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■ Stalking

De meeste daders van stalking zijn ex-partners, die bovendien relatief vaker tot 
geweld overgaan. Een nieuwe werkinstructie focust veel meer op de veiligheid 
van het slachtoffer. Dat begint met een goede risico-inschatting.

Bij stalking door ex-partners denken veel mensen aan de 
zaken met dodelijke afloop, maar ook in andere zaken 
gaan slachtoffers gebukt onder de terreur. Qua incidenten 

heb ik echt van alles voorbij zien komen: diefstal van een hond, 
vernieling van een auto, inbraak, intimidatie. In veel zaken is in elk 
geval sprake van bedreiging.” Aan het woord is Justine Kaasjager, 
tot voor kort projectleider Ex-partnerstalking. Inmiddels is het 
project opgegaan in het programma Huiselijk geweld en kinder-
mishandeling (zie kader op pagina 15).

Recherchepsycholoog Judith Bergevoet vult aan: “Onder 
andere het boek ‘Eerste hulp bij Stalking’ van Bianca Voerman en 
Cleo Brandt biedt veel inzicht in stalking. De grens tussen normaal 
en problematisch gedrag van ex-partners is soms dun. Het is 
begrijpelijk dat mensen na een verbroken relatie een verklaring 
of een uitleg willen, maar ex-partnerstalkers laten niet los. Het 
doel van een stalkende ex-partner is altijd om contact te krijgen 
of te houden. En als ex-partner kent de dader precies de zwakke 
plekken van het slachtoffer. Hoewel er ook daders zijn die gewoon 
van alles proberen en kijken of iets werkt. Bij alle daders, hoe intel-
ligent ze ook zijn, zien we denkfouten. Ze beschouwen zichzelf als 
slachtoffer; wat ze een ander aandoen maken ze heel klein en wat 
hen wordt aangedaan heel groot. Daarom willen ze meestal wel 
veel vertellen. Daar kun je dus goed op doorvragen.”

Ook de rol van het slachtoffer is soms lastig. Bergevoet: “Bij 
langlopende zaken geven sommige slachtoffers hun stalker niet 
de kans om af te kicken.” Stalking is namelijk te vergelijken met 
een verslaving. Het contact verbreken is dan ook een belang-
rijke succesfactor om de stalking te stoppen. Kaasjager: “Als een 
slachtoffer de honderdste keer toch de telefoon opneemt, vaak 
uit frustratie, is dat voor de dader alleen maar een bevestiging dat 
volhouden werkt.” 

Geweld  Stalking is in Nederland strafbaar gesteld in het bela-
gingsartikel 285b van het Wetboek van Strafrecht: het stelselmatig 
en opzettelijk inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van 
iemand anders. Het doel is de ander ergens toe te dwingen of 

“

Bescherming tegen  
een ex

bang te maken. Bij stalking gaat het dus om een patroon en niet 
om op zichzelf staande incidenten. Stalking kent veel soorten 
daders, van mensen met frustraties over een zakelijk conflict tot 
bewonderaars van beroemdheden. De grootste groep zijn ex-
partners, die bovendien relatief vaker tot geweld overgaan. Zoals 
de ex-vriend van de scholiere Saga Backman. Hij bedreigde haar 
al maanden, zij deed ook aangifte tegen hem, maar in 2013 ver-
moordde hij haar. De eenheid Oost-Brabant evalueerde de zaak 
en benoemde een aantal aandachtspunten. Landelijk werd het 
project Ex-partnerstalking opgezet. Kaasjager: “Vlak nadat het pro-
ject was gestart, werd Linda van der Giesen door haar ex-vriend 
doodgeschoten. Ook zij deed eerder aangifte van bedreiging door 
haar ex-vriend. De eenheid Zeeland-West-Brabant onderzocht de 
zaak en bracht verslag uit in het onderzoeksrapport TweeSteden. 
Aansluitend evalueerde de onafhankelijke commissie Eenhoorn 
deze zaak uitgebreid. Vanuit deze en andere evaluaties kennen we 
nu de knelpunten bij de aanpak van ex-partnerstalking (zie info-
graphic) en weten we wat nodig is om die knelpunten te tackelen. 
In de teams Tilburg-centrum, Roosendaal, Delft en Gouda draaien 
pilots om te kijken hoe de nieuwe werkinstructie die daaruit 
volgde, in de praktijk werkt.”

