele-misdrijven
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Nederland heeft in 1995 het VN-kinderrechtenverdrag voor de 
Rechten van het Kind geratificeerd. We onderschrijven hier-
mee onder andere dat elk kind gezond en veilig moet kunnen 
opgroeien en zich optimaal moet kunnen ontwikkelen, en dat 
kinderen moeten worden beschermd tegen alle vormen van 
geweld, mishandeling en verwaarlozing (artikel 19). Daarmee 
geven we aan dat het belang van het kind voorop moet staan 
bij alle maatregelen die we nemen die het kind (ook) aangaan 
(artikel 3) en dat we alles in onze macht zullen doen om deze 
en andere kinderrechten te verwezenlijken (artikel 4).166 Dit is 
ook opgenomen in de Jeugdwet. 

Kinderen als getuige van geweld worden erkend als slachtoffer 
van kindermishandeling. De impact van geweld op kinderen is 
groot. Wanneer grensoverschrijding plaatsvindt in aanwezigheid 
van kinderen verzwaart dit de situatie: het is een bedreiging 
voor de veiligheid van de kinderen en er is een risico op genera-
tionele overdracht en parentificatie.167

6. Zelfrespect
De Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz, 2020) 
regelt het verlenen van verplichte zorg aan mensen met een 
psychische aandoening. Bij verplichte zorg krijgt iemand tegen 
zijn zin een behandeling of een opname in een instelling voor 
geestelijke gezondheidszorg (ggz). Iemand die een gevaar voor 
zichzelf of zijn omgeving vormt door een geestelijke stoornis 
kan tegen zijn of haar zin in worden behandeld. De verplichte 

166  Unicef. (2009). Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Aangenomen door de 

Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 20 november 1989. Den Haag: 

Unicef.

167  Parentificatie is een begrip dat werd geïntroduceerd door Boszormenyi-Nagy. 

Volgens deze pionier van de contextuele therapie gaat het bij parentificatie om 

gezinsomstandigheden waarbij het kind verantwoordelijk wordt (gemaakt) voor het 

ouderlijk welbevinden (Boszormenyi-Nagy & Spark, 1973). 

behandeling kan een gedwongen opname zijn, maar dat hoeft 
niet. Iemand kan ook verplicht worden om regelmatig naar 
een instelling terug te komen. Bijvoorbeeld om medicijnen te 
krijgen. Dat heet een ambulante behandeling. 

De Wet zorg en dwang (Wzd, 2020) regelt de rechten bij 
onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een 
verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische 
aandoening, zoals bijvoorbeeld dementie.

Verder is er geen specifieke wetgeving met betrekking tot het 
criterium zelfrespect. De vraag is bijvoorbeeld in hoeverre van 
buitenaf ingegrepen kan worden als iemand zichzelf bescha-
digt door in een gewelddadige relatie te blijven. Een mogelijk 
Nederlands antwoord is te vinden onder Bemoeizorg; dit is 
ongevraagde bemoeienis, ondersteuning en zorgtoeleiding 
aan mensen die zorg of ondersteuning nodig hebben, maar 
daar zelf niet om vragen en/of deze zorg en ondersteuning niet 
willen accepteren. Bemoeizorg valt onder maatschappelijke 
ondersteuning. Bemoeizorg staat impliciet in de Wmo 2015 en 
valt daarmee onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. 
De wet voorziet niet in kaders en richtlijnen hoe bemoeizorg 
moet worden ingevuld. Overigens wordt bemoeizorg met name 
ingezet bij verwarde personen.

7. Respect voor de ander
In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) is 
de definitie van huiselijk geweld als volgt opgenomen: lichame-
lijk, geestelijk of seksueel geweld of bedreiging daarmee door 
iemand uit de huiselijke kring; familielid, een huisgenoot, de 
echtgenoot of voormalig echtgenoot of een mantelzorger.168

168 Art, 1.1.1 Wmo 2015 (Wet maatschappelijke ondersteuning).

https://www.dwangindezorg.nl/onderwerpen/ernstig-nadeel
https://www.dwangindezorg.nl/onderwerpen/ernstig-nadeel


pag 106 van 129  *  RelatieWijs - signaleren, duiden, beoordelen en handelen bij gezond- en grensoverschrijdend gedrag tussen (ex)-partners  *  Movisie

1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Bij wet is belediging strafbaar.169 Daarnaast kan psychisch ge-
weld een grote impact hebben op het zelfrespect van degene 
die dit ondergaat. Er zijn verschillende gradaties van psychisch 
geweld. Soms is het duiden van gedrag als vorm van psychisch 
geweld simpel, maar op andere momenten gaat het om subtie-
lere vormen die ook een grote impact kunnen hebben. 
Iemand die intentioneel schade wil toebrengen aan iemands 
goede naam door ruchtbaarheid te geven aan bepaalde feiten, 
is schuldig aan smaad.170 Wanneer diegene weet dat het niet 
gaat om feiten, is sprake van laster.171 Wanneer dit in een (ex-)
relatie plaatsvindt, is dit grensoverschrijdend gedrag. 

Respect voor de ander houdt ook in dat er respect is voor 
andermans bezittingen en (huis)dieren. Het is bij wet verboden 
om spullen die (deels) tot een ander toebehoren te vernielen, te 
beschadigen, onbruikbaar te maken of te laten verdwijnen.172 
Ook het doden, beschadigen, onbruikbaar maken of laten 
verdwijnen van een dier dat (deels) aan een ander toebehoort, is 
strafbaar.

Opzettelijke benadeling van iemands gezondheid is strafbaar.173 
Gedrag mag dus niet schadelijk zijn voor jezelf of voor de ander. 
In een gezinssituatie kan het gedrag daarnaast schadelijk zijn 
voor aanwezige kinderen. 

169 Art. 266 lid 1 WvSr (Wetboek van Strafrecht). 

170 Art. 261 lid 1 WvSr.

171 Art. 262 lid 1 WvSr.

172 Art. 350 lid 1 WvSr.

173 Art. 300 WvSr.

Hoewel psychische mishandeling in het Wetboek van Strafrecht 
(WvSr) niet expliciet is gedefinieerd, biedt de wet reeds de 
mogelijkheid om psychische mishandeling strafrechtelijk aan te 
pakken. Dit kan op basis van artikel 300 Sr, eerste en vierde lid, 
gericht op respectievelijk het ‘toebrengen van pijn of letsel’ en 
het ‘opzettelijk benadelen van de gezondheid’. Daarnaast kan 
psychisch geweld strafbaar zijn wanneer het binnen de reikwijd-
te van artikel 284 Sr (dwang) of artikel 285 Sr (bedreiging) valt.

Andere artikelen in het Wetboek van Strafrecht die betrekking 
hebben op psychisch geweld, gaan over diefstal of beschadiging 
van goederen (art. 316), vernieling (art. 350), en belaging (art. 
285b).  

Het Openbaar Ministerie besluit in voorkomende gevallen of 
onderzoek en vervolging van psychische mishandeling aan-
gewezen is, onder meer conform de aanwijzing huiselijk en 
kindermishandeling.



pag 107 van 129  *  RelatieWijs - signaleren, duiden, beoordelen en handelen bij gezond- en grensoverschrijdend gedrag tussen (ex)-partners  *  Movisie

1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

RelatieWijs is geen wiskunde: Het bepalen van de kaart is geen 
optelsom van de criteria; het is een hulpmiddel om tot een 
onderbouwde en neutrale inschatting te komen en goed te 
bevragen en te observeren. De casuïstiek helpt hierbij. Oefe-
nen met de casuïstiek leer je door de trainingen te volgen. Met 
behulp van de casuïstiek krijg je de systematiek van RelatieWijs 
om tot de kleur van de kaart te komen in de vingers. Je komt 
los van eigen emoties (zoals verontwaardiging) en persoonlijke 
opvattingen en ervaringen. Door in dialoog met anderen te 
gaan (mede cursisten en collega’s) werk je hieraan. Zo ontwikkel 
je een gezamenlijk normstellend kader. Eigen casuïstiek kan in 
een latere fase in de training ingebracht worden en besproken 
volgens deze principes.

