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Woord van dank 

Dit onderzoek is een gezamenlijk initiatief van het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-

Brabant en het Centrum Algemeen Welzijnswerk regio Leuven en kon rekenen op de financiële steun 

van de Stad Leuven, de provincie Vlaams-Brabant en het VK Vlaams-Brabant. Bij het afronden van dit 

onderzoeksproject wille we enkele mensen bedankten. We appreciëren heel sterk de samenwerking 

met en de inzet van de medewerkers van beide organisaties, meer bepaald de leden van de gemengde 
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aansluiten op wat er leeft in het praktijkveld. We waarderen ook hun betrokkenheid op het thema van 
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onderzoek. Ze gaven een bijzondere inzage in hun manier van denken en handelen. We danken ook de 

directieleden van het CAW en het VK voor hun steun bij het afronden van dit onderzoek.



 

8 



 

9 

Inleiding 

Kindermishandeling en geweld tussen ouders komen vaak samen voor. Daarom wordt er meer en 

meer gepleit om de aanpak van beide problematieken op mekaar af te stemmen. Belangrijke 

stakeholders in de aanpak ervan zijn het Centrum Algemeen Welzijnswerk regio Leuven en het 

Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant. Het CAW staat voornamelijk in voor 

intrafamiliaal partnergeweld, het VK is in de eerste plaats gericht op kindermishandeling. Het 

onderzoek ‘Geweld tussen ouders en kindermishandeling – samenwerkingspaden CAW-VK’ is hun 

gezamenlijk initiatief, in de zoektocht naar goede en effectieve modellen van samenwerking om beter 

in te spelen op de noden van gezinnen waar er partnergeweld en kindermishandeling optreedt. Dit 

rapport brengt de belangrijkste inzichten uit het onderzoek samen. Het rapport bestaat uit vijf 

hoofdstukken. 

In hoofstuk 1 bespreken we de probleemstelling van het onderzoek, de onderzoeksvragen en de 

aanpak van het onderzoek. 

In hoofdstuk 2 leggen we de samenhang uit tussen kindermishandeling en geweld tussen ouders aan 

de hand van een studie van het wetenschappelijk onderzoek terzake. We behandelen ook de kennis 

uit initiatieven en onderzoek op het vlak van samenwerking bij partnergeweld en kindermishandeling. 

Hoofdstuk 3 betreft de huidige visie en gang van zaken op het CAW regio Leuven en het VK Vlaams-

Brabant, in het licht van de samenwerking. Ook de beleidscontext waarin beide centra actief zijn komt 

aan bod. 

In hoofdstuk 4 onderzoeken we het samenwerkingspotentieel tussen VK Vlaams-Brabant en CAW 

regio Leuven. We doen dat door succes- en faalfactoren te identificeren in de literatuur en het 

onderzoek over samenwerking. We spiegelen vervolgens wat we vaststellen in de praktijk van CAW en 

VK aan deze factoren. 

In hoofdstuk 5 doen we voorstellen om de samenwerking tussen VK en CAW verder te ontwikkelen, 

enerzijds op basis van suggesties van VK- en CAW-medewerkers, anderzijds vanuit de inzichten die we 

opdoen in dit onderzoek. 

In het besluit van dit rapport vatten we de belangrijkste inzichten uit dit onderzoek samen. 
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Hoofdstuk 1 
Probleemstelling en onderzoeksopzet 

1 Inleiding 

Centraal in dit onderzoeksproject staat de samenwerking tussen het Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling Vlaams-Brabant (VK) en het Centrum Algemeen Welzijnswerk regio Leuven (CAW) 

inzake kindermishandeling en geweld tussen de ouders. Het VK en het CAW namen gezamenlijk 

initiatief om door middel van deze studie de mogelijke samenwerkingspaden te onderzoeken. De basis 

daarvan vormt een wederzijds bewustzijn dat beide partners actief zijn op het vlak van deze 

problemen en elkaar in de praktijk ontmoeten op het raakvlak tussen kindermishandeling en 

partnergeweld. Dit onderzoekinitiatief is geen startpunt, maar bouwt voort op de bestaande relatie 

tussen VK en CAW. Zo vond kort na de omzendbrieven COL-3/COL-4, waarin de beleidsopdracht van 

de politiediensten en het parket bij partnergeweld en de relatie met hulpverlening geregeld 

worden, en de de omzendbrief van minister Vervotte aan de CAW betreffende de versterking van de 

aanpak van intrafamiliaal geweld, een formele ontmoeting plaats tussen het VK en de provinciale 

CAW. Hierin werd de bereidheid tot samenwerken uitgesproken. In de jaren nadien leverde een 

Leuvense werkgroep van het CAW, het VK en de Centra Geestelijke Gezondheidszorg vooruitgang op 

het vlak van visie-uitwisseling. Tenslotte investeerde het VK in 2010 middelen om de kinderwerker 

vanhet CAW gedurende 5 maanden in het VK te laten meewerken in een vorm van ‘leren door 

werken’. Voor het CAW en het VK vormt dit een diepgaande stap om de samenwerking te verbeteren 

en te verstevigen. Er is dus een gedragen basis bij beide partners om dit onderzoek te laten uitvoeren. 

Gezien de maatschappelijke relevantie van het thema verlenen de lokale besturen, de provincie 

Vlaams-Brabant en Stad Leuven, financiële steun voor dit project. 

Ondertussen nam Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in mei 2011 het initiatief om 

provinciale meldpunten Misbruik, geweld en kindermishandeling op te richten. De minister moedigt 

CAW regio Leuven en VK Vlaams-Brabant aan om de handen in elkaar te slaan om het Vlaams-

Brabantse meldpunt te organiseren. Deze beleidsmaatregel interfereert met het verloop en het opzet 

van dit onderzoek, maar onderstreept tegelijkertijd de relevantie ervan. 

Dit hoofdstuk belicht verder de probleemstelling van het onderzoek, de onderzoeksvragen en de 

aanpak van het onderzoek. 

2 Probleemstelling 

Recent gaat er steeds meer aandacht naar partnergeweld als een vorm van kindermishandeling. Beide 

problemen kunnen niet meer los van elkaar gezien worden. De reden hiervoor is dat partnergeweld en 

kindermishandeling samen optreden. Ook toont onderzoek aan dat partnergeweld het risico op 

kindermishandeling in een gezin verhoogt. Bovendien groeit het inzicht dat partnergeweld beschouwd 

kan worden als een vorm van (emotionele) kindermishandeling. In de hulpverlening worden de twee 
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vormen van huiselijk geweld nog apart behandeld. Belangrijke stakeholders zijn het CAW regio Leuven 

en het Leuvense VK. Het CAW staat voornamelijk in voor de aanpak van intrafamiliaal partnergeweld, 

het VK is in de eerste plaats gericht op situaties van kindermishandeling. Situaties waarin 

partnergeweld en en kindermishandeling optreden, is dus gedeeld terrein voor VK en CAW. De vraag 

stelt zich of samenwerking of een geïntegreerde aanpak  tussen deze hulpverleningsinstanties nodig is 

om efficiënt en effectief te kunnen inspelen op zulke situaties. 

3 Onderzoeksvragen 

De onderzoeksvragen die we door middel van dit onderzoek beogen te beantwoorden zijn: 

1. Wat is de relatie tussen kindermishandeling en partnergeweld? 

2. Welke trends doen zich voor in de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld in het 
buitenland? 

3. Hoe verloopt de samenwerking op dit moment? Wat zijn successen? Waar bevinden zich 
blinde vlekken? 

4. Wat zijn samenwerkingspaden tussen CAW regio Leuven en VK Vlaams-Brabant om beter in te 
spelen op de relatie tussen kindermishandeling en partnergeweld? 

4 Onderzoeksontwerp 

Het project startte op 2 januari 2010 en duurde 12 maanden. Het werkgebied wordt bepaald door de 

gemeenschappelijke werkingsgebieden van CAW Leuven en VK Leuven. Een stuurgroep werd 

samengesteld met directbetrokkenen van CAW en VK.  

We voeren een doelgerichte literatuurstudie naar de samenhang tussen partnergeweld en 

kindermishandeling en de bijhorende aanpak (hoofdstuk 2), naar samenwerkingsvormen (hoofdstuk 2) 

en factoren die het succes van de samenwerking bepalen (hoofdstuk 4). Deze literatuurstudie is niet 

bedoeld in functie van hypothesetoetsing, maar levert een spiegel of kader, inspirerend voor de 

opdrachtgevers van dit onderzoek. Het onderzoek maakt hier een top-down beweging, door het 

aanbrengen van kennis uit internationaal onderzoek en literatuur over de (geïntegreerde) aanpak van 

geweld tussen ouders en kindermishandeling.  

De samenwerking tussen CAW en VK vindt niet plaats in een vacuüm, maar binnen de Vlaamse 

hulpverlenings- en beleidscontext. We analyseren relevante beleidsdocumenten van de overheid, de 

betrokken sectoren en voorzieningen met betrekking tot aanpak van kindermishandeling en 

partnergeweld. VK en CAW hebben voor de aanpak van intrafamiliaal geweld ook 

samenwerkingsverbanden en relaties met andere regionale voorzieningen, zoals de centra geestelijke 

gezondheidszorg en het comité voor bijzondere jeugdzorg, en met justitie. Gezien de beperkte 

middelen voor dit onderzoek opteren we om deze partners niet te betrokken in het onderzoek. 
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In functie van de legitimering van de probleemstelling van dit onderzoek trachten we aan de hand van 

kwantitatieve data uit registratiegegevens van de betrokken partners de overlap in de gedeelde 

doelgroep te documenteren. Dit blijkt echter niet mogelijk te zijn.  

Daarnaast is dit onderzoek kwalitatief en actiegericht en maakt het een bottom-up beweging. Het doel 

is zicht krijgen op de concrete handelingspraktijk. Daarom trachten we met interviews en 

focusgroepen kort bij de dagelijkse praktijk te komen, waar de samenwerking plaats vindt en waar 

mogelijks knelpunten opduiken en kansen liggen tot verdere ontwikkeling van de samenwerking. Met 

deze werkwijze streven we ook bewustwording in het praktijkveld na (Bryman, 2004; Mortelmans, 

2007).  

In concreto werden drie diepteinterviews afgenomen bij een medewerker en twee 

beleidsmedewerkers van het CAW. Er vond ook één focusgroep plaats met het gehele team van het 

VK. De gemengde focusgroep wordt samengesteld door het CAW en het VK. Voor het CAW nemen zes 

medewerkers deel. Ze zijn werkzaam in het vluchthuis, de bezoekruimte, begeleid wonen, het 

volwassenenonthaal of als kinderwerker. Voor het VK nemen drie praktijkwerkers deel. De gemengde 

focusgroep kwam vier maal een halve dag samen. Alle interviews en focusgroepgesprekken vonden 

plaats in de eerste helft van 2011. 

Op suggestie van de gemengde focusgroep voegen we het werken met testcases toe aan het 

onderzoek. CAW en VK identificeerden in de periode van 6 april 2011 tot 6 mei 2011 een aantal 

situaties die op hun dienst aangemeld worden, waarin ze vervolgens samenwerking met de andere 

partner – in welke vorm dan ook – uitproberen. De reflectie over deze testcases gebeurt in de 

gemengde focusgroep en is onderdeel van de analyse. Deze manier van werken leidt tot dieper inzicht 

in complexiteit van de samenwerking. We krijgen immers inzicht in de overwegingen die de 

praktijkwerkers maken op het punt van actie en welke visie, ervaring en kennis daarbij een rol speelt 

(Huxham & Vangen, 2001). 

De kwalitatieve data bestaat uit woordelijke transcripten van de interviews en de 

focusgroepgesprekken. Deze transcripten werden geanalyseerd met behulp van QSR Nvivo®, een 

software pakket voor kwalitatieve data-analyse.  

Delen van dit onderzoek worden opgenomen door twee studenten van de masteropleiding Sociaal 

werk van de K.U.Leuven, in het kader van hun masterproeven over huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Bex, 2011) en de vluchthuizen in Vlaanderen (Truyers, 2011).  

Tenslotte hebben we de voorlopige conclusies voorgelegd aan de directies van VK en CAW.  
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Hoofdstuk 2 
Literatuurstudie: partnergeweld en kindermishandeling 

1 Het verband tussen kindermishandeling en partnergeweld 

Geweld tussen ouders en kindermishandeling zijn vaak elkaars context. Volgens binnen- en 

buitenlands onderzoek bestaat er immers een duidelijk verband tussen kindermishandeling en geweld 

tussen ouders. Dit verband vormt de basis voor het onderzoek naar samenwerkingssporen tussen 

CAW Leuven en VK Vlaams-Brabant. Dit deel van het rapport beschrijft de onderlinge samenhang 

tussen beide fenomenen. Onderzoek wijst op vier mogelijke verbanden tussen kindermishandeling en 

partnergeweld. In de eerste plaats heeft de blootstelling van kinderen aan partnergeweld tussen de 

ouders een negatieve impact op de ontwikkeling van kinderen. Ten tweede blijkt dat in gezinnen, waar 

er sprake is van geweld tussen de ouders, er ook mishandeling en verwaarlozing van de kinderen 

optreedt.Ten derde is er heel wat wetenschappelijke evidentie beschikbaar die aantoont dat 

conflictueuze partnerrelaties en partnergeweld belangrijke risicofactoren zijn voor alle vormen van 

mishandeling en verwaarlozing (Desair, Reynders & Hermans, 2010). Ten vierde is er een sterke 

overlap in de risicofactoren die bijdragen aan het optreden van  partnergeweld en kindermishandeling. 

Hierom wordt partnergeweld beschouwd als een vorm van kindermishandeling (Baartman, 2009; 

Edleson, Ellerton, Seagren, e.a., 2007). Onderzoekers, beleidsmakers en praktijkwerkers vatten deze 

fenomenen en hun onderlinge samenhang in gezinnen en families met tal van concepten, zoals 

huiselijk geweld, partnergeweld, relationeel geweld, familiaal geweld enzovoort. In dit hoofdstuk 

starten we met de omschrijving van deze concepten. Vervolgens gaan we dieper in op het verband 

tussen partnergeweld en kindermishandeling. We sluiten het hoofdstuk af met de implicaties ervan 

voor VK en CAW. 

1.1 De veelheid aan concepten ontward 

Verschillende vormen van geweld komen vaak in één gezin voor, bijvoorbeeld seksueel misbruik, 

psychische mishandeling en partnergeweld. Zowel in praktijk als onderzoek zien we dat zich doorheen 

de tijd specialismen ontwikkeld hebben die zich toeleggen op een specifieke geweldvorm. Het wordt 

zo moeilijk om te kijken naar de totaliteit van wat sommige kinderen in een gezin moeten ervaren 

(Goddard & Bedi, 2010). Hierdoor ontwikkelde zich de voorbije jaren een beweging naar een meer 

inclusieve, integrale aanpak die tot uiting komt in koepelbegrippen, zoals huiselijk geweld. 

Partnergeweld en kindermishandeling zijn begrippen die we dan kunnen plaatsen onder het 

koepelbegrip huiselijk geweld. We zetten de definities van de verschillende concepten op een rij. 

Huiselijk geweld is intentioneel of impulsief geweld dat door iemand uit de huiselijke kring van het 

slachtoffer wordt gepleegd. Dat is iemand die een duurzame relatie onderhoudt met het slachtoffer of 

met iemand uit haar/zijn onmiddellijke omgeving op basis van verwantschap, vriendschap of een 

bepaalde functie (bijvoorbeeld de oppas, de verzorgende) en die het slachtoffer in de huiselijke sfeer 

pleegt te ontmoeten (Meintser, 2010; Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2009).  
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Op de interministeriële conferentie van 13 juli 2005 omschrijven de federale ministers en hun collega's 

van de gemeenschappen en gewesten partnergeweld als (Steunpunt Algmeen Welzijnswerk, 2005):  

Geweld in intieme relaties is een geheel van gedragingen, handelingen en houdingen van één van de 

partners of ex-partners die erop gericht zijn de ander te controleren en te domineren. Het omvat 

fysieke, psychische, seksuele en economische agressie, bedreigingen of geweldplegingen die zich 

herhalen of kunnen herhalen en die de integriteit van de ander en zelfs zijn socio-professionele 

integratie aantasten.  

Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (20.11.1989, art. 19.1) omschrijft 

kindermishandeling als: 

Alle vormen van lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, lichamelijke of geestelijke 

verwaarlozing of nalatige behandeling, mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel 

misbruik, terwijl het kind onder de hoede is van de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders die 

de zorg voor het kind heeft. Het begrip kindermishandeling is erg rekbaar, het omvat onrecht ten 

opzichte van een kind gaande van emotionele mishandeling tot genitale verminking en tevens 

blootstelling aan geweld tussen de ouders.  

Het begrip kindermishandeling heeft de voorbije jaren een horizontale en verticale verruiming 

doorgemaakt. De horizontale verruiming betreft het feit dat steeds meer verschijnselen van 

verschillende aard als kindermishandeling worden aangeduid. Bij verticale verruiming gaat het er over 

dat steeds meer gradaties van eenzelfde verschijnsel opgevat worden als kindermishandeling 

(Baartman, 2009). De horizontale verruiming zien we onder andere optreden naar aanleiding van de 

toegenomen kennis over partnergeweld. In de volgende paragrafen leggen we uit dat blootstelling aan 

partnergeweld impact heeft op kinderen en meer en meer beschouwd wordt als een vorm van 

kindermishandeling. Daarnaast zien we dat kindermishandeling en partnergeweld gemeenschappelijke 

risicofactoren hebben en vaak samen voorkomen. Ten laatste groeit de strekking aan belang dat 

partnergeweld als een vorm van kindermishandeling wordt beschouwd.  

1.2 Partnergeweld heeft gevolgen voor kinderen 

Een eerste verband tussen de twee fenomenen betreft de gevolgen van partnergeweld voor de 

kinderen. Amerikaans onderzoek toont dat in driekwart van de geweldincidenten tussen ouders hun 

kinderen in huis aanwezig zijn (Holden, 2003). Kwalitatief onderzoek bij 84 Nederlandse kinderen en 

jongeren toont aan dat de meerderheid ook daadwerkelijk getuige is van één of meerdere incidenten 

(Pels, Lunneman & Steketee, 2011). Recent onderzoek van het kinderrechtencommissariaat stelde vast 

dat een kwart van de onderzochte kinderen en jongeren volwassenen in het gezin soms of dikwijls ziet 

schreeuwen tegen elkaar in die mate dat ze er bang van worden (De Rycke Vanobbergen, van den 

Akker, e.a., 2011). Zestien percent zag soms of dikwijls dat de volwassenen in het gezin elkaar 

lichamelijk geweld aandeden (De Rycke e.a., 2011). Ouders zijn er echter doorgaans van overtuigd dat 

hun kind geen schade berokkend wordt door het geweld tussen hen. Het kind heeft immers niets 

gezien, lag in bed of was in een andere kamer aan het spelen. Meer algemeen gaat men er snel van uit 

dat de kinderen nog te klein zijn om te beseffen wat er in het gezin gebeurt. Kinderen lopen echter 

schade op en niet alleen als ze direct getuige zijn van het geweld. Hermanns (2008) stelt dat opgroeien 
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in een gezin waar er partnergeweld is, een aantasting is van de basisvoorwaarden van het bestaan: 

veiligheid, zelfvertrouwen, contacten met leeftijdgenoten en vertrouwen in anderen. De 

betrokkenheid van kinderen en jongeren bij geweld tussen de ouders blijft dus vaak een onzichtbaar 

probleem te zijn (Pels e.a., 2011). 

De reacties van kinderen en jongeren op het geweld zijn uiteenlopend. De meeste jongeren willen niet 

aanwezig zijn, vluchten weg en zoeken naar veiligheid. Ze trachten het slachtoffer, broers en/of zussen 

te beschermen of te troosten. Kinderen proberen conflicten te vermijden, door aangepast gedrag 

vertonen, zich gedeisd te houden en geen confrontatie aan te gaan. Ze zoeken strategieën om de 

thuissituatie te verdragen en door te gaan met het eigen leven (Pels e.a., 2011). 

Nagenoeg alle problemen die kinderen kunnen krijgen doen zich daadwerkelijk voor als kinderen 

blootgesteld worden aan huiselijk geweld: angsten, gedragsproblemen, schoolproblemen, 

psychosomatische klachten, problemen met leeftijdsgenoten enzovoort (Hermanns, 2008). De invloed 

van partnergeweld is complex en pervasief. Het is traumatiserend en bedreigend om te zien dat de 

ene ouder de andere ouder aanvalt of dat nadien te merken. Bovendien heeft het geweld 

ontregelende effecten op het hele gezinsfunctioneren. De wijze waarop kinderen soms partij moeten 

kiezen, hun pogingen om tussenbeide te komen, de depressies of andere problemen die hun ouders 

gaan vertonen, en het (tijdelijk) uiteenvallen van het gezin hebben een ernstige impact op de 

ontwikkeling van het kind (Hermanns, 2008). Onderzoek toont aan dat jongens en meisjes op een 

andere manier de gevolgen dragen van familiaal geweld. Jongens hebben meer kans om 

geëxternaliseerd gedrag te ontwikkelen, zoals bijvoorbeeld agressie en impulsiviteit. Meisjes 

daarentegen zullen eerder geïnternaliseerd gedrag vertonen, bijvoorbeeld depressie, sociale uitsluiting 

en een laag zelfbeeld (Herrenkohl, Sousa, Tajima, e.a., 2008). Er lijkt nauwelijks verschil te zijn naar 

etnische achtergrond (Pels e.a., 2011). Ook de sociale ontwikkeling van het kind komt in het gedrang. 

Het kind leert dat geweld een effectieve manier is om dingen op te lossen en dat partners op die 

manier met elkaar omgaan (Hermanns, 2008). Kinderen die aan partnergeweld blootgesteld worden 

en daarenboven slachtoffer zijn van geweld rechtstreeks tegen hen gericht ondergaan een ‘double 

whammy’-effect (Herrenkohl e.a., 2008). De blootstelling aan zowel partnergeweld als rechtstreeks 

geweld heeft gevolgen die verder gaan dan blootstelling aan één van beide. Getuige zijn van 

partnergeweld én zelf slachtoffer zijn van geweld grijpt met andere woorden het sterkst in op de 

ontwikkeling (Herrenkohl e.a., 2008). In de volgende paragraaf tonen we aan dat partnergeweld en 

andere vormen van kindermishandeling vaak samen voorkomen in gezinnen. 

Niet elk kind ontwikkelt dezelfde gevolgen. Beschermende factoren kind kunnen de negatieve impact 

van de traumatische gebeurtenissen remediëren. Beschermende factoren zijn bijvoorbeeld een hoge 

intelligentie van het kind, een positief zelfbeeld, zelfvertrouwen, veerkracht, toewijding aan studeren 

en het toegang hebben tot hulpbronnen en steunende netwerken. Een positieve relatie met een 

zorgzame niet-mishandelende volwassene is tevens een beschermende factor tegen negatieve 

gevolgen (Herrenkohl e.a., 2008). In interviews vertellen Nederlandse jongeren echter dat hun sociaal 

netwerk beperkt is, als het gaat om de ervaringen met geweld te delen. Het geweld tussen de ouders 

is veelal een geheim en jongeren durven er nauwelijks over te praten. Ze ervaren wel steun en 

erkenning van beide ouders op voorwaarde dat het geweld bespreekbaar is (Pels e.a., 2011). Deze 

jongeren denken niet in termen van professionele hulp. Ze zullen niet uit zichzelf om steun of hulp 

vragen. Anderzijds vinden ze het wel belangrijk om met een professional te kunnen praten om het 
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geweld te stoppen of om het te verwerken. Als de politie ooit tussenkwam in hun situatie, hebben ze 

vaak een teleurstelling opgelopen ten aanzien van dat optreden van de politie (Pels e.a., 2011). 

Geweld tussen ouders heeft ook zijn weerslag op het ouderschap. Door geweldervaringen kost het 

meer inspanning om een goede ouder te zijn (Holden, 2003). Partnergeweld grijpt dus in op de 

opvoedingsvaardigheden van ouders. Ouders komen meer onvoorspelbaar en onbetrouwbaar over. Zo 

kunnen ze het contact met hun kinderen letterlijk of figuurlijk verliezen, bijvoorbeeld omdat omdat de 

relatie met hun kinderen afstandelijker wordt of omdat het gezin uiteenvalt. Wanneer jongeren 

blootgesteld zijn aan partnergeweld hebben ze vaak een slechte relatie met hun (stief)vader. De 

relatie met hun moeder is voor sommige jongeren heel hecht, andere hebben het gevoel er alleen 

voor te staan. Door schaamte en onmacht kunnen ouders minder goed steun, warmte, structuur en 

grenzen bieden. Geweldincidenten zetten het vormen van een stevig ouderteam en het opdoen van 

goede ouderervaringen onder druk (Pels e.a., 2011).  

1.3 Partnergeweld en kindermishandeling komen vaak samen voor in een gezin 

Er is onderzoek voorhanden dat wijst op het samen optreden van beide fenomenen. Kinderen die 

worden blootgesteld aan partnergeweld lopen een groter risico zelf ook slachtoffer te worden van 

mishandeling. Een review van bestaand onderzoek wijst erop dat een kind dat grootgebracht wordt in 

een gewelddadig gezin tot 15 keer meer kans heeft om mishandeld en/of verwaarloosd te worden 

(Holt, Buckley & Whelan, 2008). Meer specifiek tonen studies aan dat fysiek partnergeweld aanleiding 

geeft tot zeven keer meer risico op seksueel kindermisbruik, tot acht keer meer risico op fysieke 

kindermishandeling, tot drie keer meer risico op emotionele kindermishandeling en tot verdubbeling 

van het risico op verwaarlozing (Desair, Reynders & Hermans, 2010). Omgekeerd blijkt in 45 tot 70% 

van de gevallen van fysieke kindermishandeling er in het gezin ook sprake te zijn van partnergeweld 

(Desair, Reynders & Hermans, 2010). Naast de overlap met fysieke kindermishandeling is ook de 

overlap van partnergeweld met andere vormen van kindermishandeling bestudeerd. Bijvoorbeeld, vier 

op tien kinderen die slachtoffer zijn van seksueel misbruik leven in gezinnen waar er geweld is tussen 

de ouderfiguren (Goddard & Bedi, 2010). Voor de Vlaamse populatie concludeert kwantitatief 

onderzoek dat alle vormen van geweld, mishandeling en verwaarlozing met elkaar correleren (De 

Rycke e.a., 2011). Als een kind of een jongerelichamelijk of verbaal geweld ervaart in zijn of haar gezin, 

dan is de kans groot dat hij of zij met extreem geweld te maken krijgt en getuige is van geweld (De 

Rycke e.a., 2011). 

Naast partnergeweld is er eveneens een link tussen een verstoorde partnerrelatie, waarin er geen 

sprake is van geweld en het risico op mishandeling en verwaarlozing. Bij ouderkoppels die onderling 

minder affectie geven en krijgen, bestaat er een verhoogde kans op emotionele mishandeling door de 

moeder (Black, Smith Slep, & Heyman 2003). Ontevredenheid van ouders met hun relatie of huwelijk 

correleert met seksueel misbruik, fysieke mishandeling, emotionele mishandeling en verwaarlozing 

van de kinderen (Black, Heyman, & Smith Slep 2003a-b; Bouwmeester-Landweer, 2006).  

Onderzoek wijst dus op een direct verband tussen partnergeweld en kindermishandeling. Partners 

kunnen geweld naar elkaar gebruiken en (nadien) ook naar hun kind. Ook andersom kan de ouder die 

het kind mishandelt, ook geweld gebruiken ten opzichte van de andere partner. Hoe kunnen we dit 

verband verklaren? 
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Ten eerste hebben partnergeweld en kindermishandeling hebben een gemeenschappelijke etiologie. 

Dit wil zeggen dat factoren die aanleiding geven tot geweld tussen de ouders veel overeenkomsten 

vertonen met die van kindermishandeling en –verwaarlozing (Herrenkohl e.a., 2008; Salisbury, 

Henning & Holdford, 2009). Deze factoren bevinden zich op drie niveaus (Knickerbocker, Heyman, 

Smith Slep e.a., 2007). Alle factoren op de drie niveaus verhogen zowel de kans op partnergeweld als 

de kans op kindermishandeling. Op het individueel niveau bevinden zich de 

persoonlijkheidskenmerken zoals impulsiviteit of een aanleg tot agressie. Er kan ook sprake zijn van 

psychische problemen zoals angststoornissen. Ervaringen uit het verleden kunnen eveneens een 

invloed uitoefenen (bijvoorbeeld ervaring met geweld in het gezin van herkomst). Een tweede niveau 

is het contextueel niveau. Externe stimuli, zoals stressvolle levensgebeurtenissen, kunnen agressief 

gedrag tussen gezinsleden veroorzaken. Het aantal mensen dat niet mee kan in de samenleving zou 

toenemen. En dit kan leiden tot uiteenlopende problemen: sociaal isolement, depressiviteit en 

zelfverwaarlozing, maar ook agressie en huiselijk geweld. In het bijzonder bij migranten speelt een 

soortgelijke ontwikkeling: de hoge eisen van de samenleving aan migranten kunnen leiden tot 

frustraties en spanningen die zich mogelijk uiten in huiselijk geweld (Meintser, 2010). Tenslotte zijn er 

rolgerelateerde factoren, zoals een negatieve attributie ten aanzien van de gezinsleden, die de kans op 

partnergeweld en kindermishandeling verhogen. Onderzoekers stelden vast dat geweld tussen ouders 

significant hun negatieve attributies ten aanzien van elkaar en hun kind doet toenemen. Ouders 

leggen dan bijvoorbeeld de schuld van hun problemen bij het kind, of ze zien het gedrag van de andere 

ouder of het kind als legitimatie om geweld te plegen. (McGuigan, Vuchinich & Pratt, 2000).  

Ten tweede heeft niet alleen de dader van partnergeweld een hoger risico om kindermishandelend 

gedrag te stellen, maar ook het slachtoffer. Onderzoek toont aan dat slachtoffers van partnergeweld 

vaker gekenmerkt worden door depressie, middelenmisbruik en posttraumatisch stress syndroom en 

verminderde ouderlijke capaciteiten zoals emotionele afstandelijkheid en negatieve disciplinering 

(Casanueva e.a., 2008; Dixon e.a., 2007; Holt, Buckley, & Whelan, 2008). Deze factoren verhogen op 

hun beurt het risico op kindermishandeling. Dit negatieve effect van partnergeweld op de ouderlijke 

vaardigheden van het slachtoffer wordt het ‘spillover-effect’ genoemd (Knickerbocker e.a., 2007). 

Partnergeweld stroomt als het ware over naar ouderlijke agressie tegen het kind, ten gevolge van de 

negatieve effecten van partnergeweld op de ouderlijke mogelijkheden (Knickerbocker e.a., 2007; 

Margolin & Gordis, 2003). Zowel de dader als het slachtoffer van partnergeweld hebben een hogere 

kans om verwaarlozend of mishandelend gedrag te stellen tegenover het kind.  

Vaak wordt er van uitgegaan dat het geweld en het risico op kindermishandeling verdwijnt wanneer 

het koppel gescheiden is. Onderzoek toont echter aan dat tijdens bezoekmomenten van de dader 

zowel de moeder als het kind risico blijven lopen op mishandeling (Hester, 2011; Holt, Buckley & 

Whelan, 2008).  

1.4 Kinderen blootstellen aan geweld tussen ouders is kindermishandeling 

De vorige paragraaf toont aan dat kindermishandeling en partnergeweld vaak samen voorkomen in 

gezinnen. Partnergeweld heeft tevens schadelijke gevolgen voor de fysieke en psychische integriteit 

van het kind. In binnen- en buitenland groeit daarom de strekking die blootstelling aan partnergeweld 

als een vorm van kindermishandeling beschouwt. Zo taxeren een aantal auteurs blootstelling aan 
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partnergeweld als een vorm van emotionele en psychische kindermishandeling (zie o.a.: Smith Slep & 

Heyman, 2006; De Groof & De Gendt, 2007). Hierbij is het niet noodzakelijk dat het kind ooggetuige is 

van het geweld. Baartman (2009) daarentegen stelt dat het blootstellen aan partnergeweld eerder een 

vorm van verwaarlozing is. Het betreft “het nalaten van zorg die men geacht wordt te geven met het 

oog op de veiligheid, het welzijn en de ontwikkeling van een kind” (Baartman, 2009). 

