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Woord vooraf
Traditiegetrouw werden ook in 2015 op de eerste twee zaterdagen
van september door de generale diaconale commissie (GDC) twee
regionale toerustingsdagen voor diakenen georganiseerd. Het thema
was deze keer ‘Dienen bij verborgen leed’, over huiselijk geweld en
seksueel misbruik. De reden dat voor dit onderwerp gekozen werd,
is enerzijds omdat huiselijk geweld en seksueel misbruik helaas ook
in onze kerkelijke gemeenten voorkomen. De andere reden is dat in
september 2015 het project ‘Huiselijk geweld en seksueel misbruik’
officieel van start is gegaan. Dit project wordt door de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de
Hersteld Hervormde Kerk financieel ondersteund.
In deze brochure vindt u allereerst het openingswoord van de voorzitter van de GDC. Vervolgens treft u de lezing aan van ds. M. van
Sligtenhorst uit Poederoijen. Hij heeft zich vanwege het schrijven
van een scriptie in dit onderwerp verdiept. Daarna volgt er een
samenvatting van de bijdrage van twee aandachtsfunctionarissen
van het project ‘Huiselijk geweld en seksueel misbruik’.
De bijdrage van de heren Vos en De Kloe zijn niet opgenomen in
deze brochure. Op 5 september heeft diaken en GDC-lid G. Vos uit
Nederhemert wat verteld en laten zien over zijn visitatiebezoek aan
de Filipijnen. Op 12 september verzorgde dhr. W. de Kloe uit Waarder, lid van de commissie zending, een presentatie over zijn visitatiebezoek aan het door een watersnood getroffen Malawi. Het was
goed om te horen en te zien wat er met het geld dat vanuit onze
gemeenten bijeen is gebracht daadwerkelijk gedaan is.
Namens de generale diaconale commissie (GDC) wens ik alle diakenen Gods onmisbare zegen toe voor de komende tijd en in het
bijzonder wijsheid in het omgaan met gemeenteleden die te maken
hebben met huiselijk geweld en seksueel misbruik.
Ds. J. Joppe, voorzitter GDC
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Openingswoord
Schriftlezing: Genesis 4:1-16
Huiselijk geweld in de Schrift
Geachte diakenen,
Huiselijk geweld en seksueel misbruik waren in het paradijs onbekend. God had alles goed geschapen. In het gedeelte dat we samen
hebben gelezen, zien we dat een van de eerste gevolgen van de zondeval huiselijk geweld is en hier wel in extreme mate. Kaïn slaat
zijn broer Abel dood.
Hoe is dat zover gekomen? Kaïn is landbouwer en Abel schaapherder. Aan het eind van het seizoen gaan beide broers dankdag houden. Ze beseffen dat alles niet zomaar leeft en groeit, maar dat de
HEERE daarvoor zorgt. Hem komt de dank toe. Ze uiten hun dankbaarheid door middel van een offer. Kaïn offert de HEERE van de
opbrengst van het land en Abel geeft van eerstgeborenen van zijn
schapen en van hun vet. Op het eerste gezicht lijkt er geen verschil
in hun offer. Toch treedt er een levensgroot verschil aan de dag.
De HEERE aanvaardt het dankoffer van Abel, maar dat van Kaïn
niet. Dat ligt niet aan het offer, maar aan het hart van degene die
offert. De HEERE ziet eerst Abel en dan zijn offer aan en Kaïn en
zijn offer niet. Door het geloof heeft Abel een meerdere offerande
geofferd dan Kaïn, lezen we in de Hebreeënbrief. Kaïns offer is niet
met geloof gemengd. Dat maakt het verschil.
Kaïn offert uit gewoonte en plicht. Abel offert door het geloof en uit
liefde. Zijn offer is meer, maar niet volmaakt. Dat is het offer van
Christus. Door het geloof in Hem gaan we delen in Zijn offer en
leren we offeren als Abel.
Kaïn heeft gemerkt dat de HEERE Abel en zijn offer aanziet en hem
en zijn offer niet. Dat brengt hem niet tot verootmoediging. Nee, het
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maakt hem woedend. Hij voelt zich achtergesteld ten opzichte van
zijn broer en gekrenkt in zijn hoogmoed. Hij is geen liefhebber van
God, maar van zichzelf. Er groeit haat in zijn binnenste tegen Abel.