In deze hand-out tref je 4 voorbeelden van de casuïstiek aan, 
zodat je een indruk krijgt van de casussen. Bij het volgen van 
een training ontvangen deelnemers de volledige casuïstiek digi-
taal, zodat hier in de training mee geoefend kan worden.

Hoe is de casuïstiek opgebouwd? 
In de casuïstiek tref je tekeningen met situatie beschrijvingen 
aan die variëren van gezond tot ernstig grensoverschrijdend 
gedrag. Het betreft een set van 22 tekeningen waarop situaties 
van relationeel gedrag staan. Bij alle situaties zijn (jong)volwas-
senen (16+) betrokken. 

Bij elke tekening vind je:
• een beschrijving van de situatie 
• welk gedrag geduid wordt
• de perso(o)n(en) van wie het gedrag geduid wordt 
• de criteria met een score en toelichting op de score 
• de toegekende kleur kaart
• mogelijke reacties 

Hand-out 11  Werken met de casuïstiek 
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Richtlijnen voor het doorlopen van de casuïstiek 
1.   Kijk naar de tekening en beschrijf wat je ziet (let op non-

verbale elementen).
2.  Lees de korte toelichting bij de tekening. 
3.   Bepaal welk gedrag je beoordeelt en van wie (één of beide 

partners).
4.   Beschrijf zo concreet mogelijk het precieze gedrag dat je 

gaat beoordelen (van één of beide partners).
5.   Beoordeel het gedrag aan de hand van de zeven criteria.   

Hanteer hierbij: 
 Ŵ De criteriakaart.
 Ŵ De uitgebreide toelichting bij de criteria.
 Ŵ De richtvragen bij de criteria.

     Geef elk criterium een score (duiding/beoordeling).  
 Hanteer hierbij de volgende werkwijze:

 Ŵ Per criterium scoor je met: + , +/-, - of --. 
 Ŵ Beargumenteer je score bij ieder criterium.
 Ŵ Discussieer niet te lang over criteria: kom je er gezamenlijk 
niet uit, ga dan naar het volgende criterium.

6.   Nadat je alle criteria hebt gescoord, hanteer je de 
aanwijzingen om tot de uiteindelijke beoordeling van het 
gedrag met een kleur kaart te komen.
 Ŵ N.B. ‘Ik heb te weinig informatie’ wordt snel gezegd. In de 
praktijk beschik je (in eerste instantie) regelmatig over (te) 
weinig informatie. Laat ‘te weinig informatie’ een inspira-
tiebron zijn om vragen te formuleren die je daadwerkelijk 
in de praktijk gaat stellen aan betrokkenen. Welke infor-
matie heb je nog nodig om goed te kunnen duiden en 
beoordelen?

7.  Gebruik de RelatieWijzer als hulpmiddel om vast te stellen 
hoe jouw beoordeling zich verhoudt tot hetgeen de Relatie-
Wijzer aangeeft.

Hieronder vind je vier tekeningen met vier verschillende kleuren 
kaarten.

Nummer Duidingszin Kaart

1  3
Een vrouw zegt tegen haar man dat ze die avond onverwacht weg gaat met een vriendin die haar steun nodig heeft.  
Hij reageert hier begripvol op. Groen

5  3 Jeroen probeert zijn vriend Tim in het openbaar zoenen. Tim reageert afwerend omdat hij niet gezoend wil worden in het 
openbaar. 

Geel 

21  3 Een vrouw is woedend op haar man. Ze uit dit door te schreeuwen, haar handen omhoog te doen en te zeggen dat ze  
per direct een scheiding wil. Ze dreigt met haar kinderen naar haar ouders te gaan. De kinderen zijn erbij. 

Oranje

14  3
Na een ruzie biedt een man zijn vrouw excuses aan voor het feit dat hij haar geslagen heeft. Hij doet dit met de woorden: 
‘Het spijt me. Ik wist niet meer wat ik deed. Je weet dat ik een moeilijke jeugd heb gehad.’ Het is niet de eerste keer dat  
hij haar slaat.

Rood 
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1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

  Vier tekeningen

GROEN  Een vrouw zegt tegen haar man dat ze die avond onverwacht  3 
weg gaat met een vriendin die haar steun nodig heeft.  

Hij reageert hier begripvol op.  

GEEL  Jeroen probeert zijn vriend Tim in het openbaar zoenen.   3 
Tim reageert afwerend omdat hij niet gezoend wil worden in  

het openbaar.  

ORANJE  Een vrouw is woedend op haar man. Ze uit dit door te schreeuwen,  3 
haar handen omhoog te doen en te zeggen dat ze per direct een 

scheiding wil. Ze dreigt met haar kinderen naar haar ouders te gaan.  

De kinderen zijn erbij.  

ROOD   Na een ruzie biedt een man zijn vrouw excuses aan 3
voor het feit dat hij haar geslagen heeft. Hij doet dit met  

de woorden: ‘Het spijt me. Ik wist niet meer wat ik deed.  

Je weet dat ik een moeilijke jeugd heb gehad.’  

Het is niet de eerste keer dat hij haar slaat.
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1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Een vrouw zegt tegen haar man dat ze die avond onverwacht weg gaat met een vriendin die 

haar steun nodig heeft. Hij reageert hier begripvol op.  
1
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1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

  Groene kaart 

We beoordelen het gedrag van de vrouw waarin ze tegen haar 
man zegt dat ze die avond onverwacht weg gaat met een 
vriendin die haar steun nodig heeft.  
 

Wederzijdse  
Toestemming 

+ 
 

 

Ze zegt tegen haar man dat ze die avond 
onverwacht naar een vriendin gaat die haar 
steun nodig heeft. Ze vraagt niet expliciet 
om toestemming. Uit zijn reactie blijkt dat dit 
binnen de relatie gepast is. 

Vrijwilligheid + Er is geen sprake van enige vorm van druk. 

Gelijkwaardig- 
heid 

+ De vrouw besluit zelf weg te gaan, de man 
vindt dit oké.

Zelfbeschikking + Ze maakt haar eigen keuze en neemt hier ve-
rantwoordelijkheid voor. Onder zelfbeschik-
king valt het betrekken van de ander bij de 
keuze. Dit doet ze niet expliciet, maar uit zijn 
reactie blijkt dat het oké is voor hem.  

Omgeving + Het gedrag is passend bij de omgeving. 

Zelfrespect + Ze handelt naar haar eigen wens. Dit getuigt 
van zelfrespect. 

Respect voor  
de ander 

+ De begripvolle reactie van de man impliceert 
dat het gedrag van de vrouw respectvol is 
naar de man.

Soms zijn er afspraken gemaakt met een partner, maar worden 
deze geschonden omdat er onverwacht iets gebeurt zoals een 
vriendin die hulp nodig heeft. Beide partners dragen in zo’n 
situatie bij aan de manier waarop zij hiermee om gaan. In dit 
geval geven partners elkaar de ruimte om steunende contacten 
te onderhouden met anderen. In elke relatie bestaan impliciete 
en expliciete gedragsregels. Soms is het van belang om de 
impliciete regels te expliciteren. 
 
