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Samenvatting
Elk jaar worden er in Nederland ongeveer 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van
huiselijk geweld. Uit eerder onderzoek blijkt dat veel professionals het nog lastig vinden om signalen
van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen en hier het gesprek over aan te gaan en een
melding te doen. De opdrachtgever van dit onderzoek, de Gemeente Rotterdam, wil graag weten hoe
professionals het signaleren en melden van huiselijk geweld ervaren. Ze willen weten wat er nodig is
om een professional goed te laten handelen. De Gemeente Rotterdam wil graag een advies
ontvangen over hoe zij opleidingen in Rotterdam kunnen adviseren de juiste vaardigheden aan
professionals aan te leren die nodig zijn voor de omgang met huiselijk geweld en kindermishandeling.
Om deze reden is de onderzoeksvraag ‘Hoe ervaren professionals het signaleren en melden van
huiselijk geweld en kindermishandeling?’ opgesteld. Uit eerder onderzoek blijkt dat professionals wel
eens handelingsverlegenheid ervaren, wat inhoudt dat ze twijfelen om te handelen wanneer er
signalen zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling. Dit komt volgens eerder onderzoek door
verschillende factoren, zoals bijvoorbeeld het feit dat er zoveel regels en wetten zijn dat professionals
niet weten wanneer ze mogen handelen.
Dit onderzoek is een kwalitatief onderzoek. Er zijn tien respondenten geïnterviewd die tijdens hun
werk allemaal eens in aanraking zijn gekomen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast
is er een focusgroep gehouden met vierdejaarsstudenten van de opleiding Social Work, die ook
allemaal deze thema’s zijn tegengekomen tijdens hun stage of werk.
Uit de interviews blijkt dat professionals het signaleren niet heel lastig vinden. Wat lastiger door hen
wordt ervaren is de grens wanneer er genoeg signalen zijn om te handelen. Daarnaast twijfelen de
professionals veel over de signalen. Dit kan gezien worden als handelingsverlegenheid. Deze twijfels
ontstaan onder andere door miscommunicatie met andere organisaties, het werken in een vrijwillig
kader dus niet weten wanneer ingrijpen wettelijk gezien wel of niet mag en de emoties van de
professional. Wat andere lastige punten zijn volgens de respondenten in het werken met huiselijk
geweld en kindermishandeling, maar die niet zorgen voor handelingsverlegenheid, zijn culturele
verschillen en de veiligheid van het kind voorop stellen. Professionals ervaren samenwerken, ervaring
en kennis en instrumenten als beschermende factoren die hen kunnen helpen in het signaleren en
melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook al ervaren professionals wel eens
handelingsverlegenheid, het houdt hen niet tegen om uiteindelijk te handelen en het gesprek met de
cliënten aan te gaan. Na eerder genoemde barrières en het feit dat het gesprek met cliënten is
aangegaan, wordt het door de professionals niet meer lastig ervaren om een melding te doen.
Aan de hand van dit onderzoek worden er aanbevelingen gegeven voor de Gemeente Rotterdam,
waarvan de belangrijkste is hoe zij de hogescholen in Rotterdam kunnen adviseren.
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1. Inleiding
Jaarlijks worden er in Nederland minstens 200.000 volwassenen slachtoffer van huiselijk geweld
(Movisie, 2013). Indien er naar kinderen wordt gekeken, komt dit aantal uit op ongeveer 119.000. Het
geweld kan fysiek, seksueel en/of psychisch van aard zijn. Er zijn verschillende vormen van huiselijk
geweld, namelijk (ex)partnergeweld, kindermishandeling en verwaarlozing, ouderenmishandeling,
eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, genitale verminking, mishandeling van ouders door hun
kinderen en mishandeling van adolescenten door ouders of leeftijdsgenoten (Movisie, 2013). Wanneer
er naar de cijfers van Rotterdam in 2015 wordt gekeken, blijkt dat ruim 17.500 gezinnen met huiselijk
geweld te maken hebben (GGD Rotterdam Rijnmond, 2015). Als het gaat om kindermishandeling, is
het aantal kinderen en jongeren die worden mishandeld bijna 7.300. Hiermee scoort Rotterdam hoger
dan het landelijk gemiddelde op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling, namelijk 3,5%
hoger.

De aanleiding
Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut (2014) blijkt dat veel professionals het nog lastig vinden
om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling tijdig, of überhaupt, te herkennen. Daarnaast
vinden de professionals het lastig om deze onderwerpen bespreekbaar te maken met de betrokkenen
én om het besluit te nemen om een melding te doen van het geweld. Dit laatste wordt ook wel
handelingsverlegenheid genoemd. Er wordt gesproken van handelingsverlegenheid wanneer een
professional aarzelt om te handelen, terwijl dit eigenlijk wel zou moeten (Slump, 2011). Deze definitie
wordt aangehouden in de rest van het onderzoek.
Handelingsverlegenheid kan onder andere voorkomen wanneer een professional zich onveilig
voelt in een situatie, door bijvoorbeeld gebrek aan kennis en ervaring of wanneer er sprake is van
tegenstrijdige persoonlijke gevoelens over de betreffende situatie. Een gevolg van
handelsverlegenheid is dat professionals belemmerd worden in het effectief optreden. Dit gaat
uiteindelijk ten koste van goede hulpverlening aan de cliënt (Slump, 2011). In het geval van huiselijk
geweld en kindermishandeling houdt dit in dat het geweld dus door blijft gaan en dat er niet
ingegrepen wordt. Dit kan ernstige gevolgen hebben, vooral voor kinderen. Voorbeelden hiervan zijn
depressieve en psychosomatische klachten (Douma & Hoes, 2012). Daarnaast heeft het ook
maatschappelijke gevolgen: huiselijk geweld en kindermishandeling werkt vaak door in de volgende
generaties. Wanneer kinderen in een omgeving opgroeien waar veel geweld is gebruikt, wordt dit door
hen als normaal ervaren (Janssen, Wentzel, & Vissers, 2015).
Door de grote gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling, is het belangrijk dat de
signalering en melding van het geweld zo snel mogelijk plaatsvindt, door gebruik te maken van een
Meldcode. De Meldcode is een stappenplan dat professionals helpt te reageren bij signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling (Rijksoverheid, 2013). Sinds 2013 zijn professionals, zoals
huisartsen of leerkrachten, wettelijk verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld en
huiselijk geweld. Dit staat in de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De
wet geldt voor de gezondheidszorg, het onderwijs, een kinderopvang, maatschappelijke
ondersteuning, jeugdhulp en justitie (Rijksoverheid, 2013). Met de Meldcode is Rotterdam een
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voorloper op de rest van het land. GGD Rotterdam-Rijnmond is in 2008 al begonnen met de meldcode
voor huiselijk geweld en kindermishandeling (Janssen, et al., 2015). De Rotterdamse meldcode heeft
ook model gestaan voor de landelijke meldcode. Zo is te merken dat Rotterdam al een lange tijd bezig
is om huiselijk geweld te verminderen.
De meldcode bestaat uit vijf stappen die ondernomen kunnen worden, indien er signalen van
huiselijk geweld of kindermishandeling zijn (GGD Rotterdam-Rijnmond, 2013). Ook is er een ander
instrument, de Verwijsindex Risicojongeren (VIR), die helpt om professionals met elkaar in contact te
brengen wanneer er signalen van kindermishandeling zijn. Er zijn dus meerdere tools en de stappen
van de meldcode zijn concreet beschreven, maar toch blijkt uit gesprek met de gemeente Rotterdam
dat niet iedereen die huiselijk geweld of kindermishandeling signaleert, ook daadwerkelijk een melding
doet. Dit is gebaseerd op verschillende landelijke onderzoeken die zijn gedaan.
In opdracht van
De opdrachtgever van dit onderzoek, de gemeente Rotterdam, pakt het huiselijk geweldprobleem al
jaren aan. Op dit moment gebeurd dat via het actieprogramma Veilig Thuis. Het actieprogramma heeft
als missie om een thuis te creëren waar geweld echt is uitgebannen. Zij hebben de volgende
hoofddoelstellingen (Rijksoverheid, 2013):
1. Huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld brengen.
2. Huiselijk geweld en kindermishandeling duurzaam oplossen.
Door middel van de eerste doelstelling, het eerder en beter in beeld brengen van huiselijk geweld en
kindermishandeling, wil de gemeente de duur hiervan verkorten en samen met betrokkenen werken
aan een duurzaam veilige toekomst. Dit willen ze doen door onder andere de meldingen van de politie
beter te benutten en meteen voor een passend zorgaanbod te zorgen (Gemeente Rotterdam, 2016).
Met de tweede doelstelling, het duurzaam herstellen van veiligheid, wil de gemeente de recidive
van huiselijk geweld en kindermishandeling verminderen en een effectieve aanpak hanteren. Ook wil
de gemeente bij deze doelstelling de eigen kracht van slachtoffers versterken en zorgen dat het
sociale netwerk het slachtoffer ondersteunt. Daarnaast willen ze de dwanginstrumenten slimmer
gebruiken, door bijvoorbeeld slachtoffers te beschermen door een huisverbod te geven aan de pleger
(Gemeente Rotterdam, 2016).

Adviesvraag en onderzoeksvraag
In het kader van de eerste doelstelling van het actieprogramma Veilig Thuis, het eerder en beter in
beeld brengen van huiselijk geweld en kindermishandeling, wil de gemeente Rotterdam graag weten
waar professionals tegenaan lopen wanneer zij in aanraking komen met huiselijk geweld en
kindermishandeling. Uit een aantal landelijke onderzoeken hebben zij namelijk vernomen dat er
sprake is van handelingsverlegenheid bij professionals. Ze willen weten of en hoe professionals de
signalen oppikken van huiselijk geweld en kindermishandeling, en hoe en of er hiervan een melding
wordt gemaakt, maar ook of er andere factoren zijn die hen belemmeren of juist helpen. Ook wil de
gemeente Rotterdam graag weten hoe deze professionals omgaan met de meldcode en de
verwijsindex. Dit leidt tot een onderzoek onder professionals die in aanraking komen met huiselijk
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geweld en kindermishandeling. Op basis van de vraag van de gemeente Rotterdam is de volgende
onderzoeksvraag opgesteld:
‘Hoe ervaren professionals het signaleren en melden van huiselijk geweld en
kindermishandeling?’

Op basis van de onderzoeksvraag zijn er drie deelvragen opgesteld, die door het veldonderzoek
beantwoord worden:
1. Hoe ervaren professionals het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling?
2. Hoe ervaren professionals het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling?
3. In welke mate ervaren professionals handelingsverlegenheid?

Met de conclusie die uit het onderzoek voortvloeit, wil de gemeente Rotterdam graag een advies
ontvangen over hoe zij hogescholen in Rotterdam kunnen adviseren de juiste vaardigheden aan te
leren die nodig zijn voor de omgang met huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de gegevens uit
het onderzoek kan er worden aangetoond hoe het is gesteld met het handelen van professionals die
in aanraking komen met huiselijk geweld en kindermishandeling in Rotterdam en op welke factoren
ingespeeld kan worden om de handelingsverlegenheid van toekomstige professionals te verminderen
vanuit de opleiding. Op deze manier kan er een moedige professional voor de praktijk worden
klaargestoomd.
Leeswijzer
Nu er een beeld is geschetst van de opdrachtgever en het onderwerp van het onderzoek, wordt er in
hoofdstuk 2 een theoretisch kader beschreven. In dit hoofdstuk worden bestaande theorieën en
ideeën over professionals die met de thematiek in aanraking komen, handelingsverlegenheid en
samenhangende onderwerpen besproken. In hoofdstuk 3 wordt de methode beschreven, hier komt
aan bod wat precies is gedaan voor het gehele onderzoek. Het onderzoek is een kwalitatief
onderzoek. Er gaan diepte-interviews plaatsvinden, die geanalyseerd worden. De interviews worden
gehouden met professionals die in aanraking komen met huiselijk geweld en kindermishandeling in
Rotterdam. Daarnaast vindt er een focusgroep plaats, met afstuderende studenten van de opleiding
Social Work. Dit dient tevens als aanvullende informatie voor het advies. Er wordt nagegaan hoezeer
zij de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling behandelen op de opleiding, maar ook hoe zij
het signaleren en melden ervaren. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van het onderzoek
omschreven. Vervolgens wordt in het vijfde hoofdstuk ingegaan op de conclusie van het onderzoek en
de discussie. In dit hoofdstuk worden alle bevindingen afgewogen en het geeft een aanzet voor het
advies dat voor de opdrachtgever bedoeld is. Aan het eind van het onderzoek staat de literatuurlijst en
de bijlagen.