We verwachten dit niet. Twee broers die keurig op dankdag naar
de kerk gaan. We zouden zeggen: een keurig gezin. Zo komt het nu
ook in onze gezindte voor. Het is een verborgen leed. Men durft
er niet mee naar buiten te komen, uit angst dat het geweld en het
misbruik alleen maar verder zullen toenemen. Men schaamt zich
ervoor.
We lezen niet dat Adam en Eva dit hebben gesignaleerd. Het valt
niet mee om huiselijk geweld en seksueel misbruik te signaleren,
maar dat geldt ook voor gezinsleden zelf. Mogelijk heeft alles in
korte tijd plaatsgevonden.
Er is er trouwens Eén Die de gedachten tot huiselijk geweld wel signaleert en dat is de HEERE Zelf. Dat mag tot troost zijn voor degenen
die te maken hebben met huiselijk geweld en seksueel misbruik. De
HEERE weet en ziet alle dingen. Hij spreekt tot Kaïn om hem tot
inkeer te brengen. Kaïn legt deze waarschuwing echter naast zich
neer en verhardt zich. We lezen in vers 8 dat er een woordenwisseling tussen Kaïn en Abel heeft plaatsgevonden. Dan breekt zijn haat
naar buiten in de doodslag van zijn broer Abel in het veld.
Hier wordt al zichtbaar wat Gods volk tot op de dag van vandaag van
een Gode vijandige wereld te verwachten heeft. Als we mogen delen
in Gods gunst als een Abel, roept dat bij degenen die leven als een
Kaïn afgunst en zelfs haat op. Soms heel dichtbij. In het huwelijk, in
het gezin of op het werk merken we de vijandschap. Dat hoort bij
het volgen van Christus.
Abel is de eerste martelaar, die om zijn geloof wordt gedood. Velen
zijn er na hem gevolgd. Voor Abel was het niet erg om te sterven.
Hij mocht ingaan in de vreugde zijns Heeren. Abel kwam niet meer
thuis bij zijn ouders, maar mocht eeuwig Thuiskomen.
8

Na dit eerste voorbeeld zouden we nog meer voorbeelden uit de Bijbel kunnen noemen van huiselijk geweld en seksueel misbruik. Het
gaat door tot op de dag van vandaag.
Vandaag denken we na over hoe we als ambtsdragers actief kunnen
handelen in geval van huiselijk geweld en seksueel misbruik. Hoe
kunnen we risicofactoren beperken? Hoe dient onze handelwijze te
zijn bij signalering van huiselijk geweld en seksueel misbruik? Uit
onderzoek blijkt dat ambtsdragers vaak (te) lang wachten met het
inschakelen van professionele hulp. Als ambtsdragers moeten we
toegerust worden om signalen van huiselijk geweld op te pikken,
deze bespreekbaar te maken en mensen eventueel door te verwijzen naar professionele hulpverlening.
De Heere geve ons wanneer we als ambtsdragers te maken krijgen
met verborgen leed, diaconale ogen en oren en een bewogen hart,
maar bovenal wijsheid van die grote Diaken, Jezus Christus, en ook
veel gebed.
Amen.
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Hoofdlezing
Geachte broeders,
Allereerst willen we het GDC bedanken voor de uitnodiging om vandaag te spreken over ‘Huiselijk geweld’. Ondergetekende heeft zich
enigszins in de problematiek verdiept en een masterscriptie over
een van de vormen van huiselijk geweld geschreven, namelijk over
psychologisch geweld in onze eigen kerkelijke kring.
Wat huiselijk geweld is, wil ik u laten zien. Voor ons als ambtsdragers is het erg belangrijk dat wij huiselijk geweld eerder herkennen
en signalen die op huiselijk geweld wijzen serieus nemen en dat we
weten wat wij zouden kunnen doen.
De beelden die u hier ziet, spreken voor zichzelf. Met de afbeeldingen aan de linkerkant wordt verbaal geweld uitgebeeld. Aan de
rechterkant ziet u een vrouw in een benarde positie. Twee muren
lijken zich steeds dichter naar elkaar toe te bewegen, zodat zij helemaal bekneld raakt. Ze heeft haar handen over haar hoofd. Ze komt
er niet meer uit. Ze wordt beschadigd en de relatie die zij met haar
belager heeft is geen liefdesrelatie maar een geweldsrelatie. Laat
deze beelden even op u inwerken en bedenk dat er zo ook vrouwen,
kinderen, mannen in uw gemeente in de knel van huiselijk geweld
zitten.
