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Met speciale dank aan: 

Pilotgemeente Heerlen: Beppie Ortmans, Projectleider Beweging 
Limburg Tegen Kindermishandeling

Pilotgemeente Wageningen: Henk Keurentjes, Senior GGP Jeugd, 
Huiselijk en Eer Gerelateerd Geweld, schoolagent Pantarijn Wageningen



Ons doel - snelle steun organiseren voor kinderen die huiselijk geweld meemaken – werd door velen meteen 
omarmd. Dat doel vervolgens ook omzetten naar concrete acties en alle vraagstukken oplossen die zich daarbij 
aandienen, dát vroeg veel moed, energie, buiten gebaande paden durven treden, kennis en kunde. Vele mensen 
bleken die eigenschappen te bezitten en hebben zich ingespannen om de Handle With Care-pilots in de twee 

proefregio’s tot stand te brengen.

Met het risico dat we iemand vergeten, danken we deze mensen vanuit de grond van ons hart voor hun tomeloze 
inzet. Zonder hen was er geen Handle With Care!

Hugo de Jonge, Sander Dekker, Jordy Clemens, Beppie Ortmans, Menno van Bruggen, Henk Keurentjes, Sean 
Kellerman, Otto van Noort, Diana Geraeds, Maud de Vries, Petra Thomas, Swen Schellings, Jeroen Pieters, Jacqueline 

Janssen, Friso Landstra, Lianne van Stuijvenberg, Peter Winkelman, Reinier ter Kuile, Hilde Winters, Ria de Heer, 
Marjon Hulst, Joan van Zomeren, Wendy Eikelboom, Inge Smeets, Ingrid Schäfer, Els Brekelmans-van Woensel, Emile 

Roemer, Jan Eland, Paul Beker, Robert Bergs, Remco van Rekum, Stella Efdé, Marjolein van Breda, Henk Timmer, 
Geert van Rumund, Wietske Dijkstra, Gido de Vos, Jan-Dirk Sprokkereef, Sanne van Muijden, Debbie Maas, Tamara 
Berends, Angelica Balatbat, Rena Eenshuistra, Inez Berends, Frank van Leerdam, Pauline Klomp, Rinda den Besten, 

Paul Rosenmöller, Rosaline Zeeman, Jolanda Schrauwen, Peggy Raaijmakers, Carry den Ouden, Latifa Mahyou, 
Ilse Dietvorst, Tijne Berg-Le Clerq, Petra van Haren, Gert Jan Slump, Considerati, Lydia Janssen, Ike Bouma, David 

Carney-Haworth, Elizabeth Carney-Haworth, Shane Sellers.

Verder willen we graag onze grote dank en waardering uitspreken voor alle agenten van de politie-eenheid Limburg 
en het basisteam van de politie Veluwe Vallei Zuid, evenals alle jongeren van de Jongerentaskforce. Zonder hen had 

Handle With Care niet tot uitvoering kunnen komen.

Het onderwijs speelt uiteraard een onmisbare rol in deze samenwerking. Voor alle inspanning en warme 
betrokkenheid danken we alle directeuren, juffen, meesters en ondersteunend personeel van de deelnemende 

scholen in Heerlen: 

Basisschool Windekind, de BS Broederschool, RK school voor basisonderwijs De Griffel, RK basisschool De Horizon, 
RK basisschool De Schakel, RK basisschool De Wegwijzer, RK basisschool De Windwijzer, RK basisschool Eikenderveld, 

RK basisschool Sint Martinus, RK basisschool Sint Tarcisius, RK basisschool Sint Paulus, Speciaal Onderwijs en 
Voortgezet Speciaal Onderwijs De Pyler, Speciaal Onderwijs en Voorgezet Speciaal Onderwijs Catharina, Basisschool 
De Regenboog, Basisschool De Vlieger, Basisschool Mijn Spoor, Basisschool Wonderwijs, Basisschool De Mheyster, 
Basisschool Frans Postmaschool, Basisschool Hoensbroek-Zuid, Openbare basisschool De Droomboom, Openbare 

basisschool De Tovercirkel, RK basisschool De Ganzerik, RK basisschool Sint Ger Majella, Taalschool De Werelddelen/
De Vlieger, Zeer Moeilijk Opvoedbare Kinderen school De Buitenhof, El Wahda Islamitische Basisschool, Vrije School 

Helianthus, Mgr. Hanssen Hoensbroek. 

En in Wageningen:
Basisschool De Bijenkorf, basisschool De Nijenoord, basisschool De Tarthorst, basisschool De Wereld, basisschool G.J. 
Van den Brinkschool, basisschool H. J. Piekschool, Johan Frisoschool locaties Noord en Zuid, Kardinaal Alfrinkschool, 
Margrietschool, Montessorischool, Pantarijn ISK, Pantarijn MHV, Pantarijn PRO, Pantarijn VMBO, SBO de Dijk en 

de Sint Jozefschool. 

Tenslotte bedanken we iedereen die op dit moment met ons in gesprek is of dat in een eerder stadium is geweest 
en met ons heeft gezocht naar mogelijkheden om Handle With Care lokaal op te zetten.

DANKWOORD
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INLEIDING
Huiselijk geweld komt veel voor in Nederland. Naar 
schatting zijn meer dan 20.000 kinderen getuige van 
partnergeweld, waarvan buren, omstanders of kinderen 
een melding doen bij de politie1. Steeds meer wordt 
bekend hoe schadelijk de gevolgen zijn voor de geestelijke 
en lichamelijke gezondheid van de betrokken kinderen. 
Ook wordt steeds duidelijker dat sociale steun een van de 
belangrijkste factoren is die schade kunnen voorkomen of 
beperken. Volgens talloze vakpublicaties bevordert sociale 
steun de natuurlijke veerkracht van kinderen die thuis 
geweld meemaken en vermindert sociale steun hun risico’s 
op ontwikkelingsschade. 

Maar steun van ouders, familieleden of vrienden 
is voor kinderen die thuis geweld meemaken geen 
vanzelfsprekendheid. Bijvoorbeeld doordat ouders de 
impact van het geweld op hun kinderen nog onderschatten. 
Of doordat geweld een gezinsgeheim is dat nog niet 
gedeeld is met andere familieleden en vrienden. Doordat 
in sommige families geweld al generaties lang een 
probleem is en onderlinge relaties heeft getroebleerd. 
Of doordat een kind door een geweldstrauma moeite 
heeft om andere volwassenen te vertrouwen. Steun is ook 
geen vanzelfsprekendheid doordat hulpverlening voor de 
betrokken kinderen vaak niet of laat, na enkele weken of 
maanden, tot stand komt. 

Wanneer hulpverleners eenmaal bij een gezin betrokken 
zijn, kunnen zij verschillende methodieken inzetten om 
steun vanuit het netwerk zorgvuldig in kaart te brengen en 
waar nodig te bevorderen, zoals eigen-kracht-conferenties, 
netwerkberaden, de gesprekmethode ‘als-het-misgaat-
bel-ik-jou’ of de JIM-aanpak. Dat bevorderen van sociale 
steun is een proces waar tijd overheen gaat. Bovendien 
bieden ouders hun kinderen meer steun en ervaren zij zelf 
ook meer steun van familieleden, nádat het gezinsgeweld is 
gestopt en/of de partnerrelatie is beëindigd. Dit duurzaam 
stoppen van huiselijk geweld kost eveneens tijd. 

1 Nieuwenhuis, A. (2008). ‘Huiselijk geweld op het netvlies gebrand: een onderzoek naar kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld’. 
Amsterdam: Vrije Universiteit

Snelle steun voor kinderen die huiselijk geweld 
meemaken 
Er zijn veel signalen dat kinderen die huiselijk geweld 
meemaken, gebaat zijn bij meer en snellere sociale 
steun dan binnen de huidige ketenaanpak gerealiseerd 
wordt. Kinderen rapporteren in de eerste weken na een 
melding bij Veilig Thuis een significant lagere kwaliteit van 
leven. Een groot deel (tot 40%) van de kinderen krijgt 
posttraumatische stressklachten. Deze klachten doven 
niet uit en zijn na anderhalf jaar vrijwel onverminderd 
aanwezig. Kinderen die thuis geweld meemaken rapporteren 
gevoelens van stress, onveiligheid en isolement. 

Alhoewel de vergelijking beperkingen kent, vindt Augeo 
Foundation het opvallend dat wanneer iemand slachtoffer 
is van geweld buitenshuis, per definitie ondersteuning van 
een professionele vrijwilligersorganisatie (Slachtofferhulp 
Nederland) wordt aangeboden die vervolgens op korte 
termijn (binnen enkele dagen) beschikbaar is. Dit wordt 
gezien als een slachtofferrecht. 

Een dergelijke bron van snelle steun is na het meemaken 
van een ingrijpende geweldsincident thuis, voor veel 
kinderen nu niet geborgd in de ketenaanpak van 
gezinsgeweld. We noemen dit ’snelle steun‘ om te 
benadrukken dat dit niet het belang vervangt van het 
(stimuleren van) langdurige bronnen van ’sociale steun‘ 
zoals hiervoor beschreven. 



HANDLE WITH CARE

8

Snelle steun organiseren
Augeo Foundation heeft in 27 gemeenten meer dan 
honderd gesprekken gevoerd met organisaties die de 
ketenaanpak bij huiselijk geweld vormgeven. Centraal stond 
de vraag welke (on)mogelijkheden er zijn om binnen de 
huidige ketenaanpak snelle sociale steun te organiseren 
voor kinderen die zeer recent thuis een ernstig huiselijk 
geweldsincident hebben meegemaakt. Deze snelle steun 
zou bij voorkeur geboden moeten worden door een 
betrouwbare volwassene in het sociale netwerk van het kind, 
die de dag(en) na een geweldsincident thuis contact heeft 
met het kind. Geïnspireerd door projecten in Engeland, 
Ierland en de Verenigde Staten is gekeken naar snelle 
steun die onderwijsprofessionals kunnen en willen bieden. 
Immers, de schoolomgeving is voor de meeste kinderen 
die thuis geweld meemaken een belangrijke en veilige plek. 
Deze kinderen geven aan graag (ook) steun te ervaren van 
onderwijsprofessionals, maar vinden het daarbij belangrijk 
om ‘normaal’ behandeld te worden en zelf de regie te 
hebben over wanneer en met wie zij op school praten over 
hun thuissituatie. 

Twee proefregio’s 
De gesprekken met gemeenten en organisaties hebben 
geresulteerd in de totstandkoming van twee proefregio’s 
waarin een ’Handle With Care-werkwijze‘ is ontwikkeld: 
als politie intervenieert vanwege een incident met geweld 
thuis, ontvangt de school van de betreffende kinderen 
voorafgaand aan de volgende schooldag het signaal 
’Handle With Care‘. Op basis van dit codewoord kunnen 
leerkrachten, zonder nadere informatie te ontvangen, 
snelle steun bieden. Deze snelle steun ziet er hetzelfde 
uit als na een andere ingrijpende gebeurtenis thuis (zoals 
een overlijden, ongeval of ernstige ziekte). Met deze 
Handle With Care-werkwijze kan snel steun worden 
geboden door voor kinderen bekende en vertrouwde 
(school)professionals. Naast deze Handle With Care-
werkwijze (verder HWC genoemd) blijft gespecialiseerde 
hulpverlening nodig om gezinsgeweld blijvend te stoppen, 
maar ook om bijvoorbeeld posttraumatische stressklachten 
van kinderen te behandelen of steun van ouders en het 
sociale netwerk te stimuleren. 

Tussenevaluatie van een samenwerking
De HWC-werkwijze is in 2018 ontwikkeld, beschreven, 
juridisch getoetst en op kleine schaal uitgetest bij zeven 
schoollocaties in Heerlen en Wageningen, de twee 
pilotregio’s. 

In deze tussenevaluatie wordt aan de hand van (inter)
nationale literatuur het gedachtengoed van de HWC-
pilots verder onderbouwd. Ook wordt verslag gedaan van 
de totstandkoming van een HWC-samenwerking in de 
twee pilotregio’s en de hierbij gesignaleerde knelpunten. 
Tot slot worden bevindingen gedeeld uit interviews met de 
betrokken agenten en leerkrachten bij de eerste negen tot 
stand gekomen Handle With Care-signalen. 

Dit alles betreft nadrukkelijk een tussenevaluatie met 
voorlopige bevindingen, gebaseerd op nog kleine aantallen 
deelnemende scholen en HWC-signalen. Het is belangrijk 
dat we ons realiseren dat dit een tussenevaluatie betreft 
van een werkwijze en niet van een hulpmethodiek: 
leerkrachten zullen niet volgens een nieuwe methode steun 
gaan verlenen; leerkrachten bieden snelle steun zoals zij 
als onderdeel van hun werk altijd al doen wanneer kinderen 
een ingrijpende (gewelds)ervaring hebben meegemaakt. 
Alleen, op dit moment weten leerkrachten vaak niet of 
pas maanden later, dat hun leerling mogelijk steun behoeft 
omdat deze leerling huiselijk geweld meemaakt(e). Met 
een HWC-signaal verwachten we dat leerkrachten sneller 
na zo’n ingrijpende geweldservaring thuis weten dat hun 
leerling mogelijk steun behoeft. We verwachten dat dit leidt 
tot meer ondersteunende interacties voor het kind. 

inleiding
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Belangrijke vragen in deze tussenevaluatie zijn: 

 · Wat is bekend over steun aan kinderen die slachtoffer zijn 
van huiselijk geweld. Welke steun bieden volwassenen om 
hen heen als ouders, familieleden en professionals? Op 
welke momenten? Hoe ervaren kinderen deze steun?

 · Zijn leerkrachten bereid en in staat om na gesignaleerd 
gezinsgeweld snelle steun te bieden die voldoet aan 
de volgende vereisten (1) op maat  (2) normaliserend 
en veerkrachtversterkend (3) met inachtneming 
professionele grenzen (geen therapie)  (4) passend bij 
hetgeen mishandelde kinderen in onderzoek aangeven 
belangrijk te vinden bij steun op school?

 · Is het mogelijk om binnen de huidige ketenaanpak snelle 
steun op school te organiseren voor kinderen, binnen 24 
uur nadat door professionals gesignaleerd is dat kinderen 
betrokken waren bij een rnstig incident van huiselijk 
geweld? Hoe beoordelen betrokken professionals de 
HWC-werkwijze en resultaten? 

 · Leidt een HWC-signaal tot meer ondersteunende 
interacties voor het kind? 

 · Hoe reageren ouders in het algemeen en ouders die 
betrokken zijn bij huiselijk geweld in het bijzonder, op de 
HWC-werkwijze?  

 · Hoe reageren kinderen die betrokken zijn bij 
gesignaleerde incidenten van huiselijk geweld, op de 
HWC-werkwijze?   

Vervolg
In 2019 zullen alle PO- en VO-scholen in Heerlen en 
Wageningen aan de HWC-pilots deelnemen. Daarnaast 
wordt gestreefd naar een uitbreiding van het aantal 
pilotregio’s met ook andere ketenpartners, zoals de (crisis)
opvang. Zo zullen in 2019 naar verwachting meer dan 200 
Handle With Care-signalen tot stand komen. Het is de 
bedoeling een significant deel van deze signalen nader te 
analyseren zodat begin 2020 een definitief evaluatierapport 
geschreven kan worden. 

inleiding
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Casuïstiek  UIT DE TWEE PILOTREGIO’S

‘Ik had hoofdpijn en heb slecht 
geslapen,’ zegt Floor tegen de juf

De politie krijgt een telefoontje van Floor (11) zelf. 
Haar gescheiden ouders maken enorme ruzie, 
ze schreeuwen en gooien spullen naar elkaar, het 
gaat er hevig aan toe. Als de agenten arriveren, 
rijdt Floors vader net weg. Floor en haar moeder 
staan ontdaan in de gang en willen elkaar nauwelijks 
loslaten. Als de politieagent vertelt dat haar school 
zal worden ingelicht over het voorval, vinden ze dat 
allebei best. Floors moeder kan zich vaag herinneren 
daar iets over te hebben gehoord. 

De volgende dag verschijnt Floor niet op school: 
moeder heeft haar ziek gemeld omdat ze naar de 
dokter moet. De leerkracht besluit een dag af te 
wachten voordat ze contact opneemt. De dag erna 
is Floor weer op school. ‘Ik had hoofdpijn en heb 
daardoor slecht geslapen,’ zegt Floor tegen haar 
leerkracht. Ze is stil en mag op een rustig plekje wat 
werkjes doen. Haar leerkracht vraagt een andere 
leerling, die goed met Floor kan opschieten, om 
haar bij te praten over de les van gisteren. Hij ziet ze 
gezellig kletsen.

