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Twente

Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling
Deze nieuwsbrief is voor medewerkers van gemeenten, ketenpartners, relaties en
geïnteresseerden in Veilig Thuis Twente.
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Eergerelateerd geweld… Wist u dat:
• Eergerelateerde problematiek
overal voorkomt, dus ook in Nederland en onder de Nederlandse
bevolking?
• Eergerelateerd geweld het meest
plaatsvindt onder bevolkingsgroepen rond de Middellandse

Zee, het Midden-Oosten, Zuid- en
Centraal-Azië?
• Eerwraak de meest extreme vorm
is van eergerelateerde geweldsmiddelen? Er bij eerwraak dus
altijd sprake is van moord!

Eergerelateerd geweld

Wat is eigenlijk eer? Eer is het persoonlijke of
maatschappelijk aanzien dat men heeft. Eer is
dus niet iets wat je zelf als individu kunt bepalen, maar iets dat bepaald wordt in de maatschappij/groep waar de persoon zich bevindt. Je
kunt eer het beste vergelijken met reputatie.
Eerverlies/eerschending ontstaat pas als binnen
een groep handelingen gebeuren die in strijd
zijn met de morele waarden van de gemeenschap. Dit wordt wangedrag genoemd. Hierdoor
is de goede naam, de reputatie in het gedrang
gekomen.
Zoals eerder vermeld
komt bovenstaande
werkelijk in elke
bevolkings- en culturele groep voor.
Ook binnen de
eigen cultuur of
subcultuur! Een

• Eerwraak eergerelateerd geweld
is, maar dat eergerelateerd geweld
niet altijd eerwraak(moord) hoeft te
zijn?

goed voorbeeld is een medewerkster van de
DNB-bank, die door haar werkgever ontslagen
werd. Niet omdat ze haar werk niet goed deed,
maar omdat ze jarenlang in haar privéleven
een SM-carrière onderhield. De bank zou aan
eerverlies lijden wanneer haar privéleven in de
openbaarheid zou komen en gekoppeld zou
worden aan hun organisatie. Een ander recent
voorbeeld is de bonnetjesaffaire bij de VVD, die
uiteindelijk aan vier VVD’ers de kop heeft gekost. De laatste minister (Van der Steur) stapte
op om verdere reputatieschade binnen de VVD
te voorkomen.
Eerherstel is in feite het herstel van de reputatie van een bepaalde groep waarin wangedrag
heeft plaatsgevonden en aan het licht is gekomen. In het voorbeeld van de DNB-bank werd
de bankmedewerkster na jaren trouwe dienst
ontslagen door haar werkgever als daad van
eerherstel.

Wanneer is er sprake van eergerelateerd
geweld? Er is pas sprake van eergerelateerd
geweld als het eerherstellende middel gepaard
gaat met geweld tegenover de persoon waarvan bekend is dat deze verantwoordelijk is voor
zijn/haar wangedrag.
Enkele voorbeelden van vormen van eerherstel
zijn:
- afzondering / opsluiting;
- verstoting (uit familie of gemeenschap);
- beperking van vrijheid door extra controle;
- ontvoering / achterlating in het land van herkomst;
- gedwongen huwelijk;
- gedwongen abortus;
- gedwongen zelfmoord of moord (eerwraak);
- verhuizing naar een familielid buiten het land/
de streek.
Met deze maatregelen laat je ook aan de
familie/het dorp zien dat je maatregelen treft
om daarmee verder reputatieschade voor de
leefgemeenschap/familie te voorkomen. En
wordt er voorkomen dat je als familie uitge-

sloten wordt van de gemeenschap waartoe je
behoort.
Om duidelijk te krijgen of er risico’s bestaan
op eergerelateerd geweld is het belangrijk om
goed te onderzoeken in hoeverre het gedrag
binnen een bepaalde groep/gemeenschap
gezien wordt als wangedrag. En welke eerherstellende maatregelen bekend zijn in deze
groep/gemeenschap. Dit verschilt echt per
groep/gemeenschap. Er kan dus niet klakkeloos van uitgegaan worden dat eerherstellende
maatregelen onder bijvoorbeeld een Turkse
groep mensen altijd gepaard gaan met geweld.
Daar is echt gedegen onderzoek voor nodig,
waarin de casus met open vizier benaderd
moet worden om een compleet beeld te krijgen
van het systeem. Daarvoor is het als profes
sional van belang om samen te werken met het
gezinssysteem en ketenpartners. Per casus
is maatwerk nodig, waarbij veiligheid en elke
vervolgstap weloverwogen genomen moet worden. Dit vraagt een systemische benadering
binnen elke casus.