Handelen professional 
Bovenstaand interactiepatroon tussen partners is gezond. Het 
is daarom waardevol om in dit geval de positieve punten te 
benoemen. Zo zijn beide partners flexibel, wat het de vrouw 
mogelijk maakt om de plannen voor de avond op het laatste 
moment te wijzigen. De man begrijpt wat de vrouw nodig heeft 
en geeft haar de ruimte om dit in alle vrijheid uit te voeren 
zonder enige angst voor de consequenties of zijn reactie. Als 
professional is dit ook een moment waarop je het gedrag van 
het stel positief kan bekrachtigen door te bevestigen dat het 
gedrag oké is en uit te leggen waarom, met behulp van de 
criteria. Wanneer partners in het verleden grensoverschrijdend 
gedrag lieten zien, kan het goed zijn om wel op het groene 
gedrag te reflecteren om op die manier het gezonde gedrag te 
versterken.  

Omdat dit gedrag groen is, kun je er als professional ook voor 
kunt kiezen om hier verder niets mee te doen.  
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1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Jeroen probeert zijn vriend Tim in het openbaar zoenen. Tim reageert afwerend omdat hij 

niet gezoend wil worden in het openbaar. 
5
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1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

  Gele kaart 

We beoordelen het gedrag van Jeroen die Tim in het openbaar 
wil zoenen, waarbij Tim afwerend reageert omdat hij dat niet 
wil.
 

Wederzijdse  
Toestemming 

- 
 

Jeroen stemt zijn gedrag niet af op Tim, die 
afwerend reageert.

Vrijwilligheid - Het in het openbaar willen zoenen terwijl 
Tim afwerend reageert, is het uitoefenen van 
druk.

Gelijkwaardig- 
heid 

+ Beide partners reageren in deze situatie ieder 
op hun eigen manier en tonen hiermee dat 
ze aan elkaar gewaagd zijn. 

Zelfbeschikking +/- Jeroen besluit Tim te zoenen in het openbaar 
en maakt hiermee zijn eigen keuze. Hij houdt 
geen rekening met Tim.

Omgeving +/- Het gedrag is niet passend bij de omgeving 
omdat dit gedrag aanstootgevend kan zijn 
voor anderen.

Zelfrespect +/- Jeroen lijkt zijn zelfrespect te versterken 
door dit gedrag. Op den duur werkt dit 
ondermijnend.

Respect voor  
de ander 

- Proberen te zoenen terwijl de ander afwerend 
reageert, is respectloos.

Een gele kaart betekent dat er sprake is van licht grens- 
overschrijdend gedrag. Het is belangrijk om hierover in  
gesprek te gaan om erger te voorkomen. 

Handelen professional 
Als professional kan je er bij een gele kaart voor kiezen om met 
beide partners in gesprek te gaan. Het helpt als beide partners 
in alle eerlijkheid over verwachtingen, grenzen en emoties 
in gesprek kunnen gaan. Om deze situatie bespreekbaar te 
maken, kan je vragen wat maakt dat Tim niet wil zoenen in het 
openbaar. Het kan zijn dat sociale druk hierin een rol speelt. 
Of opvoeding. Misschien krijgen Tim en Jeroen veel negatieve 
reacties als zij in het openbaar affectie tonen en vermijdt Tim 
deze confrontatie liever. Is het duidelijk bij Tim wat dit gedrag 
precies met Jeroen doet? Als professional is het belangrijk om 
meervoudig partijdig te zijn. Je zorgt ervoor dat beide partijen 
aan het woord komen en je zorgt voor de veiligheid om met 
elkaar in gesprek te zijn. Je bespreekt de criteria en op welke 
vlakken er sprake is van licht grensoverschrijdend gedrag.  
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1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Een vrouw is woedend op haar man. Ze uit dit door te schreeuwen, haar handen omhoog te 

doen en te zeggen dat ze per direct een scheiding wil. Ze dreigt met haar kinderen naar haar 

ouders te gaan. De kinderen zijn erbij.  
21
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1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

  Oranje kaart 

We beoordelen het gedrag van de vrouw, namelijk dat ze 
schreeuwt, haar handen omhoog doet, per direct een scheiding 
wil en dreigt met de kinderen naar haar ouders te vertrekken.   

Wederzijdse  
Toestemming 

- De vrouw is woedend en dreigt met een 
scheiding per direct in het bijzijn van de kin-
deren. Ze heeft geen afstemming/instemming 
met haar man gezocht hierover. 

Vrijwilligheid - De vrouw zet haar man onder druk door 
te dreigen per direct een scheiding aan te 
vragen.

Gelijkwaardig- 
heid 

- Door haar woede en door te dreigen met een 
scheiding creëert ze een ongelijkwaardige 
situatie.  

Zelfbeschikking +/- Haar gedrag en haar woorden wijzen op het 
nemen van een beslissing over haar eigen 
leven. Onder zelfbeschikking valt ook het 
betrekken van de ander bij de keuze. Hier is 
geen sprake van.

Omgeving - Haar gedrag is choquerend voor de man 
en de kinderen omdat ze getuige zijn 
van het schreeuwen en dreigen met 
een echtscheiding. De kinderen worden 
betrokken bij het conflict.

Zelfrespect +/- De vrouw lijkt op te komen voor ‘zichzelf’. 
In hoeverre haar gedrag op langere termijn 
zelfrespectversterkend is, is de vraag.

Respect voor  
de ander 

- De mening en gevoelens van de man en de 
kinderen doen er niet toe. Dit is respectloos. 

Het schreeuwen en dreigen met een echtscheiding in aanwezig-
heid van de kinderen door de vrouw, is psychische manipulatie. 
En daarmee grensoverschrijdend. Getuige zijn van heftige ruzies 

tussen ouders heeft op jonge leeftijd grote impact op kinderen. 
In conflictsituaties gebruiken ouders kinderen soms als manier 
om de ander te manipuleren. Ze beschadigen elkaar hiermee. 
Kinderen die getuige hiervan zijn, worden getypeerd als slachtof-
fer van huiselijk geweld. Hiermee ontstaat het risico van interge-
nerationele overdracht.  
 
Handelen professional 
Bij een oranje kaart doorloop je als professional de verschillende 
stappen van de meldcode. Pak ook het afwegingskader van je 
beroepsgroep erbij. Vertel het aan de beide partners als je een 
melding moet maken. Beide partners spreek je apart. Dit geeft 
hen de gelegenheid en ruimte om het eigen verhaal te vertellen.
  
In het gesprek met de vrouw is het belangrijk om op het juiste 
moment aan te geven dat haar gedrag, manipulerend en 
grensoverschrijdend is. Het gedrag is nog ongepaster in het 
bijzijn van de kinderen. Het is belangrijk om in kaart te brengen 
wat maakt dat zij dit roept. Wat is er voorgevallen? Zijn er (erns-
tige) incidenten aan vooraf gegaan? Tijdens het gesprek met de 
vrouw is het ook van belang in te gaan op haar keuzevrijheid. 
Ze kan ervoor kiezen om een echtscheiding te regelen. Ze kan 
er ook voor kiezen om dit goed te overdenken en op een rustig 
moment te bespreken.   