‘s Middags belt Floors moeder naar de leerkracht 
en vertelt haar eigen verhaal. Ze vraagt hoe het met 
Floor ging op school. Ook de politie belt later op de 
dag nog naar school, zij doen onderzoek naar het 
incident en willen hiervoor  weten of Floor op school 
is vandaag.

‘Het is goed als de juf weet wat Jaimy 
heeft meegemaakt,’ zegt zijn moeder 

Op het moment dat de politie aanbelt bij Jaimy (10) 
en zijn moeder, treffen de agenten hen overstuur 
en bang aan. Jaimy’s vader, van wie de moeder is 
gescheiden, is aan de deur geweest en er ontstond 
een vreselijke ruzie. De vader is intussen vertrokken 
naar zijn eigen huis.

Terwijl de ene agent Jaimy probeert te kalmeren, 
vertelt de andere agent aan de moeder dat Jaimy’s 
school meedoet aan het Handle With Care-project. 
De moeder vertelt dat ze daarover in de nieuwsbrief 
van school heeft gelezen. ‘Het is wel goed als de juf 
weet wat Jaimy heeft meegemaakt,’ zegt ze. 

De volgende dag is Jaimy te laat op school. Hij 
vertelt aan de juf dat hij niet goed heeft geslapen. 
Als zijn juf meelevend vraagt hoe het gaat, zegt 
Jaimy dat hij er niet over wil praten. Zijn juf houdt 
een oog je in het zeil, maar Jaimy gedraagt zich 
als altijd. Ze laat hem zijn gang gaan en vraagt niet 
verder.

Wat Handle With Care werkelijk voor kinderen betekent, illustreren ervaringen uit de praktijk. Onderstaande verhalen zijn 
samengesteld uit daadwerkelijke gebeurtenissen in de pilotregio’s.  Omwille van de privacy van de betrokken kinderen en 
ouders zijn de namen gefingeerd. 
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‘Andere docenten hoeven het niet te 
weten,’ zeggen Sjoerd en Peter

Regelmatig krijgt de politie meldingen van huiselijk 
geweld over dit gezin, dat bestaat uit vader, moeder 
en vier kinderen: Peter (14) Sjoerd (15) en de 
tweeling Luuk en Katrine (6) . Ook deze avond gaat 
de politie naar het gezin. Onder invloed van alcohol 
hebben de ouders een ernstig conflict met elkaar. 
Alle kinderen zijn wakker en overstuur. De agenten 
kalmeren eerst beide ouders. Daarna leggen de 
agenten aan de oudsten, Peter en Sjoerd, uit dat ze 
hun school op de hoogte gaan stellen dat de politie 
vanwege geweld bij hen thuis is geweest, zoals ze dat 
vorige keer ook hebben gedaan. De school van Peter 
en Sjoerd doet namelijk mee aan het Handle With 
Care-project. De jongens vinden dat oké: ze weten 
van de afspraak de politie en school. Wel willen ze 
zeker weten dat alleen de zorgcoördinator dit hoort 
en niet alle docenten. Sjoerd: ‘We hebben al genoeg 
aan ons hoofd.’ 

De agenten vragen de ouders om zelf contact 
op te nemen met de school van Luuk en Katrine, 
om te vertellen dat de kinderen na deze heftige 

gebeurtenis misschien wat extra steun kunnen 
gebruiken. Hun school doet namelijk niet mee aan 
het HWC-project. De moeder zegt: ‘We denken 
erover na en dan zien we wel.’ De agenten zijn er 
niet gerust op dat de leerkracht van Luuk en Katrine 
de dag erna werkelijk op de hoogte wordt gesteld, 
maar kunnen op dit moment niet meer doen.

De zorgcoördinator van Peter en Sjoerd is ongerust: 
dit is de tweede keer in twee maanden dat een 
HWC-signaal over de jongens wordt doorgegeven. 
Hij heeft nog niets van hulpverleners of Veilig Thuis 
gehoord. Hij besluit met de jongens te praten en 
vraagt de volgende dag of ze veilig zijn en hoe het 
verder met hen gaat. Hij zegt ook dat de jongens 
altijd bij hem kunnen aankloppen als ze toch iets 
willen bespreken, bijvoorbeeld als ze een toets willen 
overmaken omdat ze zich niet hebben kunnen 
concentreren. De jongens zeggen het goed te 
vinden dat de zorgcoördinator van thuis weet, maar 
Sjoerd wil niet dat zijn mentor wordt geïnformeerd. 
De zorgcoördinator belooft dit, alhoewel hij het in 
dit geval liever wel had besproken met de mentor 
van beide jongens.   
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STEUN VOOR KINDEREN DIE 
HUISELIJK GEWELD MEEMAKEN 

In dit hoofdstuk wordt op basis van vakliteratuur en 
onderzoek, de HWC-werkwijze nader onderbouwd. De 
vragen die we willen beantwoorden zijn:
 · Welke steun ontvangen kinderen die slachtoffer zijn van 

huiselijk geweld? 
 · Welke steun bieden volwassenen om hen heen: ouders, 

familieleden en professionals? En op welke momenten? 
 · Hoe ervaren kinderen deze steun en waaraan hebben zij 

behoefte? 

De gezinnen in HWC-pilotprojecten
In de Handle With Care-pilots richten we ons op kinderen 
van gezinnen waar recent een ingrijpend geweldsincident is 
gesignaleerd. Bijvoorbeeld wanneer de politie thuis ingrijpt 
nadat buren, omstanders of kinderen de politie hebben 
gebeld. De politie doet dan een Veilig Thuis melding. Dit is 
een specifieke groep (ernstige) geweldsslachtoffers binnen 
de veel grotere groep kinderen die slachtoffer is van huiselijk 
geweld2. In recente onderzoeken waarin kinderen zelf zijn 
bevraagd3, komt het volgende beeld van de met de HWC-
werkwijze beoogde gezinnen naar voren:

 · Voorafgaand aan een melding bij Veilig Thuis hebben 
gemiddeld al 71 geweldsincidenten in het gezin 
plaatsgevonden. Het geweld speelt in bijna alle gezinnen 
al ruim een jaar. De helft van de kinderen is niet alleen 
getuige van geweld tussen hun ouders, maar wordt ook 
zelf mishandeld of verwaarloosd. In meer dan de helft van 
de gezinnen continueren de ernstige geweldsvormen, 
ondanks het opstarten van hulpverlening. Veel van 
de in HWC-pilots betrokken kinderen zullen na een 
geweldsincident dat leidde tot een VT-melding, nieuwe 
geweldsincidenten meemaken van partnergeweld en/of 
kindermishandeling. 

2 https://www.augeo.nl/-/media/Files/HWC-Effecten-van-geweld.ashx?la=nl-NL

3 https://www.augeo.nl/-/media/Files/Factsheet-Werkt-de-aanpak-van-kindermishandeling-en-partnergeweld.ashx en 
https://www.huiselijkgeweld.nl/doc/nieuws/Proefschrift-giving-maltreated-children-a-voice.pdf

4 https://www.huiselijkgeweld.nl/doc/nieuws/Proefschrift-giving-maltreated-children-a-voice.pdf

 · Zo’n 40% van de kinderen ondervindt ten tijde van de 
VT-melding traumatische stressklachten; zij voldoen 
aan diagnostische criteria voor een depressie of PTSS. 
Anderhalf jaar later zijn deze traumatische stressklachten 
weinig veranderd.

 · Naast acute stress gerelateerd aan ingrijpende 
geweldsincidenten, ondervinden veel kinderen chronische 
stress in relatie tot langdurige gezinsproblemen. Bij 
meer dan 40% van de vaders en 30% van de moeders 
is sprake van problematisch alcoholgebruik. Ruim de 
helft leeft in armoede. 15% van de ouders lijdt aan 
posttraumatische stressklachten. Anderhalf jaar na de 
start van hulpverlening zijn deze gezinsproblemen weinig 
veranderd.

 · Kort na een melding bij Veilig Thuis zeggen kinderen 
zich significant ongelukkiger te voelen dan hun 
leeftijdsgenoten4. Vooral jongere kinderen, kinderen 
met veel stress en kinderen met een lage zelfwaardering 
noemen een lagere kwaliteit van leven. Hun gevoelens 
verbeterden volgens de kinderen iets (echter nog steeds 
onder gemiddeld) in de maand na een Veilig Thuis-
melding, om vervolgens te verslechteren tot onder het 
niveau dat zij ten tijde van de melding rapporteerden. 
Mogelijk hopen kinderen op verbeteringen na een Veilig 
Thuis-melding en ervaren zij teleurstelling wanneer 
verbeteringen in hun gezinssituatie uitblijven of maar 
kort standhouden, aldus onderzoeker  F. Snoeren in 
het rapport ‘Giving maltreated children a voice’. In een 
rapport van Verweij Jonker, gebaseerd op interviews met 
84 jongeren huiselijk geweld meemaakten, staat hierover 
het volgende: ’De ervaringen van de jongeren met de 
bestaande hulpverlening zijn niet onverdeeld positief. 
Ze staan ook niet te springen om hulp van professionals. 
Vooral in de politie is een aantal jongeren teleurgesteld. 
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Dit omdat deze feitelijk niet zoveel kan doen, maar 
hoogstens zorgt voor een tijdelijke pauze in het geweld en 
een moment van rust.’ 5

Steun als beschermende factor
De acute en chronische stress die kinderen met ervaringen 
van huiselijk geweld ervaren, verhogen sterk hun risico’s op 
geestelijke en lichamelijk gezondheidsklachten. Wanneer 
een kind verhoogde risico’s heeft op schade, betekent dat 
niet dat die schade per definitie optreedt. 

5 https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/8865_14_Partnergeweld-en-opvoeding.pdf, pag 23.

6 https://www.researchgate.net/publication/282531780_The_Resilience_Portfolio_Model_Understanding_Healthy_Adaptation_in_
Victims_of_Violence

Er is wereldwijd veel onderzoek gedaan naar concepten 
als veerkracht, coping en posttraumatische groei. In het 
Resilience Portfolio Model6 (Grych, Hamby & Banyard, 
2015) wordt de beschikbare vakliteratuur als volgt 
samengevat:
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Supportive relationships
Environmental factors

Assets
Regulatory strengths

Interpersonal strengths
Meaning-making strengths

Exposure to Violence

Appraisals and coping 
behavior

Psychological Health
Well-Being, Affect, 

Competencies, Symptoms

Time

Resilience Portfolio model 
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Voor een kind dat gezinsgeweld meemaakt, blijkt een 
vertrouwensrelatie met een betrouwbare volwassene een 
beschermende factor bij uitstek7, deze volwassene is bij 
voorkeur iemand die geen geweld meemaakt of daarvan 
getuige is8. 

Er zijn verschillende vormen van sociale steun en 
ondersteunende interacties: 

1. Emotionele ondersteuning; bijvoorbeeld genegenheid 
tonen, een luisterend oor bieden, opvrolijken, een 
duwtje in de goede richting geven, aansporen tot 
volhouden, geruststellen of goede raad geven.

2. Waardering; complimenten geven of sterke punten naar 
voren halen.

3. Instrumentele ondersteuning; informatie geven of 
praktische hulp bieden. 

4. Gezelschap; uitnodigen ergens aan mee te doen, 
aanspreken voor een praatje. 

5. Informatieve ondersteuning; opbouwende feedback 
geven, informatie over gedrag geven. 

De hoeveelheid steun die een kind krijgt, is te bezien als 
een optelsom van het aantal ondersteunende interacties 
dat plaatsvindt. Alle mogelijke aanbieders van sociale steun 
vormen samen het sociaal netwerk. Dit zijn bijvoorbeeld 
ouders, broers en zussen, overige familie, buren, vrienden, 
leerkrachten of kinderopvangwerkers, sporttrainers, etc.

7 Dijksta, S (2001) Kinderen (v/m) die getuige zijn van geweld tussen hun ouders. Een basisverkenning van korte en lange termijn 
effecten, Draijer, N. (1998) Seksueel misbruik van meisjes door verwanten, een landelijk onderzoek naar de omvang, de aard, de 
gezinsachtergronden, de emotionele betekenis en de psychische en psychosomatische gevolgen,  Ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid, Den Haag

8 Osofsky, J (1999) The Impact of Violence on Children. The Future of Children Vol. 9, No. 3, Domestic Violence and Children (Winter, 
1999), pp. 33-49

9 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213417301722  en https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0145213418302047?via%3Dihub

In de Handle With Care-pilots worden binnen 24 uur na 
een gesignaleerd geweldsincident ondersteunde interacties 
gestimuleerd tussen het betrokken kind en een leerkracht 
in het sociale netwerk van het kind. Leerkrachten krijgen 
een signaal dat hun leerling mogelijk snel steun nodig 
heeft. Op grond van de vakliteratuur9 verwachten we 
dat ondersteunende interacties tussen kind en docent, 
de natuurlijke veerkracht van het kind op een natuurlijke 
manier zal versterkten. Mogelijk verstevigt of initieert 
deze snelle steun ook een meer langdurige ‘supportive 
relationship‘ tussen leerling en leerkracht. 
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Steun van ouders 
Idealiter bieden ouders zelf snelle steun aan hun kinderen 
na een ingrijpend geweldsincident thuis en nemen zij ook 
contact op met de leerkracht of mentor van hun kind. Na 
interviews met 84 jongeren en ruim 100 ouders beschrijven 
onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut dat veel 
ouders het moeilijk vinden om met hun kinderen te praten 
over het geweld dat heeft plaatsgevonden10. Zij worden in 
beslag genomen door een opeenstapeling van problemen. 
Ouders denken ook meestal dat hun kinderen weinig of 
niets merken van het geweld, terwijl hun kinderen aangeven 
dit wel degelijk op te merken. Ten tijde van het gezinsgeweld 
onderschatten ouders vaak de impact die het geweld op hun 
kinderen heeft; dit besef groeit nadat het geweld is gestopt. 

Dit beeld komt ook naar voren uit de interviews met 
jongeren. De onderzoekers van Verweij Jonker beschrijven 
dit als volgt:

“Het geweld tussen ouders roept bij de jongeren heftige 
emoties op. Ze ervaren het als verwarrend en pijnlijk als ouders 
zowel een bron van veiligheid zijn als van angst, verdriet, 
boosheid en machteloosheid. Ongeveer een kwart spreekt 
van loyaliteitsconflicten. Veel jongeren geven aan dat ze zich 
thuis niet meer op hun gemak voelen. Ze nemen dan ook geen 
vrienden of vriendinnen mee naar huis. Ruim de helft van de 
jongeren heeft een slechte relatie met hun vader. Veel jongeren 
zien hem als onbetrouwbaar en hebben geen respect meer 
voor hem….Naast de vaders blijken ook moeders er dikwijls niet 
met de kinderen over te praten. Daar komt pas meer ruimte 
voor als het geweld eenmaal is beëindigd. De meeste jongeren 
menen dat de relatie met hun moeder op dit moment goed is 
en zeker is verbeterd sinds de tijd dat het relationele geweld 
nog speelde. Een deel van de jongeren ervaart wel spanningen 
in de relatie. Daarin speelt een rol dat de moeders zelf fysiek 
gewelddadig zijn tegenover de kinderen. Maar ook als de 
moeder niet opgekomen is voor de jongere terwijl deze door 
vader werd mishandeld, of als zij een onveilige situatie te lang 
liet voortduren, rekent de jongere dit de moeder zwaar aan.”