Puzzel  Omdat stalking zoveel verschijningsvormen kent 
en de incidenten als losse puzzelstukjes binnenkomen, is een 
ex-partnerstalkingzaak niet altijd makkelijk te herkennen voor po-
litiemedewerkers. Zij registreren de incidenten dan als losstaand 
feit zonder projectcode Huiselijk geweld. Peije de Meij, directeur 
Operatiën bij de staf van de Korpsleiding en portefeuillehouder 

Hij zou mij en mijn 
kinderen opblazen 
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Stalking als delict
Hoewel stalking een klachtdelict is, kan de politie ook 

zonder klacht stappen ondernemen. 

Het is een misverstand te denken dat bij stalking een klacht 
van het slachtoffer nodig is voordat de politie in actie kan 
komen. Kaasjager: “Om tot vervolging te kunnen over gaan, 
is inderdaad een klacht noodzakelijk. Maar dat betekent niet 
dat de politie niets kan doen. Ook zonder klacht kan de po-
litie afstemmen met Veilig thuis, een stopgesprek voeren of 
een Aware-kastje aanbieden. Bovendien gaat stalking vaak 
gepaard met feiten die je wél ambtshalve kunt vervolgen, 
denk aan bedreiging, mishandeling enzovoort.”

Verder is stalking een doorlopend delict. Dus is er al 
vervolging ingesteld en is de stalker al verdachte, dan kan 
de politie hem bijvoorbeeld al op heterdaad aanhouden op 
het moment dat hij bij zijn ex-partner langs gaat.
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Geweld: “Bij een tragisch afgelopen stalkingzaak zie je vaak ach-
teraf pas het al langer lopende levensgevaarlijke patroon en vraag 
je je af: ‘Hoe kan het dat de politie daar niet op ingegrepen heeft?’ 
Maar de praktijk binnen ons 24/7-bedrijf is dat er losstaande 
incidenten binnenkomen, die je niet automatisch met elkaar in 
verband brengt. Dat inzicht is in de loop van de tijd gegroeid. Als 
we dit zo blijven doen, lopen we een groot risico dat we te laat 
beseffen dat er iets ernstigs aan de hand is. Dus we moeten het 
werkproces verbeteren. Overigens wel in het besef dat we stalking 
nooit helemaal kunnen voorkomen.” 

Steekwoorden  In de nieuwe werkinstructie is specifiek 
aandacht voor drie stappen: het filteren en veredelen van de  
informatie, het maken van een risico-inschatting en tot slot case-
management door een ‘eigenaar van de casus’. Voor de eerste stap, 
het filteren en veredelen van de informatie, ontwikkelde het lan-
delijk project een query, die is getest in de pilotteams. De uitvoe-
ring van de processtappen verschilt per pilotteam. Ron Vollebregt, 
projectleider van de pilot in Gouda vertelt over de werkwijze daar: 
“De query zoekt vijf keer per week automatisch op steekwoorden 
die met stalking te maken hebben. Daardoor hebben we in een 
vroeg stadium al veel meer informatie.” De resultaten komen in  
de mailbox van het Districtelijk Informatie Knooppunt (DIK).  
Nico Hoogduin is verantwoordelijk voor de werkzaamheden van 
het DIK in de pilot in Gouda: “We kijken of alles klopt en of er  
indicaties zijn voor stalking. Zo ja, dan maken we een veredelings-
slag. We kijken bijvoorbeeld of iemand een wapenvergunning 
heeft. We maken een informatierapport op, waarover we met het 
team Gouda overleggen.”

