Aan: de leden van de Commissie SZW
Betreft: aanbevelingen voor verbetering van de aanpak van ‘geweld in partnerrelaties’,
aanstellen van een tweede onafhankelijke regeringscommissaris
Amsterdam, 18 juni 2022

Geachte Commissieleden,
Wij hebben ons verdiept in het recente regeringsbeleid specifiek vanuit het standpunt van de
vrouwen die met partner geweld te maken hebben. In onze notitie vindt U een overzicht van dit
beleid1 en bijlage 1. We hebben ‘de Vrouwenopvang’, de werkwijze van ‘Veilig Thuis’ en het
programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ nader bekeken. Uit onze notitie blijkt dat er op allerlei
terreinen grote verbeteringen mogelijk en gewenst zijn en dat hier veel meer geld in geïnvesteerd
moet worden.
Vrouwen die te maken hebben met partner geweld schamen zich vaak en doen er lang over om
iemand in vertrouwen te nemen. In het regeringsprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’ wordt
als doel geformuleerd het ‘eerder en beter in beeld krijgen van huiselijk geweld’. Dit programma is
redelijk succesvol en zou veel breder en groter opgezet kunnen worden.
In het algemeen is ‘Veilig Thuis’ voor vrouwen die te maken hebben met partner geweld de
aangewezen instantie om hulp bij te zoeken. In het protocol van deze instantie staat echter heel
duidelijk geformuleerd dat bij aanmelding van geweld alle betrokkenen direct op de hoogte worden
gebracht, dus ook de mishandelend partner. Deze formulering kan behoorlijk afschrikwekkend
werken. De kans is namelijk groot dat in dat geval het relatie geweld escaleert, terwijl onduidelijk
blijft wat voor hulp er precies geboden gaat worden.
Opmerkelijk is verder dat Veilig Thuis zich in eerste instantie op kinderen richt!
De Nederlandse regering heeft het verdrag van Istanbul in 2016 ondertekend2 en zich daarmee
verplicht om vrouwen tegen alle vormen van geweld te beschermen en om geweld te voorkomen.
Dit betekent o.a. dat volgens dit verdrag de norm voor opvangplekken in Nederland 1700 is, dit zijn
er echter maar 500 (zie ook noot 3 over de mate van opvang die volgens het GREVIO
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evaluatierapport noodzakelijk is). De hoogste tijd dat Nederland eindelijk voor voldoende
opvangmogelijkheden zorgt.
Het beleid van de overheid is gedelegeerd naar gemeenten, waardoor de overheid geen
eindverantwoordelijkheid heeft (zie brief van staatsecretaris Blokhuis)3. Naar onze mening is juist
centrale aansturing gewenst.
Aan Mariëtte Hamer hebben we een brief 4 geschreven om nog een tweede onafhankelijke
regeringscommissaris aan te stellen, omdat zij is aangesteld om grensoverschrijdend gedrag en
seksueel geweld in werksituaties en op straat te bestrijden. Gezien de ingewikkelde problematiek
in partnerrelaties, lijkt ons een tweede commissaris geen overbodige luxe.
Al sinds de vroege jaren tachtig van de vorige eeuw is bekend dat vrouwen veelvuldig te maken
hebben met allerlei vormen van ‘grensoverschrijdend gedrag, misbruik en geweld’ 5 binnen relaties.
De ernst, omvang en complexiteit van deze problematiek vraagt om een coherente visie van aanpak
en beleid van regering en het parlement. Vanwege de hardnekkigheid van de problemen is een
daadkrachtig inzet noodzakelijk. Wij verzoeken u (uw partij) het regeringsbeleid t.a.v. ‘geweld in
partnerrelaties’ actief en kritisch te volgen en hiervoor ook voldoende financiering vrij te maken.
Hoogachtend,
Bernardine Ensink, Eba Nanuru, Marjan Nieuwenhuis
Namens de feminismegroep van Wouw,
Netwerk van maatschappijkritische 50+ vrouwen,
wouw.amsterdam@gmail.com ; http://wouw-amsterdam.nl
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