Huiselijk geweld is geweld in huiselijke kring of familiekring. Het
kan natuurlijk zijn dat je onder één dak woont terwijl je toch geen
familie van elkaar bent. Daarom is de term huiselijk geweld beter
dan familiaal geweld. Huiselijk geweld kent vele vormen. We onderscheiden huiselijk geweld als (1) psychologisch geweld, (2) als lichamelijk geweld en (3) als seksueel geweld.
Het is van belang om deze te onderscheiden en te beseffen dat de
eerste vorm zonder de laatste twee vormen aanwezig kan zijn en dat
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de laatste twee vormen nooit zonder de eerste vorm bestaan. Lichamelijk of seksueel geweld is altijd psychologisch geweld. Het is altijd
een vorm van machtsmisbruik. Het kan zijn dat wij de eerste vorm
in een gezin menen te ontdekken en dat wij vrezen dat de andere
twee vormen van huiselijk geweld een rol spelen. Signalen van psychisch geweld mogen ons zeer verontrusten. Mogelijk is er nog veel
meer aan de hand dan wij zien.
Waarom besteden wij aandacht aan dit probleem? Huiselijk geweld
komt voor sinds de val in het paradijs. Huiselijk geweld is verschrikkelijk en is zondig. Vooral omdat huiselijk geweld gemakkelijk verborgen blijft, is het noodzakelijk dat wij aandacht aan het probleem
besteden. Huiselijk geweld is ‘verborgen geweld’ of ‘geweld achter
de voordeur’.
We vinden het belangrijk dat wij huiselijk geweld herkennen. Daarom geven we een aantal tekenen door die als signalen benoemd
kunnen worden.
Sociale isolatie
Het slachtoffer van huiselijk geweld kan van zijn of haar omgeving
geïsoleerd worden. De dader ervaart familie, vrienden en kennissen als bedreiging, omdat zijn of haar wangedrag mogelijk ontdekt
wordt. Daarom wordt het slachtoffer zoveel mogelijk thuis gehouden. Het kan zijn dat het slachtoffer zelfs de telefoon niet mag
oppakken, zodat u altijd de man of vrouw des huizes aan de telefoon
krijgt en niet degene naar wie u benieuwd bent.
Het kan ook zijn dat de dader zo gewetenloos is dat hij of zij ervan
geniet dat de ander nauwelijks contacten heeft en zo helemaal in de
tang van het machtsmisbruik zit.
Controlegedrag
De dader controleert alles wat het slachtoffer doet. Waar ze boodschappen heeft gedaan, bij wie het slachtoffer geweest is, wat er aan
de telefoon gezegd wordt, wat er gemaild en via sms of whats-app
gedeeld wordt. Hij of zij ontneemt het slachtoffer zoveel mogelijk
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vrijheid. Dit controlegedrag kan zo ver gaan dat u het slachtoffer
nooit persoonlijk spreekt en dat u hem of haar nauwelijks alleen
ziet.
Verbaal geweld
Woorden kunnen kwetsen. Zeker als woorden uitgesproken worden om te kwetsen. Wellicht wordt er in onze huizen weleens
geschreeuwd uit boosheid of machteloosheid. Als dit elke dag
gebeurt, is dat niet goed. Dan lijden daar mensen onder. Er is een
vorm van huiselijk geweld in uw gezin, al is dit dan het gevolg van
machteloosheid en ontwrichting. Het is niet goed als iemand in een
gezin lijdt aan verbaal geweld. Ook als dit niet opzettelijk gebeurt.
Het kan ook zijn dat dit wel degelijk tot de strategie van een man of
vrouw behoort.
Deze vorm van geweld kan achter de voordeur verborgen blijven,
maar soms kan het opgevangen worden in verkeer buitenshuis. Een
vrouw die haar man zonder blikken of blozen een sneer geeft in het
openbaar (bijvoorbeeld op een verjaardag), zal dit vast niet nalaten
en mogelijk nog veel meer doen in besloten kring.