7

2. Theoretisch kader
In dit hoofdstuk, het theoretisch kader, wordt er dieper op de onderwerpen van het onderzoek
ingegaan. De hoofdvraag van het onderzoek is ‘Hoe ervaren professionals het signaleren en melden
van huiselijk geweld?’. Om deze hoofdvraag te beantwoorden, zijn er verschillende deelvragen
opgesteld. Deze zijn als volgt:
1. Hoe ervaren professionals het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling?
2. Hoe ervaren professionals het melden van huiselijk geweld en kindermishandeling?
3. In welke mate ervaren professionals handelingsverlegenheid?
Dit theoretisch kader is geschreven om te bekijken wat er al bekend is in de literatuur over de
onderwerpen van het onderzoek. In de eerste paragraaf zal gekeken worden naar een professional in
het werkveld van huiselijk geweld en kindermishandeling. Hier wordt ook beschreven welke
competenties van hem of haar verwacht worden wanneer hij of zij in contact komt met huiselijk geweld
en kindermishandeling. In de tweede paragraaf wordt dieper ingegaan op handelingsverlegenheid,
wat het is en wat het veroorzaakt en welke instrumenten hiertegen kunnen helpen.

2.1 Professionals
Zoals in de inleiding is besproken, zijn professionals cruciaal voor het oppikken van signalen en om er
iets mee te doen. Toch blijkt uit de praktijk dat dit niet altijd even gemakkelijk is. Het doel van het
onderzoek is om te achterhalen waar zij tegenaan lopen, maar ook wat goed gaat. In deze paragraaf
zal dieper worden ingegaan op de professionals die in aanraking komen met huiselijk geweld en
kindermishandeling. Er wordt een beeld geschetst van de professionals en wat voor stadia zij
doorlopen vanaf het begin van hun carrière. Dit kan ook meegenomen worden in het advies.
Daarnaast wordt er gekeken naar de competenties die een professional moet hebben wanneer deze
huiselijk geweld en kindermishandeling signaleert en dus moet handelen.
In het werkveld is het belangrijk dat een professional een methodiek zich eigen maakt
(Koerkamp, 2009). De beroepsvorming van een professional draagt bij aan het eigen maken van deze
methodiek. Koerkamp (2009) legt de ontwikkeling van een sociotherapeut als professional uit. Een
sociotherapeutisch team bestaat uit onder andere professionals van maatschappelijk werk, SPH en
(toegepaste) psychologie volgens Fluttert (geciteerd in Kluft & Haterd, 2010). Deze professionals
kunnen in het werkveld ook in aanraking komen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Aan de
hand van een model van Watkins (1990), beschrijft Koerkamp (2009) vier stadia in de ontwikkeling
van een professional:
In het eerste stadium, van een beginnende professional, kan een rolschok plaatsvinden
(Koerkamp, 2009). Er vindt een overgang van studie naar werk plaats en beginnende professionals
voelen zich vaak nog ongemakkelijk. Er komen vragen bij de beginnende professional naar boven
zoals bijvoorbeeld vragen over zijn rol, maar ook verwachtingen van cliënten en collega’s. Intervisie en
coaching kan in dit stadium helpen (Koerkamp, 2009).
In het tweede stadium staat het groeien in de rol centraal en het eigen maken van een stijl van
hulpverlenen (Koerkamp, 2009). Het begint langzaam, maar er worden steeds meer zelfstandige
keuzes gemaakt door de professional. Er kan meer vrijheid worden gevoeld om te experimenteren.
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Wat de professional nog kan leren in dit stadium is het uitbreiden en verbeteren van de eigen
persoonlijke stijl en identiteit.
In het derde stadium wordt er gesproken van rolconsolidatie (Koerkamp, 2009). In dit stadium
is de professional vertrouwd met zijn rol. De professional heeft meer kennis. Ook is hij op de hoogte
van zijn zwakke en sterke punten, maar kan deze ook inzetten. Problemen die ze tegenkomen kunnen
gehanteerd worden, maar mislukking wordt vaak nog aan hen zelf toegeschreven, soms onterecht.
Het vierde stadium wordt het rolmeesterschap genoemd (Koerkamp, 2009). De professional is
ervaren en wordt door cliënten gezien als een vakman. Hij kan als een rolmodel dienen voor de
beginnende professionals. Wat de professional in dit stadium nog wel kan leren is dat hij in
ontwikkeling blijft.
Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) hebben een aantal richtlijnen voor kennis en
vaardigheden opgesteld, die een professional moet bezitten indien deze in aanraking komt met
huiselijk geweld en kindermishandeling (NJi/Movisie, 2008). Het uitgangspunt daarbij is dat ze zich
bewust moeten zijn van geweld dat in huiselijk geweld voorkomt en erkennen dat ze een
verantwoordelijkheid hebben in de aanpak hiervan. De competenties die Movisie en het NJi (2008)
hebben beschreven, gaan met name over signaleren, handelen, samenwerken en evalueren van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat er verstaan wordt onder signaleren en handelen en de
bijpassende competenties opgesteld door het NJi zullen worden toegelicht.
Signaleren van huiselijk geweld houdt volgens Janssen, Wentzel en Vissers (2015) in dat
professionals niet alleen de signalen opvangen van huiselijk geweld, maar dat ze ook op de juiste
manier ingeschat en geïnterpreteerd worden. Signalen moeten niet alleen door bijvoorbeeld politie en
de kinderbescherming opgemerkt worden, maar ook door professionals in de ‘buitencirkel’. Deze
professionals, zoals bijvoorbeeld medewerkers van wijkteams, kunnen belemmerd worden doordat ze
bang zijn het probleem niet op te kunnen lossen (Janssen, et al., 2015). Hierdoor ondernemen ze
geen actie. De competentie die Movisie en het NJi bij het signaleren hebben opgesteld, is dat
professionals signalen van geweld moeten onderscheiden en kunnen benoemen (NJi/Movisie, 2008).
Ook vinden ze het belangrijk dat professionals onder andere kennis hebben over de signalen van
geweld en het ontstaan en gevolgen van het geweld.
Het gesprek aangaan met het betrokken gezin heeft als doel om de waargenomen signalen te
bespreken, zorgen over de thuissituatie aan te halen, informatie te verzamelen over of de opgevangen
signalen kloppen en om cliënten te motiveren om de hulp aan te nemen (Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 2009). Wat bij het handelen belangrijk is volgens Movisie en het
NJi, is dat de professional bij een vermoeden van geweld dit moet onderzoeken. Daarnaast is het
belangrijk dat de professional hulpverlening in gang moet zetten of dit door een ander laten doen. De
professional moet dit op een open en respectvolle manier doen. Ook moet hij op de hoogte zijn van
wet- en regelgeving en weten wanneer er anderen ingeschakeld moeten worden. Belangrijk is dat de
professional in staat is om zorgen en vermoedens van geweld te bespreken. Op het handelen van
professionals wordt in de volgende paragraaf dieper ingegaan.
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2.2 Handelingsverlegenheid
In deze paragraaf wordt er beschreven wat handelingsverlegenheid inhoudt. Vervolgens wordt er
dieper op dit onderwerp ingegaan en wordt er gekeken naar wat handelingsverlegenheid bepaalt en
waardoor het ontstaat. Aan het eind van deze paragraaf worden de instrumenten beschreven die
ingezet kunnen worden om het signaleren en melden van huiselijk geweld eventueel te
vergemakkelijken.