In het gesprek met de man kun je vragen wat de dreiging van 
zijn vrouw met hem doet. Ook bij hem is het belangrijk om in 
kaart te brengen wat er is voorgevallen en welke incidenten er 
aan vooraf zijn gegaan. Tot slot is het in het gesprek bij beiden 
van belang aandacht te besteden aan de positie van de kin-
deren. Door psycho-educatie kun je uitleggen wat de effecten 
op de kinderen zijn als zij getuige zijn van dit soort ruzies en 
uitspraken. 
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1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Na een ruzie biedt een man zijn vrouw excuses aan voor het feit dat hij haar geslagen heeft. 

Hij doet dit met de woorden: ‘Het spijt me. Ik wist niet meer wat ik deed. Je weet dat ik een 

moeilijke jeugd heb gehad.’ Het is niet de eerste keer dat hij haar slaat. 
14



pag 117 van 129  *  RelatieWijs - signaleren, duiden, beoordelen en handelen bij gezond- en grensoverschrijdend gedrag tussen (ex)-partners  *  Movisie

1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

  Rode kaart 

We beoordelen het feit dat de man zijn vrouw herhaaldelijk 
slaat en achteraf zijn excuses aanbiedt. 
 

Wederzijdse  
Toestemming 

-- De man slaat herhaaldelijk zijn vrouw. Zij 
geeft geen toestemming voor zijn gedrag.

Vrijwilligheid -- De man gebruikt herhaaldelijk fysiek geweld 
tijdens een ruzie; er is sprake van druk.

Gelijkwaardig- 
heid 

-- Door herhaaldelijk te slaan overheerst de 
man de vrouw. Door vervolgens excuses aan 
te bieden, stelt hij zich onderdanig op. 

Zelfbeschikking -- De man stelt zijn behoeften boven de be-
hoeften van zijn vrouw. Onder zelfbeschik-
king valt ook het betrekken van de ander bij 
de keuze. Hier is geen sprake van. Hij neemt 
geen verantwoordelijkheid voor zijn gedrag.

Omgeving -- Dit gedrag is in geen enkele omgeving 
geoorloofd, het is strafbaar gedrag.

Zelfrespect -- De man slaat zijn vrouw, hiermee berokkent 
hij ook zichzelf schade. De man biedt 
onmiddellijk zijn excuses aan voor zijn 
gedrag, maar dit maakt het niet ongedaan. 
Dit gedrag is ondermijnend voor zijn 
zelfrespect. 

Respect voor  
de ander 

-- De man slaat herhaaldelijk zijn vrouw. Dit 
gedrag is niet respectvol. 

Het geven van een klap is zeer ernstig grensoverschrijdend 
gedrag. Het slaan komt vaker voor. De man zoekt excuses voor 
zijn gedrag. Dit gedrag is strafbaar!   

Handelen professional 
Als professional spreek je beide partners apart. Dit geeft hen al-
lebei de ruimte hun verhaal te vertellen zonder eventuele angst 
voor repercussies of nieuwe ruzies. Bij deze rode kaart is er 
sprake van structurele onveiligheid. Ook kan er sprake zijn van 
acute onveiligheid. Dat betekent dat je een melding doet bij Vei-
lig Thuis. Doorloop de verschillende stappen van de meldcode. 
Pak ook het afwegingskader van je beroepsgroep erbij. Vertel 
aan de beide partners dat je een melding moet maken. Overleg 
met Veilig Thuis op welke wijze er veiligheid en bescherming 
geboden moet worden.  
 
Met de man bespreek je dat slaan niet kan in een relatie en 
strafbaar is en dat je een melding moet doen. Op een later 
moment kan de moeilijke jeugd van de man besproken worden 
als risicofactor bij het voortbestaan van de geweldscyclus. Als 
de partners de relatie willen herstellen, zal er gerichte behan-
deling aan de man geboden moeten worden om trauma’s te 
verwerken.  

Met de vrouw bespreek je de risico’s op toekomstig geweld. Is 
er op korte termijn risico dat er zich nieuwe incidenten voor-
doen? Bespreek samen met de vrouw en Veilig Thuis op welke 
wijze er bescherming en veiligheid geboden kan worden. Dit 
kan bijvoorbeeld door een tijdelijk huisverbod, tijdelijk verblijf bij 
familie of vrienden of door opvang in de vrouwenopvang. 
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1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Bijlage 1 Verantwoording RelatieWijs 
RelatieWijs is ontwikkeld om (ex-)partnergeweld te 
voorkomen en in een zo vroeg mogelijk stadium hulp 
te bieden. Het is geïnspireerd op het Sensoa 
Vlaggensysteem©.1 In deze bijlage lees je over de 
verantwoording van RelatieWijs. Je vindt hier ook de 
ervaringen van sociale wijkteams die de methodiek 
hebben uitgetest.

Verantwoording en onderbouwing
De interventie is onderbouwd door gebruik te maken van 
bestaande vakkennis, wet- en regelgeving, wetenschappelijke 
inzichten en de laatste ontwikkelingen rondom de meldcode. 
RelatieWijs is daarnaast in samenwerking met professionals uit 
de praktijk en de inbreng van experts ontwikkeld.

Voor de ontwikkeling van RelatieWijs is een uitgebreide lite-
ratuursearch verricht met als centraal onderwerp: relationele 
ontwikkeling en geweld in partnerrelaties. Ook is gekeken 
naar (nieuwe) kennis en inzichten in het Wat werkt dossier 
Partnergeweld. Voor inhoudelijke achtergrondinformatie over 
(het ontstaan van) partnergeweld en de onderbouwing van 
instrumenten van RelatieWijs verwijzen wij naar het document 
‘Achtergrondinformatie en onderbouwing’.2 

Getest in de praktijk
Tussen mei en oktober 2016 is RelatieWijs getest in de prak-
tijk. Er zijn 38 professionals getraind in de proefversie van 

1 Frans & Franck, 2017.

2 Visser, Van Oosten & Janssens, 2017.

RelatieWijs, in zeven verschillende wijkteams. Het volgen van 
de training en het aanleren van de methodiek van RelatieWijs 
heeft de professionals volgens zelfrapportage op meerdere 
vlakken geholpen. Ze kijken na het volgen van de training meer 
naar de relationele component van problemen, zijn alerter op 
grensoverschrijdend gedrag en kijken meer naar de veiligheid in 
een relatie. Vóór het volgen van de training was een derde van 
de groep niet (of onvoldoende) alert op de aanwezigheid van 
grensoverschrijdend gedrag in een gezin. Na het volgen van de 
training geven alle respondenten aan hier wel alert op te zijn. 
Bovendien herkennen ze de signalen beter, weten ze beter wat 
hun vervolgstappen zijn en zijn ze over het algemeen minder 
bang voor de consequenties als ze erover beginnen. 

Het bespreken van relationeel grensoverschrijdend gedrag kan 
lastig zijn, in de voormeting gaf een derde van de respondenten 
aan dat ze het moeilijk vonden om grensoverschrijdend gedrag 
bespreekbaar te maken. De eindmeting laat zien dat meer dan 
tachtig procent hier geen moeite meer mee heeft. De moeilijk-
heid zat ‘m voor veel professionals voorafgaand aan de training 
met name in het niet weten wat je losmaakt als je het bespreek-
baar maakt en de veiligheid niet kan garanderen. Dit blijven 
na afloop van de training lastige punten. Toch hebben meer 
professionals dankzij RelatieWijs het gevoel dat ze deze veilig-
heid beter kunnen garanderen en zijn ze minder bang voor wat 
ze losmaken als ze het bespreekbaar maken. 
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1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Dat professionals beter weten hoe ze relationeel grensover-
schrijdend gedrag bespreekbaar kunnen maken, is ook te zien 
in het handelingsrepertoire. De tussenmeting en de eindmeting 
laten allebei zien dat (zeer) ernstig grensoverschrijdend gedrag 
vaker wordt besproken met één of beide partners. Dat ze vaker 
voorlichting geven aan de betrokkenen en vervolgafspraken 
maken, maar daarnaast ook vaker een collega of Veilig Thuis 
raadplegen. 