Maak kennis met … de gedragswetenschappers van het expertteam

V.l.n.r. Renske Donderwinkel, Sabrina de
Jager, Natasha de Groot
Vanaf de start van VTT is er een expertteam
ingericht. Het expertteam bestaat uit gedragswetenschappers, medische expertise (inzet
vertrouwensarts op voorlichting en consultatie),
een communicatiemedewerker, een jurist en
een preventiemedewerker. Dit expertteam
werkt zowel intern voor VTT als voor de lokale
teams in het sociale domein van de 14 gemeenten in de regio. Op dit moment wordt de
vorm en inzet van het expertteam geëvalueerd
door het OZJT/Samen 14.
Wat zijn de taken van gedragswetenschappers
bij het expertteam van VTT?
We zijn voor alle collega’s van Veilig Thuis
Twente en de 14 Twentse gemeenten beschikbaar voor inhoudelijk overleg over alle zaken

die gemeld worden en specifiek voor zaken
waarin sprake is van ernstige gedrags- of
psychiatrische problemen bij zowel volwassenen als kinderen, ontwikkelingsstoornissen bij
kinderen, seksueel misbruik en verslavings
problematiek. Ook bij spoedzaken zijn we bijna
altijd betrokken.
Daarnaast houden we ons bezig met de (door)
ontwikkeling van werkprocessen, leiden we
casuïstiekbesprekingen in het team en doen
we sporadisch psychoseksuele screeningen en
diagnostisch onderzoek.
Wat vormt het grootste deel van jullie taken?
Het geven van advies en consultatie aan medewerkers van VTT en de gemeenten neemt
de meeste tijd in beslag.
Hebben jullie bij VTT alle drie een eigen aandachtsgebied? Of is dat meer per subregio?
We zijn alle drie te benaderen voor alle problematiek en door alle subregio’s binnen VTT. Wel
zijn we, net als de andere medewerkers van
VTT, aandachtsfunctionaris op een speciaal
gebied (ouderenmishandeling, eergerelateerd
geweld, complexe echtscheidingen, kindoudermishandeling, seksueel geweld). We
participeren in de werkgroepen die op deze
gebieden zijn gevormd binnen VTT.

Zijn jullie ook betrokken bij het crisisteam van
VTT?
Bij vrijwel alle crisiszaken die overdag bij VTT
binnenkomen worden wij als gedragswetenschappers betrokken. Dit is tot nu toe nog niet
zo bij zaken die buiten kantoortijden gemeld
worden.
Werken jullie binnen het expertteam VTT ook
voor de lokale zorgstructuur?
VTT heeft afspraken gemaakt met alle 14
Twentse gemeenten over de samenwerking.
In deze afspraken is onder andere opgenomen dat het expertteam van VTT voor alle
wijkteams te benaderen is als het gaat om
(complexe) casuïstiek op het gebied van
kindermishandeling, huiselijk geweld, veiligheid

en ontwikkelingsproblematiek bij jeugdigen.
We voeren ook psychodiagnostisch onderzoek
uit bij kinderen en volwassenen wanneer dit
gewenst is voor bijvoorbeeld het bepalen van
geschikt hulpaanbod. Wij als gedragswetenschappers hebben de 14 Twentse gemeenten verdeeld en ieder van ons heeft vaste
gemeenten waar we zowel op locatie komen
als telefonisch door te benaderen zijn. We
hebben met iedere gemeente (afhankelijk van
de grootte van die gemeente en het aantal
wijkcoaches) afspraken over de wijze waarop
onze inzet plaatsvindt. In sommige gemeenten
komen we elke week en in andere (kleinere)
gemeenten komen we eens in de twee, drie,
vier of vijf weken. Vaak zijn we (ook) aanwezig
bij casuïstiekbesprekingen.

Ouderenmishandeling thema voor de netwerklunches
VTT organiseert twee keer per jaar subregionale netwerklunches voor
professionals. De eerste netwerklunches zijn op 30 mei in Enschede, op 31
mei in Hengelo en op 1 juni in Almelo. Het thema is Ouderenmishandeling
en uitnodigingen worden binnenkort verstuurd. Ontvangt u geen uitnodiging,
maar bent u wel geïnteresseerd? Mail dan naar info@veiligthuistwente.nl

Restyle huisstijl en een website
Voor de start van de Veilig Thuis organisaties
in 2015 werd een landelijke huisstijl ontwikkeld
waarvan Veilig Thuis Twente gebruik heeft
maakt. In de loop van tijd ontstond behoefte
aan een meer ‘eigen’ gezicht met folders in
een eigen huisstijl. Ook een laagdrempelige
informatieve website stond op het verlanglijstje. Beide wensen zijn in vervulling gegaan. Er
zijn folders en een poster in de nieuwe huisstijl
gemaakt en op 31 januari 2017 is de website
online gegaan.
De belangrijkste aanpassing aan de huisstijl is
het werken met illustraties. Kunstenares Petra

Houtman heeft tekeningen gemaakt die de
thema’s rond huiselijk geweld op een aansprekende manier onder de aandacht brengen
en de problematiek duidelijk neerzetten. De
tekeningen zijn ook gebruikt voor de nieuwe
website. En we zijn er trots op. Nieuwsgierig?
Neem een kijkje op https://veiligthuistwente.nl
Professionals (huisartsen, onderwijs, fysio
therapeuten, tandartsen in Twente) hebben een
mailing ontvangen met een poster en folders
met het verzoek de posters op te hangen in
wachtruimtes. Op die manier wordt de website
breed bekend gemaakt. Meer posters of folders
zijn aan te vragen via info@veiligthuistwente.nl

Over oudermishandeling: zie ook het artikel in de De Twentsche Courant Tubantia van 22 maart j.l.
http://www.tubantia.nl/hengelo/veilig-thuis-twente-houdt-voorlichtingen-voor-zorgverleners-overouderenmishandeling~a34f126d/
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