2.2.1. Definitie en oorzaken
Het gesprek niet aangaan over of niet melden van huiselijk geweld kan voortkomen uit
handelingsverlegenheid. Het FCB (in Slump, 2011) beschrijft het kortweg als wanneer een
professional aarzelt om te handelen, terwijl dit eigenlijk wel zou moeten. Deze definitie zal worden
aangehouden in dit onderzoek.
Er zijn verschillende oorzaken voor handelingsverlegenheid. Volgens Slump (2011) kan het
ontstaan wanneer er lastige beslissingen genomen moeten worden en wanneer een professional zich
onveilig voelt in een situatie, door bijvoorbeeld gebrek aan ervaring of bij tegenstrijdige gevoelens over
de situatie. Ook kan het ontstaan doordat men niet goed weet hoe hij om moet gaan met de
voorgeschreven aanpak van de organisatie of bij niemand terecht kan met zijn twijfels over
bijvoorbeeld signalen van huiselijk geweld (Slump, 2012). Daarnaast kan volgens het eindrapport van
de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel misbruik (2016), de kwestie van privacy van het
slachtoffer ervoor zorgen dat de professional twijfelt of hij iets met de signalen van kindermishandeling
moet doen. Er is een enorm scala aan wetten, regels en beroepscodes, die ervoor zorgen dat het
lastig voor de professional is om te bedenken wat wel en niet mag. Er wordt dan snel ingehouden en
er wordt verder niets met de ‘vertrouwelijke’ gegevens gedaan.
Het twijfelgevoel van mensen kan verklaard worden aan de hand van het keuzedilemma van
Lewin (1935). Lewin (1935) geeft aan dat er drie soorten keuzedilemma’s zijn. Bij een approachapproach conflict gaat het om twee aantrekkelijke alternatieven, die beide aantrekkelijk voor de
persoon zijn. Bij een avoidance-avoidance dilemma gaat het om twee vervelende opties. Bij deze
optie is het zo dat wat je ook kiest, van beide keuzes de gevolgen ongewenst zijn. Daarnaast
beschrijft Lewin (1935) het approach-avoidance dilemma. Deze houdt in dat een keuze zowel voor- als
nadelen heeft. Men kan zich aangetrokken voelen tot de voordelen, maar zich laten afschrikken door
de nadelen die hier automatisch bijkomen. Wanneer de keus ver weg is, kunnen de voordelen het
belangrijkst lijken. Wanneer deze dichterbij komt, is de kans groter dat men afgeschrikt wordt omdat
de nadelen groter lijken. Zo kunnen mensen op het laatste moment nog van mening veranderen.
Het laatste dilemma, het approach-avoidance dilemma kan aan de hand van de twijfel van
professionals die in aanraking komen met huiselijk geweld en kindermishandeling worden uitgelegd.
Zoals de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel misbruik (2016) beschreef, kan een professional
kiezen om iets te doen met de signalen, waardoor het kan zijn dat er iets aan het geweld gedaan
wordt. Dit is een voordeel voor de professional. Zoals in paragraaf 2.1. werd beschreven, moet een
professional op de hoogte zijn van wettelijke regels, ook rondom privacy. Er kan door de professional
gekozen worden om niets met de signalen te doen, doordat deze niet goed op de hoogte is van de
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wetten en bang kan zijn dat hij voor het tuchtrecht gesleept wordt. Dit overkomt sommige
professionals namelijk wanneer ze een melding hebben gedaan van huiselijk geweld (Augeo, 2015).
Dit kan als een nadeel voor de professional worden ervaren. Wanneer de knoop doorgehakt moet
worden, kan het dus zijn dat het nadeel het grootst lijkt. Het maken van een dergelijk lastige keuze is
mentaal uitputtend, laat psychologisch onderzoek zien (Vohs, Baumester, Schmeichel, Twenge,
Nelson & Tice, 2008).
Naast privacy kunnen remmingen tussen twee groepen een rol spelen bij
handelingsverlegenheid (Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, 2016). Er kan
bijvoorbeeld wantrouwen zijn tussen de betrokken disciplines en beroepsgroepen, zoals dat er
afgevraagd wordt of de informatie wel in goede handen is. Dit kan ook binnen een sector spelen, zoals
tussen de hulpverlener van een kind en de hulpverlener van zijn ouder. De Taskforce pleit ervoor dat
het delen van informatie verplicht wordt. Zo kan er niet meer achter privacy kwesties geschuild
worden. Ze vinden dat de professionals bij de opleiding al geschoold moeten worden in deze
wettelijke informatie en dat het niet vrijgeven van informatie, dat de veiligheid van een kind bepaald,
gevolgen moet hebben (Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik, 2016).
De Kring van Veiligheid, een samenwerking tussen Movisie, het Nationaal Jeugdinstituut (NJi)
en andere gespecialiseerde professionals in huiselijk geweld, hebben een manifest opgesteld (2016).
Ook zij geven privacy als een oorzaak voor handelingsverlegenheid. Het is volgens hen niet
vanzelfsprekend om in onze geïndividualiseerde, op overleg en compromis gerichte maatschappij,
zich met een ander te bemoeien. Om huiselijk geweld te stoppen, kan het soms alleen maar helpen
om relaties tussen partners en tussen ouders en kinderen te doorbreken. Maar om deze keuzes te
maken, moeten professionals gezamenlijk met cliënten, het sociale netwerk van de cliënten en andere
professionals samenwerken. Soms is het zelfs dan nog lastig om goed door te pakken. Ook wordt er
in het manifest dat zij hebben opgesteld, beschreven dat het een handicap is dat huiselijk geweld niet
goed afgebakend is. Er wordt afgevraagd waar de grens ligt, het kan namelijk om mishandeling gaan,
maar ook om verwaarlozing, bedreiging of iets psychisch. Wanneer grijp je dan in als professional? De
soms slechte samenwerking tussen professionals helpt daar ook niet bij (De kring van Veiligheid,
2016). Soms staan professionals er alleen voor en kunnen ze niet overleggen met hun team, wat er
voor kan zorgen dat ze uiteindelijk toch niets doen met de signalen en het geweld op zijn beloop wordt
gelaten. Daarnaast wordt gesteld dat handelingsverlegenheid kan ontstaan doordat er niet genoeg
aandacht aan is besteed tijdens de opleiding van de professionals. De signalen worden niet herkend
en ze voelen zich niet competent genoeg om het bespreekbaar te maken doordat ze niet genoeg
geoefend hebben tijdens de opleiding (Jonkers & Machielse, 2012). In een enquête onder
hulpverleners vindt slechts 6 procent van de respondenten dat de beroepsopleiding hen klaar heeft
gestoomd voor de praktijk, en om professioneel te handelen bij kindermishandeling (in Jonkers &
Machielse, 2012).
Volgens een Amerikaans artikel van Carswell (1992) kunnen gedachten van een professional
ook zijn dat het niet zijn of haar taak is om in te grijpen, of dat dit heel veel tijd gaat kosten. Er wordt
ook gedacht dat er te weinig kennis is over huiselijk geweld. Soms weten bijvoorbeeld artsen niet goed
hoe ze moeten ingrijpen of voelen zich inadequaat om in te grijpen. De gedachte van huiselijk geweld
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wordt wel eens weggestopt door de professional, omdat de zogenaamde dader zo aardig overkomt
(Carswell, 1992).
Een model dat gedrag van professionals kan verklaren, is het ASE-model (De Vries, Dijkstra &
Kuhlman, 1988). Dit model is gebaseerd op een aantal andere psychologische modellen, zoals de
Theorie van Gepland Gedrag (Ajzen, 1991) en de Sociale leertheorie (Bandura, 1986). De gedachte
van het ASE-model is dat gedrag verklaard wordt vanuit de intentie om dat gedrag te vertonen. Het
ASE-model staat voor attitude (A), sociale invloed (S) en eigen-effectiviteit (E). Met de attitude bedoelt
men de opvattingen of houding van een persoon ten opzichte van het gedrag. De sociale invloed
wordt bepaald door de sociale invloed van mensen uit de omgeving. Eigen-effectiviteit staat voor het
feit of iemand zichzelf in staat acht het gedrag uit te voeren (De Vries, et al., 1988).
Het feit dat professionals soms moeite hebben om een melding te doen, zoals eerder
beschreven, kan verklaard worden aan de hand van dit model. De intentie van een melding doen
hangt af van de drie determinanten. Wanneer er naar attitude wordt gekeken, kan het zijn, zoals
Carswell (1992) beschreef, dat een professional denkt dat het niet zijn of haar taak is om iets met de
signalen van huiselijk geweld te doen. Ook sociale invloed heeft invloed op het gedrag. Zoals eerder
beschreven hebben sommige professionals volgens de Taskforce Kindermishandeling en Seksueel
misbruik (2016) geen goede samenwerking met collega’s of andere organisaties. Ook kan het volgens
Slump (2011) voorkomen dat professionals niet weten bij wie ze terecht kunnen met hun vragen. Het
kan dan zijn dat de professional geen goed beeld heeft van hoe hij moet handelen of niet ondersteund
wordt, omdat er geen goed contact is met collega’s. De eigen-effectiviteit hangt af van het feit of ze het
gedrag denken uit te kunnen voeren. Zoals Jonkers & Machielse (2012) beschreven, kan een
professional zich niet competent genoeg voelen om een gesprek aan te gaan. Dit kan ervoor zorgen
dat de eigen-effectiviteit ook niet erg hoog is.
Naast het feit dat de drie determinanten invloed hebben op de intentie om gedrag uit te
voeren, kunnen iemands vaardigheden en bepaalde barrières ook ervoor zorgen dat het gedrag niet
wordt uitgevoerd (De Vries, et al.). Een professional kan nog niet genoeg kennis hebben, vooral
wanneer deze net van de opleiding af komt (Jonkers & Machiese, 2012), waardoor deze niet weet wat
hij moet doen met de signalen. Ook kan het zijn dat de professional niet de competenties bezit die
nodig zijn voor het werken met huiselijk geweld en kindermishandeling.
Nadat het gedrag is uitgevoerd, krijgt een persoon feedback op zijn gedrag (De vries, et al.,
1988). Dit kan ervoor zorgen dat het gedrag in stand wordt gehouden of dat het gedrag veranderd.
Het zou kunnen dat een collega de professional wijst op het feit dat hij niets met de signalen heeft
gedaan, waardoor het gedrag wél veranderd. Dit aspect kan meegenomen worden in het
veldonderzoek.
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2.2.2 Instrumenten
Handelingsverlegenheid is niet zo gemakkelijk op te lossen. Wel zijn er een aantal instrumenten die
kunnen helpen.
Volgens Janssen, et al. (2013) zijn er drie instrumenten die kunnen helpen om huiselijk
geweld te signaleren, namelijk de intuïtie van een professional, de kennis van zaken en
signalenlijsten. Bij het instrument ‘intuïtie’ kan het zijn dat professionals onuitgesproken
boodschappen horen in verhalen van cliënten of dat ze signalen herkennen die ze al eerder bij andere
cliënten hebben waargenomen (Janssen, et al., 2015). Kennis van zaken houdt in dat hoe meer
professionals weten over huiselijk geweld, plegers, slachtoffers en risicofactoren, hoe eerder de
signalen herkend zullen worden (Janssen, et al., 2015). Signalenlijsten zijn bestaande lijsten waar
verschillende categorieën signalen in worden ondergebracht, zoals bijvoorbeeld voorbeelden van
lichamelijk letsel, psychische problemen en gedragsmatige verschijnselen (Janssen, et al., 2015).
Een ander instrument dat zou kunnen helpen, is de Meldcode. Indien deze wordt gevolgd, kan
het een goed stappenplan zijn om te handelen wanneer er signalen van huiselijk geweld zijn (GGD
Rotterdam-Rijnmond, 2013). De Meldcode is een stappenplan dat vijf stappen volgt indien er signalen
zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling. Sinds 2013 is de Meldcode ook wettelijk opgenomen,
professionals moeten dus verplicht de Meldcode gebruiken bij vermoedens van huiselijk geweld of
kindermishandeling (Rijksoverheid, 2013). De Meldcode bestaat uit vijf stappen, namelijk:
1. Het in kaart brengen van de signalen
2. Overleggen met een collega. Eventueel kan Veilig Thuis worden geraadpleegd of een
deskundige op het gebied van letselduiding.
3. Begin een gesprek met de betrokkene(n).
4. Het wegen van het huiselijk geweld of kindermishandeling. Bij twijfel kan Veilig Thuis
geraadpleegd worden.
5. Beslissing maken of er zelf hulp wordt georganiseerd of dat er een melding wordt gemaakt.
Uit een onderzoek van Bureau Veldkamp, in opdracht van het VWS (2012) blijkt echter dat nog steeds
44% van de professionals de Meldcode onvoldoende kent, terwijl het wettelijk verplicht is om deze te
gebruiken wanneer er sprake is van signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling. Er wordt
afgevraagd hoe het kan dat er zo weinig professionals nog de Meldcode kent. Dit aspect kan
meegenomen worden in het veldonderzoek.
Naast de Meldcode zijn er ook andere instrumenten die kunnen helpen bij het signaleren en
melden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Een voorbeeld daarvan is het Risicotaxatieinstrument Huiselijk Geweld, ofwel het RiHG (Janssen, et al, 2015). Dit instrument wordt gebruikt
wanneer de hulpofficier van Justitie moet beoordelen of iemand een huisverbod wordt opgelegd. De
ernst van het geweld en de kans op herhaling kan door de politie met dit instrument worden
vastgesteld. Een ander instrument stimuleert om wat met een signaal van huiselijk geweld en
kindermishandeling te doen, namelijk de Verwijsindex Risicojongeren (VIR). In Rotterdam wordt dit
instrument SamenwerkingsInstrument Sluitende Aanpak (SISA) genoemd (SISA, z.j.). Dit instrument is
een computersysteem dat in beeld brengt wanneer kinderen en jeugd van 0 tot 23 jaar in aanmerking
komen met een professional van een van de aangesloten organisaties, zoals bijvoorbeeld leerplicht of
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de politie (SISA, z.j.). Op het moment dat er bij de Verwijsindex Risicojongeren van twee of meer
organisaties signalen komen over een kind, ontstaat er een match. De professionals worden dan op
de hoogte gesteld van elkaars betrokkenheid. Er wordt een matchregisseur aangewezen, die de regie
in de samenwerking op zich neemt. Op deze manier kunnen professionals met elkaar afstemmen om
de best mogelijke begeleiding te bieden (SISA, z.j.). Het computersysteem is een middel, maar wat de
Verwijsindex eigenlijk wil bereiken is dat professionals samenwerken, om signalen van geweld thuis
en kindermishandeling op te pakken en er iets mee te doen (SISA, z.j.).
Er zijn dus al veel instrumenten die handelingsverlegenheid proberen te voorkomen of te
verminderen. Toch bestaat dit probleem nog steeds. Uit het veldonderzoek kan blijken hoe
beginnende professionals het signaleren en melden, maar ook het gebruik van deze instrumenten
ervaren. Op deze manier kan er een passend advies worden gegeven, zodat de problemen
verminderd kunnen worden.

2.3 Conclusies theoretisch kader
In het theoretisch kader is gekeken naar wat relevante theorie is voor het veldonderzoek en het
advies. Er is gekeken naar welke stadia professionals doorlopen en welke competenties nodig zijn bij
het signaleren en handelen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Vervolgens is gekeken naar
wat handelingsverlegenheid is en waardoor het komt. Hier is ook het keuzedilemma van Lewin (1935)
en het ASE-model van De Vries, et al. (1988) beschreven. In het laatste deel van dit hoofdstuk zijn
instrumenten beschreven die kunnen helpen met het signaleren en melden van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Aan de hand van het theoretisch kader worden belangrijke onderwerpen, topics, gehaald voor
het veldonderzoek. Deze topics worden opgenomen in de topiclijst, die weer als leidraad kan fungeren
voor de interviews van het onderzoek. De volgende topics zijn gekozen:
Allereerst is de topic ‘professional’ gekozen, omdat het belangrijk voor het onderzoek is om te
weten wat de functies van de professional zijn, hoe lang deze al ervaring heeft en om wat meer
algemene informatie over hem of haar te verkrijgen. Vervolgens is de topic ‘eigen ervaring’ gekozen,
deze komt niet uit de theorie maar fungeert als een startvraag, om zo meer te weten te komen over de
eerste keer in aanraking met huiselijk geweld en kindermishandeling. De derde topic is ‘competenties’,
in het theoretisch kader staat beschreven wat belangrijke competenties voor professionals zijn en het
is handig om te weten of de respondenten deze ook hebben en wat zij belangrijke competenties
vinden. Vervolgens is de topic ‘handelingsverlegenheid’ aan de beurt. In paragraaf 2.2 werd
beschreven wat handelingsverlegenheid is, met deze topic wordt nagegaan of de professionals het
ook wel eens ervaren hebben. Vervolgens worden de topics ‘schuldgevoel’ en ‘schaamte’ benoemd,
deze kwamen in het theoretisch kader naar voren als emoties die professionals kunnen ervaren
wanneer ze moeten handelen. De topics ‘culturele remmingen’ en ‘privacy’ worden als oorzaak van
handelingsverlegenheid gegeven. In het onderzoek is het handig om na te gaan of professionals dit
ook zo ervaren. ‘Signaleren’ en ‘Melden’ zijn twee aparte topics, om de ervaring van de professionals
op deze gebieden uit te vragen. Vervolgens worden ook een aantal instrumenten in de topiclijst
opgenomen, omdat deze volgens de theorie kunnen helpen bij het signaleren en melden. De topics
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die hierbij horen zijn ‘instrumenten signaleren’, ‘Meldcode’ en ‘Verwijsindex’. Ook de topic
‘samenwerken’ werd in het theoretisch kader beschreven als een tool dat noodzakelijk is. ‘Vervolg na
melding’, ‘moeilijk’ en ‘makkelijk’ komen niet uit het theoretisch kader maar worden wel als topic
opgenomen. In de theorie staat niets over hoe de professional zich voelt ná de melding, dit wordt
nagegaan in het onderzoek. Met moeilijk en makkelijk wordt bedoeld wat de professionals over het
algemeen lastig en makkelijk vinden aan het werken met huiselijk geweld en kindermishandeling.
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3. De methode
In dit hoofdstuk, de methode, wordt ingegaan op wat er precies is gedaan tijdens het onderzoek om
tot een conclusie op de onderzoeksvraag te komen. Er wordt beschreven wie de deelnemers van het
onderzoek zijn, wat de procedure is van het onderzoek, het materiaal dat wordt gebruikt en er wordt
beschreven welke analysemethoden er worden gebruikt voor de analyse van de gegevens. Voor het
analyseplan, de gebruikte materialen en de ethische verantwoording van het onderzoek wordt
verwezen naar de bijlagen.
Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen waar professionals tegenaan lopen
wanneer zij in aanraking komen met huiselijk geweld en kindermishandeling. De onderzoeksvraag die
daarbij wordt gesteld, luidt: ‘Hoe ervaren professionals het signaleren en melden van huiselijk geweld
en kindermishandeling?’. Om deze vraag te beantwoorden, vindt er een kwalitatief onderzoek plaats.
Er zijn tien semi-gestructureerde interviews afgenomen onder professionals die in aanraking komen
met huiselijk geweld en kindermishandeling in Rotterdam. Semi-gestructureerde interviews zijn
interviews waarbij een topiclijst wordt gebruikt met een aantal voorbeelden, maar geen voorgestructureerde vragenlijst (Verhoeven, 2016). Daarnaast heeft er een focusgroep plaatsgevonden die
bestond uit laatstejaarsstudenten van de opleiding Social Work aan de Hogeschool van Rotterdam.
Een focusgroep is een groepsinterview waar over één afzonderlijk onderwerp wordt gesproken
(Verhoeven, 2016). Elke woensdag komen vierdejaarsstudenten van de opleiding Social Work bij
elkaar voor begeleiding tijdens hun afstudeeronderzoek. Zij zijn tijdens hun stage, en een aantal ook
tijdens hun parttime baan, allemaal huiselijk geweld en/of kindermishandeling tegengekomen. De
focusgroep werd met deze studenten gehouden, zodat er gekeken kan worden hoe beginnende
professionals het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling ervaren, en of zij
al wel eens handelingsverlegenheid hebben ervaren. De focusgroep werd ook gehouden ter inspiratie
voor de adviesvraag van de opdrachtgever. De opdrachtgever wil graag een advies over hoe zij de
hogescholen van Rotterdam kunnen adviseren hoe de studenten van de opleidingen de juiste
vaardigheden leren die nodig zijn voor de omgang met huiselijk geweld en kindermishandeling. Met de
gegevens uit de semi-gestructureerde interviews en de focusgroep kan dit advies aan hen geleverd
worden.