Financieel geweld
Een man kan zijn vrouw treiteren door zijn vrouw boodschappen
te laten doen met zo min mogelijk geld, zonder dat dit nodig is. U
zou dit onder controlegedag kunnen scharen, maar we noemen dit
apart.
Geweld naar kinderen (huisdieren) toe
Een man kan zijn vrouw diep kwetsen met geweld naar kinderen.
Omgekeerd kan een vrouw voor het oog van haar man kinderen
vernederen om haar man te raken. Een vader of moeder kan ook
geweld gebruiken tegen een hond of kat omdat dit een kind zal
raken.
Emotioneel geweld (denk aan sfeerbepaling)
Het kan zijn dat een vader of moeder het gezin onder druk
houdt, door de sfeer te bepalen met een houding van boosheid of
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bedreiging. Er wordt niets gezegd aan tafel. Een van de gezinsleden
kijkt nors of sarcastisch en de anderen verkeren in angst en onzekerheid.
Angst voor contact
Een meisje of vrouw kan zo bang zijn voor een man dat dit opvalt.
Het kan zijn omdat zij door een man in huiselijke of familiekring
seksueel misbruikt is.
De gevolgen van huiselijk geweld zijn zeer ernstig. We laten dit
bewust zien door middel van dit schokkende beeld. U ziet een huilend kind dat zich machteloos schijnt te voelen. Zijn keel wordt
dichtgeknepen door een hand die uit scheldwoorden bestaat. Emotioneel wordt dit kind diep gekwetst. Concentratie en leerprestaties
kunnen achteruit gaan. De band met een vader of moeder is beschadigd. Het kind is een gevoel van veiligheid kwijt. Angststoornissen
kunnen ontstaan. Sommige wetenschappers wijzen zelfs op groeiachterstand als gevolg van huiselijk geweld.
Er zou een lange lijst van gevolgen toegevoegd kunnen worden,
maar het zal duidelijk zijn dat huiselijk geweld zeer schadelijk is.
Huiselijk geweld is van alle tijden. De eerste moord door Kaïn is een
vreselijk voorbeeld van huiselijk geweld. Sara en Hagar waren beiden schuldig aan huiselijk geweld. Rachel en Lea, en Penninna ten
opzichte van Hanna maakte zich schuldig aan huiselijk geweld en u
kunt vast nog meer voorbeelden bedenken.
Hoe zit het in de gemeente? Wij moeten zeker niet de illusie hebben dat huiselijk geweld in onze gemeenten niet voorkomt. Hoe
vaak dit voorkomt is moeilijk te zeggen. Uit het onderzoek dat ik
onder een aantal predikanten gedaan heb, bleek dat predikanten
van kleine gemeentes al één of twee voorbeelden van huiselijk
geweld wisten te herkennen. Als er in een kleine gemeente van
ca. 300 leden 1 of 2 gevallen van huiselijk geweld herkend worden,
hoeveel gevallen zullen er dan zijn in een grote gemeente? Dan
spreken we alleen maar van datgene wat door predikanten gezien
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wordt. Meer onderzoek zou dit duidelijk kunnen maken. Eén predikant schatte in dat 1 op de 75 gezinnen onder dit probleem lijdt.
Het zou kunnen.
Waar hebben wij op te letten als ambtsdragers? Het is niet alleen
nodig dat we meer open zullen staan voor signalen, maar dat we
beseffen dat huiselijk geweld in onze eigen kring gepaard gaat met
bepaalde kenmerken. Het gebeurt alles in een bepaalde context.
Hoe rechtvaardigt een dader zijn optreden ten opzichte van vrouw
en/of kinderen? Hoe rechtvaardigt een moeder haar omgang met
haar kinderen? U voelt wel aan dat ouders de Bijbel kunnen gebruiken om druk op hun kinderen uit te oefenen. Hoe gemakkelijk kan
het vijfde gebod misbruikt worden om iets van kinderen te verwachten wat niet redelijk is. Hoe gemakkelijk kan de ‘roede’ uit het boek
Spreuken ter sprake worden gebracht om losse handjes te verdedigen en er nog eens hard op los te slaan. ‘Spaar de roede niet’, is al te
snel uitgesproken. Het gebruik van de roede is in het boek Spreuken
geen doel in zich, maar staat in het kader van het leven in het verbond der genade. Bovendien worden vaders duidelijk gewaarschuwd
met de woorden, ‘verhef uw ziel niet om hem te doden’ (Spr. 19:18).