Tabel 1 geeft weer wat blootstelling aan partnergeweld kan inhouden. Hieruit blijkt dat blootstelling 

een complex gegeven is en verder gaat dan het letterlijk getuige zijn van huiselijk geweld (Holden, 

2003). Het kan gaan om directe of indirecte blootstelling aan partnergeweld, zelfs prenataal. Wanneer 

een vrouw tijdens de zwangerschap slachtoffer is van huiselijk geweld kan de foetus letsels oplopen. 

Tevens kan de stress die de aanstaande moeder ervaart schadelijk zijn voor het ongeboren kind. 

Daarnaast kan een kind trachten tussenbeide te komen en delen in de klappen of slachtoffer worden 

van geweld met als doel de andere ouder te raken (Holden, 2003). Meer indirecte vormen van 

blootstelling aan partnergeweld zijn vormen waarbij het kind ooggetuige is, het geweld moet 

aanhoren, het verhaal nadien verneemt of de gevolgen van het geweld op het slachtoffer of in huis 

kan zien (bv. kapotte meubels, letsels bij slachtoffer) (De Groof & De Gendt, 2007). De types van 

blootstelling lopen van het actief betrokken zijn in partnergeweld tot het zien van de gevolgen van het 

geweld of zelfs het niet bewust zijn van het geweld.  

Tabel 1. Taxonomie van blootstelling van kinderen aan partnergeweld (bron: Holden, 2003, p. 152) 

Type van blootstelling Omschrijving Voorbeelden 

Het kind wordt 

prenataal blootgesteld 

Werkelijke of denkbeeldige 

effecten van partnergeweld op 

de ontwikkelende foetus 

De foetus wordt geraakt in de 

baarmoeder, zwangere moeder leeft in 

terreur; moeders beleven dat 

partnergeweld impact heeft op foetus 

Het kind komt tussen Het kind tracht verbaal of fysiek 

het geweld te stoppen 

Kind vraagt de ouders om te stoppen; 

probeert moeder te verdedigen 

Het kind wordt 

slachtoffer 

Het kind wordt verbaal of fysiek 

aangevallen tijdens het incident 

van partnergeweld 

Het kind wordt doelgericht verwond; 

het kind wordt per ongeluk geraakt 

door een geworpen object 

Het kind neemt deel Het kind wordt (indirect) 

gedwongen om mee te doen bij 

het geweld  

Het kind wordt gebruikt om te 

spioneren op de partner; het kind mag 

de partner niet gehoorzamen 

Het kind is ooggetuige Het kind neemt het incident van 

partnergeweld direct waar 

Het kind ziet het geweld of hoort 

verbaal geweld 

Het kind hoort het 

geweld  

Het kind hoort het geweld, maar 

ziet het niet 

Het kind hoort geroep, bedreigingen of 

het breken van voorwerpen 

Het kind ziet de eerste 

gevolgen 

Het kind ziet de onmiddellijke 

gevolgen van het incident. 

Het kind ziet blauwe plekken of 

verwondingen, de ambulance, de 

politie, beschadigde huisraad, intense 
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emoties 

Het kind ervaart de 

nasleep 

Het kind ervaart veranderingen in 

zijn/haar leven ten gevolge van 

het partnergeweld 

Verhuis, scheiding van een van de 

ouders 

Het kind hoort erover Het kind hoort over het 

partnergeweld of vangt 

conversaties erover op 

Het kind hoort van 

moeder/broer/zus/familielid dat vader 

geweld pleegde 

Het kind is klaar en 

duidelijk onbewust 

Het kind weet niet dat er 

partnergeweld is tussen de 

ouders  

Het geweld gebeurde toen het kind niet 

thuis was  

1.5 Geweld tussen ouders en kindermishandeling: gedeeld terrein voor VK en CAW 

In de aanpak van geweld tussen ouders en kindermishandeling zijn het Centrum Algemeen 

Welzijnswerk (CAW) Leuven en het Leuvense vertrouwenscentrum kindermishandeling (VK) 

belangrijke stakeholders. Het CAW is de centrale actor in de aanpak van partnergeweld, terwijl het VK 

in de eerste plaats gericht is op kindermishandeling. De vorige paragrafen tonen aan dat 

partnergeweld en kindermishandeling vervlochten zijn. Omdat kindermishandeling en geweld tussen 

ouders niet los van elkaar gezien kunnen worden, hebben CAW en VK een gemeenschappelijke 

doelgroep. Een gezin waar er geweld is tussen de ouders kan zowel bij een VK als bij een CAW 

aangemeld worden voor hulpverlening. Zo zijn er twee loketten voor gezinnen die kampen met deze 

vormen van huiselijk geweld. Deze gemeenschappelijke doelgroep wordt echter benaderd vanuit twee 

perspectieven, met een klemtoon op respectievelijk partnergeweld en kindermishandeling. In het ene 

perspectief staan ouders als partners centraal, in het andere perspectief staat het kind centraal. De 

toeleiding tot CAW en VK verloopt mogelijks verschillend, alsook de verdere hulp die de instanties 

verlenen1, maar de groep van gezinnen die in de hulptrajecten terecht komen hebben gelijkaardige 

kenmerken. Deze gedeelde doelgroep is een eerste en belangrijk argument om 

samenwerkingsmogelijkheden tussen VK en CAW te onderzoeken.  

2 De blik naar buiten: initiatieven en onderzoek op vlak van samenwerking 

bij partnergeweld en kindermishandeling 

2.1 Inleiding 

Hierboven tonen we aan hoe partnergeweld en kindermishandeling samenhangen. Dat leidt ertoe dat 

de betrokken voorzieningen, in het bijzonder CAW en VK, een overlappende doelgroep hebben. Zo 

                                                             

1
  In het hoofdstuk 3 gaan we dieper in op de werking van CAW en VK. 
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ontstaan 'dual system clients', met andere woorden cliënten die bij beide voorzieningen terechtkomen 

(Ehrle, Scarcella & Green, 2004). Zonder samenwerking kan dit een aantal problemen opleveren voor 

de cliënt (Ehrle e.a., 2004; Murphy, 2010). Ten eerste kunnen cliënten problemen ervaren met de 

toegang tot hulpverlening. Aangezien meerdere instanties bevoegd zijn, kunnen cliënten van het 

kastje naar de muur gestuurd worden. In de lijn hiervan kunnen er problemen optreden op vlak van de 

continuïteit van de hulpverlening. Het succes van doorverwijzingen is niet gegarandeerd. Daarbij kan 

het hulpproces haperen wanneer diensten het werk van hun voorgangers, zoals diagnostiek, herhalen. 

Ten derde is de fordistische1 inschakeling van hulpvormen een gekend fenomeen. Voor elk 

deelprobleem passeert de cliënt op 'de lopende band' van de hulpverlening, waarbij elke afzonderlijke 

voorziening het eigen aanbod toepast op de cliënt. Dat gebeurt daarenboven gelijktijdig, waardoor 

cliënten dubbel of extra belast worden. In de gezinsagenda staan afspraken met of huisbezoeken van 

meerdere hulpverleners van verschillende diensten. Vaak moeten cliënten ook beantwoorden aan 

veelvuldige en soms tegenstrijdige verwachtingen van betrokken diensten. Ten vierde ontstaan er 

problemen op vlak van 'accountability' en het opnemen van zorgverantwoordelijkheid. De betrokken 

diensten gaan er impliciet van uit dat de andere de verantwoordelijkheid opneemt voor de zorg en het 

bewaken van de veiligheid (Ehrle e.a., 2004).  

Gezinnen waar partnergeweld voorkomt, vereisen inspanningen ten aanzien van alle betrokkenen, 

inclusief volwassen slachtoffers, daders en kinderen.Het lijkt dan ook logisch dat ontwikkelingen in de 

Vlaamse en buitenlandse hulpverleningspraktijk en het sociaal beleid de klemtoon leggen op een meer 

geïntegreerde aanpak door de betrokken organisaties, meer bepaald de diensten bevoegd voor het 

bevorderen van de veiligheid en het welzijn van kinderen en jongeren en de diensten die zich 

toeleggen op de aanpak van partnergeweld (Hester, 2011; Murphy, 2010; Nixon, Tutty, Weaver-

Dunlop e.a., 2007; Potito, Day, Carson e.a., 2009). 

Gelijktijdig met de evolutie naar een geïntegreerde aanpak ontwikkelde zich de voorbije twintig jaar de 

kennis hierover in internationaal onderzoek. In dit hoofdstuk belichten we deze kennis in vogelvlucht. 

In de eerste paragraaf gaan we trends na in de visie-ontwikkeling op de geïntegreerde aanpak bij 

partnergeweld en kindermishandeling. Daarbij blijken drie concepten van belang te zijn om tegemoet 

te komen aan wat cliënten nodig hebben: aanklampende hulp, de systeembenadering en een integrale 

benadering. Daarna omschrijven we wat we verstaan onder samenwerking en integratie. We schetsen 

ook een aantal voorbeelden van integratie en samenwerking, eerst op beleidsniveau, vervolgens op 

praktijkniveau. Uit evaluatieonderzoek blijkt ondertussen dat integratie en samenwerking bij de 

verwevenheid van kindermishandeling en partnergeweld geen sinecure is (zie onder andere: Hester, 

2011). Dit zou te wijten zijn aan filosofische, culturele en historische verschillen tussen de betrokken 

voorzieningen en sectoren. In de laatste paragraaf gaan we hier op in.  

                                                             

1
 Fordisme is een concept dat zijn plaats heeft in het arbeids- en productieproces.Een belangrijk kenmerk 

van het fordisme is de combinatie van gestandaardiseerde (onder)delen, gespecialiseerde machinerie, 

de fragmentatie van de arbeidsvaardigheden en de lopende band (Lammertyn, 2008). 
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2.2 Ontwikkelingen in de visie op de geïntegreerde aanpak bij partnergeweld en 

kindermishandeling 

Een sturende vraag in de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld is: waarmee is de cliënt 

gediend? Er is een brede wetenschappelijke basis voor de vier basisingrediënten in de aanpak van 

huiselijk geweld waarmee de cliënt het best gediend is (zie bijvoorbeeld: Nederlandse Vereniging voor 

Psychiatrie, 2009). Deze vier basisingrediënten zijn: 

1. Het geweld moet zo vroeg mogelijk gedetecteerd worden. Dit is het domein van 
vroegdetectie, screening, risicotaxatie. 

2.  

3. Het geweld moet stoppen. De veiligheid van de betrokken gezinsleden staat voorop. Geweld 
bespreekbaar maken en erkennen draagt bij aan de veiligheid. 

4.  

5. Nieuw geweld moet voorkomen worden. Dit is het domein van terugvalpreventie. Ook moet 
een verschuiving van het geweld en secundaire traumatisering tegengegaan worden. 

6.  

7. Individu en systeem moeten kunnen herstellen. Dit is het domein van traumatherapie, 
familietherapie enzovoort. 

8.  

Deze vier basisingrediënten zijn een mix van cliëntgericht, effectief en normatief handelen (van 

Montfoort, 2008). 

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat hulpverlening die systeemgericht,  aanklampend en integraal 

werkt en georganiseerd is, beter in staat is om deze vier basisingrediënten te realiseren (Hermanns, 

2008; Meintser, 2010; Modelaanpak Huiselijk Geweld, 2010). Evaluatieonderzoek naar  bestaande 

initiatieven van een geïntegreerde aanpak bevestigt dit (Devaney, 2008; Greenbook National 

Evaluation Team, 2008; Potito e.a., 2009). In de volgende paragrafen gaan we dieper in op deze drie 

kernelementen: systeembenadering, aanklampende hulp en integrale aanpak.  

2.2.1 Systeembenadering 

De Nederlandse richtlijn familiaal huiselijk geweld wijst op de systeembenadering als de wenselijke 

benadering: 

Familiaal huiselijk geweld is nooit een geïsoleerd fenomeen. Het speelt zich af in een relationele 

context, die zelf ook weer ingebed is in allerlei meer of minder complexe sociale en culturele 

systemen, die gezamenlijk de maatschappij vormen. Daarnaast zijn slachtoffers heel verschillend 

en datzelfde geldt voor de plegers. Hun gedrag wordt bepaald door een aantal lichamelijke en 

psychische systemen, die elkaar onderling beïnvloeden en een ontwikkelingsgeschiedenis hebben 

doorgemaakt, die was ingebed in een sociaalculturele context. Wat alles nog complexer maakt, is 

dat slachtoffers en plegers ook op elkaar reageren. Gewelddadig gedrag zal dus steeds vanuit een 

visie moeten worden bestudeerd die aan deze complexiteit recht doet. De systeemgeoriënteerde 

visie, in navolging van Engel (1977) ook wel het ‘biopsychosociaal model’ genoemd, biedt daarvoor 

een kader. Het is geen vastomlijnde theorie waaruit men a priori allerlei wetmatigheden kan 

afleiden. Elk individueel geval wordt opnieuw geanalyseerd. Dat betekent dat bij elk individueel 
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geval bekeken wordt welk systeem of welke systemen bij de problematiek betrokken zijn en dat – 

ook – op dat niveau taxaties verricht worden en eventueel behandelinterventies worden 

ontworpen. Een systeembenadering zorgt ervoor dat men zich als beroepsbeoefenaar en 

wetenschapper steeds de complexiteit van context en infrastructuur blijft realiseren. (Nederlandse 

Vereniging voor Psychiatrie, 2009, p. 34)  

De kern van een systeembenadering is dat vader, moeder, kinderen en eventueel de directe omgeving 

zo veel mogelijk gezamenlijk en gelijktijdig worden geholpen bij het stoppen van het geweld. De 

systeembenadering kijkt naar persoonsgebonden factoren en naar de context van een geweldsituatie 

om het geweld te verklaren en aanknopingspunten te vinden voor het herstellen van veiligheid en 

welzijn. Het gaat erom bij de aanpak rekening te houden met de interactie tussen zo veel mogelijk 

relevante factoren, zoals factoren die het geweld bevorderen, bijvoorbeeld een verslaving of een 

problematische schuldensituatie (Desair, Reynders & Hermans, 2010). Ruimer gesteld is het erkennen 

van de verwevenheid van kindermishandeling en partnergeweld kenmerkend voor de 

systeembenadering en gaat gepaard met oog hebben voor het eigen karakter van de samenstellende 

elementen van een systeem (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2009). Hulpverleningstrajecten 

dienen hiermee rekening te houden.  

2.2.2 Aanklampende / outreachende hulp 

Volgens de Nederlandse richtlijn Huiselijk geweld kan de hulpverlening zich niet beperken tot 

vaststelling doen of vraagverheldering (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2009). 

Aanklampende, responsabiliserende acties zijn nodig.  

Vlaeminck, Malfliet en Saelens (2002) definiëren aanklampend werken als “een werkwijze waarbij de 

hulpverlener de potentiële en/of actuele cliënt opspoort, benadert en blijft contacteren vanuit de 

overtuiging dat de cliënt zelf de stap naar hulpverlening (nog) niet kan, wil of durft zetten terwijl er 

toch hulpverlening nodig is.” Deze definitie wijst op twee verschillende fenomenen. Enerzijds verwijst 

aanklampend werken naar he opsporen en benaderen van potentiële cliënten die nog geen gebruik 

maken van hulpverlening maar waar er volgens de hulpverlener wel hulp nodig is. Anderzijds betreft 

het het het aanklampen bij cliënten die dreigen af te haken of die afgehaakt zijn. Dat betekent niet 

noodzakelijk dat hulpverleners ook beide aspecten hieronder verstaan (Groenen & Cuypers, 2010).  

Onder invloed van onderzoek wordt hierbij ook de positie van de dader, meestal de vader, expliciet 

onder de aandacht gebracht (Devaney, 2008; Hester, 2011; Nixon e.a., 2007). Devaney (2008, p. 451) 

vraagt zich af:  

Should social workers be primarily concerned with assessing the risk to children or in assessing the 

risk that men present? While both types of assessment are interconnected they frame the foci of 

intervention quite differently - in the former children need to be protected from dangerous man 

and ineffectual women, while in the latter men are challenged to accept responsibility for their 

behaviour and the consequences for their families, both present and future. ... Yet in the midst of 

attempting to hold men accountable for their behaviour we must also recognize the need to 

engage them as fathers. 
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Hiermee legt hij een verband tussen de systeemaanpak en de outreachende attitude. In deze 

zienswijze benadrukt Devaney (2008) dat aanklampende hulp ook inhoudt dat – naast het actief 

benaderen van de cliënt die zich aanbiedt –de geweldplegende ouder geëngageerd en 

geresponsabiliseerd moet worden. Aanklampende hulp gaat dus ook over het expliciet betrekken van 

de geweldplegende ouder in de hulpverlening. Dit verhoogt niet alleen de mogelijkheden om het 

geweld effectief te doen stoppen, maar ook de kansen op herstel van de slachtoffers en het gezin 

(Devaney, 2008). 

2.2.3 Integrale aanpak 

De derde trend is het klassieke driesporenbeleid– aparte hulpverleningstrajecten voor plegers, 

slachtoffers en andere betrokkenen – te vervangen door een integrale aanpak. Daarbij geldt dat de 

hulpverlening aan alle betrokkenen samenhangt en op elkaar afgestemd wordt. Er is aandacht voor de 

verschillende levensdomeinen van de betrokkenen. Een sluitende keten, met aandacht voor preventie 

en vroegsignalering, voldoende capaciteit voor outreachende hulpverlening en specifieke 

hulpverleningsprogramma's voor plegers, kinderen en specifieke groepen van slachtoffers is nodig in 

functie van een integrale aanpak (Modelaanpak Huiselijk Geweld, 2010). 

2.3 Hulpverleningsgeoriënteerde en organisatiegeoriënteerde samenwerking: 

omschrijving, beleids- en praktijkvoorbeelden 

Een geïntegreerde aanpak1 van partnergeweld en kindermishandeling verwijst naar de samenwerking 

en integratie van verschillende diensten die bij beide problematieken betrokken zijn of worden met 

het oog op het beter inspelen op de vier eerder genoemde basisingrediënten van de aanpak waarmee 

de cliënt het best gediend is. Zoals vermeld in de vorige paragraaf speelt een geïntegreerde aanpak in 

op de vier basiselementen van hulpverlening bij huiselijk geweld. Samenwerking verwijst naar het 

samenleggen en coördineren van inspanningen tussen verschillende diensten en sectoren. 

Samenwerking en integratie kennen een breed spectrum van activiteiten gaande van voorzieningen 

die doorverwijsafspraken maken tot het oprichten van intersectorale organisaties of fusies. 

Samenwerking kan ook variëren in bijvoorbeeld intensiteit en mate van formalisering. Samenwerking 

kan ook betrekking hebben op secundaire of tertiaire processen van een organisatie, zoals logistiek, 

gebouw enzovoort. 

Ehrle e.a. (2004) maken een onderscheid tussen organisatiegeoriënteerde samenwerking en 

hulpverleningsgeoriënteerde samenwerking. Hulpverleningsgeoriënteerde samenwerking verwijst 

naar informele of formele vormen van samenwerken tussen hulpverleners om diensten of hulp te 

verlenen aan cliënten. De focus ligt dus op samenwerking in het proces tussen hulpverlening en cliënt. 

                                                             

1
  Voor de duidelijkheid vermelden we het onderscheid tussen ‘integraal’ en ‘geïntegreerd’. Integraal 

verwijst hier naar de vraagzijde, waarbij alle betrokkenen in het cliëntsysteem op een samenhangende 

manier benaderd worden, op hun verschillende levensdomeinen. Geïntegreerd verwijst in dit onderzoek 

naar de aanbodzijde, waar het gaat over de integratie tussen diensten nodig om onder andere een 

integrale benadering mogelijk te maken. 
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Het gaat dan bijvoorbeeld over het aanstellen van casemanagers om hulpverleningsplannen op maat 

te ontwikkelen voor gezinnen (Ehrle e.a., 2004). Cliëntoverleg, een rondetafelconferentie over de 

hulpverlening bij een specifiek gezin, is een minder intensieve vorm van hulpverleningsgeoriënteerde 

samenwerking.  

Bij organisatiegeoriënteerde samenwerking wordt de organisatie van de hulp hervormd door de 

ontwikkeling van nieuwe systemen, de verandering van bestaande structuren, de creatie van nieuwe 

diensten om hiaten op te vullen of het aanbod uit te breiden, en/of de reductie van conflicten en 

inconsistenties tussen hulpverleningsprogramma's (Ehrle e.a., 2004). De focus ligt meer op het niveau 

van de samenwerkende organisaties en niet op de concrete hulpverlening. De integrale jeugdhulp is 

een voorbeeld van een organisatiegeoriënteerd project. ITER, het centrum voor daderhulp in Brussel, 

is ook een voorbeeld van een organisatiegeoriënteerde samenwerking, waarbij CAW en CGG samen 

één nieuw initiatief organiseren in functie van een betere hulpverlening.  

Samenwerkingsinitiatieven kunnen ook kenmerken van beide bevatten of zich op een continuüm 

bevinden tussen organisatiegeoriënteerde en hulpverleningsgeoriënteerde samenwerking, zoals de 

Nederlandse Veiligheidshuizen (zie verder). 

2.3.1 Beleidsvoorbeelden 

De ontwikkeling naar samenwerking en integratie bij kindermishandeling en partnergeweld wordt in 

een aantal landen aangemoedigd vanuit de overheid. We geven voorbeelden uit Nederland, de 

Verenigde Staten en Groot-Brittanië. 

In Nederland zijn partnermishandeling en kindermishandeling organisatorisch ondergebracht in twee 

verschillende systemen: Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK) en Steunpunten voor 

huiselijk geweld tussen volwassenen (SHG). Om onduidelijkheid bij de melder te vermijden streven de 

Nederlanders naar bindende afspraken over snelle doorverwijzing van meldingen tussen AMK en SHG 

en naar een gecoördineerde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (Hermanns, 2008). 

Nederland voert daarom begin 2012 ook de Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in. 

Het doel van de verplichte meldcode is dat professionals en hun organisaties vaker, sneller en 

adequater ingrijpen bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling1. Door de invoering 

van de meldcode dringt zich een samenwerking op tussen AMK en SHG. Het debat hierover loopt op 

dit moment (van Harten & Maas, 2011). In Nederland bestaan daarnaast sinds 2005 ook 

veiligheidshuizen (Rovers, 2011). In veiligheidshuizen komen interventies van justitie, 

jeugdbescherming en hulpverlening bij elkaar, initieel met als doel criminaliteitspreventie2. 

Samenwerking in een veiligheidshuis door alle relevante partners kan de analyse, beoordeling en 

opvolging van signalen vereenvoudigen en versnellen, doordat het gemakkelijker is om met alle 

betrokken partners snel aan tafel te gaan zitten. De kern van dit soort allianties en 

samenwerkingsinitiatieven is dat de samenhang tussen de activiteiten van verschillende partijen 

verzekerd is (Modelaanpak Huiselijk Geweld, 2010). Een ander vermeldenswaard initiatief in 

                                                             

1
 Voor meer informatie zie: www.meldcode.nl. 

2
 Voor meer informatie zie: www.veiligheidshuis.nl. 
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Nederland is de multidisciplinaire richtlijn familiaal huiselijk geweld bij kinderen en volwassenen. Deze 

richtlijn werd opgesteld door een multidisciplinaire werkgroep van vertegenwoordigers van alle 

relevante specialismen die met familiaal huiselijk geweld te maken hebben en is bruikbaar voor 

professionals in de gezondheidszorg en de welzijnszorg. De aanbevelingen expliciteren wat optimaal 

professioneel handelen is op basis van wetenschappelijk onderzoek en de visie van experten 

(Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie, 2009). 

In de Verenigde Staten publiceerde de Amerikaanse vereniging van jeugd- en familierechters in 1999 

richtlijnen voor een samenwerking tussen ‘child welfare’, ‘domestic violence services’ en ‘family 

courts’ om kindermishandeling en partnergeweld te bestrijden. Deze publicatie staat bekend als het 

'Greenbook', waarvan meer dan 22.000 exemplaren werden verdeeld in het hulpverleningslandschap 

en justitie. Verschillende organisaties in het hele land hanteren deze richtlijnen om hun beleid en 

hulpverlening te verbeteren en de samenwerking tussen justitie en hulpverleningsinitiatieven te 

versterken. In 2008 evalueerde ‘The Greenbook National Evaluation Team’ de genomen 

samenwerkingsinitiatieven. Daaruit blijkt dat samenwerking tussen verschillende 

hulpverleningsorganisaties op het terrein van partnergeweld en kindermishandeling prioriteit is. De 

afstemming van de deelnemende partners kende enkele pijnpunten. De belangrijkste daarvan zijn 

moeilijkheden rond macht, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Toch hebben de verschillende 

partners volgehouden in de doelstelling een hulpverleningsnetwerk uit te bouwen over de grenzen van 

kindermishandeling en partnergeweld heen. Deze netwerkvorming is voor de partners een belangrijke 

verdienste van het Greenbook Initiative (The Greenbook Evaluation Team, 2008).  

Ook in het Verenigd Koninkrijk is er toenadering tussen de sectoren die betrokken zijn bij huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Onder impuls van de regering ontstonden initiatieven zoals een 'Co-

ordinated Community Response (CCR)', gericht op 'multi-agency' benaderingen van de veiligheid van 

slachtoffers van huiselijk geweld. Concreet worden bijvoorbeeld 'children's safeguarding boards' 

opgericht, investeert men in de uitbouw van daderprogramma's en worden op 'Multi-agency risk 

assessment conferences (MARACs)' situaties van huiselijk geweld beoordeeld en beslissingen genomen 

over de aangewezen aanpak (Stanley e.a., 2010). Justitie en hulpverlening spelen daarin samen een 

rol. 

Het is opvallend in deze drie voorbeelden dat lokale of nationale overheden een rol opnemen in het 

stimuleren van de integrerende aanpak. Doorgaans zijn het de ministeries of departementen met 

bevoegdheden op het vlak van welzijn en justitie die (gezamenlijk) initiatieven nemen en steunen.  

2.3.2 Vormen van samenwerking: praktijkvoorbeelden 

Ter illustratie sommen we een aantal concrete praktijkvormen op die we terugvinden in het onderzoek 

naar de geïntegreerde aanpak van partnergeweld en kindermishandeling. Deze vormen trachten in te 

spelen op de verwevenheid van partnergeweld en kindermishandeling, op de vier basisingrediënten 

van een cliëntgerichte aanpak. Ze bevinden zich op het continuüm van organisatiegeoriënteerde naar 

hulpverleningsgeoriënteerde samenwerking en dus verschillen naar graad van samenwerking op het 

niveau van de cliënt: 
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 Werkgroepmodel: de betrokken organisaties hebben samen een werkgroep waarin zij niet-
casusgebonden met elkaar afstemmen, visie uitwisselen en afspraken maken over de 
samenwerking.  

 Samenwerkingsprotocollen om wederzijdse verwijzing te verbeteren: de betrokken organisaties 
zetten afspraken op papier over hoe wederzijds verwezen kan worden. 

 ‘Cross-training': partners kunnen gezamenlijk competenties beschrijven, opleiding in elkaars 
expertise beleggen enzovoort (Meintser, 2010). Zo kunnen professionals zich in de eigen 
voorziening beroepen op een gedeelde kennisbasis in de aanpak van kindermishandeling en 
partnergeweld. 

 Geïntegreerde screening: vooral in de Anglo-Amerikaanse context pleit men voor een 
geïntegreerde screening voor partnergeweld en kindermishandeling.Deze geïntegreerde screening 
moet leiden tot een beter inzicht in wat nodig is voor het gezin en de inzet van gepaste 
hulpmodules (Casanueva e.a., 2008; Stanley e.a., 2010). Dit kan vorm krijgen door bijvoorbeeld 
met een instrument te werken dat zowel voor partnergeweld als kindermishandeling taxeert of 
door 'multi-agency risk assessment conferences' te organiseren. 

 Gezamenlijke casusbespreking: de medewerkers van de samenwerkende organisaties bespreken 
samen wat er aan de hand is in de cliëntsituatie en beslissen gezamenlijk de verdere aanpak. De 
opzet is één cliënt één plan.  

 Aanstelling van casemanagers: de casemanager draagt het mandaat van de samenwerkende 
organisaties om per casus het overzicht te behouden van de hulpverlening en voor afstemming te 
zorgen tussen de verschillende hulpverleningstrajecten onderling en tussen justitiële interventies 
en hulpverlening. 

 Co-lokatie van medewerkers en gezamenlijke teamvorming voor ‘dual system clients’: de 
betrokken organisaties ontwikkelen lokale teams waar professionals elkaar ontmoeten en samen 
aan de slag gaan met gezinnen (van Harten & Maas, 2011). Het doel is een team met eenzelfde 
filosofie omtrent de hulpverlening en in staat elkaars taal te spreken. In zo een team vertrouwt de 
ene professional op de deskundigheid van de andere teamleden. Het team heeft zowel oog voor 
de noden van de ouders, voor de noden van het kind als zelfstandig individu, als voor de noden 
van het gezin als systeem (Lamers-Winkelman & Vissers, 2010). Eventueel zit het team bij elkaar in 
één gebouw met een laagdrempelige 'One-Stop-Shop' voor slachtoffers naar het Amerikaanse 
model Family Justice Center (Meintser, 2010). 

 Co-hulpverlening: ad hoc of systematisch komen hulpverleners van de betrokken organisaties 
samen om hulp te verlenen aan een gezin dat op beide diensten aangemeld werd. 

2.4 Complicaties bij de samenwerking bij partnergeweld en kindermishandeling 

In de vorige paragrafen leggen we uit dat de trend op vlak van de aanpak van kindermishandeling en 

partnergeweld de integratie en samenwerking is van voorzieningen. We illustreren dat ook aan de 

hand van organisatiegeoriënteerde en hulpverleningsgeoriënteerde samenwerkingsinitiatieven en 

praktijkvormen. Maar ondanks vele vruchtbare en positieve inspanningen in beleid en praktijk 

rapporteert onderzoek over moeilijkheden en frustraties bij de implementatie van die samenwerking. 

Hester (2011) schrijft zelfs over een drie-planeten-model, waarbij de Britse jeugdbescherming, de 

aanpak van huiselijk geweld en regeling van ouderlijk contact na een scheiding onder toezicht zich 

figuurlijk op verschillende planeten afspelen, elk met een eigen geschiedenis, cultuur, wetten en 

professionele groepen. In Nederland zouden de Advies- en Meldpunten Kindermishandeling en de 

Steunpunten Huiselijk Geweld zo verschillend zijn qua ontstaan, visie en werkwijze dat samenwerken 

maar heel beperkt zou kunnen lukken (van Harten & Maas, 2011). Onderzoekers relateren deze 
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moeilijkheden aan filosofische, culturele, historische en misschien zelfs paradigmatische verschillen 

tussen voorzieningen en sectoren (Hester, 2011; Nixon e.a., 2007; Postmus & Merritt, 2010; Potito 

e.a., 2009).  

 

Typisch wordt een onderscheid gemaakt tussen enerzijds het systeem van diensten die huiselijk 

geweld of partnergeweld aanpakken (bijvoorbeeld vluchthuizen) en anderzijds het systeem van 

diensten die opereren vanuit de jeugdbescherming . Elk systeem heeft een onderscheiden culturele 

geschiedenis, die leidt tot verschillende doelen, handelingswijzen en opvattingen over wat de rol of 

het mandaat van de professional is. Professionals binnen beide systemen hanteren een andere 

benadering zonder zich daar bewust van te zijn Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de verschillende 

invullingen van het begrip kindermishandeling. Zo ontstaan onbedoelde fragmentatie tussen de 

sectoren en contradicties in de praktijk, die bovendien moeilijk te integreren zijn in een 

gecoördineerde benadering van partnergeweld en kindermishandeling (Hester, 2011). 