3.1. Deelnemers
Soms is het mogelijk om de populatie specifieker af te bakenen, omdat de oorspronkelijke populatie
erg groot is (Verhoeven, 2016). De deelverzameling van de populatie heet dan de operationele
populatie. Voor dit onderzoek is er gekozen voor een operationele populatie, omdat er niet veel tijd
voor het onderzoek is en het anders te omvangrijk wordt. De operationele populatie van dit onderzoek
is de professional die in aanraking komt met huiselijk geweld en kindermishandeling in Rotterdam.
Voor de focusgroep is gekozen voor vierdejaarsstudenten van de opleiding Social Work. Er is gekozen
voor vierdejaarsstudenten, omdat zij al een stage hebben gelopen en bijna alle vakken hebben
gevolgd, dus wat meer praktijkervaring hebben dan eerste-, tweede-, of derdejaarsstudenten. De
opleiding Social Work is gekozen omdat veel studenten in de GGZ, wijkteams en dergelijke gaan
werken, waar ze eerder in contact komen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Social workers
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moeten huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren én melden, wat overeenkomt met de
onderzoeksvraag van het onderzoek.
Onder de operationele populatie wordt geen steekproef getrokken, omdat er geen sprake is
van een steekproefkader. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn gevoelige onderwerpen waar
niet iedereen over wil praten. De respondenten van de interviews worden select geworven, via de
zelfselectie methode. Deze methode houdt in dat de proefpersonen op basis van een aantal
voorwaarden worden gekozen (Verhoeven, 2016). De voorwaarden voor deze selectie is dat ze in het
werkveld ten minste drie keer, het liefst meer, in aanraking zijn gekomen met huiselijk geweld en/of
kindermishandeling. Er is voor deze afbakening gekozen omdat er anders geen duidelijk beeld
geschetst kan worden van het signaleren en handelen. De respondenten van de focusgroep worden
geselecteerd op het feit dat ze vierdejaarsstudenten zijn van de Hbo-opleiding Social Work in
Rotterdam.
De respondenten zijn op diverse manieren geworven. Er zijn verschillende contacten van de
opdrachtgever benaderd die op hun beurt weer contact hebben met de wijkteams. Er is gevraagd of zij
bij de wijkteams konden inventariseren of de professionals open staan om deel te nemen aan het
onderzoek. Zo zijn er zes respondenten uit verschillende wijkteams geworven. Ook is er één
respondent geworven via een andere respondent uit een wijkteam in Rotterdam. Daarnaast zijn er
andere organisaties die in aanraking komen met huiselijk geweld en kindermishandeling, door
verschillende plekken in Nederland, benaderd. Zo is er één respondent werkzaam bij Moviera en één
respondent als schoolmaatschappelijk werker. Er is ook in de persoonlijke omgeving van de
onderzoeker gevraagd of zij professionals kennen. Op deze manier is er ook één respondent
geworven, die werkzaam is als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige. De vierdejaarsstudenten van
Social Work zijn geworven door met een begeleider van de Hogeschool van Rotterdam contact op te
nemen. Met deze begeleider is contact opgenomen via de website van de Hogeschool van Rotterdam,
waarop stond dat er met hem contact opgenomen kon worden over de Alumnigroep. Nadat er mails
zijn uitgewisseld, gaf hij aan dat er elke woensdag vierdejaarsstudenten bij elkaar komen die in
aanraking komen met huiselijk geweld en kindermishandeling. Zo is er een afspraak gemaakt voor de
focusgroep.
De professionals hebben verschillende jaren ervaring. De beginnende professionals van de
focusgroep zitten nog op de opleiding maar zijn tijdens hun stage of werk huiselijk geweld
tegengekomen en er is één respondent die één jaar ervaring heeft. Verder hebben de respondenten 3
jaar tot ongeveer 14 jaar ervaring met de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling.

3.2. Procedure
In de paragraaf ‘3.1. Deelnemers’ is al beschreven wat de procedure van de werving van de
respondenten is. In deze paragraaf wordt verder beschreven wat de procedure bij de afname van de
interviews is en wat er is gedaan om het onderzoek te standaardiseren.
Vanuit het theoretisch kader, hoofdstuk 2, zijn de belangrijkste onderwerpen gehaald, die
gebruikt kunnen worden voor de topiclijst. Voor de topiclijst wordt verwezen naar bijlage 2. Er zijn
verschillende belangrijke topics gekozen. Enkele voorbeelden hiervan zijn huiselijk geweld en
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kindermishandeling, handelen, signaleren en melden. Per topic zijn er subtopics opgesteld, om een zo
breed mogelijk beeld van het topic te krijgen. Deze subtopics zijn ook uit het theoretisch kader
gehaald. Bij deze subtopics zijn vervolgens een aantal voorbeeldvragen verzonnen. Deze
voorbeeldvragen zijn open vragen die tijdens het semi-gestructureerde interview gevraagd konden
worden, mocht het topic naar voren komen. Voor de focusgroep werden vergelijkbare topics gebruikt
maar werd er ook ingegaan op hoe de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling tijdens de
opleiding naar voren zijn gekomen, hoe studenten het handelen tijdens een stage hebben ervaren en
of hoe zij zich voelen om de praktijk in te gaan.
De interviews en de focusgroep vonden plaats op een rustige plek, waar niet gestoord werd.
Aan het begin van elk gesprek is er kennis gemaakt met de respondent, om het luchtig te beginnen.
Vervolgens werd verteld wat de reden van het interview is, hoeveel tijd het in beslag neemt, dat de
gegevens vertrouwelijk zijn en wat er mee gedaan wordt. Dan begon het interview en werd ingegaan
op de eerste kennismaking die de professional met huiselijk geweld en/of kindermishandeling heeft
gehad. Tijdens de interviews werd veel doorgevraagd, om zoveel mogelijk informatie van de
respondenten te verkrijgen. Ook werd er samengevat, met de reden om te kijken of de informatie die
verkregen is, klopt alsmede dat er doorgepakt kon worden op een onderwerp waar nog meer vragen
over waren. Bij de focusgroep werd er eerst een kennismakingsrondje gehouden, om de
respondenten op het gemak te stellen en rustig te beginnen. Vervolgens werden dezelfde dingen
verteld als bij de interviews wat betreft de reden, duur en anonimiteit van de focusgroep. Daarnaast
werd ingegaan op wat voor manier tijdens de opleiding aandacht is gegeven aan de thema’s huiselijk
geweld en kindermishandeling. Tijdens de focusgroep werd veel doorgevraagd en samengevat, met
dezelfde reden als bij de interviews. Zowel de interviews als de focusgroep zijn beëindigd met het
herhalen van de vertrouwelijkheid van de gegevens en de respondenten werden bedankt.
Nadat de interviews en de focusgroep hebben plaatsgevonden, zijn deze getranscribeerd. De
gesprekken zijn getranscribeerd met het programma ‘Express Scribe Transcription’, zodat het geluid
van de opname wat trager afgespeeld kon worden. Het transcript is ingedeeld in drie kolommen. In de
eerste kolom staat wie in het fragment wat zegt (A; interviewer of B; respondent), in de tweede kolom
het tijdstip van wat gezegd wordt en in de derde kolom wat precies gezegd wordt. Aan de hand van
het transcript worden de gegevens geanalyseerd. Hier zal dieper op worden ingegaan in paragraaf
3.4. Analyse. Bij het beschrijven van de resultaten zijn de uitkomsten niet beschreven per deelvraag,
omdat is gemerkt dat er veel overlap zit in de uitkomsten. Daarom is ervoor gekozen om de
belangrijkste uitkomsten in het geheel te beschrijven en niet per deelvraag.

3.3. Materiaal
Bij elk interview is toestemming gegeven door de respondenten. Voor bewijs van toestemming wordt
gevraagd om contact op te nemen met de onderzoeker, deze contactgegevens staan in de ethische
verantwoording. Het voorbeeld van het toestemmingsformulier staat in bijlage 2.1.
Voor de interviews en de focusgroep is gebruik gemaakt van een topiclijst, die in bijlage 2.2 staat. De
topics zijn allemaal gebaseerd op het theoretisch kader. Deze zijn dus theoretisch onderbouwd. De
operationalisatie van de topiclijst kan gevonden worden in bijlage 2.3.
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Het analyseplan is te vinden in bijlage 1. Hier wordt uitgelegd hoe er is getranscribeerd en gecodeerd,
dit wordt ook geïllustreerd aan de hand van screenshots van de codering. De codeboom van de
resultaten staat in bijlage 3. Ook is er een mindmap gemaakt, deze staat in bijlage 4. De ethische
verantwoording van het onderzoek is te vinden in bijlage 5.