Proefversie en deze versie
Deze publicatie van RelatieWijs is het resultaat van een samen-
werking tussen Movisie, professionals uit de praktijk en andere 
experts (zie ook het colofon). Op basis van de proefimplemen-
tatie en procesevaluatie in 2016 is de interventie verder verrijkt 
en verbeterd. De verder aangepaste versie is voorgelegd aan 
een aantal betrokken experts en leden van de klankbordgroep. 
Deze feedback is meegenomen in de versie die voor je ligt. Deze 
moet echter niet als ‘definitief’ beschouwd worden. Juist het 
verder toepassen van de methodiek in de praktijk zal nieuwe 
inzichten opleveren voor verdere verbetering en onderbouwing 
van de methodiek. 

Waarom is RelatieWijs ontwikkeld? 
Partnergeweld komt relatief vaak voor
Van alle vrouwen en mannen tussen de 18 en 70 jaar is 45 pro-
cent ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld. Ruim zestig 
procent van het huiselijk geweld betreft (ex-)partnergeweld. 
Vrouwen worden vaker slachtoffer van (ex-)partnergeweld dan 
mannen: zestig versus veertig procent.3 

3 Van der Veen & Bogaerts, 2010.

Gevolgen van (partner)geweld
De gevolgen van huiselijk geweld, waaronder (ex-)partnerge-
weld, kunnen verschillend zijn. Je kunt onderscheid maken tus-
sen: fysieke, psychische en psychosociale gevolgen, intergene-
rationele overdracht en maatschappelijke gevolgen. Slachtoffers 
krijgen meestal te maken met een combinatie van verschillende 
gevolgen. Hoe ernstig ze zijn, hangt van allerlei factoren af: 
ernst en duur van het geweld, mate van intimidatie, frequentie 
van het geweld, mate van macht en dwang van de pleger, mate 
van de opgelegde geheimhouding, leeftijd van het slachtoffer, 
relatie van het slachtoffer met de pleger en de opvang na het 
geweld.4 

Huiselijk geweld hindert participatie5

De aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling staat in 
toenemende mate in de belangstelling. De samenleving accep-
teert niet meer dat geweld in de privésfeer het leven van velen 
ontwricht en vraagt de overheid hierin haar verantwoordelijk-
heid te nemen. De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
ziet huiselijk geweld als een belemmering voor participatie. De 
nieuwe Wmo (2015) maakt gemeenten nadrukkelijk verant-
woordelijk voor de preventie en aanpak van huiselijk geweld, 
ook als de hulp uiteindelijk geleverd wordt op regionaal of 
landelijk niveau. 

Overeenstemming nodig in het beoordelen van (ex-)
partnergeweld
Rond de verschillende vormen van huiselijk geweld ontbreekt 
een eenduidige beoordelingssystematiek in onze samenleving. 
Het is van belang dat we als samenleving overeenstemming 
hebben over het beoordelen van verschillende geweldsvormen. 

4 Janssen, Wentzel & Vissers, 2015.

5 Movisie, 2015a.
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Anders wordt de beoordeling voornamelijk bepaald door de 
kennis, de context en de ervaring van de beoordelaar. Met als 
gevolg: gebrek aan vroegtijdige signalering, handelingsverlegen-
heid in het bespreken van wat je signaleert en niet goed weten 
hoe daarop te handelen. Meer eenduidigheid en overeenstem-
ming in het zorgvuldig wegen en beoordelen van (ex-)partner-
geweld is ook van belang om een meer integraal beleid te kun-
nen voeren voor preventie, hulp en ondersteuning rond huiselijk 
geweld, seksueel geweld en kindermishandeling.
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Bijlage 2  
Implementatie: hoe voer je RelatieWijs 
in zoals bedoeld?

nieuwe gedrag vol. Een implementatietraject is pas succesvol 
als de verandering in het bloed van mensen zit en zij er bewust 
en onbewust naar handelen. Bij elke fase passen verschillende 
activiteiten als communicatie, scholing, monitoren en evalue-
ren. Je wilt immers zeker weten of het beoogde resultaat wordt 
bereikt.

De vier fasen van een implementatieproces zijn:7

• Verspreiding – de professionals maken in deze fase globaal 
kennis met de interventie. 

• Adoptie – de professionals ontwikkelen in deze fase een po-
sitieve houding jegens de interventie, waardoor zij openstaan 
voor eventueel gebruik en uiteindelijk ook beslissen om de 
interventie te gaan gebruiken. 

• Invoering – de professionals voeren de interventie daadwerke-
lijk uit. Deze fase wordt vaak implementatie genoemd.

• Borging – de professionals hebben de interventie geïntegreerd 
in hun dagelijkse werkwijze. In deze fase wordt de uitvoering 
van de interventie regelmatig geëvalueerd en bijgesteld waar 
nodig.

7 Stals, 2012; Fleuren,Wiefferink & Paulussen, 2004.

Een implementatietraject is pas succesvol als de 
verandering in het bloed van mensen zit. Kijk in dit 
hoofdstuk hoe je RelatieWijs planmatig implementeert. 

Implementeren en verandering teweegbrengen
Onder implementatie verstaan wij een procesmatige en/of 
planmatige invoering van een vernieuwing of verandering. Dit 
met als smal doel dat de vernieuwing of verandering is geïnte-
greerd in het beroepsmatige handelen, in het functioneren van 
organisatie(s) of in de structuur van de sector. Het brede doel is 
dat de vernieuwing of verandering verbetering oplevert.6 Het 
mag duidelijk zijn dat wij uit zijn op aantoonbare verbetering als 
het gaat om het duurzaam doorbreken van handelingsverlegen-
heid van professionals in de wijk, zodat zij relationeel (grens-
overschrijdend) gedrag van (jong)volwassenen (16+) objectiever 
beoordelen en bespreekbaar maken en vervolgens adequaat 
kunnen handelen. 

Vier fasen
De implementatie van een verandering verloopt in fasen: 
mensen nemen kennis van de verandering, zijn bereid ermee te 
werken, passen vervolgens hun gedrag aan en houden het 

6 Stals, 2012.
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Bevorderende en belemmerende factoren 
Het implementeren van richtlijnen, programma’s, instrumenten 
of interventies is een proces waarop verschillende factoren van 
invloed zijn. Ze zijn onder te verdelen in vier categorieën:
• De interventie of vernieuwing.
• De doelgroep die met de verandering leert omgaan/die de 

interventie uitvoert.
• De organisatie waar de verandering of vernieuwing wordt 

doorgevoerd.
• De (maatschappelijke) context waarbinnen de verandering 

plaatsvindt.
Maatwerk geeft, ook in de implementatie, het beste resultaat. 
Hoe beter de verschillende activiteiten aansluiten bij de instel-
ling, hoe meer succes in de implementatie. 