10 https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/8865_14_Partnergeweld-en-opvoeding.pdf, pag 11 en 12

11 https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/8865_14_Partnergeweld-en-opvoeding.pdf

12 https://www.augeo.nl/-/media/Files/Factsheet-Werkt-de-aanpak-van-kindermishandeling-en-partnergeweld.ashx

De onderzoekers bevelen aan om voor de inschatting van de 
impact van gezinsgeweld op kinderen niet alleen hun ouders 
te bevragen.11 Deze bevindingen worden deels bevestigd in 
het recente onderzoek onder 1200 bij Veilig Thuis gemelde 
gezinnen. Wanneer kinderen worden geïnterviewd, geven 
zij significant vaker dan hun ouders aan dat er in het gezin 
ook sprake is van fysieke mishandeling of verwaarlozing 
van het kind. Ouders zien dit vaker als disciplinering (‘een 
pedagogische tik‘). 12 

Bovenstaande onderzoeken maken inzichtelijk dat het 
voor veel ouders nog niet mogelijk is om binnen 24 uur na 
een ingrijpend geweldsincident thuis zelf steun aan hun 
kinderen te bieden of snelle steun in hun (school)omgeving 
te stimuleren. Bewustwording van de invloed van (partner)
geweld op zowel het eigen ouderschap als de (gezondheid 
van de) kinderen is een belangrijk onderdeel van 
gezinshulpverlening na huiselijk geweld. Dit is echter een 
proces: ouders geven aan de impact van partnergeweld en 
kindermishandeling meer te kunnen gaan beseffen als het 
geweld eenmaal is gestopt, alhoewel hen dit ook dan nog 
niet altijd gemakkelijk afgaat. Zodoende wordt in de Handle 
With Care-pilots gezocht naar een werkwijze waarmee voor 
de betrokken kinderen snelle steun tot stand komt, juist als 
het gezinsgeweld nog niet blijvend is gestopt. Deze snelle 
steun laat onverlet dat er mogelijk professionele aandacht 
nodig is om te realiseren dat ouders en familieleden zelf een 
steunende rol weer of meer op zich nemen. Na interventie 
van politie zal deze hulpverlening via een Veilig Thuis 
melding voor het eerst of opnieuw opstarten. 

1.1 VORMEN VAN STEUN
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Steun van familieleden
Uit de interviews met 84 jongeren door het Verwey-Jonker 
Instituut komt naar voren dat zij tijdens de periode van 
geweld weinig mensen om zich heen hadden die hen konden 
ondersteunen.13 Het ontbrak in het gezin en de wijdere 
omgeving vaak aan openheid over de geweldservaringen. 
De meeste jongeren noemen wel een vriend(in), broer of 
zus, een tante of oma aan wie zij hun verhaal kwijt konden. 
Jongeren zijn echter ook bang dat hun vertrouwen wordt 
beschaamd en dat zij uiteindelijk op de situatie aangekeken 
worden. Uit onderzoek is bekend dat een dergelijke 
reactie vaker voorkomt bij kinderen die een traumatische 
gebeurtenis hebben meegemaakt. Het geheimhouden van 
de situatie thuis leidt uiteindelijk volgens de jongeren zelf 
vooral tot eenzaamheid en isolement. 

Ook veel moeders zeggen tijdens de geweldsperiode minder 
op (schoon)familie te kunnen terugvallen. Uit schaamte 
durven zij niet te vertellen over het geweld. Daarnaast 
meldt een aantal niet-westerse moeders dat de familie 
druk uitoefende om bij hun man te blijven en het huwelijk 
te laten slagen. Na het beëindigen van de relatie hebben 
moeders en kinderen vaak wel veel steun aan familieleden. 

Uit dit alles blijkt dat steun van familieleden of vrienden ten 
tijde van gezinsgeweld geen vanzelfsprekendheid is. Deze 
familiesteun kan voor zowel kinderen als voor hun ouders 
omgeven zijn met complexe dilemma’s, taboes en emoties. 
Geweld blijkt vaak van generatie op generatie aanwezig in 
een familie, wat onderlinge steun kan troebleren. Bovendien 
lijkt sociale steun van familieleden meer beschikbaar te zijn 
en/of meer benut te worden, wanneer gezinsgeweld geen 
taboe meer is en wanneer een gewelddadige partnerrelatie 
is verbroken. 

Wanneer hulpverlening eenmaal op gang is gekomen, 
kunnen verschillende hulpmethodieken worden ingezet 
om sociale steun vanuit het netwerk zorgvuldig in kaart 
te brengen en te bevorderen; dit is een proces. In Handle 
With Care-projecten willen we echter snelle(re) steun 
organiseren kort na een ingrijpende geweldsincident, 
vergelijkbaar met vormen van vrijwillige slachtofferhulp 

13 https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/8865_14_Partnergeweld-en-opvoeding.pdf, pagina 21-23

na ongevallen en inbraken die met een bepaalde 
gestandaardiseerde mate van kwaliteit beschikbaar is.

Steun van hulpverleners 
Ook professionals kunnen een bron van steun vormen 
voor kinderen die thuis geweld meemaken, alhoewel 
professionals vaak ’voorbijgangers‘ zijn en relatief 
onbekenden blijven. De steun van professionals komt 
vaak langzaam op gang. Met de huidige werkwijze duurt 
het enkele dagen tot weken voordat een professional met 
een kind spreekt over gezinsgeweld dat door de politie of 
crisisdiensten is gesignaleerd. In de HWC-pilots noemen 
ketenpartners hiervoor de volgende redenen: 

 · Wanneer de politie ter plaatse komt bij huiselijk geweld 
vraagt zij naar de aanwezigheid van kinderen en wil deze 
als dat mogelijk is zien. Met de kinderen wordt dan 
niet over de geweldssituatie gesproken, wel wordt ’de 
gemoedstoestand gepeild’”. De politie doet een Veilig 
Thuis-melding; dit neemt maximaal drie werkdagen in 
beslag. 

 · Bij politie-inzet bij huiselijk geweld wordt niet aan de 
betrokkenen gevraagd of inzet van Slachtofferhulp 
Nederland (voor de kinderen) gewenst is: landelijk is met 
elkaar afgesproken dat dit het ’terrein‘ is van Veilig Thuis.

 · Wanneer een tijdelijk huisverbod wordt ingezet, volgt 
een screening die tot acht uur in beslag kan nemen. 
Vervolgens komt een crisisinterventieteam, meestal de 
daaropvolgende dag, op huisbezoek en spreekt in de 
daaropvolgende dagen ook met de kinderen.

 · Na een melding voert VT een triage uit die tot vijf 
werkdagen kan duren. Diverse regio’s kampen met 
wachtlijsten. In dit triageproces is het organiseren of 
inventariseren van sociale steun geen kerntaak en wordt 
meestal niet met de kinderen gesproken.

 · Wanneer VT de (nieuwe) dienst ’intensieve bemoeienis‘ 
uitvoert, spreekt VT binnen twaalf weken met de 
betrokken kinderen: deze bemoeienis wordt in minder 
dan 50% van de VT-meldingen ingezet. Aandacht voor 
(het bevorderen van) sociale steun, o.a. op school, is een 
mogelijk onderdeel van dit gesprek.
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 · Meer dan de helft van de VT-meldingen worden na triage 
overgedragen aan het lokale veld; hier spelen soms ook 
wachtlijsten. Diverse betrokkenen geven aan dat het 
na een doorverwijzing van VT tot drie weken kan duren 
voordat een medewerker van een lokaal team contact 
heeft met (meestal) de ouders. Gespreksvoering met de 
betrokken kinderen en het bevorderen van sociale steun 
(ook) op school zijn geen gestandaardiseerd of verplicht 
onderdeel in de werkwijze van wijkteams bij huiselijk 
geweld.

 · Een klein deel van de VT-meldingen wordt ’opgeschaald‘. 
Gemiddeld duurt het acht maanden voordat een 
gezinsvoogd voor het eerst contact heeft met het gezin14 

Deze opsomming maakt inzichtelijk dat in de huidige 
ketenaanpak de benodigde werkzaamheden en onderlinge 
verantwoordelijkheden om snel steun voor kinderen te 
organiseren, nog niet zijn beschreven of belegd. Hierdoor 
komt in de praktijk snelle steun voor deze kinderen vaak 
niet, (te) laat of sterk afhankelijk van individuele keuzen 
en kwaliteiten van professionals en hun organisaties tot 
stand. Tegelijkertijd noemen veel betrokkenen dat het 
snel organiseren van steun aansluit bij publiekrechtelijke 
taken die partijen ervaren te hebben in de ketenaanpak van 
huiselijk geweld. Daarbij is wel verwarring over het moment 
waarop professionele aandacht zou moeten zijn voor snelle 
steun. Volgens de visie van Vogtlander en Van Arum15, welke 
omarmd is door politie, OM en Veilig Thuis, wordt na het 
signaleren van gezinsgeweld eerst gewerkt aan veiligheid 
en vervolgens aan herstel. Sommige professionals denken 
onterecht dat dit betekent dat het organiseren van snelle 
steun iets is voor de latere herstelfase, terwijl Vogtlander en 
Van Arum snelle steun bezien als een essentieel onderdeel 
bij het werken aan veiligheid.

In de Handle With Care-pilots willen we met bestaande 
ketenpartners zorgen dat steun voor kinderen sneller 
tot stand komt: dit is aanvullend op hetgeen volgens 

14 https://www.vanmontfoort.nl/wp-content/uploads/2018/03/onderzoeksrapport-jeugdbeschermingsketen.pdf

15 https://vng.nl/files/vng/201605_visiedocument_gefaseerde_ketensamenwerkingvogtlander_van_arum_0.pdf

16 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0145213417301722 en 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0145213418302047?via%3Dihub

bovengenoemde routes aan melding, triage, assessment 
en hulpverlening en bevordering van sociale steun uit het 
netwerk, nodig is en blijft.  

Steun van leerkrachten 
School is een belangrijke plek voor kinderen die thuis geweld 
meemaken. Het is zowel een plek waar zij zich even vrij 
van zorgen kunnen voelen, als een plek waar ze problemen 
kunnen ervaren die zij zelf niet altijd in verband brengen met 
(stressreacties ten gevolge van) hun gezinssituatie. 

In onderzoek is veel aandacht geweest voor de veelvuldig 
waargenomen verminderde leerprestaties en schooluitval 
bij kinderen die thuis geweld meemaken. Recent is meer 
aandacht voor de veerkracht versterkende rol van sociale 
relaties van mishandelde kinderen met hun leerkrachten en 
medeleerlingen.16 Leerkrachten hebben voor het bieden van 
steun een bijzondere positie. Zij zijn professionals, maar in 
tegenstelling tot hulpverleners hebben zij dagelijks contact 
met kinderen binnen een niet probleem-georiënteerde 
context. Bovendien brengen kinderen relatief veel 
(contact)tijd door met hun leerkrachten. Als kinderen 
die thuis gevoelens van stress en onveiligheid ervaren, 
zich bijna vijf uur per dag (extra) veilig voelen op school, 
versterkt dit hun veerkracht en beschermt dit hen tegen 
ontwikkelingsschade. Leerkrachten zijn vaak de eerste 
professional in hun eigen netwerk met wie kinderen na een 
geweldsincident thuis contact hebben. 

In opdracht van Augeo Foundation heeft PI Research 
onder 190 basisschoolleerkrachten onderzoek gedaan naar 
de kennis, houding en vaardigheden van leerkrachten ten 
aanzien van het steun bieden aan kinderen na ingrijpende 
ervaringen. Vervolgens is onderzocht of dit veranderde 
na het volgen van een online cursus over Traumasensitief 
lesgeven.  Tot slot zijn leerlingen van deze leerkrachten 
bevraagd of zij steun van hun leerkracht ervaren. 
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Samengevat wordt uit deze twee onderzoeken 
geconcludeerd dat: 

 · Leerkrachten willen graag steun bieden aan leerlingen die 
ingrijpende gebeurtenissen meemaken

 · Leerkrachten zien het bieden van steun als onderdeel van 
hun taken en verwachten een positief effect 

 · Goede ondersteuning van schooldirectie en collega’s is 
belangrijk voor leerkrachten om steun te willen en kunnen 
geven.

 · Een online cursus Traumasensitief lesgeven geeft hen 
nog meer handelingsgerichte kennis op zowel de korte 
als middellange termijn. Leerkrachten voelen zich na de 
cursus nog beter in staat om als steunfiguur op te treden. 

Het onderzoek onder leerlingen toont aan dat er binnen 
een periode van ongeveer drie maanden nadat de leerkracht 
de online cursus Traumasensitief lesgeven heeft gevolgd, 
kleine positieve veranderingen zijn waar te nemen. 
Leerkrachten noemen dat de leerling-leerkrachtrelatie 
met leerlingen die wat ingrijpends hebben meegemaakt, 
iets beter is geworden. Leerlingen beschrijven een kleine 
afname van fysieke stress en lichte verbetering van hun 
emotioneel en sociaal functioneren. Tot slot laat het 
onderzoek zien dat een aantal leerlingen weinig steun van 
hun leerkrachten ervaren, ook als deze een cursus hebben 
gevolgd17. Hierbij kan meespelen dat de leerkrachten in dit 
onderzoek wel een cursus volgden, maar nog niet betrokken 
waren bij een HWC-werkwijze; deze leerkrachten 
waren zodoende niet altijd op de hoogte van stressvolle 
geweldsincidenten thuis. 

Op basis van deze bevindingen is aan alle aan de HWC-
pilots deelnemende scholen een gratis online cursus 
Traumasensitief lesgeven aangeboden. Ook zijn materialen 
ontwikkeld waarmee directies hun leerkrachten kunnen 
ondersteunen bij deelname aan de HWC-pilots. 

17 https://www.augeo.nl/-/media/Files/HWC-rapportage-bijlage-1-Piartikelen-met-korte-inleiding.ashx?la=nl-NL

18 Schellingerhout, R., & Ramakers, C. (2016). Scholierenonderzoek Kindermishandeling 2016. 
Retrieved from https://www.wodc.nl/binaries/2668B_Volledige_Tekst_tcm28-257873.pdf

19 Allnock, D. S. (2015). Child maltreatment: How can friends contribute to safety? Safer Communities, 14(1), 27–36. 
https://doi.org/10.1108/SC-02-2015-0005

Jernbro, C., Otterman, G., Lucas, S., Tindberg, Y., & Janson, S. (2017). Disclosure of Child Physical Abuse and Perceived Adult Support 
among Swedish Adolescents. Child Abuse Review, 26(6), 451– 464. https://doi.org/10.1002/car.2443

Steun van vrienden
In het recent gepubliceerde Scholierenonderzoek 
Kindermishandeling18 zegt het merendeel (59%) van 
de scholieren die ooit slachtoffer zijn geweest van 
kindermishandeling nooit hulp te hebben gezocht. Van de 
scholieren die wel hulp hebben gezocht (41%), deed bijna 
de helft dat bij vrienden, buren of bekenden. 

Vrienden kunnen zorgen voor praktische, morele of 
emotionele ondersteuning – mits zij de benodigde 
handvatten en kennis hebben over hoe zij kunnen 
reageren en waar hulp kan worden gevonden19.  Uit 
het scholierenonderzoek blijkt dat veel jongeren 
met geweldservaringen hierover niet praten met 
leeftijdsgenoten. Zij schamen zich of zijn bang dat hun 
vertrouwen wordt beschaamd.

Voor de doelstelling van HWC, snelle steun na een 
ernstig geweldsincident thuis, gaan we niet dieper in 
op de belangrijke rol van vrienden. We zoeken naar 
snelle steun vergelijkbaar met de slachtofferhulp die 
op vrijwillige basis wordt geboden aan slachtoffers van 
andere geweldsmisdrijven, met een verzekerde mate 
van beschikbaarheid, bereikbaarheid en kwaliteit. In de 
online cursus Traumasensitief lesgeven die leerkrachten 
wordt aangeboden bij deelname aan de HWC-pilots, is 
wel nadrukkelijk aandacht voor de rol van vrienden. Ook 
het stimuleren van (positieve) contactmomenten met 
medeleerlingen is een vorm van steun die leerkrachten 
kunnen bieden. 
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Ervaringsdeskundige kinderen over steun op 
school 
In de Handle With Care-pilots wordt gezocht naar 
manieren om snel steun te organiseren voor kinderen 
die zojuist ernstig huiselijk geweld hebben meegemaakt. 
Gekozen is voor snelle steun van hun leerkrachten. 
Wat zeggen kinderen en jongeren die huiselijk geweld 
meemaken zelf hierover? 

In 2018 hebben de Missing Chapter Foundation 
en ervaringsdeskundige jongeren van de Augeo 
Jongerentaskforce op basis van interviews en 
groepsgesprekken adviezen uitgebracht over het 
praten over gezinsgeweld op school20. Eerder heeft 
het Verwey-Jonker Instituut 84 ervaringsdeskundige 
jongeren geïnterviewd over sociale steun.21 Uit dit alles 
komt het volgende beeld naar voren: 

School is een zeer belangrijke plek voor kinderen die 
thuis geweld meemaken. Het is zowel een plek waar zij 
zich even vrij van zorgen kunnen voelen, als een plek 
waar ze problemen kunnen ervaren met leren, leraren of 
medeleerlingen. 

Kinderen die thuis geweld meemaken hebben behoefte 
om ’gezien‘ te worden door schoolprofessionals. Zij 
willen steun ervaren, maar daarbij niet opvallen en 
vooral in het bijzijn van klasgenoten ‘normaal’ behandeld 
worden. 