3.4. Analyse
Nadat de interviews en de focusgroep zijn getranscribeerd, werden de gegevens geanalyseerd. De
eerste stap is om de tekstfragmenten te labelen: het tekstfragment van een naam, omschrijving of
andere code voorzien (Baarda, Goede, & Teunissen, 2009). Het label werd gebaseerd op (een deel
van) de inhoud van het fragment. Daarbij is steeds de vraagstelling in het achterhoofd gehouden. Het
labelen van alle tekstfragmenten wordt ook wel open coderen genoemd (Baarda, et al., 2009). Het
coderen is gedaan met behulp van het programma Atlas.TI. Nadat alles is gecodeerd, zijn alle 333
codes met quotes nagelezen en ondergebracht in ‘family codes’. De family codes hebben de code
gekregen wat het meest over de inhoud weergeeft en wat belangrijk is voor de beantwoording van het
onderzoek. Dit proces heet axiaal coderen: de labels worden vergeleken, geordend en teruggebracht
tot de kernthema’s (Baarda, et al., 2009). Ook dit wordt gedaan op basis van inhoud. Het proces van
axiaal coderen werd een aantal keer opnieuw gedaan, totdat zeker is dat alle codes nu ergens onder
vallen en kloppen. Bij het axiaal coderen werd tegelijkertijd ook selectief gecodeerd. De verbanden
zijn gelegd tussen de codes door te kijken wat de respondenten zeggen over bepaalde codes. Deze
werden in de codeboom en mindmap (bijlage 4 en 5) geplaatst, zodat duidelijk is wat het verband is.
Dit wordt gedaan om de belangrijkste boodschap van het onderzoek te bedenken (Verhoeven, 2016).
Nadat de codes compleet zijn, is een definitie aan elke code gegeven, zodat het duidelijk is wat onder
de termen wordt verstaan.
Om de betrouwbaarheid te vergroten wordt elke stap van het onderzoek duidelijk beschreven,
zodat het ook door een andere onderzoeker uitgevoerd kan worden. De validiteit wordt vergroot door
de koppeling met de theorie en de praktijk te leggen in de discussie. Ook wordt het vergroot door
ruimte te laten aan de respondenten over wat zij belangrijk vinden over het onderwerp. Om deze
reden werd er niet veel gestuurd tijdens het interview en zijn er open vragen gesteld.
De uitkomsten van de analyse staan beschreven in hoofdstuk 4, ‘Resultaten’. In de resultaten
wordt gebruik gemaakt van quotes, deze functioneren als verlevendiging van de resultaten. Er staat
geen nieuwe informatie in een quote. Quotes worden niet bij elk resultaat beschreven, alleen wanneer
het meer dimensie geeft aan het stuk tekst.
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4. Resultaten
In het resultatenhoofdstuk wordt besproken welke relevante informatie vanuit het veldonderzoek naar
voren is gekomen. De hoofdvraag van het onderzoek is: ‘Hoe ervaren professionals het signaleren en
melden van huiselijk geweld en kindermishandeling?’ Alle uitkomsten kunnen ook worden
teruggevonden in de codeboom, deze is te vinden in bijlage 3. In bijlage 4 staan de verbanden van de
uitkomsten aangeduid in een mindmap. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste resultaten van het
onderzoek beschreven.
Er is opgemerkt dat verschillende componenten die naar voren zijn gekomen in de interviews
over handelingsverlegenheid ook te vinden zijn bij de ervaring van het signaleren en melden van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Een mogelijke verklaring is dat handelingsverlegenheid kan
ontstaan uit de aspecten die als lastig worden ervaren bij het signaleren en melden. Om deze reden
zal er niet per deelvraag gekeken worden naar de uitkomsten van het onderzoek, omdat er dan
sprake is van overlap. De belangrijkste resultaten op alle deelvragen worden dus in het geheel
beschreven.
Grens en twijfels
Wat het merendeel van professionals aangeeft erg lastig te vinden, is de grens wanneer gehandeld
moet worden. Professionals vinden het erg lastig om te bedenken wanneer er genoeg signalen van
huiselijk geweld zijn om te handelen. Deze grens is dus vooral ná het signaleren en vóór het handelen
te herkennen. Ook is het soms onduidelijk voor een professional als er door meerdere collega’s iets
gesignaleerd wordt, hoe de signalen zichtbaar in kaart gebracht moet worden en wat er mee gedaan
moet worden. Iedereen rapporteert wel wanneer er signalen zijn, geeft een respondent aan, maar hoe
het geheel bij elkaar moet worden gepakt weet ze niet. Andere situaties die enkele professionals
aangeven lastig te vinden, zijn bijvoorbeeld als het geweld al een tijd geleden is voorgevallen en waar
de hulpverlener toen nog niet in beeld was, of als er een casus wordt overgenomen. Vaak hebben
deze respondenten bij dit soort situaties het gevoel dat ze dan eerst meer signalen nodig hebben
voordat ze iets kunnen doen. Hierdoor wachten ze af zeggen ze.
De respondenten die twijfelen over wanneer ze moeten handelen, geven aan dat ze soms niet
weten wanneer een signaal een feit is of wanneer het een gevoel is, in het geval van signalen die niet
op het eerste gezicht te zien zijn, zoals bijvoorbeeld verwaarlozing. Dit wordt voornamelijk beaamd
door de beginnende professionals en de professionals die minder dan tien jaar ervaring hebben. Er is
geen blauwdruk voor elke casus, omdat elke situatie weer anders is, wat het ook lastig maakt. Er
wordt dus getwijfeld over het signaal, of dit een feit of een gevoel is, en er wordt getwijfeld over
wanneer er dan uiteindelijk gemeld moet worden. Enkele respondenten geven aan dat een gevolg
hiervan kan zijn dat het melden vooruit wordt geschoven. Hier speelt volgens een respondent
handelingsverlegenheid een rol, zoals later wordt beschreven onder het kopje ‘afschuiven van taken’.
Twijfels om een melding te doen kunnen ook ontstaan doordat professionals het proces van
signaleren en melden zorgvuldig willen doen, vertelt een respondent, werkzaam als
sociaalpsychiatrisch verpleegkunde. Ze geeft aan dat ze bij casussen altijd het gevoel heeft dat ze
eerst moet overleggen over de casus en bespreken of ze er wel goed aan doet om gelijk een melding
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te doen. Hieruit kan voortkomen dat ze misschien wel eens één of twee dagen te laat is geweest door
de twijfels, geeft ze toe, bij de enkele casussen van huiselijk geweld en kindermishandeling die ze is
tegengekomen in haar werk.
Toch houden twijfels de respondenten niet tegen om te handelen. Ze geven aan dat ook al
twijfelen ze en hebben ze moeite om te bepalen waar ze de grens leggen, ze uiteindelijk allemaal wel
hebben gehandeld of de casus overgedragen aan een collega of andere organisaties.
De meerderheid van de respondenten geeft dus aan signaleren niet erg lastig te vinden, maar
het lastig vinden om te bepalen wanneer er genoeg signalen zijn om er iets mee te doen.
Onderstaande quote van respondent 6, werkzaam in een wijkteam, geeft duidelijk weer dat
het lastig is om de grens aan te geven wanneer er genoeg signalen zijn om een melding te doen.

“Ja, wat ik denk ik vooral wel lastig vind is dat… Je kunt wel iets signaleren, maar op welk
moment zeg je van: ‘dit is echt zorgelijk wat je signaleert’?”.

Afschuiven taken
Uit de interviews lijkt het dat handelingsverlegenheid zich onder andere uit in het afschuiven van de
taken: enkele respondenten geven aan dat ze hopen dat iemand anders wat met de signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling doet of dat ze de signalen kunnen doorgeven aan een andere
organisatie en dat deze er vervolgens wat mee doet. Er wordt gehoopt dat dit wordt opgenomen door
anderen, doordat huiselijk geweld en kindermishandeling beladen onderwerpen en hierdoor pittige
gesprekken zijn, lichten ze toe. Ook zijn de casussen van huiselijk geweld en kindermishandeling vaak
complexe situaties. Een voorbeeld van een complexe situatie kan een moeder met een
lichtverstandelijke beperking zijn en waarbij er bij de dochter signalen aanwezig zijn van lichte
verwaarlozing. Dit wordt aangegeven als een complexe situatie waarbij de respondent, werkzaam in
een wijkteam, niet precies weet hoe het uitgelegd moet worden aan de moeder dat deze
verwaarlozing valt onder kindermishandeling, vertelt ze. Ze vindt het lastig om tot de moeder door te
dringen. Doordat niet precies geweten wordt hoe er gehandeld kan worden en hierdoor veel getwijfeld
wordt, ontstaat er handelingsverlegenheid geeft ze aan. Uit de interviews kan worden gehaald dat
kennis over de problematiek en over hoe er gehandeld moet worden, ook belangrijk is. Hier wordt later
op terug gekomen onder het kopje ‘Kennis en ervaring. De volgende quote van respondent 9,
werkzaam in een vrouwenopvang, geeft goed weer dat ze soms hoopt dat iemand anders de signalen
oppakt. Uit deze quote blijkt ook dat het afschuiven van taken in verband staat met twijfels over de
signalen: ze wil soms het liefst wachten met handelen totdat het geweld opnieuw gebeurd en ze
nieuwe signalen kan verzamelen.
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“Hmm. Ik merk soms een beetje… omdat wij gewoon verschillende diensten draaien, dat je wel
eens denkt van dit heb ik nu gezien, maar misschien pakt iemand anders het wel op. Dat je het
onbewust een beetje hoopt. Ja, dat komt dan eigenlijk vaak voor op momenten dat je van collega’s
hoort: he dit en dit heb ik gezien, dat moeten we echt in de gaten houden. En dat je het dan een
keer rustig hebt en denkt ‘nu kan ik het wel aangaan met de moeder, maar op dit moment speelt
het niet zo. Dus misschien moet iemand anders even wachten tot het wel weer gebeurd’. Omdat
het zijn toch wel echt beladen dingen of zo. Dat je denkt: oeh, moet ik dit doen?”

Intuïtie
De twijfels over de signalen en over het melden hangen samen met de intuïtie van de professionals,
blijkt uit de interviews. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat het belangrijk is dat een
hulpverlener bij huiselijk geweld en kindermishandeling zijn of haar intuïtie volgt. Eén respondent,
werkzaam in een wijkteam, geeft aan dat ze zou willen dat meer professionals hun gevoel volgden in
plaats van dat ze alleen maar aan de lijstjes vasthouden. Een andere respondent, werkzaam als
schoolmaatschappelijk werker, vertelt in lijn met wat de vorige respondent zei dat ze zou willen dat ze
zelf wat meer naar haar gevoel luisterde in bepaalde casussen omdat ze, door te luisteren naar haar
intuïtie, eerder doorpakt.

Communicatie
Bijna de helft van de respondenten benoemt dat het soms niet duidelijk is wie welke taak heeft bij het
oppakken van signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit komt vooral tussen
verschillende organisaties voor, blijkt uit de interviews. Organisatie X denkt dat organisatie Y moet
handelen, terwijl organisatie Y het idee heeft dat organisatie X moet handelen. Hierdoor komt het voor
dat een organisatie soms niets doet met de signalen, kaarten deze professionals aan. Het lijkt dat er
geen goede communicatie tussen verschillende organisaties is. Respondenten van de focusgroep
vermoeden dat dit komt door handelingsverlegenheid. Professionals van andere organisaties
communiceren niet met hen omdat ze vinden dat het niet hun taak is om te handelen of stellen het
aankaarten van signalen lang uit totdat er een evaluatiegesprek plaatsvindt, waarschijnlijk omdat ze
bang zijn om iets met de signalen te moeten doen, denken de respondenten van de focusgroep.
Door deze miscommunicatie kan ook weer handelingsverlegenheid ontstaan, vertellen enkele
respondenten. Deze respondenten vertellen dat door slechte communicatie met andere organisaties,
ze moeite hebben om een volgende keer een melding van de signalen te doen.
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De volgende respondent van de focusgroep geeft aan dat ze handelingsverlegenheid bij
andere organisaties ziet en dat de communicatie onduidelijk is.

“Dus ik ervaar heel veel handelingsverlegenheid [bij andere organisaties]. […]. Dan is er een crisis
en dan zeggen ze ja ik heb het eigenlijk al langer gezien, maar dan zeggen ze het niet omdat ze
vinden dat het hun taak niet is. Dus ik merk ook dat die communicatie heel onduidelijk is. Maar ook
wel heel veel handelingsverlegenheid.”

Vrijwillige kader en wettelijke kader
Naast het feit dat organisaties soms niet weten wat hun taak is bij het oppakken van signalen, kan het
ook voorkomen dat een professional zélf niet goed weet wat zijn eigen verantwoordelijkheden van zijn
of haar functie, geven enkele respondenten aan. Dit komt volgens deze respondenten doordat veel
professionals die in aanraking komen met huiselijk geweld en kindermishandeling in het vrijwillige
kader werken. Met het vrijwillige kader bedoelen zij dat ze gezinnen van huiselijk geweld een
hulpaanbod kunnen doen, maar dit aanbod geweigerd mag worden. Ze weten daarbij ook niet goed
wanneer ze wel of niet mogen handelen en wat daarbij wettelijk gezien mag. Niet alleen de
respondenten uit de focusgroep hebben hier moeite mee, maar ook de wat meer ervaren
professionals vinden dit nog een lastig stuk blijkt uit de interviews.
Bij de vraag ‘wat vind je lastig aan het handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling?’
werd door het merendeel van de respondenten, voornamelijk werkzaam in wijkteams, aangegeven dat
ze het lastig vinden om in het vrijwillige kader te werken. Hiermee bedoelen ze dat ze het lastig vinden
dat ze soms niet verder dan de voordeur van de cliënt komen. Het geweld wordt vaak ontkent door
een gezin, geeft de meerderheid van de respondenten aan, wat lastig is om mee te werken. Er zijn
bepaalde signalen over huiselijk geweld of kindermishandeling, maar ze mogen alleen hun hulp
aanbieden. Wanneer deze geweigerd wordt, kan er verder niets gedaan worden met de signalen van
huiselijk geweld, tenzij het harde feiten zijn. Alle professionals die dit aankaarten, geven aan dit
vervelend te vinden. Vooral wanneer hun intuïtie hen vertelt dat er iets niet goed zit in het gezin, en ze
niets kunnen doen.
Dit valt ook samen met het wettelijke kader, wat ook aangegeven werd als barrière voor
professionals. Wat mogen ze wel doen en wat mag niet, wettelijk gezien, vragen zij zich af. Uit de
focusgroep met de beginnende professionals bleek ook dat zij niet veel wettelijke regels hebben
geleerd tijdens de opleiding, waardoor zij hier nog meer moeite mee ervaren dan de wat meer ervaren
professionals, die al iets meer op de hoogte zijn van de wettelijke regels. Toch geven de ervaren
professionals ook aan dit een vervelend punt te vinden.
In lijn met het wettelijk kader wordt ook over privacy gesproken. Hier zijn tegenstrijdige
opvattingen over, beide van respondenten werkzaam in een wijkteam. Eén respondent benoemd dat
er steeds minder privacy is door het feit dat hulpverleners steeds meer achter de voordeur van
gezinnen willen kijken. Een andere respondent vindt dat er nog te veel privacy is en dat dit lastig is,
dat ze zo minder kunnen bereiken met gezinnen júíst door die privacy.
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Emoties
Er spelen een aantal emoties die zorgen voor handelingsverlegenheid, blijkt uit de interviews met de
respondenten. Zo kan het namelijk zijn dat een professional bang is om het juiste te doen, dat deze
niet weet wanneer hij of zij iets goed doet en dat er daarom afwachtend wordt gereageerd bij signalen,
geeft een respondent die werkzaam is als sociaalpsychiatrisch verpleegkundige aan. Alle
professionals geven aan dat ze het gesprek aangaan van te voren wel eens spannend hebben
gevonden. Daarnaast geeft ongeveer de helft van de respondenten aan dat ze soms niet weten hoe
een cliënt gaat reageren en dat dit spannend kan zijn. Soms is de dader ook bij het gesprek aanwezig
dat gevoerd moet worden over het aankaarten van huiselijk geweld of kindermishandeling. Deze
reactie kan verkeerd uitpakken en ongeveer een derde van de professionals geven aan dat ze dat
soms wel spannend vinden.
Enkele respondenten ervaren schuldgevoelens wanneer er niet of te laat is gehandeld, maar
één respondent geeft ook aan dit te ervaren wanneer er júíst is gehandeld en er wordt gezien dat een
kind bijvoorbeeld bij zijn moeder wordt weggehaald. Er vindt een dilemma plaats doordat er gekozen
moet worden wat het beste voor het kind is en ze ervaart dan schuldgevoelens wanneer het kind uit
huis wordt geplaatst. Verder is er vaak een band opgebouwd met een cliënt, waar ook
schuldgevoelens door kunnen ontstaan wanneer er een melding gedaan moet worden, geeft een
derde van de respondenten aan. Eén respondent geeft ook aan zich hier oncomfortabel bij te voelen.
Alle respondenten die iets over de vertrouwensband aankaarten, geven wel aan dat ze het soms
moeilijk vinden om een melding te doen omdat ze bang zijn om de vertrouwensband met de cliënt te
schaden.
Wel geven alle professionals die hier iets over gezegd hebben aan dat spanning en de
vertrouwensband met de cliënt hen niet tegenhouden om te handelen. Veiligheid staat voorop, zeggen
zij erbij. Een respondent van de focusgroep illustreert het bovengenoemde over de vertrouwensband
en schuldgevoel goed.
“Ja. Ik vind sowieso ook… ik merk dat bij wijkteam medewerkers. Daar zit zo’n schuldgevoel
omheen. Dat je een melding gaat maken, ook een bepaald soort verraad. Omdat je een band
hebt opgebouwd met een gezin. Je gaat melden op het Jeugdbeschermingsplein en je weet wat
de consequenties ervan zijn. […]. Ik kan me voorstellen dat je daar ook wel een bepaald soort
schuldgevoel om hebt.”