Planmatig implementeren 
Er zijn verschillende strategieën die per fase in te zetten zijn 
voor een geslaagd implementatieproces. Om hier grip op te krij-
gen en de juiste strategieën in de juiste fase in te zetten, is het 
van groot belang om goed zicht te krijgen op het proces in zijn 
geheel. Het implementeren van een interventie vraagt dan ook 
om een planmatige aanpak.8 Om die te bewerkstelligen, is een 
implementatiewijzer ontwikkeld.9 Hierin is de ‘plan-do-check-
act’-cyclus verwerkt.10

• PLAN: Kijk naar de huidige werkzaamheden en ontwerp een 
plan voor de verbetering van deze werkzaamheden. Stel voor 
deze verbetering doelstellingen vast.

• DO:Voer de geplande verbetering uit in een gecontroleerde 
proefopstelling.

8 Grol & Wensing, 2006; Fleuren, et al., 2004; Moulding, Silagy & Weller, 1999; Stals, 

2012.

9 Daamen, 2015; Nederlands Jeugdinstituut, z.j.b.

10 Ahaus & Diepman, 2005.

• CHECK: Meet het resultaat van de verbetering, vergelijk deze 
met de oorspronkelijke situatie en toets deze aan de vastge-
stelde doelstellingen.

• ACT: Stel bij aan de hand van de gevonden resultaten bij 
CHECK.

Het cyclische karakter garandeert dat de kwaliteitsverbetering 
continu onder de aandacht is. 

De kern van deze visie is dat elke medewerker op deze manier 
in staat is om zijn eigen werkwijze te beoordelen en te verbete-
ren. De handelingen van de medewerker vormen namelijk een 
eigen deelproces van het hoger gelegen proces. Het manage-
ment dient de analyse van de hoger gelegen processen uit te 
voeren, de directie analyseert de primaire bedrijfsprocessen. 
Deze PDSA-methode wordt vaker onbewust en impliciet dan 
bewust en expliciet toegepast. 
Bij de implementatie van RelatieWijs gebruiken we deze kennis 
en proberen we organisaties stapsgewijs te ondersteunen naar 
een succesvolle implementatie. Daarbij wordt een koppeling ge-
maakt tussen de structurele doorontwikkeling van de interventie 
en een duurzaam implementatietraject met zicht op verbetering 
in de organisatie en sector. 
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Implementatiewijzer: stappen voor de invoering van RelatieWijs
De PDCA-cyclus voor een implementatieproces ziet er als volgt uit: 

Analyseren:

Wat is de huidige en 

gewenste situatie?

• omgeving

• organisatie

• uitvoerder

• verandervraagstuk

Wat wilt u bereiken?

• doelen formuleren

• succesfactoren 

bepalen

• strategie bepalen

Vraag bepalen

Wat is het vraagstuk?

• vraag formuleren

• gebruiker vaststellen

Borgen (act)

Hoe blijft het werken:

• bijsturen

• verankeren

• vernieuwen

Inrichten (plan)

Hoe in te richten?

• sturen

• plannen

• inschakelen

• draagvlak creëren

Monitoren (check)

Hoe te volgen?

• monitoren

• meten

• benchmark

• evalueren

• vieren

Uitvoeren (do)

Hoe in gang te zetten?

• organiseren

• leren, integreren

Figuur 5: Implementatiewijzer11

11 Daamen (2015).



pag 124 van 129  *  RelatieWijs - signaleren, duiden, beoordelen en handelen bij gezond- en grensoverschrijdend gedrag tussen (ex)-partners  *  Movisie

1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

IMPLEMENTATIETIPS
•  Bedenk de voor- en nadelen van deze verandering voor 

de verschillende groepen in de organisatie. Dit vraagt 

aansluiting bij de specifieke wijkteams waar RelatieWijs 

geïmplementeerd wordt.

•  Heeft jouw organisatie meer nodig? Denk bijvoorbeeld 

aan de doorbraakmethode.12 Dit is een praktische ma-

nier om samen met medewerkers en management oplos-

singen aan te dragen om weerstanden aan te pakken in 

een veranderingstraject. 

•  Ga voor je gaat trainen na wie uit de organisatie welke 

training nodig heeft. Allen moeten het normstellend  

kader kennen om samen consistent te kunnen signale-

ren en te beoordelen wat relationeel (grensoverschrij-

dend) gedrag is, maar niet iedereen hoeft dit bespreek-

baar te maken met (jong)volwassenen. Pas de zwaarte 

van de trainingen aan, afhankelijk van de functies. 

12 Nederlands Jeugdinstituut, z.j.a.



pag 125 van 129  *  RelatieWijs - signaleren, duiden, beoordelen en handelen bij gezond- en grensoverschrijdend gedrag tussen (ex)-partners  *  Movisie

1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Bronnen 
Ahaus, C.T.B. & Diepman, F.J. (2005). Balanced scorecard & 
INK-managementmodel. Apeldoorn: Kluwer.

Ali, P.A., & Naylor, P.B. (2013) Intimate partner violence: A 
narrativefor its causation., review of the feminist, social and 
ecological explanations, Aggression and Violent Behavior 18(6), 
611-619.

Augeo Foundation. (2013). Handleiding kindcheck. Drieber-
gen-Rijsenburg: Augeo Foundation.

Beek, I. van & Daru, S. (2015). Rumoer rond meldcode is vraag 
om meer deskundigheid bij uitvoering. Geraadpleegd op 11 
maart 2016, van http://www.socialevraagstukken.nl/rumoer-
rond-meldcode-is-vraag-om-meer-deskundigheid-bij-uitvoering/.

Belsky, J. (2009) Experiencing the lifespan (2e druk). Londen: 
MacMillan.

Berge, I. ten, Addink, A., Baat, M. de, Bartelink, C., Rossum, 
J. van & Vinke, J. G. (2012). Stoppen en helpen: een adequaat 
antwoord op kindermishandeling. Utrecht: Nederlands Jeugd 
Instituut.

Berlo, W. van, & Beek, I. van. (2015). Seksuele grensoverschri-
jding en seksueel geweld: feiten en cijfers. Utrecht: Rutgers en 
Movisie.

Boszormenyi-Nagy, I. & Krasner, B.R. (1994). Tussen geven 
en nemen. Over contextuele therapie. Haarlem: Uitgeverij De 
Toorts.

Brink, C. (2010). Methodebeschrijving Motiverende gespreksvo-
ering. Utrecht: Movisie. 

Daamen, W. (2015). Wat werkt bij het implementeren van jeug-
dinterventies? Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

Daru, S. (2014). Factor veiligheid: de rol van het sociaal wijk-
team bij huiselijk geweld. Utrecht: Movisie. 

Daru, S., Mejdoubi, J., Vaan, K. de & Visser, A. (2016). Voorbij 
vooroordelen en stereotypes. Gender en partnergeweld.  
Utrecht: Regioplan, Movisie en Atria.

De Kinderombudsman. (2014). Vechtende ouders, het kind 
in de knel: adviesrapport over het verbeteren van kinderen in 
vechtscheidingen.

Dijk, L. van. (1997). Macht en machtsstrijd in partnerrelaties en 
therapeutische systemen. Systeemtherapie, 9 (3),165-178.

Dijk, T. van., Veen, M. van., & Cox, E. (2010) Slachtofferschap 
van huiselijk geweld: aard, omvang, omstandigheden en 
hulpzoekgedrag. Hilversum: Intomart.

Driver, J., Tabares, A., & Shapiro, A. F. (2012). Couple interaction 
in happy and unhappy marriages: Gottman laboratory studies. 
Normal family processes: Growing diversity and complexity, 
57-77.