‘Verwekt uw kinderen niet tot toorn’, zo zegt Paulus in Efeze 6:4 tegen
vaders en niet tegen moeders. Paulus zag goed in dat vaders eerder
geneigd zijn om uit drift te reageren op kinderen die op een bepaald
moment correctie nodig hebben.
Met enkele woorden uit de Bijbel kan een kind een zeer verwrongen
Godsbeeld verkrijgen en geestelijk/psychisch worden vernield. Een
man kan zijn vrouw voortdurend wijzen op het bevel onderdanig
te zijn, zoals we dat in Efeze 5 kunnen lezen, zonder in te gaan op
zijn dure plicht om het beeld van Christus te weerspiegelen in het
huwelijk.
Niet alleen Bijbelmisbruik speelt een rol. Het is goed mogelijk
dat een man of vrouw in geestelijk opzicht een zeker gezag heeft
geoogst. In een ongezond geestelijke cultuur kan een godsdienstig
mens een hoge statuur bereiken. Een vader kan diepe inzichten en
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belevingen aan tafel vertellen, zodat het kind bang is om tegen vader
in te gaan, want hij is toch ‘bekeerd’. Ook een vrouw kan misbruik
maken van de geestelijke status die zij in de gemeente heeft verkregen. Ze kan het misschien nog wel subtieler doen dan een man.
Waar moeten ambtsdragers op letten? Een aantal suggesties. 1.
Wees alert op signalen. 2. Ga niet (altijd) alleen op bezoek. Vier
ogen zien meer dan twee. Ook bestaat de kans dat u vanwege relationele aspecten het probleem niet deelt. U bent te dicht op de familie
betrokken vanwege een zakelijke of familieband. De andere broeder
kan daar afstand van nemen. 3. Let op Bijbelmisbruik. Meestal zult
u dit alleen merken via het slachtoffer. Als teksten uit hun context
worden gehaald, is het aan u om deze binnen de context te laten
klinken. 4. Wees op uw hoede voor voorkeur om geestelijke statuur. Laat het aanzien dat iemand in de gemeente heeft niet meewegen in uw beoordeling. 5. Ken het onderscheid tussen mystiek
en bevinding. Geestelijke ervaringen kunnen als reden opgeworpen
worden om bepaalde zaken van kinderen of van een man of vrouw
te verwachten. ‘De Heere gaf mij te zien …’ klinkt mooi maar is het
uit de Schrift of op de Schrift gebaseerd? Mensen kunnen opzettelijk met hun geestelijke ervaring voor de dag komen om hun geestelijke statuur nog eens te onderstrepen. De enige gezaghebbende
bevinding is Schriftuurlijke bevinding. 6. Overwin schroom. Ik kan
mij voorstellen dat er heel veel schroom is om te handelen wanneer
wij geconfronteerd worden met huiselijk geweld. Probeer toch het
gesprek aan te gaan.
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Aandacht voor naasten in nood!

Interkerkelijk project Kindermishandeling en Huiselijk geweld
Inleiding
Jaarlijks zijn 120.000 kinderen (tussen 0-17 jaar) slachtoffer van kindermishandeling. Een onvoorstelbaar groot getal. Stelt u het zich
eens voor: een schare van 120.000 kinderen voor u. Concreet betekent dit dat 3% van alle kinderen dit betreft. Bij wijze van spreken
heeft elke schoolklas met 30 kinderen 1 kind in de klas dat slachtoffer is. Ruim 60% van het huiselijk geweld betreft volwassenen die
slachtoffer zijn van (ex)partnergeweld. Jaarlijks zijn dat in Nederland
minstens 200.000 slachtoffers. De kans dat u in uw omgeving iemand
meemaakt die slachtoffer is, is groot. Misschien heeft u een concrete
situatie voor ogen waarin u signalen ontvangt van onveiligheid of een
onderbuikgevoel heeft dat u moeilijk concreet kunt maken. Wat te
doen in zo’n situatie? Stelt u eens voor dat desbetreffende over 10 jaar
bij u komt en u vraagt waarom u niets gedaan hebt terwijl u ervan
afwist. Onveilige situaties moeten zo snel mogelijk worden gestopt.