Kinderen die thuis geweldsincidenten hebben 
meegemaakt, hadden willen weten dat zij op school 
kunnen praten over gezinsgeweld en met wie. Vaak 
wisten zij dat niet. Tegelijkertijd willen kinderen zelf 
kunnen kiezen óf en wanneer zij met deze persoon over 
hun thuissituatie praten. Vaak balanceren zij tussen 
juist wel en juist níet willen vertellen hoe het thuis gaat: 
kinderen willen enerzijds graag dat de thuissituatie 

20 https://www.augeo.nl/-/media/Files/181119-Praten-over-wat-je-thuis-meemaakt.ashx?la=nl-NL

21 https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/8865_14_Partnergeweld-en-opvoeding.pdf

22 Allnock, D., & Miller, P. (2013). “No one noticed, no one heard: a study of disclosures of childhood abuse.” London. Retrieved 
from https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/2013/no-one- noticed-no-one-heard/

verandert, maar schamen zich tegelijkertijd en zijn 
angstig voor wat er mogelijk kan gebeuren22.  

Kinderen met geweldservaringen thuis vinden het 
fijn als leerkrachten geïnteresseerd blijven vragen 
hoe het met hen gaat, ook al geven ze daar niet altijd 
en niet gelijk een (eerlijk) antwoord op. Kinderen 
benadrukken dat praten over gezinsgeweld een proces 
is en dat zij daarvoor vertrouwen in een volwassene 
moeten opbouwen; juist dit vertrouwen is moeilijk voor 
getraumatiseerde kinderen. Het geheimhouden van 
de situatie thuis leidt uiteindelijk volgens de jongeren 
zelf vooral tot eenzaamheid en isolement. Hoewel 
jongeren dus niet altijd gemakkelijk met anderen praten 
over wat ze hebben meegemaakt en niet altijd even 
positief zijn over ontvangen steun, noemen zij in de 
eerder genoemde interviews die het Verweij Jonker 
Instituut uitvoerde, toch het praten over de situatie 
als belangrijkste advies aan andere jongeren die thuis 
geweld meemaken

Deze analyses zijn verwerkt in de instructies die 
scholen en leerkrachten ontvangen bij deelname aan 
een HWC-pilot. In zowel het basisonderwijs als het 
voortgezet onderwijs zijn interne werkwijzen ontwikkeld 
passend bij hetgeen de vakliteratuur zegt en hetgeen 
ervaringsdeskundigen aangeven. 

Uitgangspunt van de interne werkwijzen is dat 
leerkrachten en docenten reageren op een wijze die 
past bij de stresssignalen of praktische problemen die 
zij waarnemen. Ook geven zij verbaal en non-verbaal 
aan beschikbaar te zijn voor het kind. Zij praten enkel 
over het geweldsincident thuis wanneer het kind hiertoe 
initiatief neemt. 

https://www.augeo.nl/-/media/Files/181119-Praten-over-wat-je-thuis-meemaakt.ashx?la=nl-NL
https://www.verwey-jonker.nl/doc/vitaliteit/8865_14_Partnergeweld-en-opvoeding.pdf
https://learning.nspcc.org.uk/research-resources/2013/no-one- noticed-no-one-heard/
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In de voorgaande paragrafen zijn de HWC-projecten 
voornamelijk onderbouwd vanuit een zorginhoudelijk 
perspectief. Maar ook vanuit een rechten-perspectief is 
meer aandacht voor snelle steun te onderbouwen. Het 
Internationale Kinderrechtenverdrag stelt: 

Artikel 39: Passende zorg voor slachtoffers van geweld
De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen 
ter bevordering van het lichamelijk en geestelijk herstel en 
de herintegratie in de maatschappij van een kind dat het 
slachtoffer is van: welke vorm ook van verwaarlozing, exploitatie 
of misbruik; foltering of welke andere vorm ook van wrede, 
onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing; of 
gewapende conflicten. Dit herstel en deze herintegratie vinden 
plaats in een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid, 
het zelfrespect en de waardigheid van het kind.

Wat passende maatregelen zijn wordt nader ingekleurd 
door onder meer de Europese Richtlijn minimumnormen 
slachtoffers. Dit is een nieuwe (voor lidstaten bindende) 
richtlijn van de Europese Unie die de positie van slachtoffers 
van misdrijven verder verbetert. De wet waarmee de 
EU-richtlijn is omgezet in nationale regelgeving is in 
werking getreden op 1 april 2017. Implementatie wordt 
door het huidige kabinet gestimuleerd. Daarom heeft 
Augeo Foundation de HWC-pilotaanpak laten analyseren 
aan de hand van de Europese richtlijn minimumnormen 
slachtoffers23.

23 https://www.augeo.nl/-/media/Files/HWC-bijlage-3-De-Europese-Slachtofferrichtlijn-en-Handle-With-Care.ashx?la=nl-NL

De richtlijn benadrukt respectvolle behandeling van 
slachtoffers en van kinderen in het bijzonder, vanwege hun 
kwetsbaarheid en het gegeven dat hun veerkracht nog 
volop in ontwikkeling is. Handle With Care sluit met een 
zogenoemde soft approach aan bij deze richtlijnen: inzet 
is dat de reactie van de leerkrachten na een HWC-signaal 
normaal en alledaags is. Door niet probleem-georiënteerd 
te reageren en het kind niet te bevragen, maar door wat 
extra aandacht te geven die past bij wat een kind op dat 
moment nodig lijkt te hebben om de schooldag goed 
door te brengen. Op die manier kan een kind zo alledaags 
mogelijk blijven functioneren. De kwetsbaarheid én 
veerkracht van het kind zijn het uitgangspunt. Er wordt 
maatwerk geleverd: iets wat de Richtlijn voorschrijft.

HWC biedt juist in de eerste periode waarin de 
hulpverlening vaak nog niet optimaal georganiseerd 
is de mogelijkheid om secundair slachtofferschap te 
signaleren en te voorkomen. Dit sluit aan bij de rechten van 
slachtoffers ten aanzien van bescherming tegen secundair 
en herhaald slachtofferschap en het risico van emotionele 
of psychologische schade. HWC heeft trekken van 
herstelgericht werken: de schoolgemeenschap levert een 
bijdrage aan (zelf)herstel van het betrokken kind op basis 
van diens behoeften. 

1.2 SLACHTOFFERRECHTEN
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Bevindingen 
In dit hoofdstuk zijn in de (inter)nationale vakliteratuur 
antwoorden gevonden op de volgende vragen: Welke steun 
ontvangen kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld? 
Welke steun bieden volwassenen om hen heen: ouders, 
familieleden en professionals? Op welke momenten? Hoe 
ervaren kinderen deze steun en waaraan hebben zij behoefte? 

Hieruit zijn de volgende conclusies opgesteld: 

1. Veel kinderen ondervinden in de periode na een Veilig 
Thuis-melding posttraumatische stress alsmede 
vormen van chronische stress. Zij rapporteren een 
significant lagere kwaliteit van leven. Binnen de huidige 
ketenaanpak van huiselijk geweld, nemen deze klachten 
meestal niet of onvoldoende af. 

2. De acute en chronische stress die deze kinderen 
ervaren, verhogen sterk hun risico’s op geestelijke en 
lichamelijk gezondheidsklachten. Sociale steun is een 
belangrijke en beïnvloedbare factor die hun veerkracht 
versterkt, en kan bijdragen aan het voorkomen en 
herstellen van ontwikkelingsschade na gezinsgeweld. 

3. Steun van volwassenen is voor kinderen die thuis geweld 
meemaken geen vanzelfsprekendheid. 

 · Hun ouders onderschatten kort na een door de 
politie gesignaleerd incident van partnergeweld en 
kindermishandeling vaak de impact en omvang van 
gezinsgeweld. Zij staan meer open voor het bieden 
en stimuleren van steun aan hun kinderen, nadat het 
geweld is gestopt.

 · Steun van familieleden is vaak omgeven met 
complexe dilemma’s, taboes en emoties. Vaak 
wordt meer steun van familieleden ervaren als de 
partnerrelatie verbroken is en de geheimhouding van 
gezinsgeweld doorbroken is. 

 · Steun van professionals voor de bij gezinsgeweld 
betrokken kinderen komt regelmatig niet of 
laat tot stand. In de huidige ketenaanpak start 
binnen enkele weken na een Veilig Thuis-melding 
gezinshulpverlening (opnieuw), waarin met 
bijvoorbeeld ouderbegeleiding of netwerkberaden 
steun voor kinderen kan worden gestimuleerd. 

4. In de ketenaanpak zijn de benodigde werkzaamheden 
en onderlinge verantwoordelijkheden om snel (binnen 
24 uur na een ingrijpende geweldsincident thuis) steun 
voor kinderen te organiseren, nog niet beschreven of 
belegd. Hierdoor komt in de praktijk snelle steun voor 
deze kinderen vaak niet, (te) laat of sterk afhankelijk van 
individuele keuzen en kwaliteiten van professionals en 
hun organisaties tot stand. 

5. Kinderen die thuis geweld meemaken willen op school 
graag gezien worden en steun ervaren. Tegelijkertijd 
willen zij vooral niet ’anders‘ behandeld worden en ze 
hebben de wens om niet over thuis te hoeven praten 
wanneer zij daar (nog) niet aan toe zijn. 

6. Het organiseren van snelle steun voor kinderen die 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld sluit aan bij het 
Internationale Kinderrechtenverdrag en de Europese 
Richtlijn minimumnormen slachtoffers.

PI-research heeft in opdracht van Augeo Foundation 
onderzoek gedaan naar de vraag of leerkrachten bereid en 
in staat zijn om snelle steun te bieden aan leerlingen die 
gezinsgeweld meemaken. Het effect van een online cursus 
Traumasensitief lesgeven op zowel de leerkracht als hun 
leerlingen is onderzocht. Hieruit concluderen we: 

7. Leerkrachten voelen zich bereid en in staat om 
kinderen snelle steun te bieden na geweldsincidenten 
thuis. Zij beschikken over de benodigde kennis en 
vaardigheden om snelle steun, op maat, normaliserend 
en veerkrachtversterkend te bieden en daarbij zowel de 
eigen professionele grenzen als de grenzen van kinderen 
te respecteren. Na de online cursus rapporteren 
leerkrachten tot zes maanden na afronding (nog) beter 
toegerust te zijn met praktische, handelingsgerichte 
kennis om steun te bieden. Leerkrachten noemen dat 
de leerling-leerkrachtrelatie met leerlingen die wat 
ingrijpends hebben meegemaakt iets beter is geworden. 
Leerlingen beschrijven een kleine afname van fysieke 
stress en lichte verbetering van hun emotioneel en 
sociaal functioneren. 

hoofdstuk 1
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Casuïstiek  UIT DE TWEE PILOTREGIO’S
Wat Handle With Care werkelijk voor kinderen betekent, illustreren ervaringen uit de praktijk. Onderstaande verhalen zijn 
samengesteld uit daadwerkelijke gebeurtenissen in de pilotregio’s.  Omwille van de privacy van de betrokken kinderen en 
ouders zijn de namen gefingeerd. 

De juf zegt: ‘Als de toets niet 
lukt, mag je hem later een keertje 
overdoen’

Fatima, een meisje van 11, doet in haar pyjama de 
deur open. Op de achtergrond horen de agenten 
haar ouders al ruziën in de woonkamer. De politie is 
door de buren gebeld omdat zij hevig geschreeuw 
hoorden en ‘geluiden alsof er gegooid wordt en 
geslagen met dingen’.  Het is de eerste keer dat 
politie het gezin bezoekt, ze wonen sinds enkele 
maanden op het adres. 

De agenten weten de ouders tot bedaren te 
brengen. Als de rust is weergekeerd, vertellen de 
agenten dat ze het Handle With Care-signaal aan 
school zullen geven. De ouders vinden het eigenlijk 
wel een geruststellende gedachte dat de juf morgen 
een beetje extra op hun dochter let.

Het meisje is bang en vertelt huilerig dat ze haar 
huiswerk nog helemaal niet afheeft. En de volgende 
dag is er die toets waar ze nu niet voor heeft geleerd. 

De politieagent legt het meisje uit dat de juf de 
volgende dag al zal weten dat er politie op bezoek 
was en dus niet nu nog haar huiswerk hoeft te 
maken.

De volgende dag vraagt de juf of Fatima de 
toets wil maken. ‘Om te oefenen,’ zegt juf. ‘Lukt 
het niet goed, dan mag je hem later een keertje 
overdoen. Goed?’ De andere kinderen merken 
er niets van en Fatima maakt de toets later in 
de week nog een keer over. De juf praat verder 
niet met het meisje over wat er is gebeurd, maar 
betrekt haar in de pauze bij spelletjes van andere 
kinderen. 

Naderhand vertelt de juf blij te zijn dat ze kon 
plaatsen waar het stille, nerveuze gedrag van 
Fatima vandaan kwam. Ze kan zich voorstellen 
dat ze anders mogelijk wel druk op haar had 
gezet, omdat het meisje vaak nerveus is voor 
toetsen. Ze is wel geschrokken want wist nog niet 
veel van haar en heeft van de vorige school geen 
bijzonderheden gehoord in de overdracht. 
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‘Nu durf ik naar u toe te komen als er 
weer eens iets is,’ zegt Naomi tegen 
de mentor

De buren van Naomi (15) hebben de politie gebeld 
omdat haar ouders al uren ruziemaken. De agenten 
die bij het gezin langsgaan, kalmeren de ouders 
en een van hen gaat in gesprek over de situatie. 
De andere agent bespreekt met Naomi wat er is 
gebeurd. Zij vertelt dat de ruzie al de hele avond 
duurde en dat zij uiteindelijk naar boven is gegaan 
nadat ze al een paar keer had geroepen ‘Nu moeten 
jullie ophouden!’ Het is de zoveelste ruzie die zij 
meemaakt en ze is moe en verdrietig.  Ze vindt het 
prima dat de politie de mentor gaat vertellen over 
wat er is gebeurd want dat was ze zelf ook al van 
plan, zegt ze.

De mentor krijgt het signaal ‘Handle With Care’ vlak 
voor zij met de lessen begint. Ze neemt zich voor 
Naomi later even op te zoeken. Na de tweede les 
komt Naomi zelf naar haar toe met de vraag of zij al 
heeft gehoord wat er is gebeurd. Ze geeft aan dat 
ze er nu niet over wil praten maar dat ze het wel fijn 
vindt dat de mentor het in elk geval weet. ‘Nu durf 
ik makkelijker naar u toe te komen als er weer eens 
iets is. Want het gebeurt zo vaak.’  Ze spreken samen 
af dat, wanneer Naomi zich zorgen maakt over haar 
schoolresultaten of zomaar wil praten, ze altijd mag 
aankloppen. Ze wil graag zelf het initiatief houden. 
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In 2015 maakte Augeo Foundation kennis met het 
inmiddels in heel Engeland ingevoerde project Operation 
Encompass en de Amerikaanse variant Handle With 
Care24. Hierin wordt de dag na een incident met huiselijk 
geweld en politie-inzet op school snelle steun geboden aan 
betrokken kinderen. Vanaf 2016 heeft Augeo Foundation, 
vaak in samenwerking met ambtenaren van het ministerie 
van Justitie en Veiligheid, met 27 gemeenten gesprekken 
gevoerd over de (on)mogelijkheden om met Nederlandse 
Handle With Care-pilotprojecten snelle sociale steun 
te realiseren. Dit heeft geleid tot twee kleinschalige 
pilotprojecten in Heerlen en Wageningen. 

In dit hoofdstuk worden de vragen beantwoord:

 · Is het mogelijk om binnen de huidige ketenaanpak snelle 
steun op school te organiseren voor kinderen, binnen 24 
uur nadat door professionals gesignaleerd is dat kinderen 
betrokken waren bij een ernstig incident van huiselijk 
geweld? 

 · Hoe beoordelen betrokken professionals de HWC-
werkwijze en resultaten? 

Uitgangspunten
Uitgangspunten in deze Nederlandse Handle With Care-
pilotprojecten zijn:

 · Op lokaal niveau worden tussen ketenpartners in de 
aanpak van huiselijk geweld samenwerkingsafspraken 
gemaakt om snelle steun voor kinderen te realiseren.

 · Er is sprake van een door professionals gesignaleerd 
ernstig incident van huiselijk geweld waarbij kinderen 
als getuige of direct slachtoffer betrokken zijn. Dit zijn 
bijvoorbeeld incidenten waarbij politie ter plaatse komt en 
de aanwezigheid van kinderen in het huis vaststelt. 