Alle informatie wordt in de query meegenomen, maar dan 
moet deze natuurlijk wel ingevoerd zijn. Kaasjager: “Zo is het 
belangrijk te vragen hoe lang de stalking al aan de gang is en hoe-
veel tijd, geld en energie de dader investeert in het stalken. Om te 
zorgen dat de collega’s die de melding of aangifte opnemen op de 
goede punten doorvragen, is er de Checklist Stalking, ontwikkeld 
door de recherchepsychologen Cleo Brandt en Bianca Voerman.” 
Ron Vollebregt vertelt hoe dit in de pilot Gouda is opgepakt: 
“Bij Intake en Service is de checklist inmiddels onderdeel van de 
briefing geweest en hebben de medewerkers de checklist via de 
mail ontvangen. Hij komt eveneens in het werkoverleg aan de 
orde. Maar ook wijkagenten, noodhulp en VVC-teams (veelvoor-
komende criminaliteit, red.) moeten ermee bekend zijn. Zo was er 
een melding: ‘Mijn ex staat nu op de deur te rammen’. Collega’s uit 
de noodhulp gingen erheen en deden de melding af met ‘Ex niet 
aangetroffen’. Terwijl ze dus hadden moeten doorvragen.”

Rode vlaggen  De tweede stap in de werkinstructie is het 
maken van een risico-inschatting. Bij aangiftes van stalking wordt 
meestal vooral gekeken naar opsporingsindicaties en is er te wei-
nig oog voor de risico’s die een slachtoffer loopt. Voor het maken 
van een risico-inschatting is het SASH-instrument (Screening  
Assessment for Stalking and Harassment) zeer geschikt. In de 
pilots bekijken getrainde collega’s aan de hand van dit screenings-
instrument of sprake is van een laag, gemiddeld of hoog risico. 
Er staan rode vlaggen in, zoals grote angst bij een slachtoffer 
dat de ex-partner geweld zal gaan gebruiken en uitspraken van 
een stalker waaruit blijkt dat hij voor zijn gevoel niets meer te 
verliezen heeft (zie infographic hiernaast). In de pilot in Gouda 
wordt de SASH ingevuld nadat de DIK-medewerker de uitkomsten 
van de query heeft veredeld. Vollebregt: “De DIK-medewerker en 
een medewerker van mijn team doen dit gezamenlijk.” Hoogduin 
vult aan: “Het heeft een enorme meerwaarde dat samen te doen, 
anders wordt het subjectief. Die samenwerking verloopt goed. 
Het is belangrijk dat je het hogere doel ziet. De mensen die hier 
nu zitten, hebben een dag training gehad van recherchepsycho-
logen. Dat helpt voor de bewustwording van waar je mee bezig 
bent. Bij ons werk, met grote informatiestromen, moeten we er 
extra alert op zijn dat het geen routineklus wordt. Wel hoop ik dat 
deze werkwijze haalbaar blijft. Nu doen we het alleen voor Gouda, 
maar als het landelijk geïmplementeerd wordt, moeten we voor 
vijf basisteams de screening gaan doen.” 

Stopmethode  Geeft de screening een laag risico aan, dan 
is de stopmethode vaak al voldoende om de stalker te doen stop-
pen. Deze methode, die te vinden is op Kompol, bestaat uit een 

Er zijn veel manieren  
om mij pijn te doen
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stopgesprek, een stopbrief en een proces-verbaal van bevindin-
gen. Een aangifte is hiervoor niet nodig. Dit is een betere inter-
ventie dan het slachtoffer alleen maar adviseren om een logboek 
te gaan bijhouden, zoals nu vaak wordt gedaan. Een logboek 
bijhouden betekent dat het slachtoffer de stalking langere tijd 
moet tolereren, terwijl de kansen om de stalker te stoppen afne-
men naarmate de tijd verstrijkt. Kaasjager benadrukt het belang 
van snel ingrijpen. “Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans 
dat het stopt. Naarmate een stalker meer investeert, vaak ook ten 
koste van zichzelf, hoe moeilijker het voor hem is om los te laten. 
Dat pleit ervoor om juist bij een laag risico meteen te acteren.” 