Handelen echter is als het vastpakken van een egel: het prikt altijd.
‘Mantel der liefde’
Verschillende keren zijn in de media zorgen geuit over huiselijk
geweld onder orthodox-protestanten. Dit is voor Movise[1] aanleiding geweest om een onderzoek te doen. Hierbij werd een quikscan
opgesteld, om te kijken hoe onder deze orthodox-protestanten huiselijk geweld leeft. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verschenen onder de titel ‘de mantel der liefde’. Een van de conclusies uit
dit rapport was dat de signalering van huiselijk geweld in orthodoxchristelijke kring verbetering behoeft.
De kerken zagen hier een taak liggen. Ook zij kregen signalen vanuit de gemeenten op het gebied van huiselijk geweld. Daarom hebben de Gereformeerde Gemeenten (in Nederland) en de Hersteld
[1] Landelijk kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis,
advies en oplossingen voor de aanpak van sociale vraagstukken.
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Hervormde Kerk besloten om krachten te bundelen. Afgevaardigden
uit deze kerken hebben zich gebogen over de vraag hoe de kerkelijke gemeenten gediend kunnen worden op dit gebied. Gedacht werd
aan toerusting van bijvoorbeeld kerkenraden.
Project huiselijk geweld en seksueel misbruik
Vanuit het platform jeugdhulpverlening is een werkgroep samengesteld die nagedacht heeft hoe deze, veelal diepingrijpende, problemen, het beste de benodigde zorg en aandacht kunnen krijgen.
Conclusie is dat het een grote meerwaarde heeft dat binnen de
christelijke organisaties voor hulpverlening de kennis over huiselijk
geweld vergroot zou worden. Hierdoor zou in de aanpak van huiselijk
geweld goed aangesloten kunnen worden bij de christelijke identiteit.
In overleg met Movisie en andere professionele instanties is besloten
een drietal aandachtsfunctionarissen aan te stellen. Deze mensen, die
afkomstig zijn van de volgende instellingen: de Vluchtheuvel, het ds.
G.H. Kerstencentrum en Stichting Schuilplaats, hebben als taak om
beschikbaar te zijn als vraagbaak. Op een laagdrempelige en toegankelijke manier kunnen zij vragen op het gebied van huiselijk geweld
en kindermishandeling beantwoorden. Regelmatig is het ook nodig
dat er mensen doorverwezen worden. De aandachtsfunctionarissen
zorgen voor laagdrempelige doorverwijsmogelijkheden naar professionele hulpverlening. Hierbij wordt erop gelet dat de verwijzingen
plaatsvinden naar de verschillende instellingen die in onze achterban werkzaam zijn. Daarbij hebben de aandachtsfunctionarissen een
functie in het toerusten van de achterban, bijvoorbeeld door binnen
de kerken of op scholen informatieavonden of trainingen te verzorgen over huiselijk geweld en seksueel misbruik. Tenslotte zijn deze
aandachtsfunctionarissen het aanspreekpunt voor seculiere organisaties op het terrein van huiselijk geweld en seksueel misbruik binnen de reformatorische gezindte en informeren en adviseren over de
benaderingsmogelijkheden en aanpak van deze problematiek.
Belangrijk is dat de signalen van kindermishandeling onderkend
worden. Dat is niet een functie van alleen aandachtsfunctionarissen of hulpverleners. Dat is een taak van iedere Nederlander. Het
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is goed dat daar oog voor is. Hetzij als onderwijzer of timmerman,
loodgieter of advocaat, iedereen heeft de plicht iets te doen met signalen die hij ontvangt op het gebied van huiselijk geweld of kindermishandeling. De taak van de aandachtsfunctionaris is hier meerdere bekendheid aan te geven en te zorgen dat er professionele hulp
voorhanden is.
Huiselijk geweld en kindermishandeling
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of
familiekring van het slachtoffer wordt gepleegd. De term huiselijk
geweld verwijst naar de relatie tussen de pleger en het slachtoffer.