 · Vooraf aan de volgende schooldag wordt een signaal 
met minimale persoonsgegevens doorgegeven aan de 
school van de betreffende kinderen. Dit signaal bestaat 
uit niet meer dan het codewoord ’Handle With Care‘, 
de naam en geboortedatum van het betreffende kind. 

24 https://www.augeo.nl/-/media/Files/HWC-Internationale-ontwikkelingen-HwC.ashx?la=nl-NL

Dit is nadrukkelijk een signaal en geen melding: er wordt 
een signaal aan school gegeven dat snelle steun nodig 
kan zijn voor deze leerling, er wordt niet doorgegeven 
welke ingrijpende gebeurtenis de aanleiding vormt voor 
dit signaal. Ouders en kinderen kunnen aangeven niet 
te willen dat deze mogelijke behoefte aan steun wordt 
doorgegeven aan school. 

 · Voor deze minimale gegevensuitwisseling 
wordt een juridische grondslag vastgelegd in 
samenwerkingsafspraken. In de handelingsprotocollen 
van samenwerkende organisaties worden 
zorgvuldigheidswaarborgen rondom deze 
gegevensuitwisseling afgesproken. 

 · Leerkrachten bieden de betreffende leerling steun zoals 
zij ook doen na andere ingrijpende gebeurtenissen: 
op maat, normaliserend en veerkrachtversterkend. 
Leerkrachten hebben de mogelijkheid om een gratis 
beschikbare online cursus Traumasensitief lesgeven te 
volgen. Schooldirecties realiseren draagvlak voor de 
HWC-werkwijze onder leerkrachten (teambespreking, 
ondersteuning van intern begeleider) en ouders 
(informatiebrief, MR-besluit) 

 · In de pilotprojecten wordt aan de hand van interviews 
met de bij het doorgeven van HWC-signalen betrokken 
professionals geëvalueerd of met deze manier van 
samenwerken snelle steun wordt gerealiseerd. 

 · Wanneer de politie ter plaatse komt vanwege huiselijk 
geweld, zal zij een Veilig Thuis-melding doen. Veilig Thuis 
kan bij afsluiting van haar bemoeienis de school van de 
kinderen informeren. De HWC-werkwijze komt niet in 
de plaats van reguliere werkzaamheden van politie (o.a. 
gesprek voeren, de-escaleren, onderzoekshandelingen 
verrichten, melding doen bij Veilig Thuis) of de reguliere 
werkzaamheden van Veilig Thuis (o.a. triage, onderzoek, 
dienst veiligheidsvoorwaarden, monitoren, terugkoppeling 
aan professionele netwerk). 

 

ORGANISEREN VAN DE HANDLE WITH 
CARE-WERKWIJZE 
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Beschrijving pilotproject Heerlen
In Heerlen is 1 april  2017 een kleinschalig pilotproject 
opgestart. Twee PO-scholen, het regionale politiekorps, 
Veilig Thuis, OM en de gemeente hebben een werkwijze 
opgesteld, deze juridisch getoetst en vastgelegd in een 
samenwerkingsovereenkomst. De werkwijze houdt in dat 
agenten die in het postcodegebied van de twee scholen een 
gezin bezoeken vanwege huiselijk geweld, vragen naar de 
naam van de school van de kinderen. Agenten bespreken 
(wanneer mogelijk) dat een HWC-signaal zal worden 
doorgegeven aan school. Zij geven vóór de start van de 
eerstvolgende schooldag het codewoord ’Handle With 
Care’ door aan de betreffende school. 

Op deze scholen bieden leerkrachten steun, maar praten 
niet met de betrokken kinderen over het doorgegeven 
HWC-signaal - tenzij kinderen hierover uit zichzelf 
vertellen. 

In bijna een jaar tijd zijn vier Handle With Care-signalen 
doorgegeven aan de twee deelnemende basisscholen. 
Na analyses bleek dat dit mogelijk in tien andere 
geweldssituaties ook had gekund, maar was het agenten om 
verschillende redenen niet gelukt om schoolgegevens te 
achterhalen (meer hierover later in dit hoofdstuk). 

In een tijdrovend proces is gezocht naar andere werkwijzen, 
waarbij het lokale Bureau Leerplicht (Vroegtijdig School 
Verlaten) bereid bleek de benodigde schoolgegevens 
voor 8.30 uur uit te zoeken en het HWC-signaal door te 
geven. Deze betrokkenheid van Bureau Leerplicht vergde 
juridische toetsing en een raadsbesluit. 

Op 1 januari 2019 is het pilotproject uitgebreid naar alle 
28 PO-scholen uit Heerlen (met ruim 6.500 leerlingen). 
De Heerlense schooldirecties ondersteunen hun docenten 
actief met o.a. cursusmogelijkheden, themabijeenkomsten 
en diverse communicatiemiddelen. 

Op basis van een analyse van Heerlense politie-inzet 
bij huiselijk geweldsituaties in 2018, schatten we dat 
in een middelgrote stad als Heerlen gemiddeld vier à 
vijf basisschoolleerlingen per week betrokken zijn bij 
geweldsincidenten thuis, waarvoor de politie ter plaatse 
komt. Wanneer een Handle With Care-signaal in deze 
situaties wordt doorgegeven, ontvangen ongeveer 
tweehonderd basisschoolleerlingen per jaar steun op school. 

Beschrijving pilotproject Wageningen
In Wageningen is op 1 juni 2017 een 
samenwerkingsconvenant ondertekend tussen de regionale 
politie-eenheid en een VO-school met vijf locaties. Ook 
hier vragen agenten die een gezin bezoeken vanwege 
huiselijk geweld naar de naam van de school van de 
kinderen. Agenten bespreken (wanneer mogelijk) dat een 
HWC-signaal zal worden doorgegeven aan school. Zij 
geven vóór de start van de eerstvolgende schooldag het 
codewoord ‘Handle With Care’ door aan de mentor van de 
betreffende VO-school. 

De VO-scholen in deze pilotregio hebben ervoor gekozen 
om een mentorgesprek aan te bieden. Met de jongeren die 
hier gebruik van maken wordt besproken dat een HWC-
signaal is ontvangen en dat jongeren hierover op school 
kunnen maar niet hoeven praten. Mentoren vragen met wie 
een jongeren eventueel zou willen spreken en of de jongere 
behoefte heeft aan ondersteuning op school, bijvoorbeeld 
ten aanzien gemist huiswerk. 

In de loop van 2018 zijn veertien van de vijftien Wageningse 
PO-scholen aangehaakt bij de pilot. Eén PO-school nam 
niet deel vanwege een directiewisseling. In het PO bieden 
leerkrachten steun, maar praten niet met de betrokken 
kinderen over het doorgegeven HWC-signaal tenzij 
kinderen hierover uit zichzelf vertellen. 

Gedurende de looptijd van het project zijn zes signalen 
aan het Voortgezet Onderwijs doorgegeven en één signaal 
aan de later deel gaan nemende PO-scholen. Vijf van 
deze signalen zijn middels interviews volgens het door PI-
research opgestelde onderzoeksprotocol geanalyseerd. 
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Op een totaal van 4.700 schoolgaande kinderen, lijkt 
het aantal HWC-signalen laag. Na een arbeidsintensieve 
analyse van politiebetrokkenheid bij 250 incidenten met 
huiselijk geweld, schat de Wageningse politie dat mogelijk 
twee derde van het mogelijke aantal HWC-signalen niet is 
opgemaakt. Dit kan te maken hebben met de geleidelijke 
uitbreiding van het project, waardoor het voor Wageningse 
agenten niet altijd duidelijk was welke scholen wel en niet 
deelnamen. Ook was het agenten niet altijd duidelijk wat 
onder de aanwezigheid van kinderen bij een geweldsincident 
thuis werd verstaan, bijvoorbeeld wanneer ouders zeggen 
dat de kinderen er niets van hebben gemerkt.

Nu alle PO- en VO-scholen deelnemen en de indicaties 
voor het doorgeven van signalen zijn verhelderd, verwachten 
we in 2019 een stijging van het aantal HWC-signalen. De 
analyse van politiebetrokkenheid bij 250 geweldsincidenten 
leverde echter onvoldoende inzichtelijk data op om de 
omvang van deze verwachte stijging goed in te schatten. 

Wettelijke grondslagen en zorgvuldigheidswaarborgen 
In de pilotregio’s zijn voor de HWC-werkwijze de 
wettelijke grondslagen voor het delen van informatie 
onderzocht en beschreven25. Vervolgens zijn 
samenwerkingsovereenkomsten opgesteld welke met 
ondersteuning van het ministerie van V&J en adviesbedrijf 
Considerati juridisch zijn getoetst. De bevindingen waren 
dat politie het HWC-signaal kan verstrekken aan het 
onderwijs op basis van de Wet Politiegegevens, art. 20. 

Voor het ontvangen van deze gegevens kan een school zich 
beroepen op artikel 6, lid 1, onder e, Algemene Verordening 
Persoonsgegevens en hun publiekrechtelijke taak om 
veiligheid op school te garanderen. 

Naast een juridische toets van de pilot-werkwijze en 
de bijbehorende samenwerkingsovereenkomsten, is 
de pilot-werkwijze ook besproken met het Toezicht 
Sociaal Domein, aan de hand van de vier stappen uit het 
stappenplan, afkomstig uit de Algemene verordening 

25 https://www.augeo.nl/-/media/Files/HWC-Overzicht-juridische-afspraken.ashx?la=nl-NL

26 https://kiezen-en-delen.nl/

gegevensbescherming (AVG) en afgestemd met 
de Autoriteit Persoonsgegevens26, met de volgende 
conclusies:
 
 · Er is een grondslag: politie-interventie bij een gezin thuis 

vanwege huiselijk geweld. 
 · Er is een gezamenlijk doel: realiseren van veerkracht 

versterkende sociale steun-op-maat binnen het 
schoolnetwerk van een kind dat de 24 uur ervoor 
slachtoffer was van een gesignaleerd ernstig incident van 
huiselijk geweld. 

 · Er is proportionaliteit: alleen de minimaal nodige 
gegevens om dit doel te behalen worden gedeeld.

 · Er is subsidiariteit: de informatie kan niet op een andere 
manier tijdig de school bereiken.

In de pilot-werkwijze zijn de volgende 
zorgvuldigheidswaarborgen ingebouwd:

 · Voor het delen van een HWC-signaal is het nodig dat 
politie thuis intervenieert bij een incident van huiselijk 
geweld en dat in dit huis schoolgaande kinderen aanwezig 
zijn.

 · Een HWC-signaal wordt voor de start van de volgende 
schooldag naar een speciaal voor dit doeleinde 
aangemaakt emailadres van school gestuurd; dit adres is 
alleen voor twee vooraf benoemde HWC-functionarissen 
op een school toegankelijk. 

 · Het per mail doorgegeven HWC-signaal bestaat alleen 
uit de naam en de geboortedatum van het kind en het 
codewoord: ’Handle with Care’.

 · De HWC-functionaris die bevoegd is deze mail te lezen, 
geeft het signaal mondeling door aan de leerkracht/
mentor van de leerling. 

 · E-mail over HWC-signalen wordt na lezing direct 
verwijderd uit inbox, outbox, sent items en trashbox van 
school.
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 · Het HWC-signaal wordt niet opgenomen in een 
leerlingvolgsysteem en niet besproken met ouders 
of kinderen in bijvoorbeeld het tienminutengesprek. 
Het enige doel is dat er vanaf de dag na een ingrijpend 
incident steun-op-maat is voor het kind op school. 

 · Ouders hebben recht op inzage, oftewel zij mogen 
verifiëren dat er geen aantekeningen of andersoortige 
gegevens op basis van het HWC-signaal zijn bewaard.

 · Vooraf aan de pilot-werkwijze worden alle ouders 
schriftelijk op de hoogte gesteld van schooldeelname 
aan HWC; de medezeggenschapsraad wordt namens 
alle ouders om toestemming gevraagd; informatie 
over deelname aan het HWC-project wordt ook in de 
algemene schoolinformatie opgenomen. 

 · Bij elk incident streeft de politie ernaar om ouders en 
kinderen te informeren over het HWC-signaal dat aan 
school zal worden doorgegeven. Ouders en kinderen 
hebben de mogelijkheid te weigeren dat aan school wordt 
doorgegeven dat steun nodig kan zijn. 

Teneinde leerkrachten goed voor te bereiden op het bieden 
van steun na een HWC-signaal hebben alle schooldirecties 
het project in teamverband besproken. Alle leerkrachten 
van deelnemende scholen krijgen bij de start van het 
project een Augeo Magazine over het bieden van steun aan 
kinderen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken. Iedere 
leerkracht kan kosteloos een door Augeo ontwikkelde 
en op effect onderzochte online cursus volgen over 
traumasensitief lesgeven. 

Benodigde tijd
Uit juridische toetsing van de HWC-werkwijzen in de 
pilotregio’s blijken politie, leerplicht en onderwijs zich voor 
het delen van een HWC-signaal te kunnen beroepen op 
hun publiekrechtelijke taken. Het snel organiseren van 
sociale steun sluit aan bij verantwoordelijkheden die partijen 
hebben in de ketenaanpak van huiselijk geweld. Tegelijkertijd 
hebben we ook geconstateerd dat in de huidige 
ketenaanpak de benodigde werkzaamheden en onderlinge 
verantwoordelijkheden om snel steun voor kinderen te 
organiseren, nog niet zijn beschreven of belegd. 

Voor het organiseren van snelle steun voeren professionals 
in de pilotregio’s de volgende werkzaamheden uit: 
politieagenten bespreken, mits de situatie dit toelaat, 
tijdens een geweldssituatie thuis, dat een HWC-signaal 
aan school wordt gegeven. Zij vragen naar schoolgegevens 
van de aanwezige kinderen. Agenten verzenden voor de 
eerstvolgende schooldag een e-mail naar een school 
(Wageningen) of Bureau Leerplicht (Heerlen). De 
Heerlense politie heeft een geautomatiseerde werkwijze 
ontwikkeld waarin ’s ochtend een lijst wordt uitgedraaid 
van incidenten ‘huiselijk geweld en politie ter plaatse’ in 
combinatie met de namen van de hierbij betrokken kinderen 
die in de leeftijdscategorie van de deelnemende scholen 
passen: hiermee is tijdswinst geboekt. 

Wanneer Bureau Leerplicht is betrokken, zoeken 
leerplichtambtenaren schoolgegevens op en verzenden een 
e-mail naar het speciaal hiervoor aangemaakt e-mailadres 
met de boodschap ’Handle with Care‘ en vernietigen 
vervolgens de persoonsgegevens. Scholen controleren 
dagelijks het voor dit project ingestelde e-mailadres. 
Wanneer zij een HWC-signaal ontvangen, bieden 
leerkrachten de betreffende leerling sociale steun op een 
manier zoals zij gewend zijn te doen wanneer leerlingen een 
ingrijpende gebeurtenis thuis meemaken. 

Zoals gezegd zijn naar schatting in een middelgrote 
stad als Heerlen iedere week vier tot vijf leerlingen 
in de basisschoolleeftijd betrokken bij een huiselijk 
geweldsincident waarbij de politie thuis ingrijpt. Op basis 
van huidige ervaringen schatten de bij de pilotprojecten 
betrokken agenten maximaal een half uur per dag nodig te 
hebben om op jaarbasis tweehonderd HWC-signalen te 
realiseren. Ook het Bureau Leerplicht denkt minder dan 
een half uur per dag nodig te hebben voor het bijdragen aan 
de realisatie van tweehonderd HWC-signalen op jaarbasis. 

De bij de pilots betrokken onderwijsprofessionals geven aan 
dat extra tijdsbesteding ten behoeve van het checken van 
de mail en het bieden van sociale steun verwaarloosbaar is: 
wel investeren schoolorganisaties op jaarbasis extra tijd aan 
voorlichting en deskundigheidsbevordering . 
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Ervaringen politieagenten
Tien politiemedewerkers uit Heerlen en Wageningen 
die ieder betrokken waren bij het doorgeven van een 
HWC-signaal, zijn geïnterviewd over de HWC-werkwijze. 
PI-research heeft voor dit doel een interviewprotocol 
opgesteld.  Deze agenten waren positief over de werkwijze, 
vooral omdat zij aangeven in hun politierol graag  bij te willen 
bijdragen aan het realiseren van steun voor minderjarige 
slachtoffers van huiselijk geweld. De meesten verwachten 
dat dit met het doorgeven van een signaal aan school, 
sneller tot stand komt. Enkele agenten vonden het prettig 
te merken dat de stress bij kinderen afnam op het moment 
dat zij bij het geweldsincident thuis met de kinderen spraken 
over de HWC-werkwijze. 