Dat is ook de ervaring van de ontwikkelaar van de stopmethode, 
recherchekundige Klaas Schakel van de Eenheid Den Haag. Hij 
voert zelf dit soort gesprekken. “Het is belangrijk dat iemand van 
buitenaf zegt dat het moet stoppen, anders gaan stalkers door. 
Enige tijd na het stopgesprek met de stalker, benaderen wij de 
slachtoffers om te vragen hoe het met ze gaat. In de meeste 
zaken hield het stalken direct na het stopgesprek op. Je ziet de 
opluchting bij die slachtoffers, die kunnen weer verder met hun 
leven. Soms is een zaak al lang aan de gang, maar niet ernstig 
genoeg voor een strafrechtelijke aanpak. Zoals bij een vrouw die 
al zeven jaar lang enkele keren per jaar mails ontving van een ex-
collega. Zij vond dat heel belastend en heeft drie keer aangifte 
gedaan. Maar de stelselmatigheid was een zwak punt, wat een 
strafrechtelijke aanpak lastig maakte. Wij hebben een stopgesprek 
gevoerd en sindsdien heeft die man geen contact meer opgeno-
men. Het is onmogelijk en onwenselijk om van iedere melding 
een strafzaak te maken. De stopmethode is dan een heel goed 
alternatief. We kunnen als politie echt het verschil maken.” 

Bergevoet vult aan: “Slachtoffers willen vaak ook helemaal 
geen strafrechtelijke aanpak, ze willen dat de stalking stopt. Bo-
vendien kun je in zo’n gesprek ingaan op de denkfouten van een 
dader.” Bij daders met een verleden van ernstige geweldsdelicten 
of een ernstige psychiatrische problematiek, is een stopgesprek 
niet aan de orde. Bergevoet: “Dan helpt het strafrecht, omdat je de 
dader dan in een forensisch kader kunt behandelen.”

Integraal  Bij meer complexe zaken met een gemiddeld risico 
wordt de Persoons Gerichte Aanpak (PGA) toegepast. Zaken met 
een hoog risico worden in de toekomst opgepakt met de Poten-
tieel Gewelddadige Eenlingen-methodiek. Vollebregt vertelt: “De 

persoons-
gerichte aan-
pak kenden we 
natuurlijk al, maar nog niet voor ex-partnerstalking. 
We hebben het Veiligheidshuis hiervoor in positie 
gebracht. Gelukkig ziet men daar de urgentie. Bij een 
hoge SASH-score gaan de alarmbellen meteen rinke-
len. Er vindt dan op korte termijn een overleg plaats 
voor een integrale aanpak. Voor het strafrechtelijke deel 
doen we de overdracht naar de districtsrecherche of naar 
de afdeling VVC in persoonlijk contact. Zaken met een hoge 
urgentie lopen intern via de teamleiding naar bureau Conflict- en 
Crisisbeheersing (CCB).” 

Kaasjager benadrukt het belang van integrale samenwerking met 
partners. “Zowel de persoonsgebonden aanpak als de methodiek 
voor potentieel gewelddadige eenlingen gaat uit van een inte-
grale en persoonsgerichte benadering. Bij ex-partnerstalking is 
vaak sprake van multiproblematiek. Denk aan verslaving, crimine-
le antecedenten, sociaal-economische en psychische problemen. 
In sommige zaken is weinig tot niets terug te vinden in politiesys-
temen, maar is de dader al jaren bij de hulpverlening bekend. 
Samenwerking is dus nodig om het plaatje rond te krijgen en om 
de aanpak op elkaar af te stemmen. Hierbij kan de Stalking Risk 
Profile een waardevol instrument zijn. Dat is veel uitgebreider dan 

Hij maakte  
met zijn hand een  

snijdende beweging  
langs zijn keel

Hij dreigde met 
zelfmoord



Huiselijk geweld
Het project Ex-partnerstalking is op 1 oktober 2016  

gestopt. De aanpak van ex-partnerstalking valt nu 

onder het programma Huiselijk geweld en kinder- 

mishandeling. 

Programmamanager Pauline Klomp: “In het project Ex-part-
nerstalking is gekeken naar mogelijke verbeteringen binnen 
de politie bij de aanpak van ex-partnerstalking. Binnen 
het programma Huiselijk geweld en kindermishandeling 
betrek ik de ketenpartners erbij. Net als bij huiselijk geweld 
gaat het bij ex-partnerstalking om complexe zaken, waarbij 
je anders moet kijken en moet doorvragen. Vaak is een 
aangifte in dit soort zaken niet of niet alleen een verzoek 
tot opsporing, maar een hulp- of een zorgvraag. Als iemand 
aangeeft dat hij van zijn ex de kinderen niet meer mag zien, 
moeten we hem niet alleen doorverwijzen naar de hulp-
verlening, maar moeten we ook de potentieel gevaarlijke 
situatie onderkennen.”