 

Ook Baartman (2009) brengt de historische profilering van de systemen onder de aandacht. In de jaren 

‘60 kwam de beweging tegen kindermishandeling op gang, onder meer na de invloedrijke publicatie 

van Kempe's artikel over het 'battered child syndroom'. Al snel kreeg ze het gezelschap van een 

zusterbeweging tegen vrouwenmishandeling (Baartman, 2009; Hester, 2011). Beide bewegingen 

profileerden zich gescheiden in de bestrijding van het verborgen gezinsgeweld, dat we tegenwoordig 

onder de noemer van huiselijk geweld plaatsen. Samen hebben deze bewegingen huiselijk geweld op 

de maatschappelijke agenda gezet. Organisatorisch zijn partnermishandeling en kindermishandeling 

ondergebracht in verschillende systemen, elk met eigen financiering, regelgeving en beleidscontext. 

Vertrouwenscentra en vluchthuizen vormen de geïnstitutionaliseerde neerslag van deze bewegingen. 

De aandacht voor de partnerrelatie domineert vanaf het begin in de beweging tegen 

vrouwenmishandeling. Partnergeweld was binnen de beweging tegen kindermishandeling jarenlang 

een blinde vlek. Omgekeerd is het feit dat een partner die mishandelt of mishandeld wordt vaak ook 

ouder is, volgens Baartman (2009) lange tijd de blinde vlek geweest binnen de beweging tegen 

partnergeweld.  

 

Hieronder stellen we de systemen voor als archetypes. In de praktijk zal een specifieke dienst sommige 

kenmerken in mindere of meerdere mate vertonen. 

2.4.1 Het systeem van diensten voor de aanpak van kindermishandeling 

De basisfilosofie van dit systeem is kinderen veilig te houden. De focus ligt op kinderen en wat 

beschouwd wordt als in het belang van kinderen. De nadruk ligt op tussenkomen in het gezinsleven 

om te zorgen dat kinderen geen schade lijden, door een partnerschap met de ouders aan te gaan, 

waarbij plaatsing van kinderen het laatste te overwegen alternatief is (Hester, 2011). De spanning 

tussen zorg voor versterking en continuïteit van de ouder-kind-relatie enerzijds en zorg voor de 

veiligheid van een kind anderzijds komt dan centraal te staan (Baartman, 2009). De hulpverlening is 

inherent onvrijwillig, soms gedwongen en (in het buitenland) vaak georganiseerd in een publieke 
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organisatie (Potito e.a., 2007). Organisaties in dit systeem hebben vaak doorzettingsmacht (van Harten 

& Maas, 2011). Beslissingen over veiligheid van kinderen worden genomen onafhankelijk van de 

veiligheidsnoden van de ouder(s). Volgens Postmus en Merritt (2010, p. 310) leidt dit tot “troubled 

relationships between child protection workers and domestic violence service providers and limited 

mandates to focus on other members of the family who may be victims as well.”  

 

De impact van partnergeweld op kinderen wordt meer en meer erkend binnen dit systeem, maar er 

zijn moeilijkheden bij de aanpak. In principe zijn beide ouders partner in het realiseren van veiligheid 

en zorg voor de kinderen. Onderzoek toont echter aan dat vaders vaak de focus van zich afleiden en 

niet betrokken geraken in het proces (Hester, 2011). De focus komt dan vaak op de moeder te liggen, 

waarbij jeugdbeschermingswerkers in extremis heil zien in de scheiding van moeder en kind van de 

gewelddadige partner. Er is echter wetenschappelijke evidentie dat een scheiding geen garantie geeft 

op veiligheid. Vaak blijft het geweld plaatsvinden (Hester, 2011). Devaney (2008, p. 450) bekritiseert 

de Britse child protection services omdat social werkers de mannen, die de bron van het geweld zijn, 

niet betrekken in de hulpverlening. Vrouwen daarentegen worden wel voor verantwoordelijk gesteld 

voor het feit dat zij met hun kinderen in een gewelddadige context blijven.  

 

Hulpverleners in dit systeem ervaren een spanningsveld tussen enerzijds de visie dat vrouwen 

gevangen zitten in sociale normen en hun individuele omstandigheden, en anderzijds de 

maatschappelijke verwachtingen over  goed moederschap (Devaney, 2008). Drie factoren zouden 

hiertoe bijdragen: (1) het gebrek aan organisatiebeleid dat zich richt op de gecombineerde optreden 

van partnergeweld en kindermishandeling, (2) een gebrek aan training van competenties die het 

mogelijk maken om te reageren op de nood aan bescherming en ondersteuning van zowel vrouwen als 

kinderen, (3) de moeilijkheden in het aanspreken van mannen over hun gedrag (Devaney, 2008). 

 

Onderzoek toont aan dat vrouwen de aanpak binnen dit systeem als bestraffend en vervreemdend 

ervaren (Hester, 2011; Keeling & van Wormer, 2011; Nixon e.a., 2007). Het gezin wordt als 

dysfunctioneel beschouwd en als bron van huiselijk geweld. Volgens Hester leidt dit tot een verborgen 

'genderen' van de betekenissen en verwachtingen die geassocieerd worden met het gedrag van 

slachtoffers en het 'ontgenderen' van de ouders in het niet erkennen van de agressor (Hester, 2011). 

Moeder en vader staan immers op gelijke voet in deze benadering, zonder te nuanceren op het vlak 

van wie verantwoordelijk is voor welke vorm van geweld. Hester (2011) stelt dat hulpverleners het 

partnergeweld ‘ontgenderen’, door onvoldoende rekening te houden met het feit dat het meestal 

vaders zijn die fysiek geweld plegen op moeders en door beide ouders ongenuanceerd 

verantwoordelijk te stellen. Bij moeders leeft de vrees dat hun kinderen 'afgepakt' zullen worden, als 

zij over het partnergeweld spreken. Er heerst dan ook een context van wantrouwen en 

machteloosheid tussen ouders en hulpverleners (Devaney, 2008). Meest zorgwekkend is dat vrouwen 

terughoudend zouden worden om partnergeweld te onthullen bij hulpverlening en politie, als ze ervan 

uitgaan dat hun kinderen weggenomen zullen worden (Nixon e.a., 2007). Er is op die manier sprake 

van een 'failure to protect'-benadering.  
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2.4.2 Het systeem van diensten voor de aanpak van partnergeweld 

In dit systeem wordt partnergeweld verklaard vanuit de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen 

(Hester, 2011). Zowel mannen als vrouwen plegen geweld, maar onderzoek toont genderverschillen 

aan wat betreft de mate, de ernst en het impact van partnergeweld. Het zijn vooral mannen die  

chronisch dwingende controle, bedreiging en geweld aanwenden (Hester, 2011; Groenen e.a., 2010). 

Binnen dit systeem is het sleutelprobleem het geweld dat (hoofdzakelijk) mannelijke daders plegen 

ten aanzien van vrouwelijke slachtoffers. In Engeland kent men twee werkgebieden in dit systeem: 

slachtoffergerichte ondersteuning (belangenbehartiging, opvang, slachtofferhulp) en dadergerichte 

interventies vanuit justitie (strafrechtelijke en burgerrechtelijke maatregelen) (Hester, 2011). 

 

De gebruikte benadering is het empoweren van vrouwen, zodat ze hun eigen keuzes kunnen maken, 

met als uiteindelijk doel het verhogen van hun veiligheid en hun weerbaarheid (Potito e.a., 2007). De 

hulp is vrijwillig, vraaggestuurd en krachtgericht. De criminalisering van partnergeweld symboliseert de 

verschuiving van de partnergeweld als een privaat probleem naar partnergeweld als een domein van 

publieke zorg. De strafrechtelijke benadering van geweld behandelt echter slechts een minderheid van 

de gevallen.  

 

Het werk in dit systeem focust op volwassenen. Cruciaal is dat de dader gezien wordt als een 

gewelddadige mannelijke (ex-)partner en de vrouw die nood heeft aan bescherming en ondersteuning. 

Kinderen zijn niet prominent aanwezig in dit systeem, alhoewel er een toenemende erkenning is voor 

het impact van partnergeweld op de kinderen en dus werk gemaakt wordt van ondersteuning van de 

kinderen (Hester, 2011). Vaak stellen deze organisaties daarom medewerkers te werk die specifiek 

met de kinderen werken. De noden van de kinderen worden echter gezien in de context van het 

beveiligen van de moeder, ervan uitgaande dat als de moeder veilig is de kinderen dat ook zijn (Potito 

e.a., 2007). 

 

Hester (2011) beschouwt het systeem van de bezoekruimte ('Child Contact Center') als een apart 

systeem, naast jeugdzorg en naast partnergeweld-organisaties. In de eerste twee systemen is het 

ethos voor interventie het aanpakken van risico op verder geweld en schade, hetzij gericht op de 

volwassenen, hetzij gericht op de kinderen. Vanuit de idee dat de overheid normaalgezien niet moet 

tussenkomen in gezinnen, is een neutrale onderhandelende of bemiddelende aanpak te verkiezen als 

de ouders niet overeenkomen. De focus ligt hier op de toekomst, ofwel de geschiedenis van 

partnergeweld ligt in het verleden en is niet relevant in dit systeem. Bovendien wordt het contact met 

niet-inwonende ouders als een recht van kinderen beschouwd dat moet eerbiedigd worden. 

Onderzoek toont aan dat contact met de ouder vaak een ontvlammingspunt is voor post-scheiding 

geweld en een context verschaft waarin plegers van partnergeweld verdergaan met geweld plegen. 

Een bezoekruimte biedt volgens Hester ook de ultieme context voor controle. De contactregelingen 

moeten dus gezien worden in relatie tot de bescherming nodig voor kinderen. Centraal in dit systeem 

is het uitgangspunt dat er contact moet zijn. Burgerlijke jeugdrechtbanken vertonen echter een gebrek 

aan aandacht voor het impact van geweld tussen ouders op de kinderen.   
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2.4.3 Samen of apart? 

Na de eigen ontwikkeling en profilering van deze systemen rijst de vraag wat men gemeenschappelijk 

heeft. Gezien de verwevenheid van partnergeweld en kindermishandeling is dat veel. Inter-

organisationele samenwerking en de bijhorende bundeling van expertise en verantwoordelijkheid 

hebben voordelen, zoals we eerder besproken hebben, maar kan ook de nood aan intra-

organisationele verandering en professionalisering verdoezelen (Devaney, 2008). 

2.5 Besluit 

In dit hoofdstuk staat de samenhang tussen kindermishandeling en partnergeweld centraal. We vatten 

de belangrijkste inzichten samen: 

 Kindermishandeling en geweld tussen ouders hangen samen op meerdere vlakken:  

 (1) partnergeweld heeft gevolgen voor de ontwikkeling van kinderen  

 (2) partnergeweld en kindermishandeling komen vaak samen voor in gezinnen en gelijkaardige 
risicofactoren geven aanleiding tot beide geweldvormen 

 (3) kinderen blootstellen aan geweld tussen ouders wordt meer en meer beschouwd als  een vorm 
van kindermishandeling.  

 Partnergeweld en kindermishandeling zijn dus vaak elkaars context. Dat heeft een weerslag op 
kinderen, maar ook op de ouders – zowel de geweldplegende ouder als de ouder die slachtoffer is 
– en het ouderschap.  

 Als kindermishandeling en geweld tussen de ouders samen optreden, is het logisch dat 
hulpverlening zich op beide problemen richt. Enkel focussen op partnergeweld of 
kindermishandeling schiet dus te kort. Bovendien liggen de risicofactoren voor dit geweld in 
verschillende domeinen (individu, interactie en context). Hulpverlening moet daarop inspelen.  

 Hiermee is de basis gelegd voor vier basiselementen voor een cliëntgerichte en effectieve 
hulpverlening, namelijk  

 (1) vroege detectie,  

 (2) gericht op veiligheid,  

 (3) terugvalpreventie   

 (4) vanuit een systemische benadering.  

 Deze vier basisingrediënten en de bestaande knelpunten in de hulpverlening zetten 
hulpverleningssytemen in binnen- en buitenland in ontwikkeling in de richting van een meer 
systemische, aanklampende en integrale aanpak. Het gaat dan in de eerste plaats om meer 
samenwerking tussen en integratie van diensten bevoegd voor de aanpak van partnergeweld en 
diensten die het welzijn en de veiligheid van kinderen bevorderen. We zien voorbeelden in de 
binnen- en buitenlandse praktijk die aansluiten bij deze ontwikkelingen en overheidsinitatieven 
die deze trend stimuleren. De samenwerking kan zich afspelen op het vlak van de concrete 
hulpverlening aan gezinnen (hulpverleningsgeoriënteerd) en/of op het vlak van de organisatie van 
de voorzieningen (organisatiegeoriënteerd). 

 Ondertussen worden ook de knelpunten duidelijk. Culturele, filosofische en historische 
achtergronden van voorzieningen belemmeren de integratie en de samenwerking. Hester (2011) 
onderscheidt diensten die huiselijk geweld of partnergeweld aanpakken van diensten die opereren 
vanuit de jeugdbescherming. Elk systeem kent zijn eigen ontwikkeling, profilering, 
professionalisering en opvattingen over ‘goede’ hulpverlening. Toch is het wenselijk volgens 
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Devaney (2008) dat voorzieningen de onderlinge verschillen overbruggen in functie van een 
systemische, aanklampende en geïntegreerde aanpak  en dit ten voordele van de betrokken 
kinderen, moeders en vaders.   
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Hoofdstuk 3 
De startpositie: een beeld van de huidige werking van het CAW regio 
Leuven en het VK Vlaams-Brabant 

Als het CAW en het VK op een andere manier willen samenwerken, dan betekent dat een 

veranderingsproces voor beide organisaties. Bij veranderingsprocessen is het aangewezen om in de 

eerste fase inzicht te verwerven in de startpositie van de betrokken voorzieningen. Daarbij brengen we 

een beeld van de huidige hulpverleningspraktijk en is er bewustwording op het terrein van kansen en 

knelpunten. Op die manier groeit het veranderbesef en het draagvlak bij het VK en het CAW voor de 

wenselijke veranderingen (van Amelsvoort & Metsemakers, 2002). Tegelijkertijd zullen nieuwe 

samenwerkingssporen zich op deze startpositie moeten enten. Uit onderzoek weten we met name dat 

veranderingen en innovaties het meest succesvol zijn, wanneer ze niet te radicaal breken met de 

huidige gewoontes en dus niet te veel afwijken van de bestaande praktijken (Van Yperen, 2003).  

Dit hoofdstuk start met de beschrijving van de laatste ontwikkelingen omtrent het Vlaamse en 

federale beleid met betrekking tot inframiliaal geweld en kindermishandeling. Deze 

beleidsontwikkelingen vormen de beleidscontext waarin beide centra hun hulpverleningspraktijk 

uitbouwen.  

De beschrijving van de huidige hulpverleningspraktijk is gebaseerd beleidsdocumenten van het CAW 

Regio Leuven, het VK Vlaams-Brabant en de regulerende overheid, op de twee diepte-interviews met 

CAW-(beleids)medewerkers en op het focusgroepgesprek met het team van het VK. Een nadeel is dat, 

wat betreft beschrijving van de werking van de centra, we een idee krijgen van vooral de ‘espoused 

theory’ – de door hen aangehangen theorie – en niet steeds van de ‘theory in use' – de in de praktijk 

gebruikte aanpak (Argyris & Schön, 1978), of zoals een van de respondenten stelt: “Enfin, er is ook een 

verschil tussen ‘hoe doen we het’ en ‘wat is het pleidooi’ natuurlijk, he.”  

We staan tevens stil bij het mandaat dat de hulpverleners in beide centra dragen om tussen te komen 

bij partnergeweld en kindermishandeling. Een mandaat beschouwen we als de opdracht die de 

hulpverlener heeft krachtens de functie die hij vervult. Men kan een mandaat ontlenen vanuit de 

institutionele context (de regelgeving en het beleid) waarin de hulpverlening plaats vindt, vanuit de 

professionele logica van de hulpverlener, en/of vanuit de vraag van de cliënt (Wetenschappelijke Raad 

voor het Regeringsbeleid, 2004).  

1 Trends en kenmerken van het huidige federale en Vlaamse beleid op het 

vlak van partnergeweld en kindermishandeling 

Deze paragraaf bespreekt een aantal maatregelen in het huidige overheidsbeleid rond partnergeweld 

en kindermishandeling besproken en gaan we in op de beleidsopdracht van de politiediensten en het 

parket, zoals geformuleerd in twee omzendbrieven van het College van Procureurs-Generaal (COL3 en 

COL4). De werking van het CAW en het VK spelen zich immers af binnen deze beleidscontext. We zien 
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in deze verschillende beleidsdomeinen maatregelen opduiken die toenadering, samenwerking en 

integratie tussen de betrokken actoren (hulpverlening en justitie) aanmoedigen1. 

1.1 Beleid inzake partnergeweld 

In juli 2006 stelde toenmalig minister Inge Vervotte een omzendbrief op betreffende de versterking 

van de aanpak van intrafamiliaal geweld, gericht aan de Centra Algemeen Welzijnswerk van 

Vlaanderen. Deze omzendbrief stelt dat er werk gemaakt moet worden van de strijd tegen 

partnergeweld (Vervotte, 2006):  

Het is de bedoeling dat de centra voor algemeen welzijnswerk hun huidig aanbod sterker en 

gerichter inzetten in situaties van partnergeweld en dat ze ook zeer nauw samenwerken met 

andere welzijns- en gezondheidsdiensten en met de politionele en gerechtelijke diensten. 

Enkele operationele doelstellingen worden vooropgesteld. Zo zullen de CAW fungeren als duidelijk en 

toegankelijk aanspreekpunt waar zowel burgers, politie/parket en andere welzijnsvoorzieningen een 

hulpvraag kunnen stellen in het kader van intrafamiliaal geweld. Tevens streeft men naar een 

verruiming van het CAW-aanbod (met inbegrip van een preventieve werking) naar een meer 

outreachende en laagdrempelige hulpverlening. Ook dienen de CAW  een netwerk uit te bouwen rond 

deze problematiek, zowel binnen de eigen organisatie als met externe partners (Vervotte, 2006). 

De beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 2009-2014 van Vlaams minister Jo Vandeurzen 

bevestigt de rol van de CAW bij de aanpak van intrafamiliaal geweld. De nota wijst erop dat de Centra 

voor Algemeen Welzijnswerk en de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) over een arsenaal 

van hulpvormen beschikken om familiaal geweld aan te pakken, zoals de vluchthuizen, crisisopvang, 

gezins- en relationele hulpverlening, rechtshulp, slachtofferhulp, justitieel welzijnswerk, bemiddeling 

enzovoort. CGG en CAW spelen een centrale rol in de aanpak van partnergeweld en fungeren als 

aanspreekpunt. De minister beschouwt samenwerking met andere hulpverleningsdiensten, politie en 

justitie als noodzakelijk om te komen tot een geïntegreerd hulpverleningsaanbod (Vandeurzen, 2009). 

Op federaal niveau maken de minister van Justitie, Stefaan De Clerck, de minister van 

Volksgezondheid, Laurette Onkelinx, de minister van Binnenlandse Zaken, Annemie Turtelboom, en de 

minister van Gelijke Kansen, Joëlle Milquet het Nationaal Actieplan 2010-2014 op. De ministers nemen 

een aantal maatregelen enerzijds op het vlak van partnergeweld, anderzijds op het vlak van drie 

specifieke vormen van intrafamiliaal geweld, namelijk gedwongen huwelijken, eergerelateerd geweld 

en genitale verminking bij vrouwen (De Clerck, S., Onkelinx, L. e.a., 2010). De  doelstellingen rond 

partnergeweld zijn: (1) het ontwikkelen van de kennis en het verbeteren van inzicht in de 

                                                             

1
 Op het moment dat we dit rapport schrijven neemt de minister van Welzijn, Volksgezondheid en gezin 

het initiatief om een meldpunt “Misbruik, Geweld en Kindermishandeling” op te richten. De 

Vertrouwenscentra Kindermishandeling en de Centra Algemeen Welzijnswerk hebben op het gebied van 

geweld, misbruik en kindermishandeling een complementair aanbod. De minister verwacht dat zij de 

handen in elkaar slaan en hun expertise en middelen bundelen in de operationalisering van het 

meldpunt tegen 1 december 2011 (Vandeurzen, 2011). 
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problematiek; (2) het informeren en sensibiliseren rond partnergeweld; (3) het voorkomen en 

opsporen van partnergeweld; (4) het verzekeren van hulp aan slachtoffers en een aangepaste 

opvolging van daders van partnergeweld; (5) het voorzien in een aangepaste politionele en 

gerechtelijke aanpak (De Clerck, S., Onkelinx, L. e.a., 2010).  

1.2 Beleid inzake kindermishandeling 

De beleidsnota Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van 2009-2014 schenkt aandacht aan slachtoffers 

en getuigen van intrafamiliaal geweld. De minister plant het thema 'geweld tegen jonge kinderen' door 

middel van een preventie- en sensibiliseringscampagne onder de aandacht te brengen. De positie van 

de Vertrouwenscentra Kindermishandeling wordt versterkt in de zorg voor slachtoffers en getuigen 

van intrafamiliaal geweld (Vandeurzen, 2009). 

In het protocol kindermishandeling justitie-welzijn van maart 2010 leggen federaal minister van 

Justitie, Stefaan De Clerck en Vlaams minister van Welzijn, Jo Vandeurzen, de afspraken vast voor een 

intensieve samenwerking tussen justitie en hulpverlening bij kindermishandeling (De Clerck & 

Vandeurzen, 2010). Op lokaal niveau wordt er ingezet op overleg in de subraden kindermishandeling. 

Wanneer structurele problemen het lokaal niveau overstijgen, wordt er gerapporteerd aan het Vlaams 

Forum voor Kindermishandeling. Verder wordt er geïnvesteerd in sensibilisering, 

informatieverstrekking en vorming. Ten slotte wordt in het protocol kindermishandeling het vijfdelig 

stappenplan voor hulpverlening rond kindermishandeling uitgewerkt. De eerste fase is de 

informatiefase, hier gaat het om het informeren van de samenleving over kindermishandeling en de 

bevoegde hulpverleningsinstanties. De tweede stap is gericht op het concreet adviseren van een 

slachtoffer, een verdachte/dader, een ouder, een opvoedingsverantwoordelijke of een persoon uit de 

leefomgeving van de minderjarige. Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling is onder andere een 

organisatie waar dit mogelijk is. In de justitiële context wordt het vragen van advies als een melding 

gezien, tenzij het over anonieme gevallen en hun situationele context gaat. In een derde fase kunnen 

de informatieverstrekking en het advies resulteren in een melding. Binnen de hulpverleningssector kan 

er gekozen worden tussen een gerechtelijke of buitengerechtelijke weg. De hulpverlener oordeelt of 

de door de hulpvrager gekozen weg mogelijk is. Eventueel wordt er toch door de hulpverlener gemeld 

aan de Procureur des Konings onder de voorwaarden van artikel 458bis van het Strafwetboek over het 

beroepsgeheim. Primair bij deze melding is echter de veiligheid van het kind. Strafrechterlijke 

overwegingen komen op de tweede plaats. Een melding binnen de justitiële sector wordt verplicht 

gemeld aan de Procureur des Konings (artikel 29 van het wetboek van strafvordering). Vervolgens 

wordt er getracht een duidelijk beeld te krijgen van de situatie, op basis waarvan een diagnose wordt 

gesteld. Binnen de justitiële sector zal er een gerechtelijk onderzoek plaatsvinden. In de laatste fase 

wordt er zorg besteed aan een zorgplan en opvolging van de zorg en/of de vervolging en 

strafuitvoering. In de hulpverleningssector wordt na het stellen van een diagnose een aangepaste 

behandeling gestart. Ook de dader kan vrijwillige hulpverlening gevraagd of aanvaard hebben. Binnen 

justitie zal de parketmagistraat kennis nemen van de kindermishandeling via een PV van de 

politiediensten of door middel van een rechtstreekse klacht bij het parket. Er wordt dan bekeken 

welke vervolging een meerderjarige dader krijgt of in het geval van een minderjarige dader, welke 

maatregelen genomen moeten worden. Er kunnen ook maatregelen getroffen worden in het kader 

van jeugdbescherming van het minderjarig slachtoffer. Deze vijf stappen hoeven niet noodzakelijk in 
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deze volgorde doorlopen worden. Zo kan er ook gemeld worden zonder voorafgaand een adviesvraag 

te stellen (De Clerck en Vandeurzen, 2010).  

1.3 Beleid voor politiediensten en parketten 

In april 2006 verschenen er twee omzendbrieven (COL nr.3/2006 en COL nr.4/2006), gericht naar de 

politiediensten en het parket. Deze omzendbrieven behandelen intrafamiliaal geweld, extrafamiliale 

kindermishandeling en partnergeweld. Voornamelijk COL 4/06 is een instrument om de slachtoffers 

van partnergeweld te beschermen en de daders aan te pakken. In plaats van repressie staat het 

voorkomen van opnieuw optreden centraal. Er is een duidelijke positieve mentaliteitswijziging bij 

politie en parketmagistraten op gang gekomen na de invoering van COL 3 en 4/06. Onderzoek toont 

dat de politie immers systematischer akte neemt van alle vormen van intrafamiliaal geweld en dat de 

parketmagistraten meer aandacht geven aan dit soort geweld (Berteloot, Sivri e.a., 2009). 

De omzendbrief col nr.4/2006 omschrijft enkele regels voor de aanpak van situaties van 

partnergeweld, dit op het niveau van de politietussenkomst en op het niveau van het parket, zoals de 

aanduiding van een referentiemagistraat en een referentieofficier (Onkelinx en College van 

Procureurs-Generaal, 2006a; 2006b). Verder zijn er nog maatregelen ten opzichte van het slachtoffer 

en wordt er aandacht geschonken aan de bescherming van de kinderen. De politiemensen en de 

magistraten die zich met deze dossiers bezig houden dienen na te gaan of er kinderen aanwezig zijn in 

het gezin en of deze kinderen negatieve gevolgen ondervinden van het geweld. De politiediensten en 

parketten dienen dus organisatorisch maatregelen te treffen opdat de politie-afdelingen jeugd en 

gezin ingelicht worden over het familiaal geweld. Ook moet er aandacht besteed worden aan de 

opvolging van de situatie van de kinderen (Onkelinx en College van Procureurs-Generaal, 2006b). 

De omzendbrieven COL nr.3/2006 en COL nr.4/2006 zijn de basis voor een samenwerking tussen 

politie en de hulpverlening. De Centra Algemeen Welzijnswerk hebben als aanspreekpunt een afspraak 

met de politiediensten. Bij een klacht, aanmelding of oproep rond intrafamiliaal geweld kan de politie 

de situatie aanmelden bij een CAW. Het CAW nodigt de betrokkenen uit voor een gesprek waaruit 

mogelijks een begeleidingstraject volgt. Wanneer de feiten niet te zwaarwichtig zijn en de betrokken 

partijen bereid zijn in een begeleidingstraject te stappen, dan kan dat betekenen dat het dossier geen 

gerechtelijke gevolgen kent (Onkelinx en College van Procureurs-Generaal, 2006b). 

Uit de evaluatie van de COL 4/06 blijkt dat de samenwerking tussen politie/parket en de hulpverlening 

voor verbetering vatbaar is op het vlak van informatiedoorstroming, de bereikbaarheid van de 

hulpverlening en de doorverwijzing van slachtoffers en daders. Meer overleg tussen de actoren kan 

hierbij een oplossing bieden. Er is bovendien nood aan het voeren van een integraal en geïntegreerd 

beleid waarbij alle partners hun bevoegdheid en rol kennen en respecteren. De partners bij parket, 

politie en hulpverlening moeten hun verantwoordelijkheid opnemen om partnergeweld zo efficiënt 

mogelijk aan te pakken. Hierbij speelt de goede samenwerking tussen de actoren een uiterst 

belangrijke rol (Berteloot, Sivri e.a., 2009).  

1.4 Krachtlijnen van het huidige overheidsbeleid 

We stellen drie krachtlijnen vast in de beleidscontext: 
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1. Het Vlaamse en federale beleid geeft expliciete aandacht aan de geweldproblematiek in gezinnen en 

stuurt aan op de versterking van de hulpverlening terzake. Vertrouwenscentra en centra algemeen 

welzijnswerk worden hierin genoemd als essentiële actoren. 

2. Geweld tijdig stoppen, aanklampend tussenkomen en integraal werken worden aangemoedigd en 

geregeld in beleidsmaatregelen. 

3. Het beleid stuurt aan op samenwerking tussen hulpverleningsdiensten en tussen hulpverlening en 

justitie. 

2 Het Centrum Algemeen Welzijnswerk regio Leuven: visie en hulpverlening 

bij partnergeweld 

Deze paragraaf verduidelijkt de startpositie van het CAW regio Leuven. De visie van het CAW vertrekt 

vanuit de vaststelling dat partnergeweld een complex en circulair gebeuren is. De hulpverlening focust 

op de vroege detectie van partnergeweld, gaat uit van de minst ingrijpende zorg, werkt krachtgericht, 

biedt zorg op maat, is aanklampend, werkt integraal en vertrekt vanuit een systeemgericht 

perspectief. Het beleidsplan 2011-2015 van het CAW regio Leuven benoemt de strijd tegen familiaal 

geweld als een strategische doelstelling. Deze doelstelling wordt in vier operationele doelen vertaald: 

de uitbouw van een regionaal aanspreekpunt voor intrafamiliaal geweld,  de versterking van de 

methodiek van begeleide terugkeer, nazorg en kinderwerking en het in beeld brengen van de kinderen 

als getuige van familiaal geweld (CAW regio Leuven, 2010). Op basis van de analyse van de 

beleidsdocumenten en de interviews komen we uiteindelijk tot een negental thema’s die we hier 

achtereenvolgens bespreken.  

2.1 Regionaal aanspreekpunt voor intrafamiliaal geweld 

CAW regio Leuven krijgt met de omzendbrief Vervotte in 2006 de opdracht zich te ontwikkelen als 

regionaal aanspreekpunt voor intrafamiliaal geweld.  

De omzendbrief zegt eigenlijk heel uitdrukkelijk dat wij aanspreekpunt zijn voor familiaal geweld. 

Dus dat iedereen die betrokken wordt op één of andere manier bij familiaal geweld via het 

aanspreekpunt bij ons terecht kan. Of dat nu een slachtoffer of een pleger is, of een burger of een 

buur, zij kunnen bij een CAW terecht voor informatie, advies en begeleiding. Het 

volwassenenonthaal is onze ingangspoort en uiteraard hebben we een aantal specifieke 

deelwerkingen waar ze ook terecht kunnen. (CAW-medewerker) 

Het aantal aanmeldingen voor partnergeweld stijgt en de cijfers stijgen voor dit thema echt 

enorm. We zijn een aanmeldingspunt, en dat werkt. Er komen blijkbaar mensen ook spontaan 

langs die voelen dat ze op het punt staan controle te verliezen en daar iets willen aan doen. (CAW-

medewerker) 

Wanneer iemand contact zoekt rond intrafamiliaal geweld kan deze persoon binnen de openingsuren 

verder geholpen worden door een onthaalmedewerker van het CAW. Een vraag kan komen van de 
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partner(s) zelf of van andere betrokkenen in een systeem zoals de huisarts, het OCMW, de politie 

enzovoort. De CAW-medewerkers benadrukken dat het een onthaalpunt betreft en onderscheiden dit 

van een meldpunt. CAW regio Leuven staat namelijk voor laagdrempelige en vraaggestuurde 

hulpverlening. Het onthaalpunt staat niet in voor de opvang van meldingen, wel voor het onthalen van 

mensen die een hulpvraag hebben rond deze problematiek. Burgers – personen die geen deel 

uitmaken van een cliëntsituatie – kunnen ook terecht voor advies of informatie. Het CAW voert dan 

geen verder onderzoek: 

Dat kan zijn dat we dat in de toekomst gaan doen. Op dit moment is het zo dat burgers zoals 

buren naar ons kunnen bellen of naar hier kunnen komen en kunnen vragen van kijk dit is wat we 

meemaken, wat kunnen we best doen? En dan gaan we informatie en advies geven. (CAW-

medewerker)  

De doelstelling van het CAW is dat elke vraag eerst beluisterd wordt in het onthaal. Op het onthaal 

tracht de CAW-medewerker een duidelijk zicht te krijgen op de vraag van de cliënt. Dit gebeurt aan de 

hand van vraagverheldering. De hulpverlener neemt een basishouding aan van aanklampend luisteren, 

dit impliceert open en uitnodigend luisteren en gelijktijdig durven bevragen en confronteren (CAW 

regio Leuven, 2010). Het antwoord van het CAW kan gaan van het geven van informatie en advies tot 

directe hulp, een consult of een onthaalgesprek om de vraag verder te verduidelijken. Indien nodig 

volgt er een begeleidingstraject of wordt de cliënt doorverwezen (CAW regio Leuven, 2010). De 

verwijzing kan intern naar een van de deelwerkingen of naar een externe hulpverlener, zoals 

bijvoorbeeld het CGG of een centrum voor integrale gezinsondersteuning (CIG). Het CAW gebruikt 

instrumenten om de vraag,die de cliënt stelt, onder supervisie of intercollegiaal te beantwoorden, 

zoals het onthaalschema, het instroomformulier en het instroomoverleg. Het CAW regio Leuven 

hanteert een onthaalschema met aandachtspunten die handig kunnen zijn bij een contactname in het 

kader van intrafamiliaal geweld. Het onthaalschema omvat negen aandachtspunten, genummerd van 

0 tot en met 8. Stap 0 betreft het herkennen van signalen en daarop ingaan. Stap 1 en 2 gaan over 

veiligheid voor de betrokkenen en veiligheid en begeleiding voor de kinderen. Stap 3 betreft het 

bespreekbaar maken van het geweld. De 4de en 5de stap betreffen het aanbod en het engagement 

van het CAW regio Leuven en wanneer en hoe de partner betrekken in het hulpverleningsproces. Stap 

6 is het expliciteren van de hulpvraag. Stap 7 is het vervolg van het hulpverleningsproces. Tot slot 

worden enkele vervolgthema’s besproken in stap 8 (CAW regio Leuven, 2010). 