Werkdruk en lange procedures
Werkdruk is ook een reden voor handelingsverlegenheid, geven enkele respondenten aan. De
professionals moeten veel rapporteren en deze rapporten stapelen zich op. Ook moeten ze veel
cliënten bezoeken. Dit zorgt ervoor dat ze het erg druk hebben. Een respondent benoemt dat
professionals wel vaak rapporteren, maar dat ze uiteindelijk niets meer met de signalen doen omdat
ze het ‘vergeten’ door drukte.
Daarnaast zijn er procedures die lang duren voordat er echt gehandeld mag worden, geeft de
minderheid van de respondenten aan. Niet alleen de rapporten, maar ook de meldingen stapelen zich
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op geven enkele respondenten aan. Het kan lang duren voordat een signaal wordt omgezet in actie.
Een professional vertelt dat er wel eens meldingen die al meer dan één maand oud zijn naar het
wijkteam worden doorgezet. Het kan zijn dat het geweld dan al geëscaleerd is. Maar het kan ook
voorkomen dat bij partners tussen wie sprake van geweld is, dan in de verzoeningsfase zitten. Hulp
wordt op dat moment dan niet aangenomen, wat ze aangeeft frustrerend te vinden. Soms wordt er ook
niets gedaan met signalen, die vanuit een professional zijn aangegeven richting Veilig Thuis, onder
andere door het opstapelen van meldingen bij Veilig Thuis geeft een respondent aan. Dit lijkt ook weer
verband te hebben met de communicatie tussen organisaties die soms niet lekker verloopt. De
respondenten uit de focusgroep geven aan hier onbegrip voor te voelen, ze begrijpen niet waarom
zoiets cruciaals zó lang moet duren.

Samenwerken
Alle respondenten geven aan dat de samenwerking met collega’s enorm belangrijk is in het werken
met huiselijk geweld en kindermishandeling. Alle professionals geven aan dat het hen helpt bij het
signaleren en een melding doen. Enkele respondenten geven ook aan dat het helpt tegen
handelingsverlegenheid, omdat er steeds met collega’s overlegd kan worden over of de signalen juist
zijn en hoe er verder gehandeld kan worden.
Samenwerking kan de eigen blinde vlek verkleinen geeft een minderheid van de respondenten
aan, deze kan benoemd worden door collega’s en vervolgens aan gewerkt worden. Alle respondenten
geven aan dat wanneer ze twijfelen over iets of zich onzeker voelen in een situatie, ze collega’s
benaderen en met hen overleggen. De meerderheid van de professionals nemen collega’s mee naar
het gesprek met een gezin, wat hen extra zekerheid geeft om het gesprek met een gezin aan te gaan
en die het eventueel kan overnemen wanneer het niet goed gaat. Ook kan het helpen wanneer er een
vertrouwenspersoon in het team is, waarvan hulpverleners weten dat ze er terecht kunnen en die hen
zal helpen, geeft ongeveer de helft van de respondenten aan. Deze factoren gelden zowel voor de
beginnende als de ervaren professionals. Toen werd gevraagd wat helpt tegen
handelingsverlegenheid, was het antwoord van respondent 3, werkzaam in een wijkteam dat
samenwerken de oplossing is.
“Samenwerken, ik denk dat dit het is. Samenwerken, dat is het. Dat is het.”

Kennis en ervaring
Alle respondenten geven aan dat kennis en ervaring belangrijke onderdelen zijn voor het werken met
huiselijk geweld. De meerderheid van de respondenten geeft aan dat ervaring belangrijk is voordat
men goed kan signaleren en handelen. Door ervaring ontstaat er een bepaalde kijk op signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling, waardoor deze signalen eerder en beter worden herkend,
vertellen zij. Ook het gesprek aangaan lukt makkelijker wanneer hier al vaker mee is geoefend. Eén
respondent, werkzaam in een wijkteam, geeft aan dat ze een bepaalde manier heeft ontwikkeld over
wat de beste manier is om het gesprek aan te gaan: ze vindt het belangrijk waar ze gaat zitten tijdens
het gesprek, dat op het moment een cliënt erg dreigend wordt, ze gemakkelijk weg kan.
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In lijn met ervaring, en wat lijkt door ervaring te komen, is kennis over huiselijk geweld en
kindermishandeling. Een aantal respondenten die al lang werken met huiselijk geweld en
kindermishandeling, geeft aan dat men in het begin nog niet veel kennis heeft over de omgang van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Een respondent geeft aan zij misschien zelfs minder
gesignaleerd heeft in het begin, omdat de ervaring en kennis van ‘wat houdt alles in’ en ‘wat zijn de
precieze signalen’ er dan nog niet zijn. Ook geeft ze aan dat er gevoelens van onzekerheid aanwezig
zijn wanneer men de kennis niet heeft over welke stappen er genomen moeten worden bij huiselijk
geweld. De respondent geeft erbij aan dat je minder kundig bent wanneer je net start. Dit lijkt ook door
de opleiding van de respondenten te komen. Het overgrote merendeel van de respondenten, inclusief
de respondenten van de focusgroep met de studenten van Social Work, geven aan dat ze bijna niets
tijdens de opleiding over de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling hebben geleerd.
Culturele verschillen
Wat het merendeel van de respondenten aangeeft lastig te vinden, is het gesprek aangaan met
cliënten van een andere cultuur. Vooral de omgang met de Arabische cultuur of met moslimgezinnen
worden als lastig ervaren. De reden die hiervoor wordt gegeven door deze respondenten is het feit dat
Arabische culturen vaak alles in hun eigen gemeenschap houden en niet snel naar buiten treden met
problemen. Hierdoor wordt hulp ook niet snel aangenomen. Daarnaast hebben Arabische culturen
vaak hele andere normen en waarden en dus ook een andere manier in straffen en belonen van een
kind dan de Westerse cultuur kent. Om deze reden is het als hulpverlener lastig om door te dringen in
deze families, benoemen de respondenten. Ook kan een taalbarrière wel eens voor problemen zorgen
geven enkele respondenten aan.