Veiligheid  Ex-partnerstalkers vormen een van de negen 
doelgroepen binnen het programma Huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Klomp: “We gaan daar natuurlijk geen 
negen verschillende werkprocessen voor maken, maar 
ze zoveel mogelijk integreren. Ook bij de query willen we 
huiselijk geweld en ex-partnerstalking zoveel mogelijk 
integreren.” De veiligheid staat centraal in het programma. 
Klomp: “Onze taak houdt niet op bij het strafrecht. We moe-
ten als politie naar de bredere context kijken en in een zo 
vroeg mogelijk stadium contact leggen met Veilig thuis. Dat 
moet generiek gebeuren, alle collega’s kunnen met huiselijk 
geweld en ex-partnerstalking te maken krijgen. Het gaat om 
blauw vakmanschap. Daarnaast is specialisatie nodig, gezien 
de complexiteit van meldingen en zaken en de vele partners 
waarmee we samenwerken.”
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de SASH, wordt ingevuld door een recherchepsycholoog en helpt 
bij het inschatten van de kans op geweld en op het voortduren 
van de stalking.”

Regie  Het derde onderdeel van de werkinstructie is het 
voeren van casemanagement. Uit evaluaties van een 

aantal stalkingzaken blijkt dat de politie te 
weinig verantwoordelijkheid heeft 

genomen voor de veiligheid 
van het slachtoffer. Daar-
om is het belangrijk dat 
iemand overzicht heeft 
en zich verantwoordelijk 
voelt, dus eigenaar is 
van de zaak. Het pilot-
team in Gouda werkt nu 

met casemanagement, 
hoewel er geen vaste case-

manager per zaak is. Vollebregt: 
“Dat bleek capacitair niet haal-
baar. We hebben daarom een 
stalkingsoverdracht: wat is er in 
een casus uitgezet en wat is er 

al gedaan.” 
De casemanagers zijn verant-

woordelijk voor de aansturing, voor 
het monitoren en voor het uitzetten van 

acties. Ze doen niet alles zelf, maar zorgen 
voor overzicht en dat diegenen die taken uitvoe-

ren beschikken over de juiste informatie. In Gouda 
vervullen taakaccenthouders Huiselijk geweld deze rol. 

Vollebregt: “Zij hebben affiniteit met het onderwerp. Ik kan 
erop vertrouwen dat een zaak goed en breed wordt uitgelopen, 
zowel qua preventie als qua opsporing. Het slachtoffer krijgt altijd 
een vast aanspreekpunt. De casemanager hoeft niet alles zelf te 
doen. Taken kunnen via de OPCO (Operationeel Coördinator, red) 
gedelegeerd worden, bijvoorbeeld naar de wijkagent.” 

In de pilot blijkt dat deze stalkingzaken echte ‘capaciteitsvre-
ters’ zijn. Kaasjager: “Maar als je dit soort multiproblematiek wilt 
aanpakken, moet je tijd investeren. Bij zaken die op een tragedie 
uitlopen, is niet uit te leggen dat we alle informatie hadden, maar 
er niets mee hebben gedaan. Bovendien kan een goede aanpak 
uiteindelijk tijdwinst opleveren, zowel bij de politie als bij part-
nerorganisaties. Door onder andere gebruik van de query en de 
stopmethode kunnen we in een vroeg stadium interveniëren en 
achterstallig onderhoud voorkomen.” 

Peije de Meij sluit af: “We moeten de pilots nog evalueren.  
Op basis daarvan kunnen we meer zeggen over het vervolg. 
Gezien de prioriteit die huiselijk geweld en stalking ook in 2017 
krijgen, ben ik ervan overtuigd dat we de uitkomsten van de pilots 
over het hele land gaan uitleren.”
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