Het doorgeven van een HWC-melding kostte de 
betrokken agenten weinig (extra) tijd en wordt door de 
geïnterviewde agenten niet als een extra belasting beleefd. 
Sommige politiemedewerkers geven aan dat zij graag 
meer informatie hadden willen doorgeven dan alleen het 
codewoord ‘Handle With Care‘, omdat zij vermoeden dat 
de school dan adequater steun kan bieden aan de leerling. 
Anderen denken dat dit niet nodig is. Politiemedewerkers 
zouden graag na het doormailen van het HWC-signaal een 
ontvangstbevestiging krijgen van school. De geïnterviewde 
politieagenten zouden regelmatiger herinnerd willen 
worden aan het project, bijvoorbeeld via een poster, digitaal 
leerbericht of ervaringsuitwisseling met andere korpsen. 

Over het realiseren van deze aanbevelingen wordt met de 
betrokkenen gesproken in de pilotregio’s. 

Ervaringen leerkrachten
Er zijn twaalf onderwijsprofessionals geïnterviewd volgens 
een door PI-research opgesteld interviewprotocol. Ieder 
van deze onderwijsprofessionals is betrokken geweest bij 
het ontvangen van een HWC-signaal en realiseren van 
steun voor de betreffende leerling.  Deze leerkrachten zien 
als meerwaarde van de HWC-werkwijze dat zij snel op de 
hoogte zijn van huiselijk geweld bij een leerling thuis. Zij 
kunnen daardoor sommige stress-gerelateerde gedragingen 
van leerlingen eerder opmerken en beter interpreteren. 
Leerkrachten zeggen dan meer ondersteunend in plaats van 
corrigerend te zullen reageren (zie ook hoofdstuk 3) . 

Uit de interviews bleek dat regelmatig al bekend was dat er 
“in het algemeen” problemen in een gezin zijn, maar door 
een HWC-signaal worden leerkrachten zich meer bewust 
van de ernst en impact van deze gezinsproblemen. Het 
signaal maakt veel indruk op leerkrachten, vooral wanneer 
het een leerling betreft van wie zij het niet verwachtten. 
Incidenteel wordt aangegeven dat men ‘iets meer’ had 
willen doen, bijvoorbeeld als een VO-leerling geen gebruik 
maakt van het aangeboden mentorgesprek. Voor het 
bieden van steun hebben leerkrachten voldoende aan het 
codewoord “Handle ‘With Care‘. Sommige geïnterviewde 
schoolmedewerkers hadden graag meer informatie over het 
incident willen hebben, vanuit interesse in de leerling of om 
betere zorg te kunnen bieden. .

Knelpunten 
Zoals hiervoor beschreven zijn de lokaal opgestelde 
HWC-werkwijzen op kleine schaal uitgetest. De twee 
deelnemende basisscholen in Heerlen ontvingen vier 
HWC-signalen; in het postcodegebied hadden nog 

Een agent uit Wageningen:
‘Het meest is mij de reactie van een tiener 
bijgebleven. Laat in de avond arriveerden we bij 
hem thuis. Door het geruzie en geschreeuw van 
zijn ouders had hij zijn huiswerk nog niet af en was 
helemaal in de stress – hij ging nog net niet huilen. 
Toen ik vertelde dat we school op de hoogte gingen 
stellen, was hij zó opgelucht! ‘Dus ik kan gewoon 
gaan slapen?’ vroeg hij. Ik kon hem ervan verzekeren 
dat hij zich niet druk hoefde te maken over zijn 
huiswerk. Voor ons als volwassenen is het misschien 
moeilijk voor te stellen, maar voor deze dertienjarige 
was zijn huiswerk op dat moment echt een bron van 
zorg. Hoe mooi is het als wij met zoiets simpels die 
stress kunnen wegnemen.’

Een leerkracht uit Heerlen:
’De leerling zelf liet geen ander gedrag zien. Zonder 
de nieuwe werkwijze had ik niets gemerkt. Nu kon 
ik, toen de leerling in de pauze alleen op het plein 
stond, even vragen hoe het ging. Ik hielp hem met 
andere kinderen een spelletje te doen. Dat leek hij 
echt fijn te vinden.’
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tien geweldsincidenten bij schoolgaande kinderen thuis 
plaatsgevonden waarvan geen signaal was doorgegeven. 
Ook in Wageningen lijkt in een aanzienlijk deel van de 
incidenten geen signaal aan de deelnemende scholen 
doorgegeven. Zoals genoemd was het voor agenten in 
Wageningen onduidelijk welke PO-scholen wel of niet 
waren aangesloten. Ook bleek er verwarring wanneer 
kinderen als een getuige van huiselijk geweld worden 
bezien27. Deze knelpunten lijken praktisch oplosbaar met 
de inmiddels ingevoerde verbeterde werkafspraken en 
communicatie. 

Ingewikkelder blijkt het volgende: het lukt agenten bij 
een incident van huiselijk geweld regelmatig niet om 
schoolgegevens te achterhalen. Hiervoor zijn de volgende 
redenen gevonden: 

1. De politie vraagt regelmatig niet naar schoolgegevens 
Het vragen naar de schoolgegevens is geen onderdeel van 
huidige werkproces van de politie en de daarbij behorende 
ICT-ondersteuning. Agenten in pilotregio’s moeten 
daardoor uit zichzelf denken aan het stellen van de vraag 
naar school: dit blijkt met name voor een wat grotere 
eenheid zoals in Heerlen, moeilijk om ‘tussen de oren’ te 
krijgen en houden van alle agenten. Een aantal incidenten 
verliep zodanig hectisch dat het voor de politie onmogelijk 
bleek naar de naam van de school te vragen. 

2. Schoolgegevens zijn achteraf niet eenvoudig te 
achterhalen door politie en ketenpartners
Alle ouders aan wie de politie tijdens een incident heeft 
kunnen vragen naar schoolgegevens, hebben deze vrijwillig 
verstrekt. Wanneer geen schoolgegevens tijdens het 
incident zijn gevraagd, bleken zowel de politie als haar 
ketenpartners deze niet voor 8.30 uur de volgende dag 
te kunnen achterhalen. De politie heeft geen toegang tot 
DUO-gegevens (Dienst Uitvoering Onderwijs). Veilig Thuis 
heeft deze toegang pas wanneer een onderzoek start. De 
JGZ beschikt over een niet-actuele uitdraai van DUO-
gegevens en ervaart geen grondslag voor het delen van deze 
gegevens. Bureau Leerplicht bleek in Heerlen in staat en 
bereid deze schoolgegevens tijdig te verzamelen. Zodoende 

27 https://www.augeo.nl/-/media/Files/HWC-Belang-van-woorden.ashx?la=nl-NL

is in de pilotregio Heerlen de werkwijze aangepast: de 
politie verstrekt voor 8.00 uur kindgegevens aan Bureau 
Leerplicht, Bureau Leerplicht zoekt schoolgegevens 
uit, geeft een HWC-signaal aan scholen en vernietigt 
vervolgens de persoonsgegevens.

Uitbreiding pilotregio’s
De gesprekken die Augeo Foundation, vaak in 
samenwerking met het ministerie van J&V, sinds 2016 met 
27 gemeenten heeft gevoerd over de (on)mogelijkheden 
om in een Handle With Care-pilotproject sneller sociale 
steun te realiseren, heeft niet alleen geleid tot de twee 
pilotprojecten in Heerlen en Wageningen, maar ook tot: 

 · voorbereidingen voor een pilotproject in 2019 in zes 
gemeenten; 

 · stopzetting van zulke voorbereidingen in twaalf 
gemeenten; 

 · en: het uitblijven van vervolgactie in zeven gemeenten die 
aanvankelijk wel interesse toonden. 

Voor het niet realiseren van een pilotproject in negentien 
geïnteresseerde gemeenten, zijn drie redenen aan te 
voeren:

 · In een deel van de gemeenten ontbrak het aan een 
benoemde ‘probleemeigenaar’ of projectleider, waardoor 
intenties niet zijn omgezet in concrete acties. 

 · De vorming van Veilig Thuis en een Nationale Politie 
verg(d)en de afgelopen jaren een krachtsinspanning 
van beide partijen, waarbij stevige verbeteringen in de 
onderlinge samenwerking zijn doorgevoerd. Dit gaf weinig 
ruimte om te kunnen denken en werken aan aanvullingen 
of aanpassingen bij deze werkwijze. 

 · Veel politie-eenheden gaven aan inhoudelijk gemotiveerd 
te zijn voor een HWC-pilotproject, maar pas te 
kunnen of willen meewerken als hiervoor een landelijke 
politiewerkwijze en draagvlak zijn ontwikkeld. Hiermee 
ontstond in diverse regio’s een ‘de kip of het ei’-
vraagstuk: zonder een gedragen landelijke werkwijze geen 
pilots; zonder pilots geen gedragen landelijke werkwijze.
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Naast een kwantitatieve uitbreiding van het aantal 
pilotregio’s, is het wenselijk om te streven naar een 
kwalitatieve verdieping en uitbreiding. Immers, de politie is 
niet de enige signalerende partij van incidenten van huiselijk 
geweld waarna het wenselijk is snel steun voor de betrokken 
kinderen te organiseren. Veilig Thuis zou in toekomstige 
pilotprojecten mogelijk een grotere rol kunnen spelen, wat 
bijvoorbeeld een nadrukkelijke wens is van ketenpartners in 
Heerlen. Ook kan met andere organisaties die ingrijpende 
geweldsincidenten signaleren een HWC-werkwijze 
worden ontwikkeld, zoals met de maatschappelijk opvang 
en vrouwenopvang. Ook binnen de uitvoering van het 
huisverbod kunnen mogelijk Handle With Care-afspraken 
worden gerealiseerd28. Ook zou de pilotaanpak extra 
beproefd kunnen worden in een grote gemeente. 

Uitbreiding van het aantal pilotprojecten is een doelstelling 
die de ministers van VWS en J&V hebben opgenomen in 
hun actieplan ‘Geweld hoort nergens thuis’. Op dit moment 
worden op zes plekken  voorbereidingen getroffen om een 
HWC-pilotproject op te starten. Op basis van eerdere 
ervaringen verwachten we dat nog tenminste drie regio’s 
in 2019 samenwerkingsafspraken ondertekenen en een 
start maken met het doorgeven van HWC-signalen op een 
manier die bij de eigen lokale ketensamenwerkingsafspraken 
past. 

Bevindingen 
In dit hoofdstuk is de zoektocht beschreven naar het 
realiseren van snelle steun voor kinderen die thuis een 
ernstig geweldsincident meemaken. Hieruit zijn de volgende 
bevindingen opgesteld: 

1. In de twee HWC-proefregio’s is het haalbaar gebleken 
onderlinge werkafspraken op te stellen waarmee scholen 
voorafgaand aan de volgende schooldag een signaal 
ontvangen dat snelle steun voor een leerling die onlangs 
thuis geweld meemaakte, nodig kan zijn.

2. Uit juridische toetsing van de HWC-werkwijzen in 
de pilotregio’s blijken politie, leerplicht en onderwijs 
zich voor het delen van een HWC-signaal te 
kunnen beroepen op hun publiekrechtelijke taken. 

28 https://www.augeo.nl/-/media/Files/HWC-Routes-en-bijbehorende-SWOTS.ashx?la=nl-NL

Het organiseren van snelle steun sluit aan bij 
verantwoordelijkheden die deze partijen ervaren te 
hebben in de ketenaanpak van huiselijk geweld, zoals 
beschreven in het Internationale Kinderrechtenverdrag 
en de Europese Richtlijn minimumnormen slachtoffers. 
In de HWC-werkwijze zijn zorgvuldigheidswaarborgen 
in samenwerkingsovereenkomsten afgesproken en 
juridisch getoetst.

3. Bij het kleinschalig uittesten van de HWC-werkwijze 
reflecteren de betrokken leerkrachten en agenten 
positief op de doelstelling, de manier van werken en de 
tijdsbelasting. In de pilotregio’s bleek het achterhalen 
van schoolgegevens het belangrijkste knelpunt. Ouders 
zelf (mits aan hen gevraagd) en Bureau Leerplicht (mits 
zij kindgegevens van de politie ontvangen) zijn de twee 
partijen die deze gegevens tijdig kunnen verstrekken.

4. Na het kleinschalig uittesten van de HWC-werkwijze 
bij enkele scholen in twee pilotregio’s zullen in 2019 alle 
PO-scholen (Heerlen en Wageningen) en VO scholen 
(Wageningen) deelnemen. 

5. Op basis van een analyse van politie-inzet bij huiselijk 
geweldsituaties in 2018 wordt ingeschat dat in een 
middelgrote stad als Heerlen iedere week vier tot vijf 
leerlingen in de schoolgaande leeftijd betrokken zijn bij 
geweldsincidenten thuis waarbij politie ter plaatse komt, 
oftewel zo’n tweehonderd leerlingen op jaarbasis. Politie 
en Bureau Leerplicht schatten in dagelijks minder dan 
een half uur werktijd te gaan besteden aan het realiseren 
van ongeveer tweehonderd HWC-signalen in een jaar 
tijd. 

6. Tenminste drie nieuwe pilotregio’s zullen in 2019 
samenwerkingsafspraken ondertekenen en een 
start maken met het doorgeven van HWC-signalen. 
Daarnaast is het wenselijk pilotprojecten te realiseren 
waarin andere ketenpartners (meer) betrokken 
zijn, waaronder Veilig Thuis, de vrouwenopvang en 
maatschappelijk opvang. Ook binnen andere werkwijzen 
kunnen Handle With Care-afspraken worden gemaakt, 
zoals bij de uitvoering van het huisverbod. 
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In dit hoofdstuk van de tussenevaluatie kijken we naar de 
impact van de HWC-werkwijze voor ouders en kinderen. 
Hiervoor zijn 9 HWC-signalen nader geanalyseerd aan de 
hand van 22 bij deze HWC-signalen betrokken agenten 
en leerkrachten. Hierbij zoeken we naar antwoorden op de 
volgende vragen: 

 · Leidt een HWC-signaal tot meer ondersteunende 
interacties voor het kind? 

 · Hoe reageren ouders in het algemeen en ouders die 
betrokken zijn bij huiselijk geweld in het bijzonder, op de 
HWC-werkwijze? 

 · Hoe reageren de betrokken kinderen op de HWC-
werkwijze?  

In 2019 zullen door uitbreiding van het aantal deelnemende 
scholen en door uitbreiding van het aantal pilotregio’s 
aanzienlijk meer HWC-signalen worden doorgegeven en 
geanalyseerd. Hiervan zal verslag worden gedaan in een 
eindrapportage. 

Incidenten
In de interviews met de agenten is niet specifiek gevraagd 
naar de aard van de incidenten waarbij politie ter plaatse 
kwam. Desondanks komen een aantal zaken naar voren 
die bevestigen dat het voor kinderen stressvolle situaties 
betreffen:

 · Eenmaal heeft een kind zelf de politie gebeld en is zeer 
van streek: het kind zegt tegen de politie al jaren in deze 
spanningen te leven.

 · Over één kind zijn in een periode van twee maanden 
twee HWC-signalen aan een school in het Voortgezet 
Onderwijs doorgegeven: deze school had eerder van de 
vroegere basisschool van deze leerling  primair onderwijs 
al gehoord dat er zorgen waren over de thuissituatie van 
deze leerling. Er is na het eerste HWC-signaal geen 
contact door hulpverleners opgenomen met school. De 
leerling zei op school aan niet te weten of er hulpverlening 
is voor het gezin. 

 · Eenmaal is de volgende dag door de ouders medische 
hulp gezocht voor de leerling ‘in relatie tot het 
geweldincident’. 

 · Tweemaal speelt op het moment dat politie ter plaatse 
komt, ook overmatig drankgebruik bij ouder(s)

Reacties van kinderen en jongeren
Wanneer politie ter plaatse komt in een gezin waar een 
incident van huiselijk geweld speelt, bespreken zij (wanneer 
mogelijk) dat een HWC-signaal zal worden doorgegeven 
aan school. In de praktijk bleek dit, bijvoorbeeld door de 
hectiek van de situatie, niet altijd mogelijk. De primair 
onderwijsscholen hebben ten behoeve van de HWC-
pilots als werkwijze afgesproken dat leerkrachten pas  
met de betrokken kinderen over de gebeurtenis thuis 
praten, als kinderen hierover uit zichzelf vertellen. De 
PO-leerkrachten bieden steun op basis van hetgeen zij 
waarnemen en inschatten bij de betreffende leerling. 
De VO-scholen in de pilotregio hebben gekozen voor 
een werkwijze waarbij de zorgcoördinator, die dagelijks in 
de gangen aanwezig is en contactmomenten heeft met 
tientallen leerlingen, even kort een gesprekje aanbiedt 
aan de leerling die betrokken is bij een HWC-signaal. Als 
de leerling dit gesprek wenst, wordt vervolgens door de 
zorgcoördinator verteld dat een HWC-signaal is ontvangen 
en dat jongere hierover op school kan maar niet hóeft te 
praten. Ook wordt gevraagd naar eventuele steun die de 
leerling op school zou willen ontvangen (bijvoorbeeld een 
time-out-kaart) en wordt gevraagd of de leerling wenst dat 
de mentor en/of andere leerkrachten worden ingelicht. 