Drost, J. (2012). Het romantische misverstand: anders denken 
over de liefde. Amsterdam: Uitgeverij De Bezige Bij.



pag 126 van 129  *  RelatieWijs - signaleren, duiden, beoordelen en handelen bij gezond- en grensoverschrijdend gedrag tussen (ex)-partners  *  Movisie

1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Durlak, J.A. & DuPre, E.P. (2008). Implementation matters: 
A review of research on the influence of implementation on 
program outcomes and the factors affecting implementation. 
American journal of community psychology, 41(3-4), 327-350.

FCB. (z.j.). Checklist Agressie Risico Inschatting Huis-
bezoek. Geraadpleegd op 13 juni 2017, via https://
www.fcb.nl/arbocatalogus/jeugdzorg/aanpak-agressie/
checklist-veilig-huisbezoek.

Fleuren, M.A.H., Wiefferink, C.H. & Paulussen, T.G.W.M. (2004). 
Determinants of innovation within health care organisations: Lit-
erature review and delphi-study. International Journal for Quality 
in Health Care, 16, 107-123. 

Frans, E. (2014). Tussen de lakens: babbelmethodiek voor sek-
suele vorming: module seksueel grensoverschrijdend gedrag. 
Antwerpen: Sensoa.

Frans, E. & Franck, T. (2017). Vlaggensysteem: praten met 
kinderen en jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend 
gedrag. Antwerpen: Garant Uitgevers.

Frans, E., Wilde, K. de, Berlo, W. van, Janssens, K. & Storms, O. 
(2016). Buiten de lijnen. Handleiding en onderbouwing. Sen-
soa Vlaggensysteem voor kinderen en jongeren met bijzondere 
behoeften. Antwerpen: Garant Uitgevers.

Geurtz, J. (2009). Verslaafd aan de liefde: de weg naar zelfac-
ceptatie en geluk in relaties. Amsterdam: Ambo.

Goedhart, M., Cremers, D. & Bijl, R. (2016). Multifocus. Data-
bank Effectieve sociale interventies. Utrecht: Movisie.

Goijaerts, F., Veen, M. van der & Veen, M. (2012). Motiverende 
gespreksvoering voor sociaalagogisch werk: coachen bij ge-
dragsverandering. Houten: Bohn, Stafleu en Van Loghum.

Graaf, A. de (2005, 2021). Scheiden: motieven, verhuisgedrag 
en aard van de contacten. Voorburg: CBS bevolkingstrends, 53, 
39-47.

Groen, M., & Lawick, J. van (2008). Intieme oorlog: over de 
kwetsbaarheid van familierelaties. Amsterdam: Van Gennep.

Groen, M., & Lawick, J. van (2020). Intieme oorlog: over de 
kwetsbaarheid van familierelaties. Amsterdam: Van Gennep.

Grol, R. & Wensing, M. (2006). Implementatie: Effec-
tieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier 
gezondheidszorg.

Hoffman, E. (2009). Interculturele gespreksvoering. Theorie 
en praktijk van het TOPOI-model. Houten: Bohn Stafleu van 
Loghum. 

Janssen, L. & Movisie. (2015). Als vrijwilligers zich zorgen ma-
ken. Utrecht: Movisie. 

Janssen, H. C. M., Wentzel, W., & Schakenraad, W. (2019).  
Basisboek huiselijk geweld: signaleren, melden, aanpakken.  
Bussum: Uitgeverij Coutinho.

Janssens, K. & Felten, H. (2013). Be a Man. Liefde, relaties 
en seks: wat is OK? Handleiding voor organisaties. Utrecht: 
Movisie.



pag 127 van 129  *  RelatieWijs - signaleren, duiden, beoordelen en handelen bij gezond- en grensoverschrijdend gedrag tussen (ex)-partners  *  Movisie

1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Janssens, K. & Felten, H. (2014). Be a Man. Liefde, relaties en 
seks: wat is OK?. Verkregen op 27 maart 2017, van 
www.movisie.nl/artikel/be-man-liefde-relaties-seks-wat-ok-0.

Jessurun, N. (2010). Transculturele vaardigheden voor therapeu-
ten: een systeemtheoretisch behandelmodel. Bussum: Coutinho.

Jeugdwet. (2014, 1 maart). Geraadpleegd op 12 juni, 2017,  
van http://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2017-02-28.

Johnson, S., (2017), Houd me vast, zeven gesprekken voor een 
hechte(re) en veilige relatie. Kosmos uitgevers.

Kok, E. (2011). Methodebeschrijving Signs of Safety. Utrecht: 
Movisie. 

Lange, A. Gedragsverandering in gezinnen. Groningen:  
Wolters–Noordhoff, 1994.

Mediawijs. (2017). Hé het is oké: het Sensoa Vlaggensysteem 
toegepast op relaties en seksualiteit online. Verkregen op 27 
maart van mediawijs.be/héhetisoké.

Mertens, M. & Vandebroek, E. (1997). Systeemgerichte metho-
den in de hulpverlening. Een initiatie in het omgaan met men-
sen en hun netwerken. Apeldoorn/Antwerpen: Garant.

Meervoudige partijdigheid - Systeemgericht werken in de  
opvang, Sozio, 2020.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. (2014). Mid-
term Review Actieplan Kinderen Veilig. Den Haag: Ministerie 
van VWS.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport. (2016). 
Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Den Haag: Ministerie van VWS.  

Moulding, N. T., Silagy, C. A., & Weller, D. P. (1999). A frame-
work for effective management of change in clinical practice: 
dissemination and implementation of clinical practice guidelines. 
Quality in Health Care, 8(3), 177-183.

Movisie. (2015a, 25 januari). WMO 2015: wat is er veranderd? 
Geraadpleegd op 4 maart 2016, van www.movisie.nl/artikel/
wmo-2015-wat-er-veranderd.

Movisie. (2015b, 10 april). Sociale wijkteams: ga de meldcode 
gebruiken. Geraadpleegd op 29 maart 2016, van www.movisie.
nl/artikel/sociale-wijkteams-ga-meldcode-gebruiken.

Movisie. (2021). Hoe houd ik onze relatie gezond en veilig? 
Geraadpleegd van www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/pub-
lication-attachment/Hoe-houd-ik-relatie-gezond-veilig%20
%5BMOV-9477597-1.0%5D.pdf

Mulder, M. (1974). Het spel om macht: over verkleining en ver-
groting van machtsongelijkheid. Amsterdam: Boom Uitgevers.

Nederlands Jeugdinstituut. (z.j.a.). Doorbraakmethode. Ge-
raadpleegd op 9 mei, van www.nji.nl/nl/Implementatie/
Implementatie-Verandermethoden/Doorbraak-methode.
Nederlands Jeugdinstituut (z.j.). Kinderen die getuige zijn van 
huiselijk geweld. Geraadpleegd op 12 mei 2016, van www.nji.
nl/Vormen-Kinderen-die-getuige-zijn-van-huiselijk-geweld.

http://www.movisie.nl/artikel/be-man-liefde-relaties-seks-wat-ok-0
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Hoe-houd-ik-relatie-gezond-veil
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Hoe-houd-ik-relatie-gezond-veil
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/publication-attachment/Hoe-houd-ik-relatie-gezond-veil
http://www.nji.nl/Vormen-Kinderen-die-getuige-zijn-van-huiselijk-geweld
http://www.nji.nl/Vormen-Kinderen-die-getuige-zijn-van-huiselijk-geweld


pag 128 van 129  *  RelatieWijs - signaleren, duiden, beoordelen en handelen bij gezond- en grensoverschrijdend gedrag tussen (ex)-partners  *  Movisie

1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Nederlands Jeugdinstituut. (z.j.b.) Implementatiewijzer. Ge-
raadpleegd op 14 juni 2017, van nji.nl/nl/Implementatie/
Implementatiewijzer. 