We hebben een onthaalschema ontwikkeld rond IFG om te kijken wat in een onthaal allemaal 

besproken moet worden. Als je merkt dat er meer gaande is dan gezegd wordt, is het de bedoeling 

dat je toch probeert door te vragen rond wat er allemaal aan de hand is. Ook moet  je de kinderen 

in beeld brengen, al in die eerste gesprekken. Maar ook moet je proberen dat traject van IFG-

onthaal over de verschillende deelwerkingen wat gelijklopend te laten zijn. Want het maakt niet 

uit of een persoon zich aanmeldt binnen begeleid wonen of in het inloopcentrum. Als de 

hulpverlener het gevoel heeft dat er geweld of intrafamiliaal partnergeweld is, is het nuttig die 

checklist te gebruiken. Voor jezelf is dat dan hanteerbaar en duidelijk welke stappen er 

ondernomen moeten worden. (CAW-medewerker) 

De implementatie van dit stappenplan vindt nu plaats. Het is nog te vroeg om al te evalueren wat de 

effecten zijn.  
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2.2 De focus ligt op eerstelijnshulpverlening 

Het CAW Leuven wil de drempel tot de hulpverlening laag houden. Het regionaal aanspreekpunt is 

daar één aspect van. Het uitgangspunt is minst ingrijpende zorg en het bewaken van de hulpverlening 

binnen de eerste lijn. Dit houdt in dat het CAW regio Leuven ernaar streeft de cliënt zo lang mogelijk te 

begeleiden binnen hun eerstelijnswerking. Als de eerstelijnshulpverlening niet toereikend is, roept 

men externe gespecialiseerde hulp in, zoals die van het CGG of het VK. Dit kan om verschillende 

redenen, bijvoorbeeld het weigeren van hulpverlening door de cliënt in een situatie van intrafamiliaal 

geweld of de integriteit van een kind die in het gedrang is. Maar het uitgangspunt blijft te streven naar 

een zorgverlening die het minst ingrijpend is in het leven van de cliënt. 

CAW heeft een arsenaal aan hulpverlening waar je samen met het gezin kan kijken wat hun nood 

is. Als morgen iets anders beter is, dan kunnen we bekijken hoe we daar in verder gaan. En dat 

geeft toch wel een zekere dynamiek met de grens van het eerstelijnswerken dat blijven we toch 

ook wel sterk bewaken. (CAW-medewerker) 

Het VK kan een partner voor ons zijn. Minst ingrijpende zorg zou het uitgangspunt moeten zijn, 

dus we gaan wel kijken naar hoe kunnen we een begeleiding eerstelijns houden. Maar waar ligt de 

grens? En waar moeten we dan toch gaan zeggen: dit moet gemeld worden of hier is 

gespecialiseerde hulp nodig of hier moet er echt wel vanuit een gerecht kunnen ingegrepen 

worden. En dan zullen we naar het VK gaan kijken als partner om ons te ondersteunen. (CAW-

medewerker) 

Nu, het is nogal moeilijk om IFG door te verwijzen of partnergeweld want dat is zo een beetje de 

afspraak om dat toch zo veel mogelijk hier te houden maar soms is toch de mate van geweld heel 

extreem en dan denken wij wel van zou het niet iets meer voor de tweede lijn zijn en dan naar 

CGG verwijzen. (CAW-medewerker) 

Het onderscheid tussen eerstelijns en tweedelijns hulpverlening lijkt hier gemaakt te worden op basis 

van het veiligheidscriterium. Wanneer de veiligheid te veel in het gedrang komt overweegt men te 

verwijzen naar instanties zoals het VK of justitie. De andere afbakening is wanneer de psychische 

problematiek een gespecialiseerde vorm van hulp of therapie vereist die niet voorhanden is op het 

CAW. Dan is verwijzing naar de geestelijke gezondheidszorg een optie. 

2.3 Partnergeweld is een circulair proces: iedere deelwerking draagt 

verantwoordelijkheid 

Het CAW regio Leuven heeft een groot aanbod van dienst- en hulpverlening. De deelwerkingen komen 

elk op hun manier in contact met intrafamiliaal geweld. Het CAW regio Leuven kwam tot de 

vaststelling dat het CAW-aanbod rond intrafamiliaal geweld te versnipperd was.  

Verschillende deelwerkingen kunnen met één case bezig zijn. De politie stuurt dan bijvoorbeeld 

een fax naar het volwassenonthaal of mensen melden zich zelf aan. Bijvoorbeeld slachtoffer komt 

dan op slachtofferhulp terecht, de dader de pleger, dat wordt dan een beetje gepolariseerd, ik ben 

daar zelf niet zo’n voorstander van maar het gebeurt in de praktijk zo omdat soms hebben mensen 

nood om apart hun verhaal te doen en dan samen. (CAW-medewerker) 
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De versnippering blijkt niet te kunnen worden verenigd met een systeemgerichte visie die het CAW 

wenst te hanteren als uitgangspunt. 

We spreken niet zo graag van pleger en slachtoffer omdat dat iets zegt over polarisatie en we 

willen vertrekken vanuit de systeemgerichte visie. (CAW-medewerker) 

Je hebt alle elementen: de pleger en het slachtoffer, ze hebben minstens hun aandeel. En het gaat 

er niet over dat het slachtoffer verantwoordelijk is voor de gewelddaad op zich, en dat is nooit 

goed te keuren. Maar er is wel iets in de interactie dat maakt dat er een circulair proces is waar 

dat alleszins naar de gezinscontext moet gekeken worden. (CAW-medewerker) 

De citaten maken duidelijk dat het CAW intrafamiliaal geweld beschouwt als een circulair proces en 

dat daarom niet meer gedacht kan worden in termen van pleger en slachtoffer. Om beide inzichten 

ook in de praktijk van de hulpverlening te verankeren, is een werkgroep opgericht. Iedere deelwerking 

is vertegenwoordigd in deze 'IFG-werkgroep'. Het motto “het kan niet zijn dat het uw zaak niet is” 

wordt op die manier kracht bijgezet. Naast de interne werkgroep werd er ook een werkgroep 

opgericht waarin het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling en het Centrum Geestelijke 

Gezondheidszorg betrokken worden. 

2.4 Tweesporenbeleid en de methodiek van de begeleide terugkeer 

Het uitgangspunt van CAW regio Leuven bij hulpverlening rond intrafamiliaal geweld is het 

tweesporenbeleid. Bij intrafamiliaal geweld wil men het geweld stoppen en samen met de cliënt naar 

de toekomst werken. Dit impliceert dat de partnerrelatie van de cliënt verbroken of aangehouden kan 

worden:  

We kunnen en willen je helpen met het stoppen van geweld. Dat kan door de relatie te beëindigen 

en alleen te gaan wonen. Dat kan ook door de relatie te behouden en het geweld om te buigen 

naar een constructievere manier van communicatie (Beleidsplan CAW regio Leuven, 2010).  

De hulpverlening biedt dus twee sporen aan: de cliënt kan begeleid worden naar een zelfstandig leven 

maar ook is er de mogelijkheid tot begeleiding van zowel slachtoffer en pleger in het zoeken naar een 

nieuw evenwicht in een relatie zonder geweld. De cliënt moet deze keuze echter niet onmiddellijk 

maken, er wordt voldoende ruimte gelaten voor het verhaal van de cliënt. Dit is wat benoemd wordt 

als het ‘tweesporenbeleid’ (CAW regio Leuven, 2010).  

We hebben een tweesporenbeleid, we geven van bij onthaal onze cliënt de openheid en de ruimte 

om hun twijfel rond terugkeer bespreekbaar te maken omdat het onze ervaring is dat de meeste 

vrouwen terugkeren omdat hun relatie niet per se slecht is. Je kan geweld ook keren als je samen 

met het systeem aan de slag gaat. Daar geloven wij ook wel in. Vanuit die visie vinden we het 

belangrijk van bij het onthaal ook wel te laten merken dat wanneer de cliënt twijfels heeft over 

terugkeren naar de partner, dit zeker bespreekbaar is. (CAW-medewerker) 

In het vluchthuis merken de hulpverleners op dat de cliënt uiteindelijk toch vaak kiest voor de 

terugkeer naar de partner. Dit wordt ook bevestigd in onderzoek. Ongeveer 60% van de vrouwen keert 

volgens (Groenen e.a., 2011; Truyers, 2011) binnen de twee maanden na hun opname in een 

vluchthuis terug naar hun partner.In die gevallen is de methodiek van de begeleide terugkeer 
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aangewezen. Hulpverleners begeleiden de cliënt en partner in een vorm van nazorg en werken aan 

een geweldloze thuissituatie. Dit thema is echter in dit onderzoek onvoldoende uitgediept. De enige 

informatie die we nu hebben is dat de CAW-hulpverlener nazorg biedt in de vorm van een telefonische 

contactname 

Voorlopig is de begeleiding van koppels binnen het vluchthuis enkel in de vorm van nazorg mogelijk. 

Dit wil zeggen dat de contacten samen met de partner van de vrouw niet plaatsvinden tijdens het 

verblijf in het vluchthuis, maar pas vanaf het moment van de terugkeer. In de toekomst wil het CAW 

mogelijkheden creëren om de begeleiding van beide partners van bij het begin op te nemen. Wanneer 

een vrouw opgevangen wordt in een vluchthuis kan er outreachend gewerkt worden naar de man. 

Voorlopig wordt dit belemmerd omwille van moeilijkheden bij de geheimhouding van de verblijfplaats 

(het vluchthuis) van het slachtoffer. Meestal verblijft de vrouw ook in een vluchthuis van een andere 

regio, zoals blijkt uit het volgende citaat. De vluhthuizen in Vlaanderen zijn aan het onderzoeken hoe 

ze samenwerking met het CAW in de buurt van de verblijfplaats van de partner kunnen organiseren:  

We zijn een manier aan het zoeken waarbij we van bij de start van de begeleiding van een vrouw 

in het vluchthuis de partner ook kunnen betrekken omdat dat wel het beste zou zijn. Maar het feit 

is dat vrouwen die naar een vluchthuis gaan, meestal kiezen voor een vluchthuis van een andere 

regio. En daarvoor moeten we dus de samenwerking tussen CAW's nog beter op elkaar 

afstemmen. Stel nu dat een vrouw uit Roeselare naar Leuven komt voor het vluchthuis en ons 

volwassenenonthaal neemt contact op met de man dan weet die dat zij in Leuven verblijft. Dus 

eigenlijk moeten we dan afspraken hebben met het algemeen onthaal of begeleidingsdienst van 

het CAW van Roeselare zodat zij die man kunnen opbellen, maar zo ver zitten we nog niet. We zijn 

wel aan het bekijken of de collega's van het vluchthuis zelf contact kunnen opnemen met de man 

om te zeggen dat zijn vrouw in een vluchthuis zit en te informeren waar hij voor zichzelf in 

begeleiding kan gaan. We zijn dus een manier aan het zoeken om de partner ook te includeren. 

Vanuit het volwassenenonthaal is het de visie dat van zodra er een cliënt wordt aangemeld, ze zo 

snel mogelijk het systeem proberen te betrekken. (CAW-medewerker) 

2.5 Kind in beeld 

Wanneer er kinderen leven in het gezin waar er intrafamiliaal geweld is, acht het CAW het belangrijk 

dat de kinderen duidelijk in beeld gebracht worden. Dit gebeurt op drie niveaus: de veiligheid, de 

verantwoordelijkheid van de ouders, de beleving van de kinderen. Kinderen worden binnen de 

hulpverlening van een CAW niet beschouwd als de initiële cliënten. Wel zijn ze leden van een systeem 

waarin sprake is van intrafamiliaal geweld, dat geeft het CAW het mandaat hulp te verlenen (CAW 

regio Leuven, 2010). Als er hulp voor de kinderen nodig is, gaat men samen met de ouders op zoek 

naar een zo gepast mogelijk aanbod voor de kinderen: 

En de vaststelling dat een kind heel vaak, al is het niet rechtstreeks, stille getuige is van geweld. En 

wat heeft dat als gevolgen op een kind. Je kan daar wel een stuk aandacht aan geven zonder een 

zwaar traumatisch probleem van te maken. Als er geen probleem is dan hoeft het niet. Maar er 

oog voor hebben, er aandacht aan geven en een alertheid voor hebben is nodig. (CAW-

medewerker) 
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Vroegdetectie is belangrijk om te kunnen voorzien in de minst ingrijpende zorg voor het gezin. Het 

kind in beeld brengen gebeurt dan ook bij het onthaal van de ouders. De ervaring op het CAW leert dat 

ouders in een crisissituatie niet steeds oog hebben voor het kind. Een standaardvraag bij het onthaal 

en de verdere begeleiding zou moeten worden: “hoe kijk je naar je kinderen in deze situatie?” Het kind 

in beeld brengen is een attitude-aspect dat in de werking aanwezig moet zijn. Het CAW maakte ook 

werk van een methodisch schema om dit in de praktijk te realiseren (CAW, 2010). Figuur 1 geeft 

schematisch weer hoe dit verloopt (CAW regio Leuven, 2010).  

Figuur 1: Kind in beeld (CAW regio Leuven, 2010) 

 

We lichten het schema in grote lijnen toe, aan de hand van de genummerde blokken: 

1. De hulpverlener moet de terughoudendheid die aanwezig kan zijn om dit onderwerp aan te 
snijden aan de kant zetten om deze problematiek bespreekbaar te maken.  

2. Wanneer de hulpverlener bij de eerste stap niet overtuigd is van de veiligheid van het kind 
moet er aan dit gevoel gevolg gegeven worden. Het vermoeden rijst dat de integriteit van het 
kind in gedrang is. Een aanmelding bij het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling of een 
melding aan het parket, afhankelijk van wat aangewezen is voor de situatie kan nodig zijn 
wanneer de hulpverlener zich zorgen maakt om de onmiddellijke veiligheid van het kind en de 
verantwoordelijkheid van de ouders.  

3. De CAW-hulpverlener die de situatie opvolgt kan de kinderwerker inschakelen. De 
kinderwerker kan aanklampend werken bij het gezin en stelt een afspraak voor. De 
kinderwerker kan eveneens doorverwijzen naar het VK wanneer de situatie verontrustend is. 
In het geval dat de begeleiding van de kinderwerker succesvol is kan deze het gezin intern 
en/of extern doorverwijzen voor een vervolgtraject. In al deze stappen kan de hulpverlener 
zich steeds richten tot een CGG en/of VK voor een consult. De minst ingrijpende zorg en 
empowerment staan op de voorgrond. De stappen die gezet worden, gebeuren zo veel 
mogelijk in communicatie met de cliënt.  
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4. Verschillende vervolgtrajecten zijn mogelijk: rechtstreeks na een onthaalgesprek of na en 
tijdens een melding aan het VK of parket (CAW regio Leuven, 2010). Uit dit schema blijkt dat 
het VK voornamelijk gezien wordt als partner in situaties waarin het CAW het moeilijk heeft 
het kind in beeld te brengen of wanneer men niet voldoende gerustgesteld is met betrekking 
tot de veiligheid van het kind. Daarnaast wordt het VK voorgesteld als partner voor 
hulpverleners die een gezin begeleiden, zij kunnen beroep doen op het VK voor een 
adviesvraag of het doorgeven van een aanmelding. Het VK is in het schema niet als partner 
vermeld onder het luik ‘samenwerking/ doorverwijzing’. 

Bij de verdere opvang van kinderen op het CAW wil men voor rust en veiligheid zorgen en het kind 

helpen het geweld te verwerken, door aan de slag te gaan rond gevoelens en emoties die het 

partnergeweld teweeg brengen. De CAW-medewerkers besteden ook aandacht aan de vraag of er een 

netwerk is voor het kind en hoe dat netwerk bijdraagt aan de rust en het welzijn van het kind. Het is 

niet de bedoeling het kind nodeloos te belasten met hulpverlening: 

We willen kinderen niet over-therapeutiseren. Ge wilt de druk ook niet opvoeren, want dikwijls is 

een CLB al betrokken en dikwijls wordt dat dan te veel voor het kind. Soms wil een kind ook gerust 

gelaten worden of is een kind wel wat weerbaar. (CAW-medewerker) 

2.6 De kinderwerker 

CAW regio Leuven heeft sinds 2008 een kinderwerker en is één van de enige CAW’s met een 

kinderwerker binnen slachtofferhulp. Ook in andere deelwerkingen ontwikkelt zich deze functie. Deze 

hulpverlener richt zich op kinderen tussen 6 en 12 jaar. Kinderen ouder dan 12 kunnen terecht op het 

jongerenadviescentrum. De kinderwerker responsabiliseert de ouders over de invloed van het 

intrafamiliaal geweld op het kind. Niet de positie van de ouders wordt vertegenwoordigd, wel vertolkt 

de kinderwerker de stem van de betrokken kinderen. Wanneer men bij de begeleiding van de 

volwassenen merkt dat de kinderen in het gezin mogelijks het geweld waarvan ze thuis getuige waren 

niet op een goede manier verwerken of het is duidelijk dat de ouders de impact van het huiselijk 

geweld op hun kinderen niet kunnen inschatten, is het aangewezen beroep te doen op de expertise 

van de kinderwerker. Ouders worden in het belang van het kind aangesproken op hun verlangen een 

goede ouder te zijn en op die manier de verantwoordelijkheid naar hun kind op te nemen. Uit ervaring 

blijkt dat de meeste ouders deze hulpverlening van de kinderwerker aanvaarden, net omwille van het 

specifieke mandaat dat deze hiervoor krijgt vanwege de titel en functie van kinderwerker. 

Ik spreek de dader ook aan, maar als ouder, op zijn verantwoordelijkheid naar het kind. Dus ik 

gebruik dat mandaat van kinderwerker, voor mij zijn die kinderen slachtoffer. (CAW-medewerker) 

In het schema ‘Kind in beeld’ neemt de kinderwerker een centrale plaats in. Uit de focusgroepen bleek 

echter dat dit in de praktijk niet het geval is. Als enige kinderwerker binnen het CAW regio Leuven is 

het geen gemakkelijke taak zich te vestigen in deze positie. Hulpverleners die met partners en ouders 

aan de slag gaan in het kader van intrafamiliaal geweld ervaren het als een moeilijke taak om ook in te 

staan voor de hulpverlening van het kind. Ze beschrijven dit als een dubbele positie, waarin ze voor de 

moeilijkheid staan om belangen van volwassen cliënten met een hulpvraag te verenigen met de 

belangen van de kinderen van deze cliënten. De kans is groot dat het om conflicterende belangen 

gaat..De kinderwerker neemt deze moeilijke taak ter harte en focust  voornamelijk op het welzijn van 

het kind, ter aanvulling van begeleiding van de ouder(s) binnen volwassenenbegeleiding. Toch is er 
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sinds 2008 al heel wat veranderd als gevolg van het installeren van de kinderwerking. De 

kinderwerking impliceert een mentaliteitswijziging: kinderen zijn evenveel slachtoffer van 

partnergeweld. Om deze reden zien ook de andere medewerkers het belang in van de functie van 

kinderwerker, die toch wel een eigen expertise inzet en die zijn mandaat bij het kind haalt.  

Onderstaand citaat wijst op het complexe werk van de kinderwerker. Dit omschrijven de CAW-

medewerkers zelf als een dubbele rol: hulpverlener voor de ouders en hulpverlener voor de kinderen 

zijn volgens de medewerkers niet altijd met elkaar te verzoenen, waardoor ze zelf aangeven in een 

‘dubbele rol’ gevat te zijn.  

Er was een zoon van vijf. Die is dan ook naar de kinderwerkster gegaan. Wat voor moeder ook heel 

confronterend was om daar te horen, zij hoorde eigenlijk de boodschap van ik ben geen goede 

moeder terwijl dat toch niet de boodschap is maar dat is wat zij gehoord heeft. Doordat zij zag wat 

het met haar zoon deed, ze zag letterlijk dat hij ineenkrimpte dus kreeg zij het gevoel ik heb het 

helemaal niet goed gedaan, ja zij gaf zichzelf van alles de schuld. Het is ook moeilijk om te horen 

voor haar wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Zij merkt ook agressief gedrag bij haar zoontje en 

ja dat vindt ze heel confronterend dat dat toch zo een nasleep heeft gehad. Daar heeft ze dus heel 

veel moeite mee gehad om die kinderen toch wat rust te geven. Die bewuste cliënt heeft de 

kinderen dan weg gehaald omdat het te confronterend was maar ze heeft daar toch een aantal 

gesprekken mee gedaan maar ze zag van ja dat is moeilijk voor mij dus die kinderwerkster heeft ze 

dan verwezen naar een project stop 4-7 en dat werkt dan ook met ouders ook en met kinderen. 

Omdat het voor haar wat te confronterend was. (CAW-medewerker) 

Aangezien intrafamiliaal geweld een strategische doelstelling in het beleidsplan 2011-2015, wil het 

CAW de kinderwerking uitbreiden, beginnend bij het vluchthuis waar kinderen samen met hun moeder 

opgevangen worden.  

We zijn nu bezig met een project. Daar zit onder andere de kinderwerkster in, daar zit ook  een 

medewerker van het vluchthuis in die in de toekomst ook als kinderwerker wil werken. Deze ging 

ook wel al om met de kinderen maar dan is dat meer bezigheid, niet echt verwerking van wat er 

juist gebeurd is. En dan nog twee collega’s van het volwassenenonthaal en dan zal er nog iemand 

van het vluchthuis ons vervoegen die de intakes van het vluchthuis gaat doen om het vluchthuis te 

ontlasten van hun onthaalfunctie en ze zich meer kunnen concentreren op de begeleiding. (CAW-

medewerker) 

2.7 Samenwerking met de politiediensten 

Naar aanleiding van COL 3/06 en COL 4/06 hebben de CAW als aanspreekpunt een afspraak met de 

politiediensten. Bij elke klacht, aanmelding of oproep rond intrafamiliaal geweld wordt er door de 

politie een ‘strookje’ ingevuld en gefaxt naar het bevoegde CAW. De betrokken personen worden 

uitgenodigd voor een gesprek. Dit kunnen individuele gesprekken of koppelgesprekken zijn. Wanneer 

de aard van de feiten het toelaat en de betrokken partijen bereid zijn in een begeleidingstraject te 

stappen, dan kan dat betekenen dat het parket geen verdere gerechtelijke gevolg geeft aan het 

partnergeweld. De betrokken ouders staven hun begeleidingstraject met aanwezigheidsattesten 

verstrekt door het CAW. Deze samenwerking liep geruime tijd intensief. Recentelijk kreeg het CAW 
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regio Leuven echter de indruk dat  de politie intrafamiliaal geweld niet meer als een prioriteit ziet. 

Wanneer zij een dossier rapporteren als familiale twist en dus niet als huiselijk geweld, wordt er 

volgens het CAW amper nog doorverwezen. Toch zou het volgens CAW-medewerkers belangrijk zijn 

deze mensen ook aan te moedigen hulp te aanvaarden, dit is een kwestie van preventief werken. De 

bedoeling is daarom terug met de politiediensten aan tafel te zitten en trachten de samenwerking 

tussen CAW regio Leuven en politie opnieuw te versterken. 

Tot voor kort hadden wij een zeer intensieve samenwerking met de politiezones, ze stuurden de 

strookjes heel snel op en daardoor kregen wij mensen ook wel naar hier. Dat het geen intrinsieke 

motivatie is waardoor de mensen komen, dat is waar, maar je kan daar aan werken. Je kan 

mogelijk maken dat er wel een motivatie voor komt. We merken nu dat politie aangeeft dat dit 

niet meer hun prioritaire thema is. Als zij familiale twist noteren en het is geen huiselijk geweld 

dan wordt er minder snel en minder alert gewerkt aan een verwijzing naar CAW. En dat willen we 

eigenlijk terug een beetje meer in de aandacht te brengen. (CAW-medewerker) 

2.8 Aanklampende hulpverlening 

Aanklampende hulpverlening is belangrijk bij intrafamiliaal geweld. In principe tracht de CAW-

hulpverlener het koppel te motiveren om hulp te aanvaarden en geeft hij niet op bij de eerste 

weigering. Hoe verloopt dit in de praktijk? Een praktijkwerker beschrijft het als volgt:  

We werken voornamelijk aanklampend. Wij hebben het systeem dat wanneer we  een afspraak 

maken voor iemand rond partnergeweld en deze persoon komt niet opdagen, dan gaan we toch 

nog eens telefoneren om hen te motiveren. Of als we een afspraak hebben of een intake van 

iemand die rond partnergeweld gekomen is dan vragen wij automatisch een tweede gesprek aan 

om die bal aan het rollen te krijgen. En aanklampend werken dat proberen we door follow-up en 

dingen te blijven bespreken. (CAW-medewerker) 

De methodieken betreffen voornamelijk actief het aanbieden van hulpverlening rond intrafamiliaal 

geweld aan zowel pleger als slachtoffer van geweld, het bespreekbaar maken van deze problematiek, 

de betrokkenen meerdere keren telefonisch uit te nodigen voor een gesprek… De hulpverleners geven 

echter te kennen dat dit niet altijd eenvoudig is. Er zijn enkele barrières waar ze tegenaan lopen.  

Bij familiaal geweld merken we toch wel dat ze soms afhaken en dan vinden wij het belangrijk om 

aanklampend en voor een stuk outreachend te werken en eens terug te bellen en nog eens een 

gesprek voor te stellen. Als ze op een bepaald moment aangeven van niet, dan kunnen we dat ook 

niet doen. (CAW-medewerker) 

In de focusgroep met CAW- en VK-medewerkers werd gediscussieerd rond aanklampende 

hulpverlening en de mogelijkheden die de CAW-hulpverleners daarin hebben. Intrafamiliaal geweld is 

een belangrijke problematiek die altijd de nodige aandacht moet krijgen, of dit nu gesignaleerd wordt 

binnen het CAW-onthaal, het inloopcentrum of begeleid wonen. Toch merken de verschillende 

hulpverleners rond de tafel op dat het niet voor elke deelwerking even eenvoudig is om intrafamiliaal 

geweld bespreekbaar te maken. Er is diversiteit tussen de verschillende deelwerkingen. Elke werking 

krijgt regelmatig te maken met gezinssituaties waarin geweld plaatsvindt, maar de manier van aanpak 

zal anders zijn. Vrouwen en kinderen die opgevangen worden in het vluchthuis erkennen dat ze leven 
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in een geweldsituatie. De ingangspoort om een begeleidingstraject aan te gaan rond deze 

problematiek is er al van het moment dat een vrouw zich aanmeldt en hulp zoekt. Echter, soms heeft 

een hulpverlener een vermoeden van intrafamiliaal geweld zonder dat dit thema tot de hulpvraag van 

de cliënt behoort. De ingangspoort is dan onmiddellijk een stuk kleiner. De hulpverlener kan dan 

aanklampend werken door het onderwerp aan te snijden en zijn hulp steeds opnieuw aan te bieden.  

De CAW-medewerkers in het onderzoek benadrukken dat de vraag van de cliënt bepalend is in de 

hulpverleningssituatie. Met de cliënt wordt hier verwezen naar het koppel waar partnergeweld heerst. 

Wanneer de partners er niet voor openstaan het intrafamiliaal geweld bespreekbaar te maken of in te 

gaan op de hulp die de hulpverlener aanreikt, wensen CAW-medewerkers dit te respecteren vanwege 

het vrijwillig karakter van de hulpverlening van het CAW. Echter, wanneer de integriteit van het kind in 

het gedrang is, zal de hulpverlener stappen ondernemen zoals bijvoorbeeld een adviesvraag of 

aanmelding bij het VK. Door de vrijwilligheid en de vraag van de cliënt als prioritair te stellen in een 

hulpverleningsrelatie wordt de mogelijkheid om outreachend of aanklampend te werken beperkter. 

Hierdoor komt het VK voornamelijk in beeld bij gevaar voor de kinderen wanneer de mogelijkheden 

van het CAW uitgeput zijn.  

2.9 Het mandaat van de hulpverlener op het CAW om tussen te komen bij 

partnergeweld en kindermishandeling 

In dit laatste onderdeel wensen we een overkoepelende, meer theoriegestuurde beschouwing te 

geven over de aspecten die tot nu toe aan bod zijn gekomen. Het CAW regio Leuven krijgt een 

mandaat vanuit de maatschappij dat zich uit in de drie kernopdrachten die decretaal zijn vastgelegd: 

algemene preventie, onthaal en psychosociale begeleiding. Iedereen kan terecht bij een CAW voor 

hulp op maat. De erkenning voor de Centra Algemeen Welzijnswerk en hun opdracht werd vastgelegd 

in het decreet van 8 mei 2009 betreffende het Algemeen Welzijnswerk. Uit de omzendbrief van 

minster Vervotte van 2006 is af te leiden dat de CAW in Vlaanderen uitdrukkelijk het mandaat krijgen 

vanuit de overheid om de strijd tegen partnergeweld aan te gaan. Aanklampend werken en 

outreaching zijn daarin belangrijke werkvormen. 

De medewerkers van het CAW regio Leuven beklemtonen dat zij hun mandaat van de cliënt krijgen. De 

cliënt neemt de uiteindelijke beslissing rond het hulpverleningstraject. Het CAW regio Leuven gaat uit 

van vrijwilligheid. In principe geldt dat wanneer er geen vraag van de cliënt is, er geen mandaat is voor 

de hulpverlener. De hulpverlener in de bezoekruimte bijvoorbeeld heeft het mandaat te werken rond 

omgangsrecht. Het is echter  minder evident om de vaak achterliggende problematiek van 

intrafamiliaal geweld naar de voorgrond te brengen. De kinderwerker van slachtofferhulp ervaart dat 

het net eenvoudiger is om te werken rond intrafamiliaal geweld en het kind als slachtoffer omwille van 

het mandaat dat deze medewerker krijgt van de organisatie en dat eveneens vervat zit in de benaming 

van de functie, namelijk als kinderwerker.  

Doordat ik kinderwerker ben, kan ik toch wel meer doen dan een andere hulpverlener en ik neem 

dat mandaat ook zo. Ik zeg: “ik ben hier de kinderwerker van slachtofferhulp.” Ik denk dat in 

Vlaanderen binnen CAW's één van de enige kinderwerkers binnen slachtofferhulp ben die met 

beide ouders werkt. Alle andere werken enkel met slachtoffer, tussen haakjes de moeder. Ik 
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spreek de dader ook aan, maar als ouder, op verantwoordelijkheid naar het kind. Dus ik gebruik 

dat naamkaartje van kinderwerker, voor mij zijn die kinderen slachtoffer. (CAW-medewerker) 

De hulpverleners van het CAW regio Leuven geven aan het moeilijk te vinden aanklampend te blijven 

werken rond intrafamiliaal geweld wanneer de cliënt aangeeft hier niet verder op in te willen gaan. 