In de interviews met agenten en leerkrachten worden de 
volgende reacties van kinderen op de HWC-werkwijze 
genoemd:

 · Eén VO-leerling sprak uit zichzelf de agenten al aan 
met hevige stress over onafgemaakt huiswerk en de 
naderende schooldag. 

 · Enkele kinderen uit zowel PO als VO reageren 
uitgesproken opgelucht wanneer de politie vertelt dat 
zij school een signaal doorgeven: deze kinderen hadden 
stress over hun huiswerk of toetsen. Andere kinderen 
reageerden neutraal. 

 · Geen enkel kind heeft bij de politie aangegeven niet 
te willen dat het HWC-signaal aan school wordt 
doorgegeven.

 · Twee kinderen hebben in gesprek met de politie 
aangegeven zelf ook van plan te zijn geweest over hun 
thuissituatie te gaan praten met hun mentor; één van 
deze jongeren is de volgende dag een gesprek gestart met 
de mentor (‘u weet het al’).
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 · Alle betrokken VO-leerlingen zijn ingegaan op de 
gespreksuitnodiging van de zorg coördinator. Een jongere 
gaf hierbij aan niet te willen dat de zorg coördinator het 
HWC-signaal bespreekt met de betreffende mentor. 

 · Een PO-leerling heeft bij begripvolle reactie van 
leerkracht op zijn te laat komen, gezegd ‘er verder niet 
over te willen praten’. 

Volgens de leerkrachten die een HWC-signaal hebben 
ontvangen, kampen diverse leerlingen in zowel PO als VO 
de eerstvolgende schooldag na een geweldsincident met 
praktische problemen, waaronder:

 · niet afgemaakt huiswerk
 · te laat komen 
 · huisartsbezoek, ziekmelding en daaruit volgende gemiste 

lesstof

Bij een deel van de jonge kinderen (PO-leeftijd) 
nemen leerkrachten de dag na een HWC-signaal geen 
stresssignalen waar. Bij een ander deel van de kinderen wel, 
maar hun stresssignalen zijn voor hun  leerkrachten niet 
direct herleidbaar tot ervaringen van huiselijk geweld. Dit 
betreft gedrag dat wordt omschreven als: 

 · Teruggetrokken gedrag op het schoolplein
 · In zichzelf gekeerd zijn 
 · Plotsklapse huilbui en stiller dan normaal
 · Stil in de klas
 · Nerveus gedrag 
 · Concentratieproblemen bij werken in de les

Van bijna alle PO-leerlingen vermelden de leerkrachten dat 
het betreffende kind in hun ogen een ‘stille leerling’ is, dat 
‘niet vaak een praatje maakt’, ‘überhaupt weinig emoties laat 
zien’, ‘onzichtbaar zijn’ of waar ‘alles vanaf lijkt te glijden’. 
Over één leerling meldt de leerkrachten dat er al zorgen 
waren over gedrag en werkhouding. 

Na een HWC-signaal vallen VO-professionals weinig tot 
geen stresssignalen op bij de betrokken leerlingen. Alle 
aangesproken VO-leerlingen gaan in op de uitnodiging 
van de zorgcoördinator voor een gesprekje. Drie van de 
vier leerlingen maken gebruik van de geboden time-out 
mogelijkheid om tot rust te komen in een apart lokaal.  
De indruk ontstaat dat na een HWC-signaal meer 

internaliserende reacties opgemerkt worden die mogelijk 
zouden ondersneeuwen of anders geïnterpreteerd zouden 
worden zonder het HWC-signaal. (‘eigenlijk een opvallend 
onopvallende leerling’). 

Over ongeveer de helft van de leerlingen hadden 
leerkrachten zorgen ‘in het algemeen’ over de thuissituatie; 
toch kwam het HWC-signaal dan soms onverwacht.

Belangrijk is te realiseren dat HWC geen 
signaleringsmethodiek is: het waarnemen van stresssignalen 
dient alleen om steun op maat te bieden. Wanneer er geen 
stresssignalen zijn, betekent dat niet dat kinderen op dat 
moment geen schadelijke gevolgen zouden ondervinden 
van ingrijpende geweldservaringen of geen profijt zouden 
hebben van ondersteunende reacties van volwassenen. 
Onderzoek naar neurobiologische en epi-genetische 
schade van huiselijk geweld laat inmiddels overtuigend zien 
dat veel ontwikkelingsschade zich ‘onder de oppervlakte’ 
afspeelt. Tot 40% van de kinderen die gemeld zijn bij Veilig 
Thuis heeft in de daaropvolgende periode klinische klachten 
van posttraumatische stress en/of depressie en rapporteert 
een lagere levenskwaliteit dan hun leeftijdsgenoten (zie 
hoofdstuk 2). 

Geboden steun door leerkrachten
In de interviews geven alle leerkrachten en 
zorgcoördinatoren aan ‘iets’ te hebben gedaan na een 
HWC-signaal. De geboden steun zag er als volgt uit:

 · Het bieden van praktische oplossingen bij onafgemaakt 
huiswerk, verzuim of mislukte toetsen.

 · Het geven van een aangepaste reactie op 
ongewenst gedrag, zoals een begripvolle reactie bij 
te laat komen waar anders was gewezen op de eigen 
verantwoordelijkheid. Of ondersteuning bieden bij 
toetsstress waar anders was gekozen voor een meer 
corrigerende benadering.

Een jongen (14) uit Wageningen, tegen een agente: 
‘Nu jullie het toch al doorgeven, denk ik dat ik zelf 
ook even contact opneem met mijn mentor. Fijn dat 
ik daar terecht kan.’

hoofdstuk 3
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· Het stimuleren van contact met medeleerlingen in pauzes
of in de les.

· Het extra in de gaten houden hoe het met de leerling
gaat.

· Het vergroten van de nabijheid: leerkrachten knopen wat
vaker een kort een-op-een-gesprekje aan over algemene
onderwerpen, zoals de vakantie.

· In het VO: het uitspreken dat zijzelf en de school
beschikbaar zijn voor de leerling: dit met name binnen de
VO-werkwijze waarin de zorgcoördinator contact zoekt
en een gesprek aanbiedt.

Deze handelingen passen allen bij wat in de vakliteratuur 
verstaan wordt onder sociale steun. 

Ook blijkt uit de interviews dat goed wordt aangesloten bij 
hetgeen ervaringsdeskundige jongeren hebben aangegeven: 
‘blijf vragen hoe het met ons gaat, geef ons tijd om zelf te 
kiezen of, wanneer en met wie we willen praten, help ons 
vertrouwen op te bouwen’. 

De leerkrachten sluiten aan bij hetgeen zij waarnemen 
in het gedrag van leerlingen. Ze geven aan ‘niets’ te 
doen wanneer zij niets opmerken: hiermee wordt de 
HWC-doelstelling om niet problematiserend te werken, 
maar sociale steun te bieden op een normaliserende en 
veerkracht-versterkend manier, behaald. 

Ook zeiden de leerkrachten dat een aantal milde 
stresssignalen, zoals het alleen blijven staan op het 
schoolplein, hen zonder het HWC-signaal waarschijnlijk 
niet waren opgevallen. Zij zeggen zonder het HWC-signaal 
anders te hebben gereageerd op bijvoorbeeld het te 
laat komen of de waargenomen toetsstress. Op het VO 
hebben leerlingen gebruik gemaakt van de aangeboden 
ontspanningsmogelijk in een van de  OKE-lokalen,  dit 
terwijl niet bekend is dat hun docenten specifieke signalen 
hebben opgepikt. 

Daarom concluderen we dat met de HWC-werkwijze meer 
ondersteunende interacties tot stand zijn gekomen voor 
leerlingen die de dag ervoor een ingrijpend geweldsincident 
hebben meegemaakt. 

Een leerkracht uit Heerlen:
‘De leerling zelf had geen ander gedrag laten zien 
dan anders, dus het HWC-signaal heeft echt 
geholpen om extra te kunnen opletten. Anders 
had ik het niet gemerkt en niet geweten. Toen ik de 
leerling in de pauze alleen op het plein zag staan, heb 
ik gevraagd hoe het ging en georganiseerd dat hij 
samen met andere kinderen een spelletje ging doen. 
Dat leek hij echt fijn te vinden.’ 

Een zorgcoördinator uit Wageningen: 
‘Op de dag dat ik het HWC-signaal doorkreeg, had 
de leerling toetsweek. Ik heb zijn toetsresultaten 
later bekeken, gelukkig had hij alles netjes gehaald. 
Anders hadden we hem eenvoudig een extra 
herkansing kunnen aanbieden.’

Een zorgcoördinator (Key-adult) uit Wageningen: 
’Na een HWC-signaal geeft de zorgcoördinator de 
leerlingen een time-out-kaart. Dat past binnen onze 
zorgstructuur. Wat mij betreft is het grote voordeel 
dat de leerlingen heel gericht ergens naartoe 
kunnen, zonder dat zij het hele verhaal hoeven te 
vertellen. Als zij dat willen is dat natuurlijk hun keus, 
wij zullen er nooit naar vragen. Zij weten dat zij er 
bij ons niet eromheen hoeven te draaien en heel 
open en eerlijk zijn, als zij dat willen. Dat lijken zij 
heel prettig te vinden, bijvoorbeeld omdat zij de les 
uit kunnen om met ons in gesprek te gaan, wanneer 
het in de les even niet gaat. Van de vier leerlingen 
met een HWC-signaal was er een die niets wilde. 
De andere drie vonden het fijn en hebben gebruik 
gemaakt van OKE-lokaal om tot rust te komen.’
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Reacties van ouders
Idealiter bespreken ouders zelf het ingrijpende incident en 
de stressvolle thuissituatie met de school van hun kinderen. 
Meestal is het incident waarbij de politie intervenieert 
niet het eerste incident. Gezinsgeweld speelt gemiddeld 
al een jaar voordat een VT-melding wordt gedaan. De 
geanalyseerde casuïstiek in de HWC-pilotprojecten laat 
zien dat nog maar weinig ouders over huiselijk geweld in 
gesprek waren met de school van hun kinderen. 

Met de meeste ouders heeft de politie tijdens haar 
aanwezigheid in het gezin de HWC-werkwijze kunnen 
doorspreken. Geen enkele ouder heeft vervolgens het 
doorgeven van het signaal geweigerd. Twee ouders 
reageerden uitgesproken positief, de meeste ouders 
reageerden neutraal, geen enkele ouder reageerde negatief.

Nadat de politie bij een gezin is geweest, zal via een (zorg)
melding aan Veilig Thuis gezinshulpverlening worden 
gecoördineerd. Door deze hulpverleners wordt met 
ouders gesproken over het incident. Ook de impact van 
huiselijk geweld op zowel de kinderen als het ouderschap, 
zal besproken worden. De Handle With Care-werkwijze 
doorkruist deze bestaande route niet en heeft alleen 
tot doel dat het kind snel(ler) steun ontvangt op school, 
zoals na andere ingrijpende gebeurtenissen ook het geval 
zou zijn. Een leerkracht kan wel met ouders spreken 
over gedragingen of emoties van het kind die hij of zij de 
afgelopen periode zélf op school heeft waargenomen- maar 
dus niet op grond van het HWC-signaal. . 

In de geanalyseerde HWC-signalen zeggen leerkrachten 
niet uit eigen beweging met ouders te hebben gesproken 
over het HWC-signaal. Wel hebben twee ouders zelf 
contact opgenomen met school. Eenmaal om te vragen 
hoe het die dag met het kind was gegaan. Hierbij vertelde 
de ouder uit eigen beweging meer over het incident. En 
eenmaal een ouder zelf over een eerder incident waarbij 
de politie niet betrokken was; mogelijk vergemakkelijkt 
een HWC-signaal het open communiceren over huiselijk 
geweld voor ouders.

Een deel van de ouders vertelde aan de politie over het 
project gehoord of gelezen te hebben. Instemming van 
de medezeggenschapsraad, een informatiebrief aan 
ouders en informatie in de schoolgids zijn belangrijke 
zorgvuldigheidswaarborgen die zijn ingebouwd in de HWC-
werkwijze. Deze wijze van (voor)informeren van ouders lijkt 
een effect te hebben gehad. 

hoofdstuk 3

Een agent uit Wageningen: 
‘Nee, eigenlijk kwam er helemaal geen negatieve 
reactie op de mededeling dat wij dit aan school 
gingen doorgeven. De leerling, een jongen uit de 
tweede klas van het voortgezet onderwijs, gaf zelf 
eigenlijk direct aan hier wel soort van blij mee te zijn. 
Doordat hij zelf zo reageerde, vond zijn moeder, die 
aan tafel zat en de situatie rustig op zich in leek te 
laten werken, dit eigenlijk ook wel prima. Het leek 
de jongen vooral prettig dat hij de volgende dag op 
school niet hoefde te doen alsof er niets aan de hand 
was, dat als hij bijvoorbeeld even uit de les wilde, dat 
dit dan gewoon kon.’
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Bevindingen

1.  In de proefregio’s kampen kinderen die huiselijk geweld 
meemaken de volgende dag regelmatig met praktische 
(school)problemen zoals niet gemaakt huiswerk of te 
laat komen. In het gedrag en emoties van leerlingen 
in het primair onderwijs zijn voor hun leerkrachten 
milde signalen van stress waarneembaar die niet direct 
herleidbaar zijn tot huiselijk geweld. Betrokken VO-
leerlingen reageren neutraal of opgelucht dat hun 
school is geïnformeerd; zij laten weinig stress-signalen 
zien, maar maken vaak wel gebruik van geboden 
ondersteuningsmogelijkheden. 

2. Met de HWC-werkwijze zijn meer ondersteunende 
interacties tot stand gekomen voor leerlingen die de 
dag ervoor een ingrijpend geweldsincident hebben 
meegemaakt. Leerkrachten en mentoren in de 
pilotregio’s bieden kinderen adequate sociale steun na 
geweldsincidenten thuis: op maat, normaliserend en 
veerkrachtversterkend. Zij bevragen kinderen niet en 
uiten (non)verbaal beschikbaar te zijn voor steun of een 
gesprek. Zij beoordelen de HWC-werkwijze positief. 

3. Tijdens een politie-interventie bij huiselijk geweld 
reageren ouders neutraal of positief op het doorgeven 
van een Handle With Care-signaal aan school. Een 
klein deel van de ouders zoekt vervolgens zelf contact 
met school; mogelijk vergemakkelijkt een HWC-signaal 
voor hen het open communiceren over huiselijk geweld. 
Vooraf verspreide informatie over schooldeelname aan 
het HWC-project heeft ouders bereikt.

Aanbevelingen
De HWC-werkwijze is geen signaleringsmethodiek. 
Tegelijkertijd leidt een HWC-signaal vaak wel tot watchfull 
waiting door docenten, wat een signalerende waarde heeft, 
met name voor nieuwe geweldsincidenten. Uit onderzoek 
is bekend dat kinderen na een Veilig Thuis-melding grote 
risico’s lopen op het meemaken van nieuwe incidenten 
van (ernstig) partnergeweld en/of kindermishandeling. 
In de geanalyseerde casuïstiek ontvangt een school 
binnen twee maanden twee HWC-signalen, zonder in 
deze periode geïnformeerd te worden door Veilig Thuis 
of hulpverleners. Ook de leerling in kwestie wist niet of 
hulpverlening betrokken was. Dit roept terecht zorgen op bij 
de betreffende onderwijsprofessionals: de handreiking voor 
leerkrachten en scholen bij de HWC-pilots moet worden 

uitgebreid met instructies hoe om te gaan met herhaalde 
HWC-signalen.