Oosten, N. van, Visser, A., Hazebroek, L. & Daru, S. (2016). Wat 
werkt bij partnergeweld. Utrecht: Movisie. 

Ornstein, P. & Rickne, J. (2013). When does intimate partner 
violence continue after seperation? Violence against women, 
19(5), 717-633.

Pals, J. (2006, 3 april). Scheiden doet leiden – vooral bij de 
kinderen. Geraadpleegd op 12 mei 2016, van www.ouders.nl/
artikelen/scheiden-doet-lijden-vooral-bij-de-kinderen.

Ploegmakers, M. (2012). Methodebeschrijving Begeleide terug-
keer. Utrecht: Movisie. 

Rapport ‘Kwestie van lange adem: kan partnergeweld en 
kindermishandeling echt stoppen?’, Steketee, M., Tierolf B., 
Lünnemann K. en Lünnemann M., Verwey Jonker Instituut, 
november 2020.

Regio Aanpak Veilig Thuis. (2015). Huiselijk geweld zit nog 
niet tussen de oren van de wijkteams. Geraadpleegd op 11 
maart 2016, van www.regioaanpakveiligthuis.nl/nieuws/
huiselijk-geweld-zit-nog-niet-tussen-de-oren-van-de-wijkteams.

Schmid, W. (2011). De herontdekking van de liefde: de kunst 
van het leven met anderen. Amsterdam: Ambo.

Serkei, B., Janssens, K., Felten, H. & Cadat, M. (2013). Be a 
Man! Liefde, relaties en seks: wat is OK? Handleiding voor peer 
educators. Utrecht: Movisie. 

Skerrett, K. & Fergus, K. (2015). Couple resilience: emerging 
perspective. New York: Springer.

Smits van Waesberghe, E., e.a., Kennisplatform Integratie en 
Samenleving (KIS) april 2018.

Stals, K. (2012). De cirkel is rond. Onderzoek naar succesvolle 
implementatie van interventies in de jeugdzorg. Proefschrift. 
Utrecht: Universiteit Utrecht.

Transitiebureau. (2013, 13 juni). Factsheet Landelijke 
ontwikkelingen kindermishandeling en huiselijk geweld. 
Geraadpleegd op 4 maart 2016, van www.huiselijkgeweld.
nl/nieuws/2013/130613_transitiebureau-jeugd-
presnteert-factsheet-landelijke-ontwikkelingen-aanpak-
kindermishandeling-en-huiselijk-geweld.

Turnell, A. & Edwards, S. (1999). Signs of safety: A solution and 
safety oriented approach to child protection. New York: Norton. 

Turnell, A. & Edwards, S. (2009). Veilig opgroeien: de 
oplossingsgerichte aanpak signs of safety in jeugdzorg en 
kinderbescherming. Houten: Bohn, Stafleu en Van Loghum.

Veen, H.C.J. van der, & Bogaerts, S. (2010). Huiselijk geweld 
in Nederland: Overkoepelend syntheserapport van het vangst-
hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010. Den
Haag: WODC. Onderzoek en beleid 288.

Veilig Thuis Hollands Midden. (2016). Huiselijk geweld en kin-
dermishandeling: horen, zien en handelen. Geraadpleegd op 13 
juni 2017, van www.cjgprof.nl/showdownload.asp?title=Huiselij
k+geweld+en+kindermishandeling%3A+horen%2C+zien+en+h
andelen&dwn_id=794.

http://www.ouders.nl/artikelen/scheiden-doet-lijden-vooral-bij-de-kinderen
http://www.ouders.nl/artikelen/scheiden-doet-lijden-vooral-bij-de-kinderen
http://www.regioaanpakveiligthuis.nl/nieuws/huiselijk-geweld-zit-nog-niet-tussen-de-oren-van-de-wijkteams
http://www.regioaanpakveiligthuis.nl/nieuws/huiselijk-geweld-zit-nog-niet-tussen-de-oren-van-de-wijkteams
http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2013/130613_transitiebureau-jeugd-presnteert-factsheet-landelijke-ontwikkelingen-aanpak-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld
http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2013/130613_transitiebureau-jeugd-presnteert-factsheet-landelijke-ontwikkelingen-aanpak-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld
http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2013/130613_transitiebureau-jeugd-presnteert-factsheet-landelijke-ontwikkelingen-aanpak-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld
http://www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2013/130613_transitiebureau-jeugd-presnteert-factsheet-landelijke-ontwikkelingen-aanpak-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld
http://www.cjgprof.nl/showdownload.asp?title=Huiselijk+geweld+en+kindermishandeling%3A+horen%2C+zien+en+handelen&dwn_id=794
http://www.cjgprof.nl/showdownload.asp?title=Huiselijk+geweld+en+kindermishandeling%3A+horen%2C+zien+en+handelen&dwn_id=794
http://www.cjgprof.nl/showdownload.asp?title=Huiselijk+geweld+en+kindermishandeling%3A+horen%2C+zien+en+handelen&dwn_id=794


pag 129 van 129  *  RelatieWijs - signaleren, duiden, beoordelen en handelen bij gezond- en grensoverschrijdend gedrag tussen (ex)-partners  *  Movisie

1.  Inleiding 

2. Samenvatting 

3.  Wat wil RelatieWijs 
bereiken? 

4.  Wat is RelatieWijs? 

5.  Wat is gezond en 
wat is relationeel 
grensoverschrijdend 
gedrag? 

6.  RelatieWijs: Aanpak  
in stappen 

7.  Theoretisch kader: Het 
ontstaan van relaties en 
relatiegeweld 

8.  Handouts 

9. Tekeningen 

  Bijlagen 

 Bronnen 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (2014a). Ledenbrief 
6 juni 2014: Geweld in huiselijke kring en kindermishandeling. 
Geraadpleegd op 4 maart 2016, van  
vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteu-
ning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/brieven/
geweld-in-huiselijke-kring-en-kindermishandeling.

Vereniging van Nederlandse Gemeenten. (2014b). Handreiking 
deskundigheid huiselijk geweld en kindermishandeling.  
Geraadpleegd op 9 mei 2016, van www.nji.nl/nl/Download-NJi/
Handreiking-deskundigheid-huiselijk-geweld.pdf.

Vergauwen, S., Frans, E., & Mestdagh, T. (2013). Oké?!: spel 
over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Antwerpen: Jong & 
Van Zin.

Visser, A., Oosten, N. van & Janssens, K. (2017). RelatieWijs. 
Achtergrondinformatie en onderbouwing van de instrumenten. 
Utrecht: Movisie. 

Vogtländer, L. & Van Arum, S. (2016). Eerst samenwerken voor 
veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg. Een 
duurzame visie op de ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk 
geweld en seksueel misbruik en de centrale rol hierbij van het 
triage-instrument Veilig Thuis. Utrecht: GGD GHOR Nederland.

Wittebrood, K. & Veldheer, V. (2005). Partnergeweld in Neder-
land: Een secundaire analyse van Intomart-onderzoeken naar 
huiselijk geweld. Tijdschrift voor criminologie, 47(1), 3-23.

https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/brieven/geweld-in-huiselijke-kring-en-kindermishandeling
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/brieven/geweld-in-huiselijke-kring-en-kindermishandeling
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/brieven/geweld-in-huiselijke-kring-en-kindermishandeling