Veiligheid kind voorop
Enkele professionals, die van huis uit meer op volwassenen of gezinsproblematiek zijn ingesteld,
geven aan nog wel eens moeite te hebben om het kind en de veiligheid van het kind voorop te stellen.
Dit wordt ook opgemerkt door een andere respondent, een jeugdwerker, die aankaart dat sommige
professionals echt meer het kind voorop moeten stellen, dat zij merkt dat dit vaak vergeten wordt. Dit
komt volgens haar doordat er bij bijvoorbeeld Jeugdzorg meer op de veiligheid van een kind wordt
gedrild dan bij andere organisaties die zich minder op kinderen richten. Er kan dus gesteld worden dat
dit probleem al wel helder is onder professionals, maar dat ze soms vergeten om het ook écht te doen.
Instrumenten
Instrumenten zoals signaalkaarten, de Meldcode, SISA en de risicoverwijsindex kunnen professionals
helpen met zowel signaleren en melden, wordt aangegeven door de meerderheid van de
respondenten. Een professional geeft aan dat het makkelijker is om het gesprek aan te gaan wanneer
er een instrument is gebruikt, doordat er dan sprake is van feiten en ze makkelijker het gesprek aan
kan gaan omdat het niet alleen op basis van intuïtie is. Dit geeft meer zekerheid.
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Overig
Er zijn een aantal factoren benoemd door respondenten die als lastig of gemakkelijk worden ervaren.
Deze zijn door niet veel respondenten aangegeven, maar worden hier kort aangehaald.
De minderheid van de respondenten geven aan dat ze het lastig vinden wanneer ze een
signaal van geweld van een ander horen, zoals van bijvoorbeeld een buurvrouw. Dit wordt als lastig
ervaren doordat ze geen feitelijk signaal hebben en de ander vaak ook anoniem wil blijven.
Sommige beginnende professionals vinden het ook lastig om opeens tegenover een gezin te
staan, in plaats van er naast. Met tegenover wordt bedoeld om er tegenin te gaan en een meer
directieve rol aan te nemen.
Het merendeel van de respondenten benoemd dat ze goed zijn in het contact leggen en in
praten. Daarnaast wordt ook benoemd door een aantal respondenten dat ze goed zijn in de
samenwerking opzoeken met cliënten en om een ingang te creëren wanneer een gesprek aangaan in
eerste instantie niet goed lukt. Er wordt door hen ook gedacht dat dit belangrijke competenties zijn bij
het werken met huiselijk geweld en kindermishandeling. De volgende competenties werden het meest
genoemd door alle respondenten, die nodig zijn bij het werken met huiselijk geweld en
kindermishandeling: ‘direct zijn’, ‘kunnen confronteren’, ‘flexibel’ en ‘empathie’.
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5. Conclusie en discussie
Conclusie
In dit hoofdstuk wordt een antwoord gegeven op de hoofdvraag van het onderzoek. Er wordt
kernachtig beschreven wat de belangrijkste bevindingen van het onderzoek zijn. Verder wordt
beschreven wat anders is gelopen in het onderzoek dan van te voren was bedacht en wat de
eventuele invloeden hiervan zijn op de bevindingen. Daarnaast zullen er aanbevelingen voor
vervolgonderzoek en aanbevelingen voor de opdrachtgever, de Gemeente Rotterdam, gegeven
worden.
De hoofdvraag van het onderzoek is ‘Hoe ervaren professionals het signaleren en melden van
huiselijk geweld en kindermishandeling?’. Uit het veldonderzoek kan worden opgemaakt dat
professionals het signaleren, dus oppikken van signalen, niet erg lastig vinden. Met name als er
duidelijke signalen van geweld zijn. Als de signalen onduidelijk zijn, vinden ze het wat lastiger, vooral
wanneer de respondenten nog niet veel ervaring hebben. Wat lastiger wordt gevonden is de grens
wanneer iets met de signalen gedaan moet worden. Dit wordt ook beschreven in het manifest van de
Kring van Veiligheid (2016). Hierin staat dat het een handicap is dat huiselijk geweld niet goed
afgebakend is, dat professionals niet weten waar de grens ligt: het kan om fysiek geweld gaan maar
ook mentaal geweld.
De respondenten geven aan te twijfelen doordat ze niet weten waar de grens tussen het
signaleren en handelen ligt. Dit kan erin resulteren dat de respondenten de signalen afschuiven. Deze
omschrijving valt ook samen met de omschrijving van handelingsverlegenheid, namelijk dat
professionals aarzelen in een situatie wanneer deze er wel om vraagt (Slump, 2011). Ook wordt er
getwijfeld door de professionals of ze hun intuïtie moeten volgen. Enkele respondenten geven aan dat
ze soms willen dat ze wat eerder naar hun intuïtie hadden geluisterd bij een bepaalde casus. Volgens
Janssen, et al., (2015) is een instrument om te signaleren ook je intuïtie volgen. Maar dat blijkt in de
praktijk dus nog moeilijk te zijn.
Wat ongeveer de helft van de respondenten aangeeft, is dat ze de communicatie tussen
professionals weleens als lastig ervaren. Dit komt vooral voor in de communicatie tussen verschillende
organisaties; er lijkt een soort taakverwarring te zijn. De ene organisatie vindt dat de andere
organisatie moet handelen, terwijl de andere organisatie dat juist andersom vindt. In het theoretisch
kader werd ook aangegeven dat handelingsverlegenheid kan voortkomen uit remmingen tussen twee
groepen, zoals bijvoorbeeld de betrokken disciplines en beroepsgroepen (Taskforce
kindermishandeling en seksueel misbruik, 2016). Hierdoor komt het voor dat geen enkele organisatie
handelt en er dus niets met de signalen wordt gedaan. Ook weten sommige professionals zélf niet zo
goed wat de eigen verantwoordelijkheden van zijn of haar functie zijn, geven enkele respondenten
aan.
Het lijkt dus dat handelingsverlegenheid een oorzaak en gevolg is van een slechte
communicatie met andere organisaties: een oorzaak doordat sommige professionals de taak van
handelen niet op zich willen of durven nemen en hier niet over communiceren, maar ook een gevolg
doordat er verkeerd gereageerd kan worden en er hierdoor getwijfeld wordt om nog een keer te
handelen.
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Het werken in het vrijwillige kader wordt soms ook als lastig ervaren. Ook hier speelt intuïtie
een rol bij de professionals, ze voelen namelijk soms dat er iets aan de hand is in het gezin maar dan
mogen ze er verder niets mee doen. Naast het vrijwillige kader vinden professionals het ook lastig om
te bepalen wat wettelijk gezien wel en niet mag. Niet alleen beginnende professionals vinden dit lastig,
maar ook de wat meer ervaren professionals worstelen hiermee. In het rapport van de Taskforce
Kindermishandeling en Seksueel misbruik (2016) kwam ook naar voren dat er zoveel wetten zijn, dat
een professional het soms lastig vindt om te bedenken wat wel en niet mag.
Het gesprek aangaan met de cliënten wordt door de respondenten als spannend ervaren.
Vooral het gesprek met de dader erbij wordt spannend gevonden. Maar: de respondenten geven aan
dat de spanning hen niet tegen houdt. Ook vinden enkele professionals het moeilijk om het gesprek
aan te gaan wanneer ze een vertrouwensband met de cliënt hebben opgebouwd. Ze vinden het
jammer wanneer deze verbroken wordt. Dit houdt hen echter niet tegen om het gesprek aan te gaan
met de cliënt.
Wanneer het gesprek eenmaal is aangegaan, is het melden niet meer lastig volgens de
respondenten. Vooral wanneer er sprake is van feitelijke signalen durven de professionals het gesprek
aan te gaan en een melding te doen. Ervaring, kennis, goede instrumenten, maar vooral een goede
samenwerking helpt hen hierbij. Ervaring en kennis is volgens hen ook nodig voor het werken met
huiselijk geweld en kindermishandeling. Met name omdat er niet veel aandacht wordt besteedt op de
opleiding aan deze thema’s, wat ook blijkt uit de theorie (Jonkers & Machielse, 2012). Een goede
samenwerking wordt door alle professionals benoemd. Het helpt de professionals bij zowel signaleren,
als het gesprek aangaan, als een melding doen. Daarnaast verkleint het de blinde vlek van
professionals, geven zij aan. Een goede samenwerking helpt hen bij twijfels, zodat ze kunnen
overleggen en zij zich weer zekerder voelen.
Wanneer er een melding is gedaan, kan het soms wel lang duren voordat er iets mee gedaan
wordt, blijkt uit de interviews. Dit vinden de professionals een vervelend punt. Daarnaast is de
werkdruk groot. Dit laatste zou ook geïnterpreteerd kunnen worden als een oorzaak van
handelingsverlegenheid: wanneer er handelingsverlegenheid heerst en het erg druk is, kan het zo zijn
dat professionals liever aan een casus werken waar niet zo’n complexe situatie als huiselijk geweld
heerst, waardoor de signalen van het geweld blijven liggen. Dit is echter niet bevestigd in het
veldonderzoek.
Wat de respondenten nog lastig vinden om te doen, is om de veiligheid van het kind voorop te
stellen. Dit wordt beaamd door zowel respondenten die het zelf soms vergeten om het kind voorop te
stellen, als door respondenten die dit wel doen maar zien dat collega’s het nalaten. Daarnaast wordt
cultuur nog als iets lastigs gezien. Professionals vinden het niet lastig om op mensen van een andere
cultuur af te stappen, maar wel om tot hen door te dringen. Dit komt ook door de verschillende normen
en waarden die heersen bij verschillende culturen volgens de professionals.
Wat opvallend is dat wanneer er gevraagd wordt of professionals wel eens
handelingsverlegenheid hebben ervaren, er door sommige respondenten wordt gezegd dat ze dat niet
echt ervaren. Wel benoemen ze later dingen waar ze tegenaan lopen en dat ze wel eens twijfelen
over signalen, dus lijkt het dat ze toch wel eens handelingsverlegenheid ervaren.
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Uit het veldonderzoek kan worden opgemaakt dat de handelingsverlegenheid van
professionals niet in zo’n erge mate is dat er niet wordt gehandeld. In de interviews geven de
respondenten die wel eens twijfelen allemaal aan dat ook al hebben ze getwijfeld en duurde het even
voordat ze handelden, ze uiteindelijk wel iets met de signalen hebben gedaan of een collega hebben
ingeroepen.

Discussie
De taakverwarring van professionals of organisaties waar in de conclusie over werd geschreven, zou
te maken kunnen hebben met het omstanders-effect. Het omstanderseffect beïnvloedt het gedrag van
mensen in diverse situaties (Roos Vonk, 2013). Wanneer er verschillende mensen (professionals of
organisaties in dit geval) bij een incident zijn betrokken, is de kans groter om ‘een ander kan het ook
doen’ te denken. Dit zou kunnen verklaren waarom organisaties of professionals het op een ander
afschuiven.
In de conclusie staat ook beschreven dat de werkdruk van professionals groot is. Het lijkt dat
dit door handelingsverlegenheid zou kunnen komen, maar hier is niets over bevestigd in het
veldonderzoek. Professionals vinden het soms lastig om iets met signalen te doen en als een
copingmechanisme ervoor kunnen kiezen om dit te vermijden en aan andere zaken te werken die de
professional niet lastig vindt. Coping is een inspanning om interne of externe bedreigingen het hoofd
te bieden (Lazarus & Folkman, 1988). Eén van de mechanismen om deze bedreigingen het hoofd te
bieden, is om de situatie te vermijden. Dat past dus bij deze situatie en kan in meer situaties toegepast
worden wanneer een professional signalen vermijdt.

Er zijn een aantal kanttekeningen aan dit onderzoek. Bij aanvang van het onderzoek was het de
bedoeling om alleen beginnende professionals te interviewen, zodat de stap naar het advies voor de
Gemeente Rotterdam over hoe zij de hogescholen kunnen adviseren, kleiner zou worden.
Beginnende professionals komen immers net van de opleiding af. In de praktijk bleek dat het lastig
was om met de contacten van de opdrachtgever beginnende professionals te vinden, omdat zij
voornamelijk contact hebben met professionals uit het wijkteam. Het wijkteam bestaat meestal uit wat
meer ervaren professionals. Er is dus besloten om de interviews te doen met professionals en niet te
letten op het aantal jaar ervaring. Dit is ook met de tijdsindicatie van 5 maanden in gedachten gedaan.
Om nog wel een goede koppeling te leggen met het advies, is een focusgroep gehouden met de
vierdejaarsstudenten van Social Work. Zij zijn allemaal beginnende professionals en zijn tijdens hun
stage of parttime baan huiselijk geweld of kindermishandeling tegengekomen. Verder zou er nog een
vervolgonderzoek gedaan kunnen worden naar de ervaring van alleen beginnende professionals.
Een mogelijk andere kanttekening van het onderzoek is

dat meeste

respondenten werken in

een wijkteam in Rotterdam. Het was misschien interessant geweest om meer respondenten uit andere
disciplines te werven zoals bijvoorbeeld huisartsen, om te zien hoe zij het signalerende en handelende
aspect ervaren en of dit afwijkt van hoe het wijkteam ermee omgaat. Naar de ervaring van deze
professionals zou een vervolgonderzoek gedaan kunnen worden.
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Wat tijdens het schrijven van het theoretisch kader is opgevallen, is het feit dat er niet veel
aandacht is vanuit de psychologie over hoe professionals omgaan met lastige situaties of informatie,
in dit geval huiselijk geweld en kindermishandeling. Om deze reden is er geprobeerd toch een
psychologische richting aan te geven met bestaande theorieën en die te koppelen aan wat er bekend
is over handelingsverlegenheid. Het verdient aanbevelingen om meer psychologisch onderzoek over
handelingsverlegenheid te doen.
Daarnaast zou er verder onderzoek gedaan kunnen worden naar de copingsmechanismen van
hulpverleners en of het daadwerkelijk klopt dat bijvoorbeeld ‘werkdruk’ een vermijdend mechanisme
van coping is.
Ook wordt aangegeven dat respondenten het lastig vinden om de veiligheid van het kind
voorop te stellen. Hier zou meer onderzoek naar gedaan kunnen worden, door te kijken hoe dit
verbeterd kan worden.
Aanbevelingen
Er zijn een aantal aanbevelingen opgesteld naar aanleiding van dit onderzoek.
Het verdient aanbevelingen om te zorgen dat professionals de veiligheid van kinderen
allemaal voorop stellen. Naast vervolgonderzoek valt er te denken aan een training voor de
professionals in bijvoorbeeld een wijkteam, waar ze leren hoe ze de veiligheid van kinderen kunnen
waarborgen.
Daarnaast geven sommige professionals aan dat ze zouden willen dat ze meer naar hun
intuïtie konden luisteren, een ander gaf aan dat ze graag zag dat professionals dat meer deden.
Hierin valt ook een aanbeveling te vinden. Professionals zouden kunnen leren hoe ze hun intuïtie
kunnen volgen tijdens een training of een cursus.
De communicatie tussen de verschillende organisaties zou ook beter kunnen. Er bestaat al
wel een instrument, de Verwijsindex Risicojongeren, waar men signalen in kan voeren zodat
organisaties dan contact met elkaar kunnen opnemen. Deze wordt ook toegelicht in het theoretisch
kader. Dit zou kunnen helpen bij de communicatie, maar hier zou een vervolgonderzoek over kunnen
plaatsvinden. Er kan gedacht worden aan een onderzoek hoe de communicatie tussen organisaties
beter kan en hoe de Verwijsindex Risicojongeren daaraan kan bijdragen.
In het theoretisch kader en het veldonderzoek is gebleken dat er niet veel aandacht in het
onderwijs aan de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling wordt geschonken. De
opdrachtgever wil graag een advies ontvangen over hoe zij hogescholen in Rotterdam hierin kunnen
adviseren. Een aanbeveling hiervoor is om een methodiek te ontwikkelen over hoe opleidingen een
moedige professional kunnen afleveren, zodat ze klaar zijn voor deze complexe problematiek in de
praktijk. Deze aanbeveling zal verder worden uitgewerkt in het adviesproduct. Dit wordt op basis van
de presentiebenadering beschreven. Ook wordt er geadviseerd om een ervaringsdeskundige als
docent in de opleiding aan te nemen, of voor een aantal blokken, doordat deze al ervaring heeft met
de thema’s huiselijk geweld en kindermishandeling. Culturele verschillen kunnen uitgelegd worden
tijdens bijvoorbeeld een workshop, zodat beginnende professionals beter begrijpen wat de verschillen
zijn en hier zo op kunnen inspelen wanneer zij in gesprek moeten gaan met hen. Daarnaast kan er
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gedacht worden aan vaardigheidsvakken zoals slechtnieuws gesprekken, hoe er omgegaan kan
worden met agressie en om niet alleen maar non-directief te zijn tegenover een cliënt, maar ook
directief. Soms vraagt een casus huiselijk geweld of kindermishandeling namelijk om een wat meer
directieve houding. Op deze manier wordt er geprobeerd een moedige professional na de opleiding af
te leveren, die zich zeker voelt om in de wereld van huiselijk geweld en kindermishandeling aan de
slag te gaan.
Verdienen namelijk alle hulpverleners het niet om moedig te zijn en zich moedig te voelen?
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Bijlagen
Bijlage 1 – het analyseplan
In deze bijlage zal worden toegelicht hoe er precies is getranscribeerd en gecodeerd. Dit wordt
gedaan aan de hand van screenshots van de codering in het programma Atlas.ti.
Op de laatste twee screenshots is te zien dat er een samenvatting is geschreven. Dit is gedaan bij de
twee interviews waar de minste informatie, belangrijk voor het onderzoek, is verkregen. Het is
besloten om deze twee interviews te kiezen, nadat alle interviews zijn gehouden en er kennis was
over wat allemaal werd gezegd tijdens de interviews. Minder belangrijke informatie die werd verteld,
werd samengevat. Wanneer een belangrijke vraag werd gesteld, is deze letterlijk overgenomen, net
zoals in de andere transcripten.
Interview 5
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Interview 9
Rechts, bij de codering, kan er gezien worden dat de tweede en derde code vlak naast elkaar staan, waardoor de tweede code
wegvalt. Deze code is ‘wanneer genoeg’.
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Interview 6
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Interview 10
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Samenvatting interview 8

Bij de vierde code valt het woord net weg aan het eind. De code is ‘handelingsverlegen door
samenwerkingsrelatie’.
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Bijlage 2 –Te gebruiken materiaal
Bijlage 2.1 – Toestemmingsformulier

Verklaring van vertrouwelijkheid
Tijdens het interview kan er vertrouwelijke informatie worden besproken. Deze informatie zal worden
geanonimiseerd in het onderzoek.
De betrokkene heeft toestemming gegeven de informatie aan de onderzoeker en opdrachtgever te
verstrekken. Alvorens deze informatie aan derden wordt verstrekt, zal de betrokkene haar
toestemming moeten verlenen.
Ook is er toestemming gegeven voor het maken van een geluidsopname. Deze opname wordt alleen
beluisterd door de onderzoeker en, wanneer er om wordt gevraagd, door de assessor van het
onderzoek (van Fontys Hogescholen TP en HRM te Eindhoven).
De opname wordt bewaard tot 7 jaar na het inleveren van het onderzoek, daarna zal deze vernietigd
worden.