In de praktijk lukt het agenten niet altijd om met kinderen 
te bespreken dat een HWC-signaal wordt doorgegeven 
aan school: soms verliep het incident daarvoor te hectisch, 
soms werd dit nog vergeten. Wanneer wel door politie 
met ouders gesproken werd over de HWC-werkwijze, 
bleken ouders zich dit regelmatig te herinneren van een 
schoolbrief. Voorwaarde voor deelname aan een HWC-
pilot is dat alle ouders worden geïnformeerd.  Een dergelijke 
informatievoorziening is nog niet ingericht voor kinderen.  
Scholen willen ook liever niet alle kinderen ’belasten‘ 
met informatie over een ernstig type gezinsgeweld (met 
politie-ingrijpen) dat een klein deel van de leerlingen zal 
meemaken. Daarom zullen we in 2019 met de betrokken 
PO- en VO-scholen zoeken naar andere manieren 
om kinderen op school te informeren over de HWC-
werkwijze, op een manier die zo natuurlijk mogelijk aansluit 
bij hetgeen al aan voorlichting over sociale veiligheid, 
kindermishandeling en de mogelijkheden van steun op 
school, wordt aangeboden op de betreffende scholen. 

Leerkrachten hebben soms het gevoel ’weinig te hebben 
gedaan‘ en ’weinig te hebben gezien‘. Zij lijken de waarde 
die mishandelde kinderen ontlenen aan kleine gebaren 
van hun leerkrachten soms te onderschatten. Uit de 
vakliteratuur is bekend dat veel mishandelde kinderen niet 
wisten dat zij op school konden praten over thuis en met 
wie zij dat konden doen. Daarom is het van belangrijke 
waarde dat mentoren dit uitspreken na een HWC-signaal, 
ook al reageren sommige jongeren neutraal. Uit onderzoek 
onder mishandelde kinderen weten we ook dat zij voor het 
praten over huiselijk geweld met een schoolprofessional, 
vertrouwen moeten opbouwen. Een proces dat tijd kost, 
zeker wanneer door geweldstrauma’s het vertrouwen 
in volwassenen is beschadigd. In de informatie die 
leerkrachten vooraf aan deelname aan de HWC-pilots 
krijgen, zullen deze inzichten uit de vakliteratuur en de 
praktische voorbeelden van sociale steun uit de pilotregio’s 
worden verwerkt, teneinde leerkrachten vooraf een nog 
duidelijker beeld te geven van hetgeen zij wel en niet 
kunnen doen en verwachten.

hoofdstuk 3
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Hoofdstuk 1
In dit hoofdstuk zijn in de (inter)nationale vakliteratuur 
antwoorden gevonden op de volgende vragen: Welke steun 
ontvangen kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld? 
Welke steun bieden volwassenen om hen heen: ouders, 
familieleden en professionals? Op welke momenten? Hoe 
ervaren kinderen deze steun en waaraan hebben zij behoefte? 

Hieruit zijn de volgende conclusies opgesteld: 

1. Veel kinderen ondervinden in de periode na een Veilig 
Thuis-melding posttraumatische stress alsmede 
vormen van chronische stress. Zij rapporteren een 
significant lagere kwaliteit van leven. Binnen de huidige 
ketenaanpak van huiselijk geweld, nemen deze klachten 
meestal niet of onvoldoende af. 

2. De acute en chronische stress die deze kinderen 
ervaren, verhogen sterk hun risico’s op geestelijke en 
lichamelijk gezondheidsklachten. Sociale steun is een 
belangrijke en beïnvloedbare factor die hun veerkracht 
versterkt, en kan bijdragen aan het voorkomen en 
herstellen van ontwikkelingsschade na gezinsgeweld. 

3. Steun van volwassenen is voor kinderen die thuis geweld 
meemaken geen vanzelfsprekendheid. 

 · Hun ouders onderschatten kort na een door de 
politie gesignaleerd incident van partnergeweld en 
kindermishandeling vaak de impact en omvang ervan. 
Zij staan meer open voor het bieden en stimuleren 
van steun aan hun kinderen, nadat het geweld is 
gestopt.

 · Ook steun van familieleden is vaak omgeven met 
complexe dilemma’s, taboes en emoties. Vaak 
wordt meer steun van familieleden ervaren als de 
partnerrelatie verbroken is en de geheimhouding van 
gezinsgeweld doorbroken is. 

 · Steun van professionals voor de bij gezinsgeweld 
betrokken kinderen komt regelmatig niet of 
laat tot stand. In de huidige ketenaanpak start 
binnen enkele weken na een Veilig Thuis-melding 
gezinshulpverlening (opnieuw), waarin met 
bijvoorbeeld ouderbegeleiding of netwerkberaden 
steun voor kinderen kan worden gestimuleerd. 

4. In de ketenaanpak zijn de benodigde werkzaamheden 
en onderlinge verantwoordelijkheden om snel (binnen 
24 uur na een ingrijpende geweldsincident thuis) steun 
voor kinderen te organiseren, nog niet beschreven of 
belegd. Hierdoor komt in de praktijk snelle steun voor 
deze kinderen vaak niet, (te) laat of sterk afhankelijk van 
individuele keuzen en kwaliteiten van professionals en 
hun organisaties tot stand. 

5. Kinderen die thuis geweld meemaken willen op school 
graag gezien worden en steun ervaren. Tegelijkertijd 
willen zij vooral niet ’anders‘ behandeld worden en ze 
hebben de wens om niet over thuis te hoeven praten 
wanneer zij daar (nog) niet aan toe zijn. 

6. Het organiseren van snelle steun voor kinderen die 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld sluit aan bij het 
Internationale Kinderrechtenverdrag en de Europese 
Richtlijn minimumnormen slachtoffers.

PI-research heeft in opdracht van Augeo Foundation 
onderzoek gedaan naar de vraag of leerkrachten bereid en 
in staat zijn om snelle steun te bieden aan leerlingen die 
gezinsgeweld meemaken. Het effect van een online cursus 
Traumasensitief lesgeven op zowel de leerkracht als hun 
leerlingen is onderzocht. Hieruit concluderen we: 

7. Leerkrachten voelen zich bereid en in staat om 
kinderen snelle steun te bieden na geweldsincidenten 
thuis. Zij beschikken over de benodigde kennis en 
vaardigheden om snelle steun, op maat, normaliserend 
en veerkrachtversterkend te bieden en daarbij zowel de 
eigen professionele grenzen als de grenzen van kinderen 
te respecteren. Na een online cursus rapporteren 
leerkrachten tot zes maanden na afronding (nog) beter 
toegerust te zijn met praktische, handelingsgerichte 
kennis om steun te bieden. Leerkrachten noemen dat 
de leerling-leerkrachtrelatie met leerlingen die wat 
ingrijpends hebben meegemaakt iets beter is geworden. 
Leerlingen beschrijven een kleine afname van fysieke 
stress en lichte verbetering van hun emotioneel en 
sociaal functioneren. 

SAMENVATTING VAN DE 
CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 
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Hoofdstuk 2
In dit hoofdstuk is de zoektocht beschreven naar het 
realiseren van snelle steun voor kinderen die thuis een 
ernstig geweldsincident meemaken. Hieruit zijn de volgende 
bevindingen opgesteld: 

1. In de twee HWC-proefregio’s is het haalbaar gebleken 
onderlinge werkafspraken op te stellen waarmee scholen 
voorafgaand aan de volgende schooldag een signaal 
ontvangen dat snelle steun voor een leerling die onlangs 
thuis geweld meemaakte, nodig kan zijn.

2. Uit juridische toetsing van de HWC-werkwijzen in 
de pilotregio’s blijken politie, leerplicht en onderwijs 
zich voor het delen van een HWC-signaal te 
kunnen beroepen op hun publiekrechtelijke taken. 
Het organiseren van snelle steun sluit aan bij 
verantwoordelijkheden die deze partijen ervaren te 
hebben in de ketenaanpak van huiselijk geweld, zoals 
beschreven in het Internationale Kinderrechtenverdrag 
en de Europese Richtlijn minimumnormen slachtoffers. 
In de HWC-werkwijze zijn zorgvuldigheidswaarborgen 
in samenwerkingsovereenkomsten afgesproken en 
juridisch getoetst.

3. Bij het kleinschalig uittesten van de HWC-werkwijze 
reflecteren de betrokken leerkrachten en agenten 
positief op de doelstelling, de manier van werken en de 
tijdsbelasting. In de pilotregio’s bleek het achterhalen 
van schoolgegevens het belangrijkste knelpunt. Ouders 
zelf (mits aan hen gevraagd) en Bureau Leerplicht (mits 
zij kindgegevens van de politie ontvangen) zijn de twee 
partijen die deze gegevens tijdig kunnen verstrekken.

4. Op basis van een analyse van politie-inzet bij huiselijk 
geweldsituaties in 2018 wordt ingeschat dat in een 
middelgrote stad als Heerlen iedere week vier tot vijf 
leerlingen in de schoolgaande leeftijd betrokken zijn bij 
geweldsincidenten thuis waarbij politie ter plaatse komt, 
oftewel zo’n tweehonderd leerlingen op jaarbasis. Politie 
en Bureau Leerplicht schatten in dagelijks minder dan 
een half uur werktijd te gaan besteden aan het realiseren 
van ongeveer tweehonderd HWC-signalen in een jaar 
tijd. 

5. Na het kleinschalig uittesten van de HWC-werkwijze 
bij enkele scholen in twee pilotregio’s zullen in 2019 alle 
PO-scholen (Heerlen en Wageningen) en VO scholen 
(Wageningen) deelnemen. Tenminste drie nieuwe 
pilotregio’s zullen in 2019 samenwerkingsafspraken 
ondertekenen en een start maken met het doorgeven 
van HWC-signalen. Daarnaast is het wenselijk 
pilotprojecten te realiseren waarin andere ketenpartners 
(meer) betrokken zijn, waaronder Veilig Thuis, de 
vrouwenopvang en maatschappelijk opvang. Ook 
binnen andere werkwijzen kunnen Handle With Care-
afspraken worden gemaakt, zoals bij de uitvoering van 
het huisverbod. 

samenvatting
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Hoofdstuk 3
Op basis van 22 interviews met bij HWC-signalen 
betrokken agenten en leerkrachten, geven we in dit 
hoofdstuk een eerste antwoord op de vragen: Leidt een 
HWC-signaal tot meer ondersteunende interacties voor 
het kind? Hoe reageren ouders in het algemeen en ouders 
die betrokken zijn bij huiselijk geweld in het bijzonder, op de 
HWC-werkwijze? Hoe reageren kinderen die betrokken zijn bij 
gesignaleerde incidenten van huiselijk geweld, op de HWC-
werkwijze?  

1.  In de proefregio’s kampen kinderen die huiselijk geweld 
meemaken de volgende dag regelmatig met praktische 
(school)problemen zoals niet gemaakt huiswerk of te 
laat komen. In het gedrag en emoties van leerlingen 
in het primair onderwijs zijn voor hun leerkrachten 
milde signalen van stress waarneembaar die niet direct 
herleidbaar zijn tot huiselijk geweld. Betrokken VO-
leerlingen reageren neutraal of opgelucht dat hun 
school is geïnformeerd; zij laten weinig stress-signalen 
zien, maar maken vaak wel gebruik van geboden 
ondersteuningsmogelijkheden. 

2. Met de HWC-werkwijze zijn meer ondersteunende 
interacties tot stand gekomen voor leerlingen die de 
dag ervoor een ingrijpend geweldsincident hebben 
meegemaakt. Leerkrachten en mentoren in de 
pilotregio’s bieden kinderen adequate sociale steun na 
geweldsincidenten thuis: op maat, normaliserend en 
veerkrachtversterkend. Zij bevragen kinderen niet en 
uiten (non)verbaal beschikbaar te zijn voor steun of een 
gesprek. Zij beoordelen de HWC-werkwijze positief. 

3. Vooraf verspreide informatie over schooldeelname 
aan het HWC-project heeft ouders bereikt. Tijdens 
een politie-interventie bij huiselijk geweld reageren 
ouders neutraal of positief op het doorgeven van een 
Handle With Care-signaal aan school. Een klein deel 
van de ouders zoekt vervolgens zelf contact met school; 
mogelijk vergemakkelijkt een HWC-signaal voor hen 
het open communiceren over huiselijk geweld.

In 2019 zullen meer HWC-signalen worden geanalyseerd.

Aanbevelingen

1. In het landelijk actieplan Geweld hoort nergens thuis 
is uitbreiding van het aantal pilotregio’s een kerndoel. 
Om die uitbreiding te kunnen realiseren is het wenselijk 
dat ketenverantwoordelijkheid voor snelle steun aan 
kinderen die slachtoffer zijn van een gesignaleerd 
geweldsincident thuis, hoog op de ontwikkelagenda 
komt van met name de politie en Veilig Thuis. Er is 
op korte termijn meer draagvlak nodig bij met name 
(landelijke) politieorganisaties, om op lokaal niveau 
aanpassingen binnen de landelijk afgesproken werkwijze 
te kunnen ontwikkelen en onderzoeken.  
 
Daarnaast is het wenselijk pilotprojecten te 
realiseren waarin andere signalerende ketenpartners 
(meer) betrokken zijn, waaronder Veilig Thuis, de 
vrouwenopvang en maatschappelijk opvang. Ook binnen 
andere bestaande werkwijzen kunnen Handle With 
Care- afspraken worden gemaakt, zoals bij de uitvoering 
van het huisverbod. 

2. Al dan niet tijdelijke oplossingen voor de volgende 
knelpunten zouden doorontwikkeling en uitbreiding van 
de HWC-werkwijze aanzienlijk vereenvoudigen:

 · Reminders die politiemedewerkers er bij een 
geweldsincident ter plaatse op attenderen dat zij 
moeten vragen naar schoolgegevens en dat ze de 
gezinsleden moeten informeren over een HWC-
signaal.

 · Snelle(re) toegang tot schoolgegevens voor (de 
crisisdienst) van Veilig Thuis, bijvoorbeeld middels 
samenwerking met Bureau Leerplicht. 

 · Tijdelijke aanpassing van triagenormen bij Veilig Thuis 
binnen de uitvoering van HWC-pilots. De politie 
heeft tot drie dagen de tijd om een Veilig Thuis-
melding te doen, waarna Veilig Thuis vijf dagen de tijd 
heeft om triage te verrichten. Wanneer Veilig Thuis 
voor het realiseren van snelle steun direct na het 
geweldsincident al kindgegevens ontvangt, vrezen 
sommige Veilig Thuis organisaties dat triagetermijnen 
te vroeg ingaan en niet meer realiseerbaar zijn. 

samenvatting
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3. De wijze waarop kinderen worden geïnformeerd over 
de HWC-werkwijze behoeft verdere ontwikkeling. 
Aanvankelijk is gekozen om niet alle kinderen ‘te 
belasten’ met informatie over zodanig ernstig 
gezinsgeweld dat politie-ingrijpen nodig is. Anderzijds 
blijkt het voor politie niet altijd haalbaar om tijdens 
hectische geweldsincidenten over de HWC-werkwijze 
met ouders en kinderen te spreken (zie hoofdstuk 
2). Daarom zullen we in 2019 met de betrokken 
PO- en VO-scholen zoeken naar andere manieren 
om alle kinderen op school te informeren over de 
HWC-werkwijze, waarbij het accent zal liggen op de 
mogelijkheid van steun van je leerkracht in diverse 
situaties, waaronder pesten of kindermishandeling. 

4. Leerkrachten hebben na een HWC-signaal soms het 
gevoel ‘weinig te hebben gedaan’ en ‘weinig te hebben 
gezien’. Zij lijken soms de waarde die mishandelde 
kinderen ontlenen aan kleine gebaren en aan het 
(non-verbaal of verbaal)  kenbaar maken dat kinderen 
met hun stress of verhalen over gezinsgeweld bij hen 
terecht kunnen, te onderschatten. In de informatie die 
leerkrachten vooraf aan deelname aan de HWC-pilots 
krijgen, zullen inzichten hieromtrent uit de vakliteratuur 
en de pilotregio’s worden verwerkt, teneinde 
leerkrachten vooraf een nog duidelijker beeld te geven 
van hetgeen zij wel en niet kunnen doen en verwachten.

5. In interviews met politieagenten en leerkrachten 
zijn hun meningen en hun ervaringen met zowel de 
werkwijze als de uitkomsten geïnventariseerd. De 
hiervoor ontwikkelde vragenlijst door PI-research was 
exploratief van aard. Op basis van de uitkomsten van 
deze interviews kan voor de volgende projectfase een 
gestandaardiseerde vragenlijst ontwikkeld worden 
waarmee een groter aantal HWC-signalen in 2019 
geanalyseerd zal worden. Daarnaast kan overwogen 
worden ook de mate van steun die leerlingen ervaren 
van docenten die deelnemen aan HWC-pilots in kaart 
te brengen. 

samenvatting
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