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Geachte bestuursleden,

Graag vraag ik uw aandacht voor het project "systeemgerichte aanpak van geweld in relaties"
Dit vernieuwende project heeft tot doel herhaling van geweld in relaties te voorkomen via een
systeemgerichte aanpak op basis van seskespecifieke hulpverlenrng.
lk verzoek u de mogelijkheden te onderzoeken op welke wijze uw fonds het project financieel
kan ondersteunen.

De resultaten van het onderzoek "Huiselijk geweld" in opdracht van het Ministerie van Justitie
hebben nog eens onderstreept wat de omvang is van de problematiek van gezinsgeweid.
In de publikatie "Huiselijk geweld" wordt gesteld dat huiselijk geweld een probleem is dat
alleen door samenwerking tussen meerdere instantíes opgeiost kan worden. Nn de
aanbevelingen die gedaan worden staat: "Van het grootste betang ís er aak en vooral voor te
zoryen dat (potentiële) slachtoffers en daders (verder) geholpen kunnen werden"" en
"Proiecten op het gebied van huiselijk geweld, die op een aantal ptaatsen in ons land reeds in
gang ziin gezet, in voorbereiding zijn of nog in het planstadium verkeren, verdienen
(financiële) steun van de centrale en decentrale overheden."

Dit project kan een belangrijke bijdrage leveren aan de bestrijding van gezinsgeweici door de
ontwikkeling van een relatiegerichte aanpak op basis van seksespecifieke hulpvertrening.
Tot op heden is vooral geïnvesteerd in de hulpverlening aan slachtoffers. Het alleen bieden
van hulpverlening en opvang aan vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn van
mishandeling is ontoereikend. De gevolgen zijn voor zowel de cliënt als hulpverlenende
instanties rnerkbaar: herhaling van de problemen; heropnames; langdurige vervolg-
hulpverlening. Maar ook voor. de maatschappij en de overheid zijn gevolgen van geweld
binnen relaties merkbaar. De economische kosten van thuisgeweld tegen vrouwen bedragen
ruim 332 miljoen per jaar (Korf et at. 1997).



il-"let hetreï<kon van de (ex")partnens en het verhl"mden v&n hru.iNpverlonlng is eem hoilangl.ijk
rniddel om een beten resurÍtaat te hereiken In dit project wordt hulpvenlening aan
nrishandelende -

mannên ontwikkeld en geboden. Deze hulpvenlening zal ievens worden afgestemd op de
hestaande hullpverlening aan m ishandeilde vroilwerl

l*iet doel van de systeerngerrchte aanpak ls om herhaling van geweld ir-l deze of volgende
re iaties te voorkcnnen. De verbetering van de kwalit*it van de Ëebod*n hulp door ve$rs{iing
van de aanpak dient ook te leiden tot vernrrnderíng van het aantal fieropnames en draagt
daarrnee bl1 aan het oplossen van de capaciteitsprobler.nen ln de vr*uwenopvanE;
De meenrvaarde van dit project ontstaat door de sectoroverstijgende aanpa[<, afsternrning en
sarnenwerking in de l'lulp- en dienstverlening aan zowel de daders als de slachtoffers en
ontwikkel I n g van een samenhan gende metf^rodiek.

Dit projeci is een gezarnenlijk initiatief van een drietal vrouwenopvangcentra (de B*rendlr.ra
Stoei Stichting ie Zwolle, de Stichiing Blijf van m'n Lijf Zwolie en de Stichting Bli"jf van m'n Lijf-tr"wente), de stichting Ambulante Flcfvl, centraal bureau en TransAct.

Het vernieuwende van dit piiotproject betreft vooral dat:
" cie pÍegers door specifieke huipverlening hun geweld leren beheersen en enig inzicht

verwerven ln de oorzaken van ["lun geweld
. zowei de mishandelende mannen als de mishandelde vrouwon vr,orden voorboneld op

relatregesprekken
, de partners, onder begeleidlng, met elkaar spreken over het geweld en de gevoigen

daaruar-'r
. de ouder- en partnernol los van elkaar besproken worden
' de ontwikkelde nneihodiek overdraagbaar wordt gennaakt en landelij[< wordt

ge)mplementeerd

' êr eer"ï landelijk sectoroverstijgend netwerk van rnstellingen komt die samenwerKend een
bijdrage leveren aan de systeerngerichte aanpak van geweld in relaties

" in de geboden hulpveriening principes van vrouwen- en mannenhulpverlerring zljn
verbonden (seksespecitieke hulpverlening) 

"

De initiatiefr"temers worden vanurt verschillende overheidsorganen gefinancierd maar
bescf'likken niet over de financiële rurmte om dit pnoject helernaal zenf te bekostigen.
Vandaan dat ik u met dlt verzoek benader"

In contact met de rnlnisteries van Justitie en VW$ is gebleken dat zij wellswaar sympathie{<
staan tegenover het voorstel, rnaar dat belde departementen niet over de financiële nniddelen
beschikken om dit project te honoreren.

Bij de provincie Cverijssei is een subsidieaanvraag lngediend; nnedio 1998 zal zij een
beslissing nemen .

Voor nadere informatie heb ik het betreffende projectvoorstel toegevoegd. in de begroting
wondt aangeseven weike bedragen bij welke subsrdiegover worden aangevraagd.

Daarhij wordt een onderscheid gernaakt naar landelijk en provinciaal nrveau. De betrokken
instellingen dragen zelf ook bij in de kosten. TransAct financiert een projectleicier voor 4 uur
per week en 24 uur nnanagement in de stuurgroep. De drie vrouwenopvangcentra financieren
de cliéntbesprekrngen in de instellrngen en de coórdinatie en o'yerleg in de stuungroep. De



ambuiar"ttÊ ËlCM financrert uit elgen rniddelen de participatim in dc sïuungr-oep in totaail gaat
het om een bedrag van 59.550 - dat uit etgen mrddelen wordt gefrnancierd

De gevraagde subsidre op landelijk niveau bedraagt Í 221$ïS,", lk hcop dat * urw posltieve
steun zult verlenen door de verschillende rninisteries te verzoeken het voorstel alsnog ie
hetnekken hij de begrotlng voo:"trS98 en de gevraagde Íinanciële ondersïa{-{ning te
l'ronoreren.
Vanzelfsprekend ben ik hereid tot een nadere nrondelinge toelÍchting.

Hoogaclriend,

hflw. drs K...J. Kilijnsrna
dlrecteur-ï nansAat