Naar hun gevoel valt hun mandaat dan weg, omdat zij het niet krijgen van de cliënt. 

Op onze dienst, begeleid wonen, komen cliënten heel specifiek terecht met 1001 vragen maar 

vooral met niks rond IFG of kindermishandeling in de enge of de brede zin van het woord. Dus zij 

komen vrijwillig naar ons met hun schulden, huisvesting, tewerkstelling, inkomensgarantie, 

administratie. Heel snel merk je dat er in deze multi-problem gezinnen meer aan de hand is. Maar 

dat is helemaal niet hun hulpvraag. En dan zit je extra nog eens met die niet-gemotiveerdheid en 

het niet hebben van het mandaat. En dan is het heel moeilijk, vind ik, om met die gezinnen aan de 

slag te gaan. (CAW-medewerker) 

Hulpverleners bevinden zich hier in een spanningsveld, ze krijgen namelijk de opdracht de strijd tegen 

intrafamiliaal geweld aan te gaan maar aan de andere kant staat de vraag van de cliënt centraal. De 

code cliëntinfo geeft handvatten om met dit spanningsveld om te gaan, maar de medewerkers van het 

CAW regio Leuven  hanteren dit eerder strikt. Dit betekent dat wanneer een cliënt zijn hulpverlener 

niet de toestemming geeft contact op te nemen met een andere dienst, zoals bijvoorbeeld het VK, zij 

genoodzaakt zijn dit te respecteren, tenzij de integriteit van het kind in het gedrang is.  

Dat is de code van alle CAW’s in Vlaanderen maar als we even kritisch naar onszelf kijken dan denk 

ik dat wij daar wel heel ver in zijn gegaan en misschien ook wel te ver. In het nastreven en het zeer 

rigide … ge kunt daar op bepaalde manier mee om gaan, als ge daar zeer rigide en zeer hard 

volgens de regels mee om gaat ja dan gaat het wat aan zijn doel voorbij. (CAW-medewerker) 

Wanneer blijkt dat de integriteit van een kind in gedrang is vervallen de regels rond vrijwilligheid en 

zijn de hulpverleners genoodzaakt in functie van de veiligheid van het kind een melding door te geven 

aan het VK, het Comité voor Bijzondere Jeugdzorg of rechtstreeks aan justitie. 

Ik ben de ambetante geweest, ik heb anderhalf jaar aanklampend gewerkt. Ook rond 

kindermishandeling, dat de vader al zei van ge gaat er toch niet weer over beginnen. Dat ging dan 

over normen, waarden, opvoeding. Opvoedingsondersteuning eigenlijk, dat zit dan ook binnen 

onze integrale opdracht. Uiteindelijk heeft de papa gezegd van ik wil de hulpverlening stopzetten, 

ik zeg van ok maar ik schrijf wel naar het comité met onze bezorgdheden erin dat die er blijven 

zijn. (CAW-medewerker) 

Een achterliggende vraag is natuurlijk wie de hulpverleners van het CAW vatten met het begrip ‘cliënt’: 

het individu, het gezin waarvan hij deel uitmaakt. In theorie vertrekt het CAW van een 

systeemgerichte kijk op de cliënt en zijn context, maar in de praktijk wordt dit toch vooral herleid tot 

de persoon waarmee de hulpverlener contact heeft. De CAW-medewerker bekijkt de problematiek van 

die persoon wel vanuit een systeemgerichte bril, maar de andere leden van het systeem worden niet 

betrokken, tenzij het individu waarmee men werkt, hiervoor zijn toestemming geeft. Aan deze 

impliciete keuze zijn voor- en nadelen verbonden. De voordelen zijn dat de hulpverlening geworteld is 

in de vraaggerichte visie. Het nadeel is dat een aantal veranderingsmogelijkheden die in het systeem 

aanwezig zijn, mogelijks onderbenut blijven. De kinderwerker stelt het als volgt: 



 

50 

Wat ik voor mezelf een beter en een comfortabele positie vind en de ouders ook, want ik mag die 

heel veel aanspreken. Maar ik kan echt begrijpen dat de moeilijkheid is bij andere CAW-

hulpverleners. Want wat is hun positie? Is dat die moeder of die vader of dat slachtoffer of de 

pleger. Ik kan dat echt wel begrijpen dat ze met vragen zitten van wat doe ik daar mee. (CAW-

medewerker) 

3 Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant 

Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Vlaams-Brabant is een hulpverleningsorganisatie die bij 

ministerieel besluit van de Vlaamse Gemeenschap (17.05.2002) het mandaat krijgt om vrijwillige 

hulpverlening te organiseren in situaties van kindermishandeling. In Vlaanderen is er in elke provincie 

en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een VK opgericht. Deze paragraaf beschrijft de 

hulpverleningspraktijk in het VK Vlaams-Brabant, startend bij de melding.  

3.1 Melden op het vertrouwenscentrum 

Ieder die een vermoeden of weet heeft van een situatie van kindermishandeling kan daarover contact 

opnemen. De VK-medewerkers noemen deze contactname een melding.  

Wat is nu een melding? Als je contact neemt met een VK en een melding doet, zoals we dat 

noemen, dan is het voor ons in eerste instantie de bedoeling om een gesprek te hebben over de 

feiten die je ongerust maken. Wat maakt je ongerust? Wat zou jij graag willen dat er gebeurt? En 

wat denkt het VK? Wat kan er gebeuren? Wat kan er niet gebeuren? Er is soms wel eens de 

discussie van ‘wij melden en jullie zeggen dat er iemand anders nog iets moet doen, dat kan niet 

want ik wil melden’, terwijl de partners aan telefoon, of het nu een medewerker van CLB of een 

huisarts is…Het is de bedoeling dat we met twee denken over wat hier goed zou zijn. Wat denken 

wij dat aangewezen is om de veiligheid van het kind te kunnen installeren? (VK-medewerker) 

VK-medewerkers vatten een meldingsgesprek op als een inschattingsgesprek en een 

onderhandelingsgesprek waarbij het eindresultaat een afspraak is waarin zowel de melder als de VK-

medewerker zich kunnen vinden.  

Ik denk dat een meldingsgesprek een gesprek moet zijn waar onderhandeld wordt tot we het eens 

zijn. Dat moet toch maximaal geprobeerd worden. Ik zeg dit nadrukkelijk omdat we toch de 

ervaring hebben dat als mensen contact nemen met het VK en ze kennen ons als persoon nog niet 

zo goed dat deze mensen zich soms laten overdonderen door VK-medewerkers. Bijvoorbeeld als 

we advies geven hebben mensen het gevoel dat ze daar niet meer tegenop kunnen. Soms speelt 

het wel mee. Het is in ieder geval de bedoeling dat we een onderhandeling hebben, dat we een 

gesprek voeren. (VK-medewerker) 

Elke melding die het VK ontvangt wordt vervolgens in het multidisciplinaire team besproken en 

beoordeeld. Bij die beoordeling worden de gemelde kindermishandeling, de risicofactoren, de 

beschermende factoren en de vraag van de melder in overweging genomen. De gevolggeving aan een 

melding kan bestaan uit advies, hulp en/of coördinatie van de betrokken hulpverlening. Bij coördinatie 
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zal het VK, vanuit de specifieke invalshoek van kindermishandeling, de betrokken hulpverleners op 

elkaar afstemmen en opvolgen hoe de hulpverlening loopt. In de mate van het mogelijke zijn de 

gezinsleden hierbij betrokken of hiervan op de hoogte. Dit is echter niet steeds het geval.  

Wat gebeurt er na de melding? Wat zijn onze opdrachten? Wat kan er na een gesprek over een 

ongerustheid of over een situatie van kindermishandeling gebeuren? Het kan zijn dat het ophoudt 

na advies. Advies betekent ook dat de zorgverantwoordelijkheid bij de persoon die de aanmelding 

heeft gedaan blijft. Het kan zijn dat we de coördinatie opnemen, zonder per sé tussen te komen in 

het gezin. In die gevallen zijn er meestal veel partners, het CLB is betrokken, de huisarts is 

betrokken, het CAW is betrokken en mensen werken voor een stukje naast elkaar. Van daaruit 

kunnen wij dan de coördinatie doen, het systeem eens bekijken. We kunnen ook rechtstreeks hulp 

verlenen aan een kind en zijn gezin. Daar waar professionele melders zeggen dat ze het bos door 

de bomen niet meer zien, ze niet kunnen, ze niet durven, dat zijn situaties die wij kunnen 

overnemen. Uiteraard ook situaties waarbij melders uit de primaire omgeving komen, daar gaan 

wij in principe rechtsreeks aan het werk. De inhoud van de hulpverlening kan heel erg verschillen 

aangezien elke situatie uniek is. (VK-medewerker) 

3.2 Krachtlijnen en fasen in de werking van het vertrouwenscentrum 

Het VK stelt een aantal krachtlijnen voorop in de werking. Deze krachtlijnen zijn principes die het 

tracht te realiseren in de hulpverlening (Desair & Adriaenssens, 2011). We sommen ze op: 

 De hulpverlening is in overeenstemming met de noden en het belang van het kind of de jongere. 
Veiligheid is daarbij het eerste doel. De doelstelling van de tussenkomst van het VK (advies, hulp 
of coördinatie) zijn het herstel van veilige relaties tussen ouders en kinderen en de ontwikkeling 
van veilig opvoeden. Het kind staat centraal en speelt een sturende rol in de probleemdefinitie en 
de richting voor verandering. Diagnostiek op het VK moet het hulpverleningsproces ondersteunen 
en is er op gericht krachten en kwetsbaarheid van het kind en zijn gezin in beeld te brengen, als 
basis voor de hulpverlening (Desair & Adriaenssens, 2011).  

 Een vermoeden is voldoende om aan het werk te gaan. De visie is dat hulpverlening mogelijk is 
zonder exacte kennis van de feiten. Vroege detectie en hulp is belangrijk vanuit perspectief van 
het kind (Desair & Adriaenssens, 2011).  

 De hulpverlening is vrijwillig en op basis van samenwerking en dialoog met verschillende 
betrokkenen (kind, ouders, broers en zussen, andere hulpverleners, familieleden). Die 
hulpverlening is niet vrijblijvend. Het VK tracht een bemoeiende en sturende benadering te 
integreren met een vrijwillige en empowerende benadering (Desair & Adriaenssens, 2011).  

We gaan proactief mensen zien, mensen uitnodigen maar als we inderdaad merken dat er geen 

coöperatie is of geen vrijwilligheid dan moeten we intern bekijken wat we daarmee kunnen doen. 

Kunnen we andere professionelen meenemen in ons partnerschap? Dringt zich hier een melding 

aan justitie op? (VK-medewerker) 

 Het VK erkent dat er twijfel kan bestaan in welke mate dat het VK in de praktijk vrijwillig werkt (zie 
bijvoorbeeld: Stas, 2011). In principe bestaat er geen discussie over, aangezien het VK geen 
structurele macht heeft om hulpverlening op te leggen of af te dwingen. Aan de andere kant 
worden gezinnen aanklampend benaderd, en leveren de VK-medewerkers inspanningen om 
ouders te motiveren om te participeren aan hulpverlening (Goris, 2011). Als de hulpverlener en 
het gezin geen overeenstemming bereiken kan de situatie verwezen worden naar het parket 
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Jeugdzaken, met het oog op een deliberatie van de veiligheid vanuit 
jeugdbeschermingsperspectief.  

 De beste resultaten worden bereikt als ouders in staat zijn het probleem te benoemen en te 
erkennen. VK-medewerkers benaderen ouders daarvoor vanuit verantwoordelijkheid, vanuit zorg 
en betrokkenheid. In het belang van het kind streeft men naar veiligheid en herstel binnen de 
gezinscontext. De aanpak van het VK is dus gezinsgericht, waarbij kinderen bij voorkeur geholpen 
worden in het gezin. Het VK legitimeert deze gezingerichtheid vanuit hechtingsonderzoek (Desair 
& Adriaenssens, 2011). Het thema kindermishandeling wordt daarbij duidelijk besproken.  

Als we vinden dat er sprake is van bijvoorbeeld fysiek geweld dan noemen we ook fysiek geweld. 

We hanteren ook die termen, we proberen ook uit te leggen waarom dat dat zo belangrijk is. We 

noemen het ook heel vaak een confrontatiegesprek als we met ouders in dialoog gaan. Het is een 

confrontatie vooral vanuit zorg, op zoek naar partnerschap met de ouders. Kunnen de ouders met 

ons meekijken? Kunnen ouders erkenning geven voor het geweld dat er gebeurt? Kunnen ze 

samen met ons en andere hulpverleners zoeken naar een veilig herstel? (VK-medewerker) 

Het VK maakt hiermee een duidelijke keuze voor een open communicatie over (het vermoeden 

van) kindermishandeling. Deze expliciete aanpak kan andere hulpverleners afschrikken en doen 

aarzelen om eigen cliënten aan te melden. 

 Het VK zoekt naar krachtbronnen in de dialoog met het gezin en tracht deze te mobiliseren. 
Samenwerking – een waarderende en collaborerende houding –  is daarom essentieel, zowel met 
de gezinnen als met het professionele netwerk er rond.  

 De tussenkomst van het VK bestaat in grote lijnen uit twee fasen. Enerzijds de stabiliseringsfase en 
anderzijds de verwerkings- en ontwikkelingsfase. In de stabiliseringsfase wordt gewerkt aan 
veiligheid voor het kind. Veiligheid kent daarbij een enge en een ruime invulling: fysieke veiligheid 
versus veiligheid als basisvoorwaarde voor een gezonde ontwikkeling. Belangrijk in het opbouwen 
van veiligheid is het bespreekbaar maken van kindermishandeling en de erkenning door de dader, 
heel vaak de ouders. In de tweede fase, de verwerkings- en ontwikkelingsfase, is de hulp gericht 
op het herstel van het kind en het gezin en op de opbouw van duurzame verandering. Deze fase 
wordt niet altijd opgenomen op het VK. Andere hulpverleners, zoals een thuisbegeleiding of een 
CGG, kunnen met het gezin op weg gaan. Het is ook mogelijk dat deze fase niet nodig is.  

Wat is er nu eigenlijk gebeurd? Heel vaak hebben 15 à 16jarigen, als het gaat over misbruik, niet 

echt de nood om te vertellen wat er gebeurd is. Als de stabiliseringsfase goed de voeten aan de 

grond heeft dan is de verwerkingsfase, de analyse, vaak niet nodig. Jongeren kunnen daar vaak 

mee weg. En als het niet zo is dan dient er zich misschien psychotherapie aan en moeten we gaan 

zoeken naar waar dit slachtoffer terecht kan. (VK-medewerker) 

3.3 Beleid en hulpverlening bij partnergeweld  

De werking van het VK maakt in principe geen onderscheid op basis van de aard van de gemelde 

kindermishandeling. Kinderen zijn immers meestal slachtoffer van meerdere vormen. Dezelfde 

werkingsprincipes worden telkens vertaald naar het specifieke van de casus. Op basis van de 

focusgroep met het team van het vertrouwenscentrum vermoeden we echter dat de toegang tot de 

hulp van het VK voor meldingen vanuit een situatie van partnergeweld anders ligt, in het bijzonder als 

een van de ouders de situatie aanmeldt, al dan niet in de context van een echtscheiding. Met andere 

woorden leiden meldingen over partnergeweld niet even gemakkelijk tot dossiers op het VK in 

vergelijking tot meldingen over kindermishandeling.  
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Er zijn wel duidelijke indicaties dat het VK zijn visie op dit vlak aan het bijstellen is. VK-medewerkers 

geven aan meer bewust te zijn van de problematiek van partnergeweld. Er is een toenemende 

alertheid voor kinderen die slachtoffer zijn van partnergeweld of van de combinatie van 

partnergeweld en kindermishandeling.. In de praktijk wordt ook meer geïnvesteerd in gezinnen waar 

er partnergeweld is.  

We hebben de problematiek van partnergeweld lang aan de kant geschoven. Als er partnergeweld 

is dan is er geweld op het volwassen-niveau. Maar nu is het toch wel duidelijk dat we inderdaad 

een aantal situaties hebben waarin er een verschuiving is. Ik ben tegenwoordig alerter voor deze 

situaties. (VK-medewerker) 

Ik denk aan een situatie waarin moeder melding maakt van een vermoeden seksueel misbruik op 

haar dochter door haar partner waar ze mee samenleeft. Waar we eigenlijk op uitkomen is dat dit 

geen seksueel misbruik was. Het meisje beleefde dat als 'papa komt te dicht bij mij en doet dingen 

die ik niet wil', waardoor we dat naar vader benoemd hebben als: dit is wel grensoverschrijdend, 

de manier waarop ge uw dochter bejegent, maar geen seksueel misbruik. En dat meisje vroeg ons 

op het moment dat we met haar een gesprek hadden van de ruzies tussen papa en mama te doen 

stoppen. Dus als we vroegen 'wat kunnen we voor u doen', dan was dat haar vraag, om het 

partnergeweld te stoppen. (VK-medewerker) 

Tegelijk legt de verschuiving in de visie en manier van denken op VK een belangrijk spanningsveld 

bloot tussen het aanpakken van kindermishandeling enerzijds en het aanpakken van partnergeweld 

anderzijds. Dit spanningsveld is verbonden aan de uitdrukkelijke keuze van het VK voor de kindpositie.  

Als je de visie wil hanteren dat partnergeweld een vorm van kindermishandeling is, dan denk ik 

dat we moeten nadenken over wat onze visie is vanuit het VK om hier op in te gaan. Moet de 

focus dan veel ruimer dan alleen het kind? (VK-medewerker) 

Dit spanningsveld manifesteert zich op verschillende manieren. Uit het focusgroepgesprek met het VK-

team merken we dit spanningsveld in de volgende vijf aspecten op. 

(1) Op het VK is de ingangspoort kindermishandeling. In situaties waar de VK-medewerker 

partnergeweld vaststelt, zorgt die specifieke ingangspoort ervoor dat het niet vanzelfsprekend is om 

het partnergeweld bespreekbaar te maken en er hulp rond te verlenen.  

Ik denk dat de ingangspoort of invalshoek nog altijd kindermishandeling is. Dus we starten met 

kinderen te zien. Vanuit de positie van het kind gaan we dan naar ouders. Stel nu dat je daarin ook 

een verhaal van partnergeweld te horen krijgt. Het stuk partnergeweld, bij wijze van spreken, dat 

zijn onze zaken niet. We hebben geen mandaat om te zeggen 'hoe komt het dat ge op elkaar 

klopt.' Dan moet je toch al verder zijn in je relatie met dat gezin om daar aan te kunnen starten. 

Als we het met ouders over partnergeweld hebben, dan is dat over het nefaste effect ervan op 

kinderen, en minder 'over hoe komt dat nu?' (VK-medewerker) 

Door vanuit kindermishandeling te komen bereik je vaak dat niveau niet. En mensen zijn ook 

gekwetst door het feit dat je dit ook nog eens kindermishandeling noemt. Vaak willen ze dat dan 

niet bij ons. Moet dat dan ergens anders? En waar blijft de verbinding dan met ons werk in functie 

van de kinderen? Dan gaat dat terug in hokjes-denken: partnergeweld en dat kind, terwijl dat 

allemaal samen hangt. (VK-medewerker) 
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Het hulpverlenen op het vlak van het partnergeweld ziet het VK dan ook eerder als onderdeel van de 

fase na de stabilisatie, de verwerkings- en ontwikkelingsfase. Het partnergeweld komt ook niet steeds 

ter sprake. VK-medewerkers vragen er niet vaak naar.  

(2) Het opbouwen van veiligheid voor het kind, eng en ruim benaderd, is de eerste doelstelling van de 

tussenkomst van het VK. VK-medewerkers responsabiliseren daarvoor de ouders. In situaties van 

partnergeweld komt deze aanpak op gespannen voet te staan met de noden van de ouder die 

eveneens slachtoffer is. 

Bijvoorbeeld als we in zo'n situatie huisbezoeken doen, ik vind het soms heel moeilijk. Je wil het 

eigenlijk hebben over hoe zij als moeder zich verhoudt tegenover haar kind. Maar zij zit zo vast in 

'dat heeft mijn man me aangedaan' of 'dat dreigt hij te doen met mij', dat je daar bijna niet voorbij 

kan. Ik vind dat moeilijk maar ik begrijp natuurlijk dat als je zo belaagd bent door je partner dat je 

daar ook een trauma oploopt. Ik vind het dan moeilijk op de aandacht terug te brengen naar het 

kind. Ik wil daar ook wel een stuk in meegaan want ik zie de nood. (VK-medewerker) 

(3) Het VK wil samenwerken met beide ouders en benadert ouders samen om veiligheid en herstel 

voor het kind te realiseren. Bij (v)echtscheidingen loopt dat zeer moeilijk. Ouders kunnen dan vaak niet 

samen op gesprek komen en in gesprekken met individuele ouders slagen moeder of vader er niet of 

weinig in om hun aandeel te zien of op te nemen. De verantwoordelijkheid voor het impact van de 

vechtscheiding op het kind en voor het geweld tegen het kind wordt vaak bij de andere ouder gelegd. 

Bij ouders die geweld op elkaar plegen hoeden de VK-medewerkers zich voor partijdigheid en 

geheimhouding. Het praten over partnergeweld moet ook verder werkbaar zijn in de hulpverlening. 

Het risico is dat je je bij een van de partners positioneert, terwijl ik vind dat ze beide ouder zijn van 

het kind. Ik probeer te vermijden dat ik daar voor één partij ga luisteren. Het klassieke van 'de 

vrouw is slachtoffer' daar moeten we een vraagteken plaatsen, of dat dat ze letterlijk of zo lineair 

is. Dus je hebt een partner slachtoffer en dat zou dan ook de beschermende ouder zijn, terwijl je 

niet weet of dat zo is. 

Er moet ook gezondheid zijn bij beide partners want ze horen het antwoord in elkaars 

aanwezigheid. Er is nog een verschil tussen iedereen uiteen halen: met de mama apart praten, 

met de papa apart praten en vragen naar het geweld. Dan verhoogt uw kans dat één van de twee 

zal zeggen 'ja'. Terwijl wij dan met een verhoogd probleem zitten van geheim in het systeem. Wij 

proberen toch ook maximaal vanuit de positie kind het als een gezinsdynamiek te benaderen. Dus 

hoe pak je het aan zodat vader en moeder dingen kunnen zeggen in elkaars aanwezigheid waar je 

iets mee kan doen? 

(4) Het wenselijke spoor dat VK-medewerkers naar voor schuiven is het bereiken van een meta-positie, 

een systemische kijk op de situatie. Het gaat over de overstap maken van het concrete van de 

geweldincidenten (partnergeweld en kindermishandeling) naar geweldmechanismen als een kenmerk 

van het gezinssysteem. Uit ervaring stellen de VK-medewerkers dat deze overstap werkt en helpend is 

voor het cliëntsysteem. Als de ouders inzicht krijgen in het mechanisme en de impact ervan op de 

kinderen erkennen, dan draagt dit bij aan de veiligheid in het systeem. Het VK zou de ouders dan in 

principe kunnen verwijzen om elders te werken aan hun relationele problemen en -geweld. 

Ouders die dat kunnen herkennen die staan ook open voor hulp voor henzelf en dat kan dan op 

elders lopen. Naar waar zouden zij kunnen gaan om te werken aan hun relatie zodat het 
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vertrouwenscentrum zijn rol kan spelen. Uiteindelijk blijft het daar toch belangrijk dat er een partij 

is die zich uiteindelijk terug zal concentreren op de vooruitgang van het kind, maar dat er even 

goed op een rechtvaardige manier een andere plek is waar men prioritair de ouders ziet met hun 

levensverhaal. Het kan ook dat het op het VK blijft, dat mensen de klik maken met ons. Maar de 

meerderheid zou verwezen moeten kunnen worden, zij het dat het soms een heel proces vraagt 

vooraleer de klik komt. (VK-medewerker) 

In deze visie is volgens het VK de vraag naar partnergeweld belangrijker dan het antwoord.  

De vraag is erg belangrijk, het antwoord op dat moment misschien minder. In termen van zijn er 

gewelddynamieken ben je aan het zoeken en je laat iedereen in het gezin horen hoe ruim uw 

focus is zonder dat je verwacht 'en zeg me nu eens wat er gebeurt'. Net zoals we 

kindermishandeling ook ruim benoemen. Als we seksueel misbruik aangemeld krijgen, vaak 

proberen we dat ook ruimer te zien, bijvoorbeeld van waar is het emotionele geweld (VK-

medewerker).  

(5) Meldingen over partnergeweld spelen zich op het VK vaak af binnen een 

echtscheidingsproblematiek. Ouders staan op het punt te scheiden of zitten in een vechtscheiding. VK-

medewerkers maken dan een onderscheid tussen meldingen door ouders zelf, meldingen door de 

kinderen en meldingen van professionelen. Bij meldingen bij echtscheidingen van ouders zelf 

beschouwt het VK zichzelf niet als de eerstelijn. De regel is dat, als moeder of vader meldt in een 

vechtscheiding, dan eerst een andere lijn of andere hulpverleningsdienst, een professional gezocht 

moet worden die de melding mee ondersteunt.  

Een ouder in een echtscheidingssituatie kunnen wij niet beschouwen als iemand die een 

voldoende breed zicht heeft op alle contextuele factoren. Die toont zijn vaardigheid door hier 

contact te nemen, die is dus vaardig om contact te nemen met de hulpverlening en wordt op die 

vaardigheid aangesproken van 'het is goed dat ge er iets probeert te zoeken maar ga in overleg 

met uw huisarts, zoek een therapeut of een organisatie die zich daar op richt en die kan met ons 

contact opnemen.' Aangezien wij al een toespitsende sector zijn, het gaan alleen over het thema 

kindermishandeling, niet over het thema echtscheiding of het juridische daarvan. (VK-

medewerker) 

Uitzonderingen hierop zijn situaties waarbij ouders melden met signalen dat de fysieke veiligheid van 

het kind ernstig in het gedrang is. 

Ik denk de uitzondering daar op is wat onder de criteria van ons alarmbord valt. Als men zegt: ik 

heb hier een kind met een hoofdletsel, met een gebroken arm. Mijn kind is in het ziekenhuis 

opgenomen met een hersenbloeding, ... dat soort drama waarbij iets levensbedreigend gemeld 

wordt, dan hebben we een overrulingssysteem, dan krijgt dat prioriteit. Maar als de aanwijzingen 

er niet zijn, hetgeen gelukkig de regel is, dan zijn wij niet de eerste lijn voor de vraagstelling van de 

ouder. Dan moet de vraag eerst bekeken worden om dat op een eerdere lijn te doen. (VK-

medewerker) 

Als een jongere zelf beroep doet op het VK, vanuit het lijden onder de vechtscheiding, of als een 

professional een inschatting maakte en het VK contacteert, kan er wel hulp starten door het VK. Toch 

twijfelt het VK of zij een zinvolle rol kunnen spelen bij vechtscheidingen. Ze zien meer heil in 

hulpverlening die ook juridisch invloed heeft in het echtscheidingsproces. 
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Ik denk dat binnen juridische hulpverlening moet zitten. Zoals ge slachtofferhulpverlening hebt 

binnen justitie, dat je daar multidisciplinaire teams voor nodig hebt omdat er is ook geen geloof 

meer dat bij mensen met die hardnekkige vechtscheidingen dat het daar louter met die 

echtscheiding te maken heeft. Het zijn mensen, waar moesten ze samengebleven zijn er ook 

interventie rond de kinderen gebeurd zou zijn. Ge botst daar op heel gestoorde mechanismen die 

een onderwerp gevonden hebben waarin ge natuurlijk eindeloos kunt spitten maar waar dat 

moest dat onderwerp er niet zijn dan zou het iets anders zijn, en dat zijn dan de stambomen die 

wij zien waar ge aan de vierde partner zijn en kinderen in elk van die relaties. Het zijn de systemen 

waarin ge ziet er zijn grenzen aan vrijwillige hulpverlening en dat de bevoegdheden van de 

jeugdrechtbank te exclusief enkel op kinderen gericht zijn. (VK-medewerker) 

3.4 Kernpunten inzake de startpositie van het VK 

We sommen op basis van bovenstaande analyse de kernpunten samen: 

 Vertrek- en eindpunt is veiligheid van het kind. Van hieruit komt het mandaat voor VK-
mederwerkers om hulp te starten. 

 De benadering op het VK is een combinatie van sturend en bemoeiend aan de ene kant, 
empowerend aan de andere. Het is niet steeds even duidelijk hoe die twee benaderingswijzen zich 
verhouden en vertalen in de praktijk.  

 De contactname door het VK heeft een impact op het gezin.  

 VK werpt zich op als partner die zorgcoördinatie opneemt. Dit kan volgens het VK zonder dat de 
ouders a priori op de hoogte zijn.  

 Het VK heeft een sterk responsabiliserende werking ten aanzien van ouders. Dit komt ook tot 
uiting in de expliciete taal inzake kindermishandeling die het VK gebruikt.  

 Traumahulpverlening kent een verwerkings- en ontwikkelingsfase. Hier komt het VK niet altijd toe. 
Zij beschouwen dit ook als taak van de andere organisaties 

 De VK-medewerkers uiten een groeiend besef van de blinde vlek met betrekking tot 
partnergeweld. Bij partnergeweld komt mandaat vanuit het kind onder druk te staan.  

 Er zijn pogingen om integraal te werken met alle leden van het systeem in geval van situaties waar 
er ook sprake is van partnergeweld 

 Het VK ervaart ernstige moeilijkheden bij de aanpak van vechtscheidingen, als bijzondere vorm 
van partnergeweld. De veiligheid en de ontwikkeling van het kind zijn in het gedrang, maar de 
mogelijkheden tot effectieve hulpverlening zijn uiterst beperkt.   

4 Conclusies over CAW regio Leuven en VK Vlaams-Brabant 

Als we de huidige beleidscontext en hulpverleningspraktijk van VK en CAW dan vallen daar in een 

aantal gemeenschappelijkheden en verschillen op. Ten eerste, beide centra krijgen vanuit het beleid 

een rol toegespeeld in de aanpak van intrafamiliaal geweld, meer bepaald op het vlak van 

partnergeweld en kindermishandeling. Beide organisaties bieden daarbij een contactpunt aan waar 

mensen terecht kunnen voor vragen en/of meldingen. Ze profileren zich echter naar een andere 



 

57 

doelgroep en hebben een  andere opvatting over de manier waarop ze met die meldingen 

omspringen. .  

Ten tweede is het stoppen van geweld is de doelstelling in beide organisaties. Ongeacht de eigen 

benaderingswijze streven CAW- en VK-medewerkers ernaar om de geweldsituaties waarin hun 

cliënten leven te stoppen en te voorkomen dat deze zich herhalen.  

Ten derde beweren medewerkers van beide organisaties dat ze een systemisch perspectief hanteren, 

zowel bij het verklaren van het geweld als bij de aanpak ervan. De hulprelatie met de moeder/vrouw 

die slachtoffer is, wordt op beide plaatsen als precair gezien, zij het vanuit een andere invalshoek. Ook 

de positie van het kind wordt vertolkt in de werking van beide centra. Op het CAW wordt dit het meest 

concreet door de inzet van kinderwerkers, op het VK is de kindpositie het vertrekpunt van elke 

hulpverlening.  

Ten derde hebben CAW en VK de visie dat bij geweld een aanklampende en outreachende benadering 

nodig is, zij het dat ze deze visie op een andere manier omzetten in de praktijk. Een belangrijk verschil 

tussen de aanpak van het CAW en het VK zit hierbij vervat in het feit dat de hulpverleners van het CAW 

hun mandaat willen verkrijgen van de cliënt terwijl de hulpverleners van het VK Vlaams-Brabant zich 

het mandaat toe-eigenen. Het besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en 

subsidiëring van de vertrouwenscentra van 17 mei 2002 expliciteert dat het VK een hulpverlenende 

opdracht heeft bij kindermishandeling. Beide organisaties bieden vrijwillige hulpverlening aan hun 

cliënteel, maar het VK neemt en krijgt een mandaat en claimt doorzettingsmacht om doorgedreven 

aanklampend te opereren, andere diensten en in uitzonderlijke situaties justitie te betrekken en 

stellen dat ook zo naar de cliënt. De regelgeving voor het algemeen welzijnswerk is op het gebied van 

geweld minder expliciet en verschaft geen uitdrukkelijk mandaat zoals dat bij het VK wel het geval is. 