Huiselijk geweld kent verschillende vormen zoals:
- (ex)partnergeweld
- kindermishandeling
- ouderenmishandeling
- eergerelateerd geweld waaronder huwelijksdwang, achterlating,
eerwraak en meisjesbesnijdenis
Kindermishandeling is bedreigend en/of gewelddadig. Onder kindermishandeling wordt verstaan:
- Lichamelijke mishandeling en verwaarlozing
- Psychische mishandeling en verwaarlozing
- Seksueel misbruik
- Getuige zijn van huiselijk geweld
Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn meestal niet in één
oogopslag te herkennen. Vaak zijn het indirecte signalen die een
beeld geven wanneer een kind, volwassene of oudere niet lekker in
zijn vel zit.
Handreiking in situaties met zorgelijke signalen
Het is aan te bevelen het navolgende stappenplan te hanteren als
deze ernstige zaken zich voordoen. Dit stappenplan is gebaseerd op
de wettelijke meldcode voor professionals. De meldcode heeft als
doel om zorgvuldig te handelen in situaties met zorg.
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Stap 1- signaleren
Zet eerst de belangrijkste signalen op papier, zodat u er zeker van
bent dat het gaat om feitelijke signalen en niet om veronderstellingen.
Stap 2 - Collegiale consultatie
Bespreek uw concrete signalen met iemand. Te allen tijde kunt u
anoniem Veilig Thuis of een aandachtsfunctionaris raadplegen voor
overleg.
Stap 3 - Zorgen bespreken met hulpvrager en/of ouders
Bereid het gesprek voor. Advies hieromtrent kan ingewonnen worden bij een aandachtsfunctionaris of bij Veilig Thuis.
Stap 4 - Weeg de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de kindermishandeling
Weeg op basis van de signalen, het ingewonnen advies en het
gesprek met betrokkenen het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling. Weeg eveneens de aard en de ernst van het huiselijk
geweld of de kindermishandeling.
Stap 5 - Beslissen: zelf hulp organiseren of melden
Indien betrokkenen openstaan voor hulpverlening is het van belang
om hen adequaat en snel door te verwijzen. Overleg met deskundigen, zoals onderstaande instanties, welke hulp verantwoord en
geschikt is. Houd de vinger aan de pols of de hulp ook daadwerkelijk start. U dient alert te blijven op signalen en hiernaar te handelen. Probeer toestemming te krijgen om in contact te treden met de
betrokken hulpverleningsinstantie.
Afsluitend
In verreweg de meeste gevallen van huiselijk geweld en kindermishandeling is onmacht leidend in het handelen. Realiseert u zich
dat te allen tijde! Ga naast pleger en slachtoffer staan, luister naar
hun motivatie en wensen voor verbetering van hun situatie en laat
uw oordeel achterwege. Vanuit die gezamenlijkheid kunt u op zoek
gaan naar manieren om het geweld te doen stoppen. In de praktijk
is dit echter ontzettend moeilijk. Schroom daarom ook niet om een
aandachtsfunctionaris te benaderen voor advies.
Wijsheid en Gods zegen toegewenst in uw ambt!
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Project huiselijk geweld
Recent is door stichting Schuilplaats, De Vluchtheuvel en het ds.
G.H. Kerstencentrum het project ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ gestart. Opdrachtgevers zijn de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Hersteld
Hervormde Kerk (generale diaconale commissie).
De doelstelling van het project zijn als volgt:
o Het informeren van de kerkelijke achterban over mogelijkheden
voor de aanpak van deze problematiek
o Bewustwording van factoren die geslotenheid bevorderen of in
stand houden
o Advisering bij situaties van huiselijk geweld. Dit advies kan worden gevraagd door hulpvragers, maar ook familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden, jeugdwerkers en dergelijke
o Advisering van seculiere organisaties die werken met reformatorische gezinnen
Advies
Binnen de organisaties zijn aandachtsfunctionarissen aangewezen die
advies kunnen geven bij huiselijk geweld. Zij zijn er voor hulpvragers,
familieleden, docenten, ambtsdragers, gemeenteleden en jeugdwerkers. Heeft u advies nodig of een vraag hoe om te gaan met een (probleem)situatie in uw gemeente of bredere kennissenkring? Schroom
dan niet om contact op te nemen met van de onderstaande personen.
De Vluchtheuvel
Aandachtsfunctionaris
Joke Zwerus
Tel: 0113-213098

Stichting Schuilplaats
Aandachtsfunctionaris
Susan Snoei
Tel: 0318-547870

Ds. G.H. Kerstencentrum
Aandachtsfunctionaris Gertrude van den Belt
Tel: 0318-517310
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