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‘Samenwerken is noodzaak, 
we kunnen het niet alleen’
Marion Suijker is op haar plek bij Rosa Manus. Anderhalf jaar geleden trad ze 

aan als directeur-bestuurder. Ze kwam binnen in een organisatie die staat als 

een huis, maar die ook volop in ontwikkeling is. Door samenwerking wordt 

de aanpak van huiselijk geweld steeds beter.

De doorontwikkeling van de organisatie is iets waar Suijker 

graag mee aan het werk gaat. Het veld kende ze al. Ze was  be-

stuurslid van een vrouwenopvang en later - als wethouder van 

Gouda - zat de aanpak van huiselijk geweld in haar portefeuille.  

Ze heeft er affiniteit mee. ‘Dit werk is uniek omdat het verschil 

maakt. We bieden vrouwen en kinderen een veilige haven en 

hulpverlening. Zo krijgen ze het perspectief op een leven zonder 

huiselijk geweld, dat gun je iedereen.’ De veranderingen bij Rosa 

Manus zijn gericht op samenwerking met alle betrokken disci-

plines. ‘Multisectorale samenwerking is noodzakelijk. Je kunt de 

problematiek niet als organisatie alleen aanpakken. Daar is het 

te ingewikkeld voor. We hebben elkaar allemaal nodig; Rosa Ma-

nus is een schakel in de keten.’ Twee thema’s staan de komende 

tijd centraal: hulpverlening aan kinderen en het uitbouwen van 

de ambulante hulpverlening.

Preventie
Huiselijk geweld komt veel voor,  volgens cijfers van Movisie zijn 

er landelijk elk jaar 200 duizend slachtoffers. Die grote aan-

tallen nopen tot verbreding van de aanpak. ‘Vroeger  ging het 

vaak alleen over de vrouwen en het stoppen van het geweld, nu 

kijken we veel meer naar het gezin en het sociale systeem rond 

het gezin. In het brede veld van basiszorg en maatschappelijke 

hulpverlening komt steeds meer aandacht voor de preventie en 

vroegsignalering van huiselijk geweld. Waar nodig kan de speci-

alistische kennis van Rosa Manus ambulant worden ingezet om 

verdere escalatie te voorkomen. ‘Maar’, zegt Suijker, ‘helaas zal 

de opvang altijd wel nodig blijven.’

Kinderen
Om geweld in de toekomst te voorkomen, is het van belang dat 

kinderen in de opvang hulp krijgen om hun ervaringen te ver-

werken. Rosa Manus heeft daarvoor de methodiek Veerkracht 

ingevoerd. ‘Kinderen die slachtoffer of getuige zijn van huiselijk 

geweld, worden later vaker dan anderen ook slachtoffer of 

dader. Om de overdracht van geweld van generatie op generatie 

te doorbreken, moeten kinderen hun ervaringen op een goede 

manier verwerken,’ zegt Suijker. ‘Veerkracht is een in de praktijk 

uitgewerkte en beproefde methode. We zijn heel blij dat we dit 

nu kunnen invoeren. Juist omdat kinderen het zo nodig hebben. 

Om het belang te onderstrepen – en omdat we er trots op zijn – 

staat dit jaarbericht niet alleen in het teken van samenwerking, 

maar ook van Veerkracht.’ (Zie pagina 2 en 3).

Ambulant werken
In de doelstelling om geweld te voorkomen past ook de 

ontwikkeling dat hulpverleners en woonbegeleiders van Rosa 

Manus steeds meer ambulant werken in gezinnen. Ze leren 

Rosa Manus in één oogopslag

✓  24 Uur bereikbaar

✓    Opvang, begeleiding en hulpverlening 
op de afdelingen Crisis en opname  en 
Intensieve Hulpverlening

✓    Kinderactiviteitenbegeleiding en 
hulpverlening aan kinderen (Veerkracht)

✓    Opvangklas voor kinderen op de 
crisisafdeling

✓    Maatschappelijk werk (materiële 
hulpverlening)

✓    Ambulante hulpverlening (Intensief en ook 
laagdrempelig met spreekuren in de wijk)

s a n d r a ,  c l i ë n t

‘Dankzij de woonbegeleidster vond ik mijn kracht terug’
Sandra woont sinds tien maanden in Rosa Manus, samen met haar dochter Andrea (9). 

Binnenkort gaat ze weer op zichzelf wonen in een eigen woning in een andere plaats. 

Terechtkomen in de vrouwenopvang is ingrijpend, leuk is an-

ders. ‘Maar,’ zegt Sandra, ‘het was toch een goede tijd. Op de af-

deling Crisis en opname, kreeg ik een kanjer van een  woonbege-

leidster. Samen maakten we een Krachtmap. We praatten veel, 

en vulden lijsten in over hoe ik vroeger was met mijn ex-man en 

over hoe ik mezelf op dat moment zag. Ik was net een muisje na 

alles wat ik had meegemaakt. Dankzij die begeleidster vond ik 

mijn kracht terug.’

In de eerste weken op de Crisisafdeling ging Andrea naar de 

opvangklas van juffrouw Gerdy. In de veilige, kleine klas kon ze 

op adem komen. ‘Het was leuk en gezellig, maar het was ook wel 

weer fijn om later weer naar een school buiten te gaan.’ Na de 

verhuizing begint ze weer op een nieuwe school, maar dat is pas 

na de zomervakantie. Ze kijkt ernaar uit, al vond ze het wonen 

bij Rosa Manus ook wel oké. ‘We hebben gelukkig een eigen dou-

che en wc en ik kan spelen met andere kinderen.’

Sandra volgde intussen op de afdeling Intensieve Hulpverlening 

verschillende groepen om weerbaarder te worden. Ze vertelt 

over de groep ‘Ik en de ander’. ‘Je leert