Het CAW beschikt over een eigen procedure om bij situaties waar de integriteit van het kind in het 

gedrang is te opereren buiten de cliëntvraag om. De ontwikkelingen op het gebied van de integrale 

jeugdhulp ondersteunen dit. Bij verontrusting en in situaties waarin jeugdhulp maatschappelijk 

noodzakelijk is, verwacht men immers dat iedere jeugdhulpverlener hier gepast naar handelt (Van 

Hee, 2010). CAW-medewerkers zien het VK hierbij als partner waarop het beroep kan doen voor 

consult in complexe dossiers. VK-medewerkers worstelen met de vraag wat de mogelijkheden zijn om 

te helpen bij partnergeweld en tasten de grenzen af met het eigen mandaat voor kinderen.Ze zien in 

het CAW een mogelijke partner om hier oplossingen te vinden.  

We zien dus dat beide organisaties werk maken om de vier basiselementen van ‘best practice’ bij 

intrafamiliaal geweld vorm te geven in hun werking. Tegelijk zien we dat ze dit doen vanuit een eigen 

logica, die verwant is aan de archetypische systemen van enerzijds de diensten die huiselijk geweld of 

partnergeweld aanpakken (bijvoorbeeld vluchthuizen) en anderzijds van de diensten die opereren 

vanuit jeugdbescherming of kinderrechten. Tegelijkertijd zien we in beide organisaties een groeiend 

besef dat hun bestaande werkwijze op hun grenzen stoot. Ze zijn beide op zoek naar nieuwe 

antwoorden en experimenteren met nieuwe werkmethoden. Ze zijn dus beide sterk in verandering. Dit 

maakt het moeilijk om uit te maken waar beide organisaties precies staan. Ze hebben beide nieuwe 

uitgangspunten geformuleerd die ze nu aan het implementeren zijn. Ze doen dit wel grotendeels 

afzonderlijk van elkaar, ook al vormt dit project een tegenindicatie hiervan. Doorheen dit project 

stellen we wel vast dat er een groeiend besef dat ze elkaar nodig hebben om die nieuwe antwoorden 

vorm te geven. Dit komt aan bod in het volgende hoofdstuk.  
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Hoofdstuk 4  
Het samenwerkingspotentieel tussen het VK Vlaams-Brabant en het 
CAW regio Leuven in beeld 

1 Inleiding 

In het onderzoek naar de praktijk van samenwerking zien we twee tradities (Huxham & Vangen, 2001, 

p. 7). In de eerste traditie legt men de nadruk op het proces van samenwerking. Men tracht dat proces 

te vatten en te beschrijven in termen van de fasen waarin de samenwerking zich ontwikkeld. Dit 

ideaaltypisch proces kunnen de partners vervolgens gebruiken om hun samenwerking (verder) op te 

bouwen. Een voorbeeld binnen deze traditie is het model van organisatieverandering van John Kotter. 

In dat model zijn er acht basisstappen: (1) vestig een 'sense of urgency'; (2) creëer een leidende 

coalitie tussen de partners; (3) ontwikkel een visie en een samenwerkingstrategie; (4) communiceer de 

visie binnen de samenwerkende organisaties; (5) moedig medewerkers aan voor samenwerkende 

acties; (6) genereer winst op korte termijn; (7) veranker winsten en verander verder; (8) veranker de 

nieuwe samenwerkingsbenadering in de organisatieculturen (Potito e.a., 2007). Een ander model 

gebruikt de metafoor van fasen in een partnerrelatie: (1) elkaar versieren; (2) verloven; (3) 

samenleven, waarbij de partners ontdekken dat ze verschillende ideeën hebben over hoe de 

samenwerking zou moeten verlopen; (5) verschil overbruggen; (6) oud-gehuwden, waarbij iedere 

organisatie zich bewust wordt dat ze veranderd is door de samenwerking (Huxham & Vangen, 2001).  

In dit onderzoek passen we een tweede benaderingswijze toe. Daarbij gaan we na welke kernmerken, 

voorwaarden en/of factoren de kansen op succes van de samenwerking beïnvloeden. Het gaat om het 

interorganisationele aspect en de relatie tussen de partners. Op basis van literatuuronderzoek 

identificeren we zeven factoren die het succes of falen van samenwerking tussen organisaties 

beïnvloeden, namelijk (1) het delen van een gemeenschappelijk doel, (2) vertrouwen, (3) de 

machtsverhouding en afhankelijkheid, (4) de kosten-batenverhouding, (5) vertrouwelijkheid, (6) de 

culturele, organisatorische en historische verschillen tussen de samenwerkende partners, en (7) 

communicatie, coördinatie en leiderschap. Deze factoren zijn onderling met elkaar verbonden en 

tonen het complexe plaatje van samenwerking. “Als...dan...”-voorschriften zijn dan ook niet zinvol 

gezien deze complexiteit (Huxham & Vangen, 2001). Het doel is inzicht geven in deze factoren zodat de 

samenwerkingspartners hier mee aan de slag kunnen. 

In dit hoofdstuk schetsen we eerst een aantal inzichten die het werken met testcases bijbracht. Om 

privacy-redenen bespreken we de casussen niet inhoudelijk. Daarna behandelen we achtereenvolgens 

de succes- en faalfactoren. We geven telkens een theoretische beschrijving van de factor en een 

analyse van de data uit de gemengde focusgroep in het licht van de factor. Op basis van de score op 

deze factoren kunnen we het samenwerkingspotentieel in beeld brengen. 



 

60 

2 Testcases 

Opvallend is dat de leden van de gemengde focusgroep snel ervaarden dat vele cases waarin ze actief 

waren in aanmerking kwamen om als testcase te dienen. In vier weken tijd werden elf cases 

aangebracht in de gemengde focusgroep om als testcase in het onderzoek te dienen. Alle cases gingen 

over partnergeweld in huishoudens met kinderen. Al de deelwerkingen van het CAW 

vertegenwoordigd in de gemengde focusgroep waren betrokken in de testcases (vluchthuis, 

bezoekruimte, begeleid wonen, volwassenenonthaal). Logischerwijze was het VK ook in alle cases 

betrokken. In de meeste testcases nam een CAW-medewerker het initiatief. In drie testcases legde het 

VK het eerste contact. 

De motivatie van de initiatiefnemer om een situatie als testcase aan te brengen was meestal omwille 

van de complexiteit van de cliëntsituatie. Men deed beroep op de andere partij om mee te helpen om 

te gaan met de complexiteit. Een ander motief is de bezorgdheid over de betrokken kinderen. Men 

ziet kansen in samenwerking om die bezorgdheid beter op te nemen.  

In de testcases waarbij het VK samenwerking zocht, was het doel voornamelijk informatie krijgen over 

het dossier. In één testcase wenste de VK-medewerker samen met het CAW hulp te organiseren door 

de ouders samen te spreken. Waar de CAW-medewerker contact legt, wil deze advies krijgen over wat 

zij zelf kan doen of zicht verwerven op de positie, de visie en de werking van het VK in het concrete 

van de casus. Op één testcase na ligt de klemtoon op samenwerking tussen hulpverleners, buiten het 

zicht van de cliënt, waarbij men informatie uitwisselt, overlegt en/of aan intervisie doet.  

Als voorbeeld sommen we een aantal verwachtingen of vragen op die geformuleerd werden bij de 

testcases: 

 In een casus waarin samenwerking loopt tussen de politiedienst, het ziekenhuis, het VK, het CAW 
en de regioverpleegkundige van Kind & Gezin wenste men duidelijkheid over wie er coördineert, 
wie de eindverantwoordelijkheid neemt.  

 Kan VK preventief een aanbod doen naar gezinnen waar een risico op kindermishandeling 
bestaat? De moeder in het vluchthuis kan afhaken of – meer algemeen – cliënten kunnen uit het 
hulpverleningsproces op het CAW stappen. Is het VK dan een stok achter de deur? Hoe kan de 
moeder gemotiveerd worden op contact te nemen met het VK 

 Vragen in verband met de positie van het kind: kennis over de ontwikkeling van het kind? Welke 
risicofactoren zijn er? Wat is het impact van geweld op het kind? Wanneer is het kind 
onveilig/veilig? …   

 Kunnen VK en CAW samen een gesprek hebben met de ouders om hen te responsabiliseren om 
zich te laten helpen na partnergeweld? 

  

De testcases komen verderop nog ter sprake bij de analyse van succes- en faalfactoren. De 

samenwerking in de testcases situeerde zich doorgaans op het niveau van een casusoverleg tussen 

hulpverleners. Daarbij werden concrete handelingsmogelijkheden en visie-aspecten met elkaar 

besproken. In één casus bijvoorbeeld leidde de bespreking ertoe dat de mishandelende vader 

uitdrukkelijker in de hulpverlening betrokken werd. Meer algemeen werd in de testcases gereflecteerd 

over hoe de noden van alle betrokkenen in de situatie een plaats konden krijgen in de hulpverlening 

op korte en/of lange termijn en hoe de partners voor elkaar in concreto een meerwaarde kunnen zijn 
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was een rode draad in elke casus. Hier concluderen we alvast dat snelheid en de hoeveelheid waarmee 

samenwerking uitgetest werd het bestaan van de gedeelde doelgroep bevestigen, aantonen dat er een 

wederzijdse nood bestaat en dat beide organisaties voordelen zien in de samenwerking.  

3 Gemeenschappelijk doel 

3.1 Beschrijving 

Als voorziening of sectoren gaan samenwerken dan gaan we er meestal vanuit de ze samen een 

gemeenschappelijk doel wensen te realiseren. Vaak worden gemeenschappelijke doelen ook gezien als 

een basisvoorwaarde voor een goede samenwerking. Samenwerking kan echter ook snel vastlopen als 

de partners bij de start overeenstemming willen bereiken over helder geformuleerde doelen (Huxham 

& Vingen, 2001). De praktijk wijst uit dat de grote variëteit aan individuele en organisatie-agenda's het 

moeilijk maakt om overeenstemming te bereiken. Tabel 2 onderscheidt de verschillende 

mogelijkheden. Organisaties hebben verschillende redenen om samen te werken en streven daardoor 

mogelijks naar een verschillend resultaat. Een deel van de agenda's is bovendien impliciet of zelfs 

verborgen. De partners staan dan voor het dilemma of ze de doelen al dan niet gaan expliciteren 

(bijvoorbeeld door het schema in tabel 2 voor in te vullen). Expliciteren brengt enerzijds inzicht in de 

mogelijke gezamenlijke richting, maar anderzijds kan dit ook onoverkomelijke verschillen blootleggen. 

Daarnaast kan de samenwerking voor één partner essentieel zijn om eigen organisatiedoelen te 

realiseren terwijl voor de andere partner de samenwerking eerder bijkomstig is of onder externe druk 

ontstaat. De samenwerking speelt zich immers niet af in een vacuüm. Diverse andere actoren, zoals 

koepels, administraties, andere netwerken, kunnen de betrokken organisaties in verschillende 

richtingen duwen. Sommige partners proberen de agenda's over deze verschillende initiatieven te 

verbinden (Huxham & Vingen, 2004). Samenwerking en afstemming doorkruisen ook de eigen 

organisatie-ontwikkeling (Van Tomme, Verhoest & Voets, 2011). 

Tabel 2. Kader om doelen bij samenwerking te begrijpen (Bron: Huxham & Vingen, 2004) 

(in te vullen vanuit 

perspectief van een 

deelnemer) 

Expliciet Verondersteld Verborgen 

Doelen van de 

samenwerking 

“the purpose of the collaboration” (doelen van 

samenwerking zijn 

gedeeld en dus nooit 

verborgen) 

Organisatiedoelen Wat elke organisatie door samenwerking hoopt te winnen voor zichzelf 

Individuele doelen Wat elke individu door samenwerking hoopt te winnen voor zichzelf  
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In plaats van een gemeenschappelijke doelstelling te formuleren over wat de samenwerking moet 

bereiken, is het mogelijk dat de partners vertrekken vanuit een gemeenschappelijke visie en gedeelde 

principes (Van Tomme e.a., 2011). Dat zijn meer algemene of universele waarden, zoals de rechten van 

het kind, een gedeelde visie op het probleem,. Bij de concrete uitwerking van die principes blijkt 

eenconsensus echter veel moeilijker te bereiken omwille van sectorale of organisatiebelangen (Van 

Tomme e.a., 2011). Zo zouden CAW en VK een visie op partnergeweld en kindermishandeling kunnen 

delen, maar leidt dit niet vanzelf tot een vertaling in gemeenschappelijke samenwerkingsdoelen. 

Rest de vraag in hoeverre en in welke mate het noodzakelijk is om gemeenschappelijke doelen te 

formuleren. Eén groep van onderzoekers legt de lat hoog: (Van Tomme e.a., 2011, p. 109):  

[Er is nood aan] een duidelijke visie, vertaald in ambitieuze maar realistische doelstellingen, met een 

aantal indicatoren en een kritisch pad om de realisatie te monitoren en te realiseren. 

Er moet dus eerst een gedeelde visie zijn, vertaald naar doelstellingen. Anderen vinden het niet 

noodzakelijk dat dit eerst tot stand komt. Zo leggen Huxham & Vingen (2001) de klemtoon op het 

voortdurend bespreken van doelen als een inherent onderdeel van de samenwerkingspraktijk 

(Huxham & Vingen, 2001). 

Learning how to identify, live with and progress despite ambiguity is a key challenge. (Huxham & 

Vingen, 2004, p. 195).  

In plaats een voorafgaande consensus als sine qua non te beschouwen voor de samenwerking moet 

volgens deze auteurs er in de samenwerking voortdurend aandacht gaan het bespreekbaar maken van 

doelen en naar het vinden van onvereenstemming.  

Nog andere auteurs benadrukken het belang van acties samen te ondernemen. Het is volgens van 

Harten & Maas (2001) efficiënter om een gezamenlijke actie af te spreken zonder het volledig eens te 

zijn over de doelen van de globale samenwerking. Soms schuilt er net een kracht in het anders-zijn van 

de betrokken organisaties.  

Vranken & Hermans (2009) verschuiven de aandacht naar het maatschappelijke doel: door samen te 

werken kunnen organisaties beter inspelen op veranderende maatschappelijke doelen en kunnen ze 

beter de gebruiker centraal stellen. Zij gaan ervan uit dat niet zozeer een gemeenschappelijke visie 

essentieel is, maar wel een besef van interdependentie: “samen kunnen we meer dan alleen”. 

Kennisdeling tussen organisaties speelt daarbij een essentiële rol. Toegespitst op kindermishandeling 

en partnergeweld, lezen we deze gedachtegang ook bij Potito e.a. (2009, p. 374):  

Better understanding of the safety and support needs for the family would be gained if the child 

protection services worked in partnership with the domestic violence sector. The purpose of 

collaboration, then, is to facilitate each service in meeting its goals more effectively, by ensuring that 

the safety needs of both women and children are adequately addressed. 

3.2 Analyse 

Uit de debatten in de gemengde focusgroep blijkt dat de formulering van gemeenschappelijke doelen 

voor de samenwerking tussen VK en CAW niet vanzelfsprekend is.  
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Het CAW en het VK delen uitdrukkelijk een basisvisie op het probleem, namelijk dat gezinsgeweld 

moet stoppen en dat partnergeweld een impact heeft op kinderen. Veiligheid en integriteit zijn 

gemeenschappelijke principes voor de partners. Hoe dit vorm moet krijgen in concrete samenwerking 

is veel minder duidelijk. Er is discussie op het vlak van de probleemanalyse (wat is er aan de hand?) en 

op het vlak van de interventie (wat gaan we doen?). Op vlak van de probleemanalyse is dit het gevolg 

van de verruimde en in de praktijk vaak diffuse invulling van concepten zoals ‘kindermishandeling’, 

‘integriteit in het gedrang’ en ‘kind in nood’ en van wie de cliënt is.  

Ik geraak op de duur in de knel in het stuk van ‘wie is hier mijn cliënt?’ Zijn dat die ouders of zijn 

dat hier de kinderen? Als puntje bij paaltje komt van integriteit in het gedrang, is dat fysiek of 

binnen ontwikkeling van kinderen? Dus ge zit al met die visie van ‘wat is integriteit in gedrang?’ 

(CAW-medewerker) 

Eigenlijk is die integriteit altijd in het gedrang. Ik vind dat we dat eng invullen. (CAW-medewerker) 

Enerzijds kan je zeggen van partnergeweld is een vorm van kindermishandeling en anderzijds heb 

je nog dossiers waarvan je kan zeggen: naast het gegeven van partnergeweld is daar ook nog eens 

seksueel of fysiek geweld tegen kinderen … Er is een soort van basislijn nodig. Want anders denk ik 

dat we nooit uit dat spel gaan geraken van degene die gaan zeggen: op den duur kun je alles 

kindermishandeling noemen. Waar maak je nog een gradatie tussen die dossiers? ... Het gevaar is 

dat we ons op de duur zo gevoelig opstellen dat we dat woord gebruiken voor iedere schending 

van recht. Het wordt zo een woord waar niemand nog van onder de indruk is en zo een beetje van 

‘jah en als we hem vanavond te vroeg in bed leggen, noemen jullie het ook kindermishandeling’. 

(VK-medewerker) 

Heel typisch is eigenlijk hoe komt een cliënt bij het CAW of VK terecht? Op onze dienst komen ze 

heel specifiek terecht met 1001 vragen maar vooral niks rond IFG of kindermishandeling in de 

enge of de brede zin van het woord. Dus zij komen naar ons, vrijwillig, het is vrijwillige 

hulpverlening, met schulden, huisvesting, tewerkstelling, inkomensgarantie, papieren. En ze zien 

naar u als de maatschappelijk werkers, dat is nog altij zo’n beeld, voor de papieren. Heel snel kom 

je in die multi-problem gezinnen natuurlijk ook, ge ziet de rest en ge voelt de rest. Maar dat is 

helemaal niet de hulpvraag (CAW-medewerker) 

Op vlak van de interventie zien we drie verwante spanningsvelden die de debatten in de focusgroep 

beïnvloeden en waarop beide voorzieningen een andere positie innemen. Ten eerste is er het 

spanningsveld van aanklampend versus vraaggericht werken.  

Enerzijds moeten we daarin aanklampend zijn en anderzijds hebben we toch het uitgangspunt dat 

we vraaggestuurd willen werken, emancipatorisch en empowerend. En dat zijn dingen die we toch 

sterk vooropstellen en ik vind dat toch ook een knelpunt. Moet ik nu gaan bepalen waar we het 

gaan over hebben [met de cliënt], dat is toch niet het algemeen uitgangspunt geweest van de 

CAW’s. Bij dit thema wordt dat nu wel gesteld en dat vind ik soms wel een beetje een dubbelheid. 

(CAW-medewerker) 

Ook speelt voor de medewerkers het dilemma tussen de lineaire slachtoffer-dader-benadering en de 

systemische kijk een rol.  
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Een belangrijk uitgangspunt van het CAW is ook dat het CAW het geweld wil stoppen, dat is het 

uitgangspunt van waaruit je vertrekt. Je vertrekt vanuit geweld en gaat dan bekijken aan welke 

domeinen is dat geweld allemaal gelinkt? Hoe is dat geweld ontstaan? Heeft iemand schulden? 

Heeft iemand veel problemen op andere vlakken? En hoe heeft dat allemaal op mekaar ingespeeld 

zodat het geweld is ontstaan? (CAW-medewerker) 

Ik denk nu dat mijn antwoord zou zijn, om eigenlijk net (...)niet te snel in dat circulaire te gaan 

maar in het lineaire. Van hier is een probleem en je zit daardoor, of het nu vanuit partnergeweld is 

of vanuit kindermishandeling, bij ons. Het slachtoffer eerst in de focus. Waar dat we gezegd 

hebben met het systeemdenken ga je dit nooit echt kunnen benoemen want je bent te snel bezig 

met de processen daaronder. Door het geweld te benoemen haal je het uit de processen en ga je 

dan pas naar de processen kijken om er iets aan te kunnen doen, want we weten wat de oorzaak 

was maar  als we te snel naar die oorzaken gaan dan dreigt het kind te verliezen of de vrouw te 

verliezen. (VK-medewerker) 

Ten derde ervaren de medewerkers het oog hebben voor de positie, de beleving en de noden van het 

kind sterk als een gedeeld principe. Maar tegelijk lijken het nemen van de kindpositie en de 

ouderpositie niets steeds verenigbaar. VK-medewerkers vinden dat zij daar een meerwaarde kunnen 

bieden in de samenwerking, door expliciet de positie van het kind te bewaken. 

Dat is de expertise van het VK: wat is de impact op de ontwikkeling van het kind. Dat kan echt wel 

een meerwaarde betekenen. (VK-medewerker) 

Daarnaast wensen CAW-medewerkers zelf een eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de 

kindpositie.  

Ik vraag me soms af: moeten we dat zelf niet in huis hebben om ook die alertheid of expertise te 

hebben. ’t Kan niet zijn dat we beginnen contact te nemen met het VK om expertise te vragen, 

advies te vragen voor dingen die we zelf moeten kunnen. Dat is zo’n beetje mijn bezorgdheid. (..) 

We hebben daar een opdracht en een verantwoordelijkheid en (...) misschien moeten we daar als 

CAW zelf uitgeraken. (CAW-medewerker) 

Er is dus sprake van een gedeeld principe dat zich niet makkelijk in een samenwerkingsdoel of 

samenwerkingsacties laat vertalen. De eigen positie en ontwikkeling doorkruisen de samenwerking. 

Dat hangt er van af wat je als samenwerking noodzakelijk vindt. Want ik denk dat we daar nog niet 

uit zijn. Ik ben er niet van overtuigd (...) dat het VK per se bij elke situatie van partnergeweld of 

kindermishandeling moet betrokken zijn. Als [cliënten] bij ons in begeleiding zijn of in een van 

onze huizen zitten, dan ben ik niet overtuigd omdat we daar zelf trajecten mee afleggen. (CAW-

medewerker) 

De medewerkers zien wel dat zij elkaar daarin kunnen versterken, hetzij in het uitwisselen van 

expertise, hetzij in het elkaar consulteren in concrete casussen. Beide partners slagen er zo beter in de 

complexiteit te zien van cliëntsituaties en waakzaamheid te bewaren voor de noden van iedere positie 

in het cliëntsysteem. 

Ik zou me kunnen voorstellen dat de meerwaarde zou kunnen zijn, ondanks dat jullie absoluut die 

expertise in huis hebben, van die buitenpositie, iemand die niet betrokken is, die de mensen niet 
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kent, het gezin niet, de kinderen niet. Vandaar uit een advies, dat is altijd een ander advies dan 

wanneer je er zelf in zit. Dat is voor onze dossiers ook zo. (VK-medewerker) 

Als ik ze niet kan responsabiliseren is er een meerwaarde om beroep te doen op het VK (CAW-

medewerker) 

Voor de bezoekruimte is het mandaat beperkt. Naar het VK bellen voor advies geeft u zo wat extra 

mandaat om dat op te pakken. (CAW-medewerker) 

Dus, samenwerking op basis van de gemeenschappelijke basisvisie lijkt gehinderd te worden door de 

moeilijkheid om die basisvisie te vertalen naar concrete handvaten voor de praktijk.  

CAW- en VK-medewerkers houden in de focusgroepgesprekken vast aan de eigen basisvisie en –

doelstelling. Ieder vertrouwt en redeneert vanuit de eigen manier van kijken en werken. Het 

uitproberen in de voorbeeldcases toonde grote bereidheid om te zoeken naar hoe samenwerking kan 

vorm krijgen en welke voordelen dit oplevert. Tegelijkertijd komen in die concrete samenwerking rond 

casussen de verschillen in visie tussen de twee organisaties bovendrijven. Het gaat dan om de 

spanning tussen vraaggericht en aanklampend werken, tussen lineair en systemisch denken en tussen 

de kindpositie en de ouderpositie. Er lijkt geen eensluidend antwoord te zijn in deze discussie, maar 

net het debat daarover voeren kan in het belang van zijn van cliënten en van de kwaliteit van de 

hulpverlening. dat kan in het belang zijn van cliënten.  

4 Vertrouwen 

4.1 Beschrijving 

Onderzoek wijst op het belang van vertrouwen als voorwaarde voor een succesvolle samenwerking. 

Voorzieningen die willen samenwerken moeten vertrouwen hebben in elkaars deskundigheid, anders 

gaat de efficiëntie van het samenwerken verloren. Als men vertrouwen heeft in elkaars deskundigheid 

dan zal men vlugger beroep doen op elkaar en/of elkaars werk, zoals intake en diagnostiek, niet 

opnieuw doen (Van Tomme e.a., 2011). Vranken & Hermans (2009) stellen dat organisaties gaan 

samenwerken omdat ze inzien dat ze van elkaar afhankelijk zijn. De samenwerking schatten ze in op 

basis van informatie over de competenties en de betrouwbaarheid van de partner. Door inzicht in 

elkaars werk kan het vertrouwen groeien.  

In de praktijk zien we echter dat wantrouwen vaak het startpunt is (Huxham & Vangen, 2004). Bij de 

evaluatie van de integrale jeugdhulp blijkt dat het speelveld gegeven is en dat de beschikbare 

middelen al verdeeld zijn tussen de partners. In dat speelveld is er sowieso een spanning tussen de 

spelers, omdat ze niet alleen collega's maar soms ook concurrenten zijn voor dezelfde schaarse 

middelen. Dit kan het onderlinge vertrouwen tussen de partners aantasten (Van Tomme e.a., 2011). 

De aangewezen weg is dan ook om aandacht te besteden aan het bouwen van vertrouwen tussen de 

partners. Wederzijds vertrouwen moet er niet zijn aan de start van de samenwerkingsrelatie maar 

groeit doorheen het samenwerkingsproces. Het is een cyclisch proces: telkens wanneer organisaties 

en hulpverleners beroep doen op elkaars diensten stellen ze verwachtingen ten opzichte van elkaar. 
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Wanneer de uiteindelijke uitkomst in verhouding staat met de gestelde verwachting zal het 

vertrouwen in elkaars werking toenemen. Er zijn twee factoren van belang in het opstarten van een 

vertrouwensrelatie. Ten eerste moet er al voldoende vertrouwen zijn om te starten: de 

samenwerkingspartners zijnbereid om zich kwetsbaar op te stellen en een risico te nemen door te 

gaan samenwerken. Ten tweede moet er gewerkt worden aan bescheiden en realistische doelen met 

een realistische kans op succes. Dit versterkt het vertrouwen en legt de basis voor een meer 

ambitieuze samenwerking (Huxham & Vangen, 2004).  

4.2 Analyse 

De bespreking van testcases, waarin leden van de gemengde focusgroep samenwerking uitprobeerden 

in hun dagelijkse praktijk, bracht de kwestie van vertrouwen naar voor als een belangrijk aspect in de 

samenwerkingsrelaties tussen CAW en VK. Dit heeft (deels) te maken met het aspect vertrouwelijkheid 

(zie verder). Daarnaast beïnvloedt de wederzijdse beeldvorming het vertrouwen tussen de partners. 

Beide organisaties hebben een bepaald beeld van de ander, waardoor ze minder geneigd zijn om 

samen te werken.  

Vanaf het moment dat we met het VK gaan samenwerken geven we ook iets uit handen en verlies 

je daar een stuk controle. Het traject kan een andere kant uitgaan dan je eigenlijk bedoeld had. 

Dat is iets dat ons weerhoudt. En wat ons ook weerhoudt en dat vind ik wel belangrijk, is als wij 

een melding doen dan weten wij niet hoe zij het verder opvolgen. (CAW-medewerker) 

Gij zegt dat gaat daar over een beeldvorming. Ik die inderdaad denk he van jullie die wijzen met de 

controlerende vinger van he zeg ge doet niet wat wij verwachten. Voor mij speelt daar ook 

beeldvorming van jullie naar ons. Omdat we het ook hadden over die gelijkwaardige positie. Jullie 

die denk ik het gevoel hebben van wij kunnen dat kinderperspectief niet gelijkwaardig inbrengen 

ten opzichte van het perspectief in het vluchthuis van de moeder maar evengoed van systemen. 

(...) En daar speelt ook jullie wantrouwen naar ons toe en jullie nood aan betrouwbare partner 

naar ons toe. (CAW-medewerker) 

Vertrouwen in elkaar wordt ook gekleurd door de inschatting van elkaars deskundigheid. De leden van 

de focusgroep gedroegen zich in de gesprekken soms zeer kritisch ten aanzien van elkaar. 

Ik hoor twee dingen: ofwel zien we het te laat ofwel nemen we te laat contact op met het VK. 

(CAW-medewerker) 

Ik geloof daar niet in dat als je naar een kindpositie werkt dat je vraaggestuurd kan werken. (VK-

medewerker) 

Een derde factor die het vertrouwen bepaalt zijn ervaringen uit het verleden met het ander. Bij het 

CAW doet zich dit vooral voor bij cliënten die op een bepaald moment zijn moeten komen op het VK. 

Het VK verleent dan kortdurende interventies, terwijl op hetzelfde moment de CAW-medewerker ook 

contacten heeft met de cliënt. Op die manier wordt de CAW-medewerker geconfronteerd met de 

negatieve effecten die het VK teweegbrengt in dat bepaalde gezin. De CAW-medewerkers 

benadrukken meermaals dat zij naderhand dan ook nog eens hiermee aan de slag moeten. Een CAW-

medewerker illustreert dit met een casus: 



 

67 

Ik begeleidde een gezin dat gemeld was bij het VK. En jij hebt toen die ouders opgebeld met de 

uitnodiging voor een gesprek en ik weet nog heel goed dat toen aan de telefoon dat ge zei ‘met 

vertrouwenscentrum kindermishandeling’ maar die papa is geblokkeerd op dat woord. En die zei: 

‘Wat!? Kindermishandeling, ik mishandel mijn kind wel niet he’. Nu voor zover ik daar zich op had 

was daar ook geen mishandeling maar daar was een onstabiele gezinssituatie, verslaving, 

partnergeweld, maar voor die papa was daar naar terminologie en denkkader was dat de zwaarste 

belediging die hij kon krijgen. En die zei: ‘ik ga niet zolang dat die vrouw zich niet excuseert’. 

(CAW-medewerker) 

De medewerkers van CAW en VK zien het hebben van informatie over (de werking van) de partner als 

vertrouwensbevorderend. Meer bepaald wil men weten hoe de ander omgaat met 

gemeenschappelijke cliënten en daar zorgverantwoordelijkheid voor opneemt.  

Ik merkte het in het team ook als ik dan vroeg van naar wie heeft er ervaring met samenwerking 

met VK dat iedereen bijna zei eigenlijk bijna geen en toch hebben wij eigenlijk wel wat gezinnen 

waar we toch op die grens zitten van de dubbele grens he, vanaf wanneer is de integriteit in 

gevaar. En het is helemaal geen hulpvraag dus we zitten met heel wat hinderpalen die we moeten 

overwinnen om dan en de ervaring, de weinige ervaringen was zo een beetje de feedback van het 

taalgebruik van het VK is niet aangepast aan onze doelgroep. We merken van cliënten waarvan we 

weten die zijn dan naar het VK gemoeten, bij de cliënten zit dan heel veel ambetantigheid. (CAW-

medewerker) 

De literatuurstudie toont aan dat vertrouwen moeilijk georganiseerd kan worden vooraleer er 

samengewerkt wordt. Vertrouwen bouwt zich op door samen acties te ondernemen en positieve 

ervaringen op te doen. De focusgroep maakt echter duidelijk dat er toch een minimale 

vertrouwensbasis nodig is. In het debat zien de focusgroepleden heil in het a priori uitwisselen van 

kennis over de werking van CAW en VK, voordat er kan overgegaan worden in samenwerking in 

concrete casussen.  

