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Aanleiding 

Elk mens, ongeacht culturele achtergrond – vrouw, man, kind, jongere en oudere – heeft recht op een 

veilig leven zonder geweld. Om deze missie te realiseren, biedt Stichting Arosa Rotterdam preventieve 

activiteiten, opvang en (ambulante) hulpverlening passend bij de vraag, uitgaande van de cliënt, be-

trokken kinderen en zijn of haar netwerk. Om het aanbod goed aan te laten sluiten bij de behoefte van 

de doelgroep, heeft de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzoek gedaan naar de cliëntenpopulatie 

van Arosa om een beter beeld te krijgen van de slachtoffers van huiselijk geweld die een plaats kre-

gen in de crisisopvang1 van Arosa.  

 

Werkwijze 

Het onderzoek richtte zich op de cliënten die aangemeld zijn in het kader van partnergeweld, waarbij 

de cliënt acuut onveilig was en een veilige opvang nodig had. 

In dit doelgroepenonderzoek is op basis van dossieranalyse een clustering gemaakt van 284 cliënten 

die tussen 2011 en 2016 vanwege ernstig partnergeweld werden opgevangen in de crisisopvang van 

Arosa in Rotterdam. 

 

Conclusie 

Clusteranalyse2 laat zien dat er binnen de cliëntpopulatie van de crisisopvang van Arosa twee groe-

pen zijn te onderscheiden: 

 

Groep 1, veerkrachtige cliënten die slachtoffer zijn van ernstig partnergeweld (72%)  

Ondanks het ernstige lichamelijke en emotionele geweld is bij deze groep sprake is van relatieve veer-

kracht. Deze cliënten zijn in hun jeugd minder vaak slachtoffer of getuige geweest van geweld en heb-

ben weinig last van vastgestelde psychische problemen. Zij zijn in een relatie beland met een partner 

waarin over en weer geweld wordt gebruikt en het geweld heeft vooral een impulsief-reactief karakter. 

De cliënten hebben vaker een sociaal netwerk om op terug te vallen en zijn vaker financieel onafhan-

kelijk.  

 

Groep 2, een groep cliënten die slachtoffer is geworden van structureel en ernstig partnergeweld en 

bijkomend te maken heeft met zeer complexe problematiek van sociale en psychiatrische aard (28%).  

Deze groep lijkt te maken te hebben met zeer complexe problematiek, zij hebben vaker te maken met 

psychiatrische en psychosociale problemen, waardoor problemen in gewelddadige relaties hardnekkig 

zijn en vaak een intergenerationeel karakter krijgen. Deze cliënten zijn langer dan de cliënten uit groep 

                                                           
1  Hoewel daders van huiselijk geweld uit huis geplaatst kunnen worden, blijven ook veel slachtoffers van geweld 

een beroep doen op crisisopvang na (langdurig) huiselijk geweld en structurele onveiligheid. De crisisopvang 

wordt ingezet bij acute nood. 
2  Clusteranalyse is een methode waarmee er in een grotere groep deelnemers onderzocht wordt of er sprake is 

van subgroepen (clusters) die zich onderscheiden op bepaalde kenmerken. 
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1 in de gewelddadige relatie gebleven voor zij hulp zochten. Zij worden vaker overheerst door hun 

partner en nemen zelf niet de rol aan van agressor. Het geweld dat werd gebruikt was in deze groep 2 

meer divers. Maatschappelijk gezien hebben de cliënten uit groep 2 een slechtere positie: zij hebben 

geen sociaal netwerk om op terug te vallen en zijn vaker financieel afhankelijk van de dader van het 

geweld. De impact van psychiatrische en psychosociale problematiek op de herstelcapaciteit van indi-

viduele cliënten is groot. Het maakt dat vaak intensieve en langdurige hulpverlening nodig is om tot 

herstel te komen. 

 

Deze groepsindeling betekent niet dat er sprake is van eenvoudige problematiek bij cliënten uit groep 

1: alle cliënten zijn in de crisisopvang beland omdat hun veiligheid niet gewaarborgd is in de thuisom-

geving en zij zoeken professionele hulp om uit deze situatie te komen. In beide groepen is er sprake 

van frequent en veelvoudig partnergeweld en moet rekening worden gehouden met de ernstige gevol-

gen van dit partnergeweld voor het psychisch welbevinden van cliënten. Hulp aan slachtoffers van hui-

selijk geweld is daarmee per definitie niet eenvoudig. Om de intergenerationele overdracht van geweld 

binnen gezinnen te doorbreken is intensieve en langdurige zorg nodig. 

 

Een ander belangrijk gegeven is dat de indeling tussen de veerkrachtigen (groep 1) en de cliënten met 

complexe problematiek (groep 2) voor een deel afhankelijk was van de vraag of er bij de cliënten 

sprake was van psychiatrische problematiek. In nog geen kwart van de cliëntenpopulatie was deze 

informatie beschikbaar, wat het aantal cliënten dat in groep 2 is ingedeeld mogelijk heeft beperkt. De 

28% in deze groep is daarmee waarschijnlijk een kunstmatige onderschatting van het daadwerkelijke 

aantal cliënten met deze complexe problematiek. 

 

Aanbevelingen 

Diagnostiek een vast onderdeel van de vraagverheldering 

Het structureel in kaart brengen van de psychische gesteldheid en met name trauma-gerelateerde 

klachten van cliënten in de crisisopvang geeft een beter beeld van de problematiek zodat gedifferenti-

eerde zorg verlenen mogelijk wordt. De vraagverheldering in de WMO zou hierop worden uitgebreid 

moeten worden.  

 

Hulpverlening niet alleen gericht op vergroten zelfredzaamheid 

Gezien de invloed van partnergeweld op trauma en de noodzaak van interventie op trauma-gerela-

teerde klachten zou (fysieke) veiligheid niet alleen een reden moeten zijn om in de opvang toegelaten 

te worden. Het (samengestelde) hulpaanbod dient gericht te zijn op (emotionele) veiligheid en herstel 

en niet (alleen) op het vergroten van zelfredzaamheid, juist om intergenerationele overdracht van ge-

weld te verminderen. 

 

Aanbevelingen voor vervolgonderzoeken 

 In vervolgonderzoek moet gekeken worden of gedifferentieerde zorg inderdaad passend is voor 

verschillende groepen binnen de crisisopvang. Gerichte zorg inzetten kan zorgen voor verlichting 

en besparing voor met name de groep veerkrachtigen en verrijking van de zorg voor de cliënten in 

de zeer complexe groep.  

 Dit onderzoek bij Arosa koppelen aan lopend longitudinaal onderzoek van het Verwey-Jonker In-

stituut en de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

 Gezien de ernstige gevolgen van huiselijk geweld voor de ontwikkeling van kinderen is specifiek 

onderzoek naar deze doelgroep gewenst. 

 Het huidige onderzoek van cliënten die wegens partnergeweld zijn aangemeld bij de crisisopvang 

uitbreiden naar cliënten die om andersoortig geweld in de crisisopvang zijn aangemeld. Onder-

zoek naar de kenmerken en hulpbehoeften kan bijdragen aan verbeterde hulpverleningstrajecten. 
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