Handtekening voor akkoord geïnterviewde:

________________________________

Handtekening voor akkoord onderzoeker:

________________________________

Datum akkoord:

________________________________
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Bijlage 2.2 Topiclijst
Topics

Subtopics

Professional

Opleiding

Bijbehorende vragen
Welke opleiding heb je gevolgd?
Aandacht aan thema’s kindermishandeling en huiselijk geweld
besteedt?

Werk

Wat voor werk doe je en wat zijn de taken van je functie?
Hoe lang al werkzaam?
Hoe ben je bij dit werk gekomen?

Eigen ervaring

Wat is jouw ervaring met huiselijk geweld en/of
kindermishandeling?

Competenties

Welke competenties heb je nodig om te werken met huiselijk
geweld en kindermishandeling?
Over welke competenties beschik je? (voorbeelden vragen)
Welke competenties mis je? (voorbeelden vragen)

Empathie

Is empathie een belangrijke competentie? Hoe is het met deze
competentie gesteld?

Communicatie
Handelingsverlegenheid

Hoe zit dat met communicatie?
Heb je wel eens handelingsverlegenheid gevoeld?
-

Hoe uitte dat zich?

-

Wat heb je gedaan?

-

Iets gedaan om het te doorbreken?

Zo nee: wat heb je nodig om geen handelingsverlegenheid te
ervaren?
Schuldgevoel

Heb je wel eens last van schuldgevoelens over ... ?
Wat is de reden van het schuldgevoel?
Hoe ervaarde je het schuldgevoel?

Schaamte

Heb je wel eens last van schaamte over ...?
Wat is de reden van de schaamte?
Hoe ervaarde je de schaamte?

Signaleren

Hoe ervaar je het signaleren van huiselijk geweld en
kindermishandeling?
Wat lastig en wat gemakkelijk?

Instrumenten signaleren

Intuïtie
Kennis van zaken

Welke instrumenten gebruik je om te signaleren?
-

Intuïtie
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Signalenlijsten

Culturele remmingen

-

Kennis over de zaken

-

Signalenlijsten

Hoe ervaar je het signaleren en melden wanneer er sprake is
van een cultureel verschil?

Privacy

Wel eens iets niet gemeld vanwege de privacy van een cliënt?

Melden

Hoe ervaar je het melden van huiselijk geweld en
kindermishandeling? Moeilijkheden en gemakkelijk?

Meldcode

Ben je bekend met de meldcode? Wat vind je ervan?

Verwijsindex

Ben je bekend met de verwijsindex? Wat vind je ervan?

Samenwerken

Hoe belangrijk is samenwerken met collega’s/manager/ andere
instellingen?

Vervolg na melding

Hoe gaat het na de melding? Ervaar je dan nog moeilijkheden?

Moeilijk

Wat vind je moeilijk aan het werken met huiselijk geweld en
kindermishandeling?
Wat heb je nog nodig?

Makkelijk

Wat vind je gemakkelijk aan het werken met huiselijk geweld en
kindermishandeling?
Waardoor gaat het goed?
Wat zorgt ervoor?
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Bijlage 3 – Codeboom

Belemmerende factor

Handelingsverlegenheid

Intuïtie

Beschermende factor

Lastig

Grens
Twijfels
Afschuiven
Communicatie
Niet eens met andere
organisatie/professional
Vrijwillige kader
Wettelijke kader
Privacy
Schuldgevoel
Werkdruk
Lange procedures
Emoties

Samenwerken
Kennis
Ervaring
Instrumenten
Competenties

Culturele verschillen
Normen en waarden
Veiligheid kind voorop
Vertrouwensband
Tegenover gezin
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Bijlage 4 – Mindmap
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Bijlage 5 – Ethische verantwoording
Om de kwaliteit van het onderzoek aan hogescholen te bevorderen, is er door de hbo-raad een
gedragscode opgesteld (Andriessen, Onstenk, Delnooz, Smeijsters, & Peij, 2010). Deze
gedragscodes beschrijven gewenst gedrag van beroepsbeoefenaren bij het uitvoeren van een
bepaalde taak. De gedragscode bestaat uit vijf regels, namelijk:
Onderzoekers aan het hbo:
1. Dienen het professionele en maatschappelijke belang
2. Zijn respectvol
3. Zijn zorgvuldig
4. Zijn integer
5. Verantwoorden hun keuzes en gedrag

Ook in dit onderzoek is er rekening gehouden met de ethische aspecten. Dat blijkt uit verschillende
punten.
De probleemstelling lag al bij de opdrachtgever, de gemeente Rotterdam. Van daaruit is er
een vraagstelling opgesteld. Uiteindelijk bleek deze vraagstelling niet goed, omdat het een te breed
onderzoek zou worden en het lastig werd om te onderzoeken. Vervolgens is de huidige vraagstelling
ontwikkeld. Huiselijk geweld en kindermishandeling is erg actueel, er komt dagelijks wel iets over in
het nieuws. Wanneer professionals durven te handelen in het geval van deze thema’s, houdt vaak het
geweld al op. Het thema van het onderzoek is dus een relevant thema. Er kunnen neveneffecten
ontstaan bij het onderzoek, het is een delicaat probleem. Dit wordt in het achterhoofd gehouden, maar
deze negatieve effecten worden niet verwacht. Bij het schrijven van de probleemanalyse werd er
rekening gehouden met het feit dat er verschillende zienswijzen zijn binnen de professionele praktijk,
door van te voren in te lezen over de thema’s.
Voor en na het schrijven van de probleemanalyse is er contact geweest met de
opdrachtgever. Voor het schrijven is alles besproken om de probleemanalyse te kunnen schrijven.
Nadat deze klaar was, is het nagekeken door de opdrachtgever die nog enkele suggesties gaf om het
compleet te maken. Nadat de probleemanalyse was ingeleverd bij de assessor, is er in gesprek met
hem besloten om een andere insteek van het onderzoek te doen. Ik vond dit zelf een fijne insteek,
omdat ik nu het gevoel had dat het onderzoek goed afgebakend was, maar wel met de adviesvraag
van de opdrachtgever in het oog. De nieuwe insteek is overlegd met de opdrachtgever en ook zij zijn
akkoord gegaan. Zo is er dus rekening gehouden met ieders wensen en is er niet één partij leidend
geweest wat betreft de inspraak over het onderzoek. Nu de insteek en de vraagstelling van het
onderzoek verbeterd is, is het onderzoek uitvoerbaar en kan het resultaat opleveren. De
onderzoeksmethode, namelijk kwalitatief onderzoek, past bij de vraagstelling. Verder wordt er geen
rekening gehouden met gewenste uitkomsten van het onderzoek, er wordt geprobeerd om zo min
mogelijk bevooroordeeld te zijn.
Bij het schrijven van het literatuuronderzoek is er gezocht naar wetenschappelijke artikelen en
theorieën, maar zijn er ook boeken gebruikt en onderzoeken die via de opdrachtgever zijn gevonden
over de thema’s van het onderzoek. De sites waar artikelen werden gezocht, zijn Google Scholar,
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Biep.nu, Pubmed en ScienceDirect. In de bibliotheek zijn twee boeken over huiselijk geweld en
kindermishandeling gevonden. Verder is er op Google gezocht naar theorieën en modellen. De
opdrachtgever had daarnaast veel onderzoeken beschikbaar over de thema’s van het onderzoek. Er
is voornamelijk gebruik gemaakt van Nederlandse bronnen, maar er zijn ook een aantal Amerikaanse
onderzoeken gebruikt. Er is goed gezocht met Engelse termen via Google Scholar, Pubmed en
Sciencedirect, maar hier kwamen niet veel bruikbare onderzoeken uit. Er bestaat geen term voor
handelingsverlegenheid in het Engels, dus deze term moest omschreven worden bij het zoeken van
artikelen. Ik ben eerlijk in het gebruik van bronnen geweest. Wanneer ik een onderzoek niet kon
vinden, zoals bijvoorbeeld de publicatie van het FCB over handelingsverlegenheid, omdat deze overal
verwijderd is, heb ik verwezen naar een andere bron waar dit onderzoek wordt aangehaald. Ik heb
geprobeerd verschillende zienswijzen van onderzoeken te benoemen. Veel bevindingen van artikelen
kwamen wel overeen, dus er is geen onderzoek gevonden die andere onderzoeken weerlegt.
Toen de respondenten voor de interviews zijn benaderd, is het doel van het onderzoek
duidelijk gemaakt in een email of tijdens een telefoongesprek. Daarin is de hoofdvraag van het
onderzoek benoemd, de duur van het interview en dat het gesprek wordt opgenomen met een
geluidsopname maar dat de gegevens worden geanonimiseerd. Ook is gevraagd of de respondenten
nog vragen hadden en wanneer ze deze nog hadden, ze altijd mochten bellen. Natuurlijk werden de
respondenten bedankt voor het maken van tijd voor de interviews. De respondenten hebben op
vrijwillige basis meegedaan aan het onderzoek. De invloed van de onderzoeker is geprobeerd zo min
mogelijk door te laten dringen, door niet te veel te sturen tijdens het interview en de respondenten hun
eigen mening over de onderwerpen te laten vertellen. De manier waarop het onderzoek is uitgevoerd,
is zo gedetailleerd mogelijk beschreven in het hoofdstuk ‘methode’.
Aan het begin van het interview is de respondenten opnieuw alles uitgelegd, van het doel van
het interview tot de anonimisering. Er werd gevraagd of ze een toestemmingsformulier, te vinden in
bijlage 2.1, wilden ondertekenen. Hierin staat dat de gegevens worden geanonimiseerd en dat ze
toestemming geven dat de geluidsopname van het interview 7 jaar bewaard blijft.
In de transcripten is alleen gebruik gemaakt van de voornaam van de cliënt. Wanneer er
andere namen werden genoemd, werd dit aangeduid als […], zodat deze naam anoniem bleef. Bij de
analyse van het onderzoek is gebruik gemaakt van Atlas.ti. Hierin worden alle codes bewaard, met de
bijbehorende quotes. Zo kon er gemakkelijk teruggehaald worden wat de respondenten hebben
gezegd. De analyses zijn niet gestuurd door eigen opvattingen van de onderzoeker of andere politieke
opvattingen.
Er is rekening gehouden met de leesbaarheid van de resultaten, deze zijn gelezen door een
onafhankelijk persoon in de omgeving van de onderzoeker, om te controleren of alles duidelijk en
helder is. De resultaten zijn geschetst door aan te geven wat de uitkomst is, wat er precies gezegd is
door de resultaten en wat ze ervan vonden. Eventueel zijn er quotes gebruikt om de uitkomst te
verlevendigen. Alle belangrijke informatie voor het onderzoek is benoemd, hier is niets weggelaten
omdat het misschien niet wenselijk zou zijn. De privacy is geborgen door geen namen in de resultaten
te noemen. Wel zijn de organisaties benoemd waar ze werken, omdat dit handig is voor de uitkomsten
van het onderzoek.
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De resultaten, conclusie en discussie van het onderzoek zijn overlegd met de opdrachtgever
en met de begeleidende docent en assessor van de onderzoeker. Ook wordt geprobeerd een goede
brug te leggen van het onderzoek naar de praktijk door de aanbevelingen van het onderzoek en
uiteindelijk door het adviesproduct dat geschreven wordt aan de opdrachtgever.
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