Mijn ervaring bij de testcases is: we hebben een stap overgeslagen, namelijk: wie zijn jullie en wat 

doen jullie en kunnen we mekaar daarin vinden en wanneer... wat in zicht brengen van de 

problemen waar ge tegen aanloopt dat zou de volgende stap zijn. (...) We moeten eerst veel meer 

uitwisselen en daar heb ik echt geen waardeoordeel over. Ik vond dit een heel leerrijke periode 

maar in mijn gedachten had ik iets overgeslagen. (VK-medewerker) 

Een grote vraag die wij daarbij ook hadden en dat heeft ook te maken met elkaars werking niet 

meer zo goed kennen en dat kan natuurlijk ook een oplossing zijn dat wij niet goed weten als wij 

doorverwijzen naar jullie, wat nemen jullie op en welk traject legt een kind hier af. (CAW-

medewerker) 

Wat doen jullie exact? Wat doen wij exact? Het kunnen we dan zoeken waar jullie een surplus zijn 

voor ons als we niet exact weten waar jullie specialiteit ten volle voor staat? (CAW-medewerker) 

Het besef van elkaar nodig te hebben om de gemeenschappelijke cliënt(en) beter te helpen is niet 

voldoende. Tegelijk beleefden de meeste focusgroepleden bij de testcases ervaringen die vertrouwen 

inboezemden, door de dialoog die gevoerd werd en de casusgebonden visie-uitwisseling. Uitwisseling 

en dialoog verbonden aan concrete cliëntsituaties lijkt dus een goede manier om vertrouwen verder 

op te bouwen. 
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5 Machtsverhouding en afhankelijkheid 

5.1 Beschrijving 

Bij samenwerking is de kernboodschap dat de som meer zal zijn dan de delen. De partners ervaren dat 

problemen in de zorg voor gezinnen, kinderen en ouders, niet opgelost kunnen worden zonder de 

samenwerking. Door samen te werken boeken de partners een resultaat die geen van de organisaties 

afzonderlijk tot stand kan brengen. Dat is een belangrijke motivator voor samenwerking, maar wijst 

ook op de wederzijdse afhankelijkheid om een bepaalde uitkomst te realiseren (Greenbook National 

Evaluation Team, 2008). Dit betekent echter niet dat elke partner het gevoel heeft afhankelijk te zijn of 

dat er iets te winnen valt voor het eigen organisatiebelang. De afhankelijkheid tussen de verschillende 

partners is dus wel aan te wijzen vanuit het belang van de cliënt (het gezin wordt beter geholpen), 

maar wordt niet noodzakelijk op die manier gepercipieerd vanuit de betrokken voorzieningen. De 

partners moeten dus met elkaar meestappen in het verhaal (Van Tomme, 2011).  

Macht is een concept dat samen optreedt met deze afhankelijkheid. Het betreft dan de verdeling van 

rollen en verantwoordelijkheid tussen de partners en de manier waarop er controle op de 

samenwerking wordt uitgeoefend. In een succesvolle samenwerking ervaren de partnerorganisaties 

een billijke verdeling van macht (Huxham & Vingen, 2004). In samenwerkingssituaties verschuift de 

macht voortdurend. Er kunnen ook externe invloeden, zoals die van de overheid, macht uitoefenen, 

door bijvoorbeeld eisen te stellen in verband met rapportage en registratie (Huxham & Vingen, 2004). 

Samenwerken en afstemming gaat doorgaans gepaard met standaardiseren en het registreren. Op de 

werkvloer zijn de hulpverleningsprocessen echter zeer sterk afhankelijk van cliënt en professional. Zo 

ontstaat de vrees bij tal van actoren dat het samenwerken net die hulp op maat in de weg zal staan 

(Van Tomme, 2011). Dit is een voortdurend spanningsveld waarbij het machtspunt bij de professional 

om te bepalen hoe de hulpverlening er moet uit zien onder druk komt te staan.  

Ook verschillen op vlak van management in de organisaties spelen mee. Sommige sectoren en 

voorzieningen kennen een traditie van grote autonomie. Andere hanteren een hiërarchische sturing 

Deze laatste kunnen het moeilijk hebben met een netwerkverhaal van overleg en regiodynamiek (Van 

Tomme, 2011). Er kan ook machtsonevenwicht ontstaan tussen de partners die willen samenwerken, 

bijvoorbeeld omwille van schaalverschillen tussen organisaties (grote versus kleine diensten), of een 

verschil in beleidscontext (overheid versus privaat) (Greenbook National Evaluation Team, 2008).  

Samenwerking creëert dus afhankelijkheid van elkaar. Die afhankelijkheid kan door de andere gebruikt 

of zelfs misbruikt worden. Een belangrijke factor daarbij is de managementstijl in de verschillende 

organisaties en in de samenwerkingsrelatie. Volgens Milward en Provan (2006) zijn er vijf taken van 

belang bij het managen van samenwerking 

(1) het managen van het ontwerp van de samenwerking: het vaststellen van de beste structuur voor 

een succesvolle samenwerking, het implementeren van deze structuur, en  inzien wanneer de 

structuur moet veranderen.  

(2) het managen van de legitimiteit: de opbouw en het behoud van de bestaansredenen en het 

draagvlak voor de samenwerking en het werven van positieve publiciteit, tastbaar succes, enzovoort. 
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(3) het managen van conflicten: het opzetten van mechanismen om conflicten en meningsverschillen 

op te lossen en besluiten nemen die laten zien dat er voor het belang van de hele samenwerking wordt 

gekozen. 

(4) het managen van inzet: het verkrijgen van de actieve medewerking van de samenwerkende 

organisaties en hun medewerkers. 

(5) het managen van verantwoordelijkheden: bepalen wie er verantwoordelijk is voor welke taken in 

de samenwerking, stimuleren van werken overeenkomstig de doelen van de samenwerking en 

reageren op ‘free riders’. 

 

Milward en Provan (2006) onderscheiden ook twee types van managers: 

(1) de ‘manager van de samenwerking’ coördineert de samenwerkingsactiviteiten, het bepalen van de 

samenwerkingsdoelen en het bereiken van de doelen. 

(2) de ‘managers in de samenwerking’ vertegenwoordigen hun eigen organisatie in de samenwerking. 

Loyaal aan hun eigen voorziening, zijn ze gericht op doelen zowel op het organisatieniveau als op het 

samenwerkingsniveau. 

Beide types van managers nemen elk van bovenstaande taken op. Hun rol is een omgeving te creëren 

waarin samenwerking gestimuleerd wordt. 

5.2 Analyse 

Het thema van afhankelijkheid tussen de partners komt niet expliciet aan bod in de focusgroep. 

Overkoepelend kunnen we wel stellen dat er een besef is van afhankelijkheid in termen van het beter 

kunnen helpen van de cliënt. De VK-medewerkers wijzen er ook op dat zij bij verwijzingen vanuit het 

vluchthuis afhankelijk zijn van de timing waarop dat gebeurt. Hoe later hoe minder de VK-medewerker 

in staat is om zijn of haar hulpverlenende rol op te nemen.  

Bijvoorbeeld in het algemeen heb ik de indruk van wanneer krijgen we een melding van een 

vluchthuis.Dat is op het moment dat een moeder bij jullie vertrekt uit het vluchthuis en dat het 

mandaat voor jullie om daar aan te werken weg valt. Maar als die dreigt te vertrekken zit je in een 

crisissituatie en dan kom je elkaar niet meer tegen met alle mogelijkheden die je van elkaar hebt. 

Dan komen jullie een VK tegen die waarschijnlijk in 9 van de 10 gevallen zeggen we gaan naar het 

parket. Maar niet meer een VK dat eigenlijk ook zoekt van hoe werken we met een gezin. 

Aan de hand van een testcase illustreren we hoe macht zich op het micro-niveau kan manifesteren.  

Het betreft een meisje van negen maanden oud, dat aangemeld werd op het VK door het ziekenhuis. 

Bij een incident van partnergeweld belandde de moeder na politie-interventiein het ziekenhuis. De 

vader had de moeder vastgegrepen en het kind is daarbij uit een zetel gevallen. De moeder had een 

verwonding aan het oog. De twee andere kinderen in het gezin (2 jaar en drie jaar) waren getuige van 

het geweld. Eén reageerde zeer angstig en hield de handen voor het gezicht tijdens het voorval. Het 

meisje werd opgenomen op de kinderafdeling. De medewerker van het VK ging moeder en kind 

opzoeken in het ziekenhuis. Kort daarna had hij ook een gesprek met de vader over het geweld. De 
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vader erkende in begin niet. Na onderhandeling bleken de ouders bereid om verdere hulpverlening te 

aanvaarden. De VK-medewerker deed beroep op het CAW voor hulp in functie van het partnergeweld. 

Hij nam daarvoor contact op met slachtofferhulp. De betrokken CAW-medewerker stelde voor dat de 

VK-medewerker samen met de ouders op intake zou komen op het CAW.  

In de focusgroepbespreking van deze testcase werd de verdere planning toegelicht. Het was de 

bedoeling dat het eerste deel van het onthaalgesprek gezamenlijk zal gebeuren, met ouders, VK-

medewerker en CAW-medewerker. Daarin zou de VK-medewerker toelichten waarom een 

doorverwijzing naar het CAW zinvol is en zouden afspraken gemaakt worden over verdere 

samenwerking voor dit gezin. Vervolgens zou de VK-medewerker het intakegesprek verlaten en zou de 

CAW-medewerker verder de vraag van de ouders verhelderen. De CAW-medewerker zou na het 

intakegesprek de situatie voorleggen op het instroomoverleg, waarin het CAW oordeelt over de 

verdere hulpverleningsaanpak. In een volgend stadium zou in een driehoeksoverleg hierover 

teruggekoppeld worden aan de cliënten en de VK-medewerker. 

De aanpak van deze casus past binnen de logica van de partners, maar leidde in de focusgroep tot 

vragen en opmerkingen over de aansturing van de samenwerking. We geven enkele voorbeelden: 

Ten eerste is er de lokatie van het gesprek. Waarom vindt het onthaalgesprek plaats op het CAW? Had 

dit evengoed op het VK kunnen plaatsvinden of in het ziekenhuis? 

Ja maar, de VK-medewerker leidt wel toe naar het CAW. Dus is het logisch dat het gesprek op het 

CAW plaatsvindt. (CAW-medewerker) 

Ten tweede is er de rol die de VK-medewerker toebedeeld krijgt en neemt in het onthaalgesprek en de 

verdere besluitvorming. Waarom volgt de VK-medewerkers slechts een deel van het gesprek? Waarom 

is de VK-medewerker geen betrokkene in het instroomoverleg?  

Ten derde neemt de VK-medewerker zich voor om naast het CAW ook zelf de situatie op te volgen.  

Ik zie kinderen verder vanuit de vermoedelijke langetermijngevolgen. Partnergeweld dat wordt 

opgevolgd op CAW. (VK-medewerker) 

Terwijl we uitdrukkelijk gekozen hebben om verantwoordelijkheid te nemen voor een kind. En 

stappen te zetten, zelf of via kinderwerker. (CAW-medewerker) 

In het concrete lijkt de samenwerking uit te kristalliseren in het naast elkaar opereren van CAW en VK. 

De hulpvragen lijken ontkoppeld te worden, en de betrokken reproduceren hun eigen 

hulpverleningsmodel. Daarbinnen lijkt ieder eigen zeggenschap te claimen.  

Voor het overige is macht niet sterk aan bod gekomen in dit onderzoek.  

6 Kosten-baten verhouding 

6.1 Beschrijving 

Huxham & Vangen (2004) maken een onderscheid tussen samenwerkingvoordeel ('collaborative 

advantage') en samenwerkingsinertie ('collaborative inertia'). Samenwerkingsvoordeel vertrekt vanuit 
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de synergie-gedachte. Zoals eerder al gesteld moet de samenwerking iets bereiken dat niet door de 

organisaties afzonderlijk bereikt kan worden. De partners leggen bronnen en expertises samen om dit 

voordeel te bereiken. Dit voordeel is het de succesfactor van de samenwerking. Soms verschijnt het 

samenwerkingsvoordeel in onverwachte vorm en kan het meer liggen bij het proces (bijvoorbeeld de 

relatieopbouw tussen de partners) dan het product (reële verandering in de bejegening van cliënteel). 

Samenwerkingsinertie treedt op als de uitkomst van de samenwerking verwaarloosbaar is op alle 

vlakken.  

Partners in de samenwerking zullen dan ook de kosten-baten verhouding in de gaten houden. 

Samenwerking en afstemming verlopen gemakkelijker als men genoeg voordeel ziet in de 

gezamenlijke aanpak voor het eigen cliënteel (Van Tomme e.a., 2011). Er is een concrete koppeling 

met de noden van de doelgroep en er is sprake van een win-win-situatie tussen de partners. Een 

cruciale factor is echter dat de partners over voldoende informatie beschikken om die inschatting of 

afweging te maken. Dat is bij een op te starten samenwerking meestal niet het geval. Het blijft vaak 

een verhaal van woord tegen woord over waar de probleemvelden precies liggen, en hoe een 

bepaalde samenwerkingsvorm bijdraagt tot het beter oplossen van het probleem (Van Tomme e.a., 

2011). 

De meeste diensten worden ook categorisch gesubsidieerd, met andere woorden om een bepaalde 

doelgroep te bedienen. Deze manier van subsidiëring werkt restrictief en autonoom handelen in de 

hand en kan categorie-overschrijdende samenwerking belemmeren omdat ze geen financiële winst 

betekenen (Ehrle e.a., 2004). 

6.2 Analyse 

In de focusgroepen maken de partners duidelijk hoe ze trachten het mogelijke 

samenwerkingsvoordeel in te schatten. Dit manifesteert zich op verschillende gebieden. Er bestaat 

twijfel over de synergie. Men ziet potentiële nadelen voor de eigen relatie met het cliënteel. CAW-

medewerkers zien risico’s op het vlak van de beeldvorming over de eigen setting, als men zich inlaat 

met een VK. Dit zou verwijzers en cliënten kunnen afschrikken om hulp te zoeken bij het CAW. Het is 

tenslotte onduidelijk voor het VK wat het CAW aan meerwaarde biedt in de samenwerking. De CAW 

benadrukken ook dat het feit dat een VK de term ‘kindermishandeling’ in haar titulatuur draagt, heel 

wat negativiteit veroorzaakt bij de cliënt. Het VK vindt het net erg belangrijk dat de feiten op die 

manier benoemd worden.  

De literatuur toonde aan dat partners die willen samenwerken vaak slechts over gebrekkige informatie 

beschikken om het samenwerkingsvoordeel in te schatten. Ook hier beklemtonen de focusgroepleden 

dat wederzijds meer informatie uitwisselen en inzicht verwerven in het specifieke van elke partner 

nuttig is. Deels kwamen de samenkomsten van de focusgroepen hier aan tegemoet. Ook het werken 

met reële testcases bracht meer inzicht.  
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7 Vertrouwelijkheid 

7.1 Beschrijving 

In het domein van samenwerking tussen jeugdbeschermingsdiensten en organisaties die zich 

toeleggen op hulpverlening bij partnergeweld, besteden heel wat onderzoekers aandacht aan het 

aspect vertrouwelijkheid (Banks e.a., 2010; Ehrle e.a., 2004; Postmus e.a., 2010; Potito e.a., 2009; 

Greenbook National Evaluation Team, 2008). Het gaat dan concreet over de uitwisseling van 

cliëntinformatie tussen de samenwerkende partners. De samenwerking, en meer bepaald de 

uitwisseling van informatie over cliënten, kan er toe leiden dat ouders zich geremd voelen om voor 

partnergeweld hulp te zoeken, als dat ook repercussies kan hebben ten aanzien van hun kinderen. 

Tegelijk moeten professionals die de veiligheid van kinderen en jongeren inschatten en daarvoor hulp 

opzetten, vaak rekenen op die informatie. Onlangs analyseerde de Nederlandse Onderzoeksraad voor 

Veiligheid 27 bijna fatale gevallen van kindermishandeling. Ze concluderen dat jeugdhulpprofessionals 

de risico-inventarisatie en -evaluatie niet naar behoren kunnen uitvoeren, omdat andere bij het gezin 

betrokken professionals niet verplicht zijn hieraan mee te werken. Het gaat bovendien meestal om 

multiprobleemgezinnen, waarbij een groot aantal professionals betrokken is. Deze professionals zijn 

niet verplicht de informatie over het kind en de gezinsleden te delen met mekaar. Dit betekent dat zij 

een eigen afweging mogen maken over het doorbreken van hun geheimhoudingsplicht. Het blijkt 

regelmatig voor te komen volgens deze onderzoeksraad dat zij informatie, die relevant is voor de 

fysieke veiligheid van het kind, niet delen. Een duidelijk kader ontbreekt om te beslissen. In de praktijk 

moeten professionals werken met situaties waarin niet helder is wanneer de fysieke veiligheid in het 

gedrang is, terwijl zij tegelijkertijd de ontwikkeling van het kind – liefst binnen het gezin – (mee) 

moeten waarborgen (Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2011). In Nederland ontwikkelde men een 

meldcode kindermishandeling die een kader moet bieden. Ehrle e.a. (2004) pleiten ervoor dat 

voortdurend gereflecteerd wordt over het al dan niet garanderen van de vertrouwelijkheid. Partners 

moeten creatieve sporen ontwikkelen uitgaande van vertrouwen in plaats van angst, waarin veiligheid 

van kinderen en jongeren een plaats krijgt (Ehrle e.a., 2004).  

7.2 Analyse 

Vertrouwelijkheid betreft de uitwisseling van cliëntinformatie tussen de samenwerkende partners. Uit 

de focusgroepgesprekken blijkt dat de code cliëntinfo hierin een belangrijke rol speelt. Deze code 

regelt de informatie-uitwisseling en leidt tot ernstige knelpunten in de testcases. In principe kan een 

CAW-medewerker enkel informatie uitwisselen met medewerkers van externe diensten of andere 

CAW-deelwerkingen, als de cliënt daarvoor toestemming geeft. 

En dan bots je op cliëntinfo, beroepsgeheim. Ge moet toestemming vragen aan de cliënt om 

contact te mogen opnemen met een andere dient, en als die nee zegt dan zegt die nee. (CAW-

medewerker) 

Die code cliëntinfo, we zijn daar inderdaad heel strikt in en ik vind dat heel terecht als het gaat 

voer schulden en een drugverleden en gelijk ge zegt mensen die al 27 keer tegen de lamp gelopen 

zijn en huisvesting zijn gaan zoeken. Dan hoeft die eigenaar niet te weten dat ze al 20 jaar bij het 
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OCMW begeleid worden. Want dat houdt u tegen in uw leven en dus daar vind ik ook dat ge uw 

boekje niet open doet over uw cliënt. Maar inderdaad en dat is dus wel denk ik, weet niet hoe het 

in de code staat maar wat we toch altijd meekrijgen van die code vervalt wel als we op het niveau 

komen van meldingsplicht en daar gaat het hier uiteindelijk over. En dan is dé zin: vanaf dat de 

integriteit van het kind in het gevaar is. Dat is het knelpunt: van wanneer is die in gevaar? (CAW-

medewerker) 

Het VK belt ons met de vraag: verblijft die vrouw in vluchthuis? Dat blijft een moeilijk stuk. Ik heb 

dat besproken in team en op directie. In principe mogen wij dat niet zeggen. Kunnen we onze 

cliënt motiveren en zeggen dat we die vraag van het VK hebben gekregen en motiveren om zelf 

contact te nemen met VK. Maar eigenlijk mogen we niet zeggen op dat moment. Tenzij we onszelf 

zodanig zorgen zouden maken en dat we dan inschatten van ok we gaan hier wel op antwoorden. 

En in die zin vond ik dat wel een goede testcase omdat we daar meteen op grenzen botsen van 

samenwerking en ook op grenzen van gemeenschappelijk samenwerkingspaden. (CAW-

medewerker) 

De partners hebben hier andere opvattingen over. De CAW-medewerkers wensen de code cliëntinfo 

consequent te hanteren in functie van het belang van de cliënt. Daartegenover pleiten VK-

medewerkers voor een functioneel gedeeld beroepsgeheim, eveneens gelegitimeerd vanuit een 

opvatting over het belang van de cliënt. 

Ik wil er een connotatie aanhangen: als gij zegt binnen ons team wordt daar gezegd we zouden dat 

eventueel aan die vrouw zelf vragen als die op dat moment in vluchthuis verblijft. Maar op 

moment was ik voor het systeem niet in beeld. Dus ik doe, ik vraag info op zonder dat het systeem 

weet dat ik een melding heb. Dat doen we in een aantal casussen net om te beveiligen. Dat doen 

we net om in te schatten of het hier veilig genoeg is om in contact te komen. Dus als gij aan die 

vrouw zegt het VK heeft mij gebeld dan ben ik ineens in beeld. (VK-medewerker) 

Sommige discutanten zien mogelijkheden om hun discretionaire ruimte te benutten.  

Hoor ik u eigenlijk zeggen: wij mogen de clinfo, ik zeg het beetje kort door de bocht, naast ons 

neerleggen als de integriteit van het kind in het gedrang is. Ik concludeer hier uit dat LS eigenlijk 

wil zeggen als we het hebben over IFG en kinderen daarbij betrokken, dan is integriteit altijd in het 

gedrang. En dat zou voor ons een heel goeie manier van werken zijn want dan kunnen we ons toch 

houden aan onze eigen procedures, alleen is het dan onze aanname die we moeten maken dat 

vanaf het ogenblik dat we met IFG hebben te maken en allerlei aanverwanten dan gaan we ervan 

uit dat integr in het gedrang is. En dan hebben we daar onze mogelijkheid om informatie uit te 

wisselen (CAW-medewerker) 

Tegelijkertijd is er binnen het CAW een groeiend besef dat de code cliëntinfo op een andere manier 

gehanteerd moet worden.  

De code cliëntinfo is uitgeschreven door het steunpunt. Maar natuurlijk ge kunt daar op bepaalde 

manier mee om gaan, als ge daar zeer rigide en zeer hard volgens de regels mee om gaat ja dan 

gaat het wat aan zijn doel voorbij en ik denk wel dat wij als CAW daar een beetje zijn naar 

overgeslaan. (CAW-medewerker) 
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CAW en VK zijn ook (deels) gevat door verschillende regelgeving. Volgens de directies zijn CAW-

medewerkers, in het bijzonder in een hulprelatie met volwassen cliënten, meer belast door de 

wettelijke regels rond het beroepsgeheim. De werking van het VK is gevat onder wetgeving voor de 

bescherming van minderjarigen. De directies CAW en VK wijzen in deze context op het gebrek aan 

transparantie over de rechtspositie van de hulverlener in het welzijnswerk. Het CAW en het VK pleiten 

voor een oplossing waarbij hulpverleners informatie kunnen delen op een veilige manier voor de 

hulpverlener en de cliënt.  

8  Naar een typering van beide organisaties 

De samenwerking tussen de betrokken voorziening wordt beïnvloed door filosofische, organisatorische 

en historische achtergronden en verschillen. In hoofdstuk twee wijzen we op het een onderscheid 

tussen het systeem van diensten die huiselijk geweld of partnergeweld aanpakken en het systeem van 

diensten die opereren vanuit jeugdbescherming of kinderrechten. Deze verschillen kunnen de 

samenwerking belemmeren.  

Andere auteurs beklemtonen dat de beide systemen conceptueel beide gegroeid zijn als antwoord op 

armoede (Ehrle e.a., 2004). Ze delen bovendien een engagement om huiselijk geweld te stoppen. Naar 

samenwerking toe is het nodig om bewust te zijn van de verschillen. Ze beïnvloeden immers het kijk 

op de cliënt en de visie op hoe hulp verleend moet worden. De partners kunnen starten in het zoeken 

naar de gedeelde basis en al doende een gedeeld referentiekader ontwikkelen (Banks e.a., 2009; Ehrle 

e.a., 2004; Greenbook National Evaluation Team, 2008; Hester, 2011). Tabel 3 geeft een overzicht van 

filosofische, historische en organisatorische verschillen tussen VK Vlaams-Brabant en CAW regio 

Leuven die uit dit onderzoek blijken. Deze verschillen beïnvloeden de samenwerking.  

Tabel 3. Filosofische, historische en organisatorische verschillen tussen VK Vlaams-Brabant en CAW regio 
Leuven 

VK  CAW  

Archetype ‘kindermishandeling’  Archetype ‘partnergeweld’  

Wortels in het medisch model  Wortels in social casework  

Behandelen  Begeleiden 

Multidisciplinair, medische discipline aanwezig  Voornamelijk sociaal werk  

Intercollegiale beoordeling  Vraaggestuurd  

Kleine organisatie  Grote organisatie  

Één werkvorm  Diverse deelwerkingen  

Korte afstand beleid-praktijk  Grotere afstand beleid-praktijk  

Bottom-up; professional stuurt  Top-down; organisatie stuurt  
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Systemisch perspectief  Systemisch perspectief 

Contactpunt  Contactpunt 

Mandaat toe-eigenen; interventierecht  Mandaat verwerven van de cliënt 

Nabije relatie met justitie  

(jeugdbescherming) 

Afstandelijke relatie met justitie 

Doel = hulp bij geweld  Doel = hulp bij geweld 

 

In hoofdstuk 2 hebben we de complicaties bij de samenwerking bij partnergeweld en 

kindermishandeling uitgelegd vanuit de eigenheid van de systemen waartoe de voorzieningen 

behoren. Elke systeem een eigen geschiedenis, cultuur, structuur en opvattingen over goede 

hulpverlening. Het specifieke van elk systeem kan ertoe leiden dat professionals moeilijker de praktijk 

te bekijken vanuit het andere professionele perspectief (Hester, 2011). In dit onderzoek analyseren we 

het CAW en het VK niet in detail door de bril van deze archetypische systemen. Dat zou een studie op 

zich zijn. Toch vermoeden we dat deze archetypes aanwezig zijn als rode draad in de 

focusgroepgesprekken. Extreem gesteld heerst de beeldvorming naar de VK-medewerkers dat 

zijvooral de ouders terecht wijzen.Naar de hulpverleners bij partnergeweld op het CAW, en in het 

bijzonder naar het vluchthuis, leeft dat zij overmatig de ouder(s) steunen ten nadele van de kinderen. 

In de dialoog komen de archetypes naar voor bijvoorbeeld als men het over zijn of haar mandaat of 

verantwoordelijkheid heeft of een visie op cliënten uitdrukt. We zien hier niet alleen verschillen tussen 

VK en CAW, maar ook tussen de CAW-medewerkers van verschillende deelwerkingen. Men is zich ook 

bewust van deze verschillen. Enkele citaten die deze rode draad illustreren: 

En ik vind ook dat vanuit de positie van het VK of de positie van een kind,  het net heel belangrijk is 

dat er een soort van erkenning komt van de dader maar dat kan je ook maar alleen als je een 

dader benoemt en dat is binnen de hulpverlening voor dit kind, voor dit slachtoffer, heel erg 

belangrijk. En dat is nog altijd de positie die ik inneem. Dus de dader benoemen, bij manier van 

spreken, dat is in de eerste vijf minuten, omdat dat net binnen die hulpverlening, vanuit de positie 

van dat kind, zo belangrijk is. (VK-medewerker) 

Maar als het gaat om kindermishandeling in de ruime zin, het is voor ouders ook heel 

beangstigend. Dus die vraag stellen, die schieten in hun angst, in hun schaamte, in hun falen. En 

dat merk ik heel veel bij gezinnen ze gaan mijn kinderen afpakken. Dus die hebben alle reden om 

dat potje toe te houden want en dat hoor ik ook heel veel: ik zet dan de stap naar de 

hulpverlening en waar gaat dat eindigen, ik ga ze kwijt zijn en ik had beter niet de stap gezet. 

(CAW-medewerker) 

Ik vind dat die alleszins geresponsabiliseerd moet worden want zij is mee ouder.  Maar is die 

vrouw getuige? Of is ze niet beschermend genoeg? Ofwel heeft de vrouw geen capaciteiten en 

daar moet ook aan gewerkt worden dus… (VK-medewerker) 

Dader, slachtoffer in een incestgezin waarin dat moeder weet dat er seksueel misbruik is, maar er 

niks aan doet, is die vrouw voor mij een even grote dader als de vader. (VK-medewerker) 
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Ik denk dan ook heel uitdrukkelijk aan de bezoekruimte waar dat we een mandaat hebben te 

werken rond omgangsrecht en waar dat ook dikwijls een achterliggende problematiek is van 

familiaal geweld maar daar mee aan de slag gaan is vanuit het mandaat van de bezoekruimte niet 

altijd evident. (CAW-medewerker) 

Veel deelwerken krijgen ook cliënten binnen die geen rechtstreekse hulpvraag hebben rond IFG, 

die binnen komen met een vraag rond schulden of een vraag rond begeleid wonen en waar dat 

het moeilijk is om ook dat stuk rond familiaal geweld op de voorgrond te krijgen omdat ge als 

hulpverlener daar moeilijk het mandaat rond krijgt. (CAW-medewerker) 

Dat is ook de doelstelling geweest en nu nog altijd één van de doelstellingen binnen de 

kinderwerking van slachtofferhulp, namelijkkinderen erkennen binnen hun slachtofferschap en dat 

ook benoemen. (...) Wij komen er soms heel snel na de feiten onmiddellijk op huisbezoek en dat 

kind wordt gezien er wordt geluisterd en dat wordt onmiddellijk erkend daarin. Dus ik denk dat 

daar, je het is weer een andere deelwerking. Maar ik denk dat dat bij ons heel hard wel op 

slachtofferhulp aanwezig is. (CAW-medewerker) 

Toch mag tabel 3 niet als een statische typering beschouwd worden. Tijdens het onderzoek groeit wel 

het inzicht in mekaars werking en groeit ook het besef dat er kansen liggen in de samenwerking. De 

verschillen moeten niet noodzakelijk beschouwd worden als de oorzaak dat een samenwerking in de 

toekomst zal mislukken. Net het benoemen van de verschillen kan toelaten om voor elke organisatie 

te bepalen op welke punten zij moeten inzetten in de toekomst.  

9 Conclusie 

Ter afronding van dit hoofdstuk brengen we kort drie belangrijke conclusies in verband met de succes- 

en faalfactoren onder de aandacht. 

Ten eerste, op het vlak van het hebben van een gemeenschappelijk doel delen CAW en VK een 

basisvisie op het probleem, namelijk geweld tussen ouders heeft een impact op kinderen. Beide 

organisaties streven naar het stoppen van gezinsgeweld. De visie dat de vier basisingrediënten van 

hulpverlening bij partnergeweld en kindermishandeling (zie hoofdstuk 2) beter gerealiseerd worden 

door samen te werken is aanwezig in de hoofden van de leden van de gemengde focusgroep en de 

directies van VK en CAW. Hoe dit concreet vertaald moet worden in samenwerkingsdoelen en –

activiteiten is echter minder duidelijk. Dit samenwerkingsvoordeel kan beter in beeld komen, door in 

concrete situaties ervaring met elkaar op te doen.  

Ten tweede zijn er indicaties in de data dat het vertrouwen tussen VK en CAW niet ten volle aanwezig 

is. Waar het hebben van een gemeenschappelijk doel voornamelijk een inhoudelijke kwestie is, betreft 

vertrouwen de relationele kant van de samenwerking. Beide organisaties hebben een eigen 

geschiedenis, en hebben een eigen manier van werken ontwikkeld die niet zo gemakkelijk kan 

verzoend worden. In een aantal testcases is wel duidelijk dat een minimale (vertrouwens)basis 

aanwezig is om verder aan de slag te gaan. Essentieel is dat VK- en CAW-medewerkers met elkaar 

dialogeren en elkaar blijven ontmoeten om de vertrouwensbasis verder uit te bouwen. 
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Ten derde, de machtsverhouding en de wederzijdse afhankelijkheid blijven onderbelicht in dit 

onderzoek. In de focusgroep kwamen sporadisch aspecten in verband met beheer en leiderschap naar 

boven, zowel in de beide voorzieningen als tussen de voorzieningen. Het managen van de 

samenwerking en hiervoor een samenwerkingsverantwoordelijke aanduiden is op het moment van de 

dataverzameling niet aanwezig. Ook zijn de interne procedures niet voldoende aangepast in functie 

van de samenwerking. De vijf essentiële managementtaken kunnen nog beter benut worden (zie 

Milward & Provan, 2006).  

