
  

Veel gehoorde problemen die ons bereiken 

 

Hieronder staan veel problemen die ons via de infomail bereiken.  

 

Er blijven te veel vrouwen bij hun partner, omdat ze geen woonruimte kunnen vinden. Ze staan vaak 

niet ingeschreven of hebben geen inkomen waardoor ze geen woning krijgen. Urgenties worden op veel 

plaatsen niet meer gegeven en men wil geen uitzondering maken als het om huiselijk geweld gaat.  

 

Vrouwen weten vaak niet waar ze zich moeten melden, wat ze allemaal moeten regelen en waar ze 

recht op hebben. Aangezien dit als een donkere wolk boven hun hoofd hangt blijven ze in de situatie.  

 

Ex-partners worden vaak aangeschreven door de uitkerende instantie/gemeente waardoor voor hen 

duidelijk is in welke provincie de ex verblijft. Op die manier zijn ex-partners sneller te vinden. De 

geheimhouding van gegevens wordt vaak opgeheven als iemand niet meer in de opvang verblijft.  

 

Inmenging door politie is soms niet gewenst als het gaat om geweldszaken. Vaak geeft dit extra 

problemen voor het slachtoffer als een ex-partner weer wordt vrijgelaten na een verhoor of als de 10-

dagen regeling is afgelopen. Er is geen enkele bescherming voor het slachtoffer waardoor de kans dat 

het dan mis gaat nog groter wordt. Ik durf te stellen, dat dit ook een reden is waarom mensen geen 

aangifte doen, want wie is er voor ze als er gevaar dreigt? 

 

Het regelen van een bijstandsuitkering kan pas als je geen geld hebt. Als je getrouwd bent in 

gemeenschap van goederen en eigen vermogen hebt krijg je geen uitkering. Hier wordt ook geen 

uitzondering op gemaakt als je aangeeft dat het om huiselijk geweld gaat.  

 

Er is te weinig expertise bij de instanties als het gaat om huiselijk geweld of stalking. 

 

Bij de meeste instanties heerst er onbegrip voor de situatie. Helaas is dit ook aan de orde in de 

maatschappij, waardoor veel vrouwen het niet naar buiten durven te brengen en dus niet geholpen 

kunnen worden. Daarnaast worden ze bij de instanties door dit onbegrip tegengewerkt en klein 

gehouden.  

 

Vaak weet men (bij instanties) niet hoe te handelen als er iemand aanklopt die hulp nodig heeft. Er 

wordt te veel vastgehouden aan protocollen en wetgeving terwijl iedere casus anders is. Hierdoor moet 

er soms naar en middenweg gezocht worden. De hulpverleners nemen vaak een bepaalde houding aan 

waardoor een slachtoffer niets meer durft te zeggen of zich niet begrepen voelt en dus bijvoorbeeld een 

aangifte niet doorzet.  

 

Veelal vallen slachtoffers weer terug op een dader of raken ze depressief. Dit is ook weer van invloed op 

eventuele kinderen.  
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