Het wederzijds bewustzijn van elkaars gelijkenissen, punten van verschil, blinde vlekken en 

complementariteit groeit. Bovendien deed men praktische ervaring met elkaar op in de testcases. Het 

dieper inzicht in de complexiteit van de samenwerking leidt tot een versterkt 

samenwerkingspotentieel. Het is duidelijk dat beide organisaties naar elkaar toegroeien en 

mogelijkheden aftasten. De basis is gelegd om een volgende stap te zetten. 
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Hoofdstuk 5  
Voorstellen voor verdere samenwerking 

1 Voorstellen van de gemengde focusgroep 

Met de gemengde focusgroep hebben we een brainstormsessie gehouden over wat aandachtspunten, 

uitdagingen en sporen zijn voor de toekomstige samenwerking tussen VK Vlaams-Brabant en CAW 

regio Leuven. Deze brainstorm werd in kleine groepjes voorbereid en gevisualiseerd aan de hand van 

post-its met kernwoorden. Figuur 1 geeft het resultaat van de brainstorm weer.  

Figuur 2: Brainstorm uitdagingen en suggesties voor verdere samenwerking tussen VK Vlaams-Brabant en 
CAW regio Leuven 

 

We onderscheiden de punten die in de brainstorm naar voor kwamen op basis van twee criteria. 

Enerzijds maken we een onderscheid tussen casusgebonden en niet-casusgebonden voorstellen. 

Anderzijds maken we verschil tussen formele/systematische en niet-formele/niet-systematische 

werkvormen. Dit onderscheid is verwant aan het verschil dat Ehrle e.a. (2004) maken tussen 

organisatiegerichte en dienstverleningsgerichte samenwerking. Het model laat toe om vier 

kwadranten te identificeren waarin VK en CAW het accent voor de samenwerking kunnen leggen. We 

hebben ook aandacht voor de intensiteit van de samenwerkingsvorm. 

In het schema linksonder zien we bijvoorbeeld ‘ad hoc supervisie/intervisie’ als weinig geformaliseerde 

casusgebonden samenwerkingsvorm. Deze vorm is afhankelijk van het initiatief van een CAW- of VK-

medewerker die in het verloop van de hulpverlening nood heeft aan intervisie met de andere partij. 

‘Anoniem consult’ is niet meer intensief maar wel meer geformaliseerd omdat het tot de kerntaken 

van het VK behoort. Opvallend zijn de vele suggesties en uitdagingen die rechtsboven vermeld staan 

als niet-casusgebonden formele samenwerkingsvormen, zoals training en opleiding, gezamenlijke 

afspraken over definities van partnergeweld en kindermishandeling en het vormen van netwerken. 
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Ook zien we dat de leden van de gemengde focusgroepen suggesties aanbrengen die zich richten tot 

de interne organisatie van CAW of VK. Zo wordt geopperd dat nog meer werk gemaakt moet worden 

van de integratie van de CAW-deelwerkingen. Aan het VK wordt gesuggereerd om werk te maken van 

hun beeldvorming bij het (CAW-)cliënteel. Ook de code cliëntinfo zou beter hanteerbaar gemaakt 

moeten worden.  

Globaal genomen blijkt uit de focusgroep dat CAW-medewerkers de voorkeur geven aan niet-

casusgebonden kennisdeling/ samenwerking. Het elkaar beter leren kennen en elkaars expertise is 

daarbij de doelstelling. Dit moet vertrouwen faciliteren en duidelijkheid bieden over waar elkaars 

meerwaarde ligt. VK-medewerkers prefereren casusgebonden samenwerkingsinitiatieven. Ze wensen 

duidelijk de richting uit te gaan naar het samen hulpverlenen aan cliënten, in de veronderstelling dat 

de cliënt zo beter geholpen kan worden. De medewerkers van beide organisaties houden tegelijk vast 

aan hun eigen visie en werkvorm, omwille van interne organisatieontwikkelingen, afstemming binnen 

de eigen sector, elkaar onvoldoende kennen en de verschillende positie in het hulplandschap. 

De uitdaging die op tafel blijft liggen is het doorhakken van knopen doorhakken over welke richting de 

samenwerking uit moet gaan. Welk langetermijn-project is wenselijk? Welke stappen gaan daaraan 

vooraf zodat dit haalbaar wordt? De keuzes die gemaakt worden impliceren ook een mandaat om 

mogelijks interne richtlijnen en ontwikkelingen aan te passen in functie van de samenwerking. 

2 Aanbeveling voor verdere samenwerking vanuit het onderzoek 

Op basis van de kennis die we opdoen in dit onderzoek, meer bepaald de internationale literatuur, de 

interviews en de focusgroepgesprekken, formuleren we een aanbeveling voor de volgende stap in de 

samenwerking tussen VK en CAW. We spreken daarbij duidelijk over een volgende stap in 

samenwerking, en niet over de afbouw of behoud van de huidige situatie. De basis daarvoor ligt bij het 

draagvlak voor dit onderzoek, de snelheid en de hoeveelheid testcases en het besef dat expertise 

samenleggen opportuniteiten inhoudt voor beide organisaties. Het centrale uitgangspunt is dat beide 

organisaties geweld willen doen stoppen. Verder samenwerken focust op hoe men op deze 

doelstelling in de toekomst samen gaat inspelen. De baten voor het cliëntsysteem moeten daarbij de 

toetssteen zijn, gecombineerd met de vier elementen voor ‘best practice’ bij de hulpverleningsaanpak 

van intrafamiliaal geweld. Door samen te handelen kan men hier beter zicht op krijgen. Door effectief 

te starten met samen te werken verwerven de partners inzicht in hoe ze beter kunnen inspelen op 

eigen doelen en hoe men daarin de cliënt(en) centraal kan stellen. 

Uit het gesprek met de directies van CAW en VK concluderen we dat zij instemmen met deze 

aanbeveling. We stellen ook vast dat er bereidheid is en een draagvlak bestaat op de praktijkvloer om 

samenwerkingsmodellen uit te proberen. Dit vertrekpunt kan organisaties dichter bij mekaar brengen, 

die complementair zijn op elkaar qua werking. De actiegerichte component van dit onderzoek 

versterkt bovendien het samenwerkingspotentieel. 

Onze aanbeveling is tweeledig en speelt in op de succesfactoren die we bespreken in hoofdstuk 4. Ten 

eerste zien we dat op korte termijn werk CAW en VK werk kunnen maken van niet-casusgebonden 

kennisdeling. Vandaag is het haalbaar op wederzijdse training, intervisie, stages enintercollegiale 
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ontmoeting te organiseren. Het is ook haalbaar om te werken aan de wederzijdse beeldvorming en het 

ontwikkelen van gedeelde concepten. 

Ten tweede achten we het wenselijk om in de nabije toekomst een nieuwe casusgebonden werkwijze 

op te bouwen die optimaal de voordelen benut van de tandem CAW en VK om gezinnen beter te 

helpen (cfr. 4 basiselementen). Dit sluit aan bij de trends rondom ons (zie hoofdstuk 2) en biedt kansen 

om meer systemisch, integraal en aanklampend te werken. Deze nieuwe werkwijze kan echter niet 

morgen gestart worden.  

Eerst is een experimentele ruimte nodig. Daarvoor wordt een groep samengesteld bestaande uit 

enthousiaste medewerkers van CAW en VK, die bewust en doelgerichte geselecteerd worden vanuit 

hun betrokkenheid op het thema en omdat ze gangmakers zijn in hun eigen organisatie. In het eerste 

half jaar voert deze groep driewekelijkse gemeenschappelijke casusbesprekingen om vanuit een open 

geest te komen tot meer vertrouwen en een meer expliciete gemeenschappelijke visie. Dit werk in het 

eerste half jaar moet uitmonden in afspraken over die casussen waarin de groep de baten van 

samenwerking ziet en waarin men werkelijk intensief wil gaan samenwerken. Uit de dialoog met de 

directies van CAW en VK leren we dat er ook een taal ontwikkeld moet worden voor de twee ploegen 

van medewerkers: ‘wat noemen wij geweldsystemen?’ Er moet ook aandacht besteed worden aan het 

handelen van de hulpverleners: ‘wat zou een methodiek zijn waar iets van ons beide inzit?’ De dialoog 

besteedt ook aandacht aan de concepten aanklampend werken en outreachend werken: ‘wat 

impliceren deze concepten en hoe maken we ze concreet in onze eigen organisatie en in de 

samenwerking?’ We koppelen hieraan dat een doel van de samenwerking geformuleerd kan worden in 

termen van betere resultaten, van toegevoegde waarde voor de gezinnen waar het over gaat. Dat doel 

moet motiverend, met passie en concreet zijn (van Leeuwen, Brouwer, de Jong e.a., 2011).  

In het volgende half jaar start de concrete samenwerking bij deze types van cases.Het VK en het CAW 

nemen daarbij om de beurt de leiding, en brengen de casus onmiddellijk na eerste aanmelding op een 

gemeenschappelijk overleg om tot een gedeeld hulpverleningsplan te komen. Wie dit dan uitvoert, 

beslist de experimenteergroep. Belangrijke voorwaarde om deze aanbeveling uit te voeren is dat de 

experimentgroep: voldoende autonomie en mandaat krijgt van de directies van beide centra om, los 

van organisatorische afspraken en gewoonten, hulpverlening op te zetten die het best aansluit bij het 

hele cliëntsysteem. Het het uitgangspunt moet zijn systemisch en aanklampend te werken.  

Eventueel wordt in beide fasen beroep gedaan op een derde partij die ondersteunend optreedt en de 

dialoog in de experimenteergroep faciliteert. Hoedanook moet de samenwerking gemanaged worden 

en kan er een samenwerkingsmanager aangeduid worden. Volgens Milward en Provan (2006) heeft 

deze manager vijf taken: het managen van het ontwerp van de samenwerking, het managen van de 

legitimiteit, het managen van conflicten, het managen van inzet en het managen van 

verantwoordelijkheden. De rol van de samenwerkingsmanager is een omgeving te creëren waarin 

samenwerking gestimuleerd wordt.  
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Conclusie en aanbevelingen 

Dit onderzoeksrapport analyseert de huidige samenwerking tussen het Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling Vlaams-Brabant en het Centrum Algemeen Welzijnswerk regio Leuven rond de 

problematieken van kindermishandeling en partnergeweld. Het VK en het CAW namen gezamenlijk 

initiatief om door middel van deze studie de huidige en toekomstige samenwerkingspaden tegen het 

licht te houden. De basis van dit initatief vormt een wederzijds bewustzijn dat beide partners elkaar in 

de praktijk ontmoeten op het raakvlak tussen kindermishandeling en partnergeweld. Dit bewustzijn 

speelt zich af binnen een Vlaamse en federale beleidscontext die  prioriteit geeft aan de 

geweldproblematiek in gezinnen en aanstuurt op de versterking van de hulpverlening terzake. 

Vertrouwenscentra en centra algemeen welzijnswerk worden daarbij benoemd als essentiële actoren.  

 De centrale onderzoeksvragen zijn: 

1. Wat is de relatie tussen kindermishandeling en partnergeweld? 

2. Welke internationale trends doen zich voor in de aanpak van kindermishandeling en 

partnergeweld ? 

3. Hoe verloopt de samenwerking op dit moment? Wat zijn successen? Waar bevinden zich blinde 

vlekken? 

4. Wat zijn samenwerkingspaden tussen CAW regio Leuven en VK Vlaams-Brabant om beter in te 

spelen op de relatie tussen kindermishandeling en partnergeweld? 

Om een antwoord te geven op deze vier vragen voeren we een doelgerichte literatuurstudie uit naar 

de samenhang tussen partnergeweld en kindermishandeling en naar de succesvolle ingrediënten van 

de aanpak ervan. Het onderzoek maakt een top-down beweging door het aanbrengen van kennis uit 

buitenlands onderzoek over de (geïntegreerde) aanpak van geweld tussen ouders en 

kindermishandeling. Daarnaast hanteren we een kwalitatieve en actiegerichte methode en maakt het 

een bottom-up beweging. Het doel is zicht krijgen op de concrete handelings- en 

samenwerkingspraktijk van het CAW en het VK. Daarom trachten we met interviews en focusgroepen 

kort bij de dagelijkse praktijk te komen, waar de samenwerking plaats vindt, waar mogelijks 

knelpunten opduiken en waar kansen liggen tot verdere ontwikkeling van de samenwerking. Met deze 

werkwijze streven we ook verdere bewustwording in het praktijkveld na.  

1 De relatie tussen kindermishandeling en partnergeweld 

De huidige beschikbare evidentie wijst op  vier types van verbanden  tussen kindermishandeling en 

partnergeweld. In de eerste plaats heeft de blootstelling van kinderen aan partnergeweld tussen de 

ouders negatieve gevolgen op de ontwikkeling van kinderen. Ten tweede treedt er in gezinnen, waar 

er sprake is van geweld tussen de ouders, ook vaak en gelijktijdig mishandeling en verwaarlozing van 

de kinderen op. Ten derde zijn conflictueuze partnerrelaties en partnergeweld belangrijke 

risicofactoren voor alle vormen van mishandeling en verwaarlozing. Ten vierde overlappen de 

risicofactoren die aanleiding geven tot het optreden van partnergeweld en kindermishandeling. 
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Partnergeweld en kindermishandeling zijn dus vaak elkaars context. Dat heeft een weerslag op 

kinderen, maar ook op de ouders – zowel de geweldplegende ouder als de ouder die slachtoffer is – en 

het ouderschap. Bovendien wint de overtuiging dat partnergeweld een vorm van kindermishandeling 

is aan terrein. Op dit moment laten de registratiecijfers van beide voorzieningen niet toe een 

inschattting te maken van hoe groot de mogelijke overlap is in cliënteel tussen beide voorzieningen. 

2 Trends in de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld  

Als antwoord op de niet te verwaarlozen overlap tussen partnergeweld en kindermishandeling kunnen 

in de beschikbare wetenschappelijke kennis vier ingrediënten onderscheiden worden die de basis 

vormen van  de ‘best practice’ bij de aanpak van partnergeweld en kindermishandeling. Deze zijn: 

1. Het geweld moet zo vroeg mogelijk gedetecteerd worden. Dit is het domein van 
vroegdetectie, screening, risicotaxatie enzovoort. 

2. Het geweld moet stoppen. De veiligheid van de betrokken gezinsleden staat voorop. Geweld 
bespreekbaar maken en erkennen draagt bij aan de veiligheid. 

3. Nieuw geweld moet voorkomen worden. Dit is het domein van terugvalpreventie. Ook moet 
een verschuiving van het geweld en secundaire traumatisering tegengegaan worden. 

4. Individu en systeem moeten kunnen herstellen. Dit is het domein van traumatherapie, 
familietherapie enzovoort. 

In de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld stellen we in het binnen- en buitenland drie 

trends vast, waarvan men overtuigd is dat ze beter toelaten om de vier basisingrediënten te realiseren.  

Ten eerste is er de overtuiging dat een integrale aanpak nodig is die tegelijkertijd inspeelt op de 

verschillende problemen in multiprobleemgezinnen, met andere woorden: één gezin/familie – één 

plan. Diverse voorzieningen leggen hun hulpvormen samen in zo’n plan. Of nog, een integrale aanpak 

vereist een vorm van integratie tussen de voorzieningen die zich gespecialiseerd hebben in één of 

meerdere deeldomeinen, in het bijzonder tussen diensten bevoegd voor de aanpak van partnergeweld 

en diensten die het welzijn en de veiligheid van kinderen bevorderen. De samenwerking kan 

betrekking hebben op de concrete hulpverlening aan gezinnen (hulpverleningsgeoriënteerd) en/of op 

het vlak van de organisatie van de voorzieningen (organisatiegeoriënteerd). De tweede trend is dat 

hulpverlening bij huiselijk geweld meer aanklampend werkt en zo nodig ingrijpt. Met aanklampend 

verwijzen we zowel naar het opsporen van potentiële cliënten als naar het aanklampen bij huidige 

cliënten die dreigen af te haken. Een derde trend is de verschuiving van het dader/slachtoffer-denken 

naar het systeemdenken, in elk geval in de hulpverlening. De verantwoordelijkheid van de pleger voor 

het geweld wordt daarbij niet uit het oog verloren. Dit impliceert ook dat het systeem de focus van de 

interventie wordt en niet langer enkel het slachtoffer of de dader. 

Ondanks vele vruchtbare en positieve inspanningen om deze drie trends waar te maken en de 

samenwerking tussen diensten te optimaliseren rapporteert buitenlands onderzoek over de 

moeilijkheden en frustraties bij de implementatie van die samenwerking. Rond kindermishandeling en 

partnergeweld hebben zich binnen de hulpverlening specifieke en gespecialiseerde voorzieningen 

specialisaties ontwikkeld die elk een eigen voorgeschiedenis kennen en doorheen de jaren een eigen 
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visie en een eigen manier van werken hebben ontwikkeld. Uit dit onderzoek blijkt dat die visies en 

methodieken niet zo gemakkelijk kunnen verzoend worden. 

3 De huidige werking van het VK en het CAW  

Deze onderzoeksvraag beantwoorden we in hoofdstuk 3 en 4. Enerzijds bestuderen we de huidige 

gang van zaken op beide centra. Anderzijds analyseren we het samenwerkingspotentieel aan de hand 

van succes- en faalfactoren. We zien dat CAW regio Leuven en VK Vlaams-Brabant werk maken om de 

vier basiselementen van ‘best practice’ bij intrafamiliaal geweld vorm te geven in hun werking.  

Uit de omzendbrief van minster Vervotte van 2006 is af te leiden dat de CAW in Vlaanderen 

uitdrukkelijk het mandaat krijgen vanuit de overheid om de strijd tegen partnergeweld aan te gaan. 

Aanklampend werken en outreaching zijn daarin belangrijke werkvormen. Het CAW regio Leuven krijgt 

een mandaat vanuit de maatschappij dat zich uit in de drie kernopdrachten die decretaal zijn 

vastgelegd: algemene preventie, onthaal en psychosociale begeleiding. Iedereen kan terecht bij een 

CAW voor hulp op maat. De medewerkers van het CAW regio Leuven beklemtonen dat zij hun 

mandaat van de cliënt krijgen. De cliënt neemt de uiteindelijke beslissing, weliswaar nadat er 

begeleidingsafspraken zijn gemaakt met het CAW over zijn engagement.. Het CAW regio Leuven gaat 

dus uit van vrijwilligheid. In principe geldt dat wanneer er geen vraag van de cliënt is, er geen mandaat 

is voor de hulpverlener. Hulpverleners bevinden zich hier in een spanningsveld. Enerzijds krijgen ze de 

opdracht de strijd tegen intrafamiliaal geweld aan te gaan, anderzijds wensen ze gezien de 

basisfilosofie van het CAW te vertrekken van de vraag van de cliënt. Het CAW heeft de afgelopen jaren 

geïnvesteerd om een onderbouwde visie als antwoord op dit spanningsveld te ontwikkelen, en dan 

meer bepaald met betrekking tot de positie van het kind (‘Kind in beeld’). Eén van de uitgangspunten 

is dat elke deelwerking attent moet zijn voor signalen van partnergeweld en kindermishandeling. 

Daarnaast streeft het CAW naar aanklampende en systemische/circulaire hulpverlening. Eén van de 

moeilijkheden hierbij is hoe een CAW-medewerker dient om te gaan met situaties waarin de veiligheid 

van het kind bedreigd is: in welke mate neemt de medewerker dit zelf op, schakelt hij het VK in of gaat 

hij nog een stap verder? De interne afspraak in het CAW is dat dat de medewerker zulke beslissingen 

nooit individueel kan nemen, maar enkel na intern overleg.  

Het VK Vlaams-Brabant is een hulpverleningsorganisatie die bij ministerieel besluit van de Vlaamse 

Gemeenschap (17.05.2002) het mandaat krijgt om vrijwillige hulpverlening te organiseren in situaties 

van kindermishandeling. Vertrek- en eindpunt is veiligheid van het kind. Van hieruit komt het mandaat 

voor VK-medewerkers om hulp te starten. VK-medewerkers benaderen gezinnen om samen te werken 

aan een veilige context voor de kinderen. Het betreft letterlijke, fysieke veiligheid, maar ook – ruim 

benaderd – het veilig stellen van ontwikkelingskansen. Eens de situatie voor het kind voldoende veilig 

is, kan het VK de situatie verwijzen voor verdere hulpverlening. De benadering op het VK is een 

combinatie van sturend en bemoeiend aan de ene kant, empowerend aan de andere. Het is niet 

steeds even duidelijk hoe die twee benaderingswijzen zich verhouden en vertalen in de praktijk.VK 

werpt zich op als partner die zorgcoördinatie opneemt. Dit kan volgens het VK zonder dat de ouders a 

priori op de hoogte zijn.Het VK heeft een sterk responsabiliserende werking ten aanzien van ouders. 

Dit komt ook tot uiting in de expliciete taal inzake kindermishandeling die het VK 
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gebruikt.Traumahulpverlening kent een verwerkings- en ontwikkelingsfase. Hier komt het VK niet altijd 

toe. Zij beschouwen dit ook eerder als taak van de andere organisaties. De VK-medewerkers uiten een 

groeiend besef van de blinde vlek met betrekking tot partnergeweld. In situaties waarin partnergeweld 

en kindermishandeling optreden, focuste het VK voornamelijk op de veiligheid van het kind. De relatie 

tussen de ouders bleef buiten beeld. Er is een groeiend besef dat deze aanpak moet gewijzigd worden. 

Tegelijkertijd heeft het VK niet echt een mandaat om ook op het partnergeweld in te spelen. Bij 

partnergeweld komt mandaat vanuit het kind onder druk te staan. Het VK ervaart ernstige 

moeilijkheden bij de aanpak van vechtscheidingen, als bijzondere vorm van partnergeweld. De 

veiligheid en de ontwikkeling van het kind zijn in het gedrang, maar de mogelijkheden tot effectieve 

hulpverlening zijn uiterst beperkt. 

 

Tussen VK en CAW vallen in een aantal gemeenschappelijkheden en verschillen op.  

Het stoppen van geweld is de doelstelling in beide organisaties. Ze zetten in op hulpverlening om deze 

doelstelling te bereiken.  

Beide centra krijgen vanuit het beleid een rol toegespeeld in de aanpak van intrafamiliaal geweld, 

meer bepaald op het vlak van partnergeweld en kindermishandeling. Beide organisaties bieden daarbij 

een contactpunt aan waar mensen terecht kunnen voor vragen en/of meldingen. Ze profileren zich 

echter naar een andere doelgroep en hebben een  andere opvatting over de manier waarop ze met die 

meldingen omspringen.  

VK-medewerkers eigenen zich het mandaat toe om te interveniëren vanuit de positie van het kind, 

terwijl het CAW een vraaggerichte aanpak nastreeft. Die vraaggerichte aanpak wordt wel verlaten 

wanneer de veiligheid van het kind bedreigd is. De invulling hiervan is nog volop in ontwikkeling.  

Medewerkers van beide organisaties beweren dat ze een systemisch perspectief hanteren, zowel bij 

het verklaren van het geweld als bij de aanpak ervan. De hulprelatie met de moeder/vrouw die 

slachtoffer wordt op beide plaatsen als precair gezien, zij het vanuit een andere invalshoek. Ook de 

positie van het kind wordt vertolkt in de werking van beide centra. Op het CAW wordt dit het meest 

concreet door de inzet van kinderwerkers, op het VK is de kindpositie het vertrekpunt van elke 

hulpverlening.  

CAW en VK hebben de visie dat bij geweld een aanklampende en outreachende benadering nodig is, zij 

het dat ze deze visie op een andere manier omzetten in de praktijk.  

We zien dat beide organisaties werk maken om de vier basiselementen van ‘best practice’ bij 

intrafamiliaal geweld vorm te geven in hun werking. Tegelijk zien we dat ze dit doen vanuit een eigen 

logica, die verwant is aan de archetypische systemen van enerzijds de diensten die huiselijk geweld of 

partnergeweld aanpakken (bijvoorbeeld vluchthuizen) en anderzijds van de diensten die opereren 

vanuit jeugdbescherming of kinderrechten. Tegelijkertijd zien we in beide organisaties een groeiend 

besef dat hun bestaande werkwijze op hun grenzen stoot. Ze zijn beide op zoek naar nieuwe 

antwoorden en experimenteren met nieuwe werkmethoden. Ze zijn dus beide sterk in verandering. Dit 

maakt het moeilijk om uit te maken waar beide organisaties precies staan. Ze hebben beide nieuwe 

uitgangspunten geformuleerd die ze nu aan het implementeren zijn.  
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4 Samenwerkingspaden voor de toekomst 

Op basis van literatuuronderzoek identificeren we zes factoren die het succes of falen van 

samenwerking tussen organisaties beïnvloeden, namelijk het delen van een gemeenschappelijk doel, 

vertrouwen, de machtsverhouding en afhankelijkheid, de kosten-batenverhouding, vertrouwelijkheid 

en de culturele, organisatorische en historische verschillen tussen de samenwerkende partners. Deze 

factoren zijn onderling met elkaar verbonden en tonen de complexiteit van samenwerking.  

Om de knelpunten en opportuniteiten voor samenwerking in de praktijk te identificeren, beslisten de 

leden van de gemengde focusgroep om in negen testcases de samenwerking uit te testen en hierop 

samen te reflecteren. Deze casuïstiek is geanalyseerd aan de hand van zes succes- en faalfactoren voor 

interorganisatorische samenwerking die op basis van het literatuuronderzoek geïdentificeerd zijn, 

namelijk het delen van een gemeenschappelijk doel, vertrouwen, de machtsverhouding en 

afhankelijkheid, de kosten-batenverhouding, vertrouwelijkheid en de culturele, organisatorische en 

historische verschillen tussen de samenwerkende partners. Deze factoren zijn onderling met elkaar 

verbonden en tonen het complexe plaatje van samenwerking. De analyse wijst op twee knelpunten.  

Ten eerste, op het vlak van het hebben van een gemeenschappelijk doel delen CAW en VK een 

basisvisie op het probleem, namelijk geweld tussen ouders heeft een impact op kinderen. Beide 

organisaties streven naar het stoppen van gezinsgeweld. Hoe dit concreet vertaald moet worden in 

samenwerkingsdoelen en –activiteiten is minder duidelijk. Het besef van elkaar daarbij nodig te 

hebben, moet nog verder groeien. De visie dat de vier basisingrediënten van hulpverlening bij 

partnergeweld en kindermishandeling (zie hoofdstuk 2) beter gerealiseerd worden door samen te 

werken is duidelijk aanwezig in de hoofden van de leden van de gemengde focusgroep en de directies 

van VK en CAW. Dit samenwerkingsvoordeel zal nog beter in beeld komen, door in concrete situaties 

ervaring met elkaar op te doen.  

Ten tweede, vertrouwen is een essentiële factor om de samenwerking te doen slagen. Het vertrouwen 

tussen VK en CAW moet nog verder ontwikkelen. Waar het hebben van een gemeenschappelijk doel 

voornamelijk een inhoudelijke kwestie is, betreft vertrouwen de relationele kant van de 

samenwerking. Beide organisaties hebben een eigen geschiedenis, en hebben een eigen manier van 

werken ontwikkeld die niet zo gemakkelijk kan verzoend worden. In een aantal testcases was duidelijk 

dat een minimale (vertrouwens)basis aanwezig is om verder aan de slag te kunnen. Essentieel is dat 

VK- en CAW-medewerkers met elkaar dialogeren en elkaar blijvend ontmoeten om de 

vertrouwensbasis verder uit te bouwen. 

Het opgebouwde inzicht in de complexiteit van de samenwerking door het samenwerken en samen 

reflecteren leidt wel tot een versterkt samenwerkingspotentieel. Het is duidelijk dat beide organisaties 

naar elkaar toegroeien en mogelijkheden aftasten. We stellen vast dat er meer wederzijdse kennis 

onstaat van elkaars werking en dat het wederzijds bewustzijn van elkaars gelijkenissen, punten van 

verschil, blinde vlekken en complementariteit groeit.  

Met de hulpverleners bekeken we ook hoe zij de samenwerking in de toekomst verder willen 

vormgeven. CAW-medewerkers geven vandaag de voorkeur aan niet-casusgebonden kennisdeling/ 

samenwerking. Het elkaar beter leren kennen en elkaars expertise delen is daarbij hun doelstelling. Dit 

moet het vertrouwen faciliteren en duidelijkheid bieden over waar elkaars meerwaarde ligt. VK-
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medewerkers verkiezen samenwerking in concrete dossiers. Ze wensen duidelijk de richting uit te gaan 

naar het samen hulpverlenen aan cliënten, in de veronderstelling dat de cliënt zo beter geholpen kan 

worden. 

Gezien de verschillen tussen beide voorzieningen stellen we voor om een traject te ontwikkelen dat 

voldoende afgestemd is op de ontwikkelingen binnen beide voorzieningen. Meer concreet stellen we 

voor om een experimenteerruimte op te starten. In een eerste fase die een half jaar duurt, voeren 

CAW en VK gemeenschappelijke casusbesprekingen om te komen tot meer vertrouwen en een meer 

expliciete gemeenschappelijke visie. Dit moet leiden tot afspraken over die casussen waarin 

samenwerking baat heeft en waarin men werkelijk intensief wil gaan samenwerken. In een tweede 

fase start de concrete samenwerking bij deze types van cases. Het VK en het CAW nemen daarbij om 

de beurt de leiding en zoeken met de samenwerkingspartner naar een gedeeld hulpverleningsplan. 

Het uitgangspunt moet zijn systemisch en aanklampend te werken 

5 Slotbeschouwing 

In het concrete merken we dat samenwerking moeilijk lijkt te verlopen. In dit onderzoek zijn we snel 

ingezoomd op het praktijkniveau, enerzijds door het debat over samenwerking te voeren met 

medewerkers die met beide voeten in de hulpverlening staan, anderzijds door het werken met 

testcases. We kunnen ons afvragen of we daarin een stap overgeslagen zijn, waarbij we eerst op het 

beleidsniveau de samenwerking onderzochten. We zien deze aanpak terugkomen in andere 

initiatieven, zoals CO3, het protocol van moed in Antwerpen en de provinciale meldpunten Geweld, 

misbruik en kindermishandeling. Daar wordt eerst top down een netwerk geweven tussen organisaties 

of een netwerkstructuur opgelegd, waarbinnen in een volgende fase praktijkwerkers concreet aan de 

slag moeten. Een extern of ‘vreemd’ model wordt ingevoerd. Dit onderzoek daarentegen vertrekt 

hoofdzakelijk vanuit een bottom-up beweging, aansluitend op waar de praktijkvloer op vandaag staat.  

Uitgangspunt daarbij is dat het samenwerkingsmodel moet groeien vanuit de basis. Het voordeel is dat 

we inzicht krijgen in de knelpunten en de kansen waar praktijkwerkers mee te maken hebben als ze 

willen samenwerken. Dat inzicht zou vermoedelijk minder duidelijk geworden zijn bij de top-down 

aanpak. Verder onderzoek over dit soort samenwerking en netwerken zou kunnen duidelijk maken 

welke aanpak het beste werkt. We vermoeden dat een gecombineerde aanpak zinvol is, waarbij niet 

alleen praktijkwerkers mee vorm geven aan hoe de samenwerking ontwikkeld wordt maar ook het 

managementniveau faciliteert door hinderende structuren aan te passen en het loslaten van de 

organisatie-identiteit ten voordele van de cliënt toe te laten. In onze aanbeveling gaan we deze 

richting uit. We stellen een experimenteerfase voor waarbij op basis van concrete gezinssituaties de 

gewenste outcomes van samenwerking nagegaan wordt en waarbij een samenwerkingsmanager het 

ontwerp, de legitimiteit, de conflicten, het engagement en de verantwoordelijkheden van én in de 

samenwerking managet. En zo kunnen CAW regio Leuven en VK Vlaams-Brabant de volgende stap 

zetten richting een geïntegreerde aanpak van partnergeweld en kindermishandeling, op een 

systemische, aanklampende en integrale manier. De oprichting van de meldpunten Geweld, misbruik 

en kindermishandeling zal dit proces sowieso stimuleren en zelfs vooruitduwen. Dit onderzoek toont 

aan dat de centra algemeen welzijnswerk en de vertrouwenscentra complementariteit vertonen en in 



 

88 

functie van gezinnen waar geweld optreedt elkaar kunnen versterken in het realiseren van duurzame 

veiligheid en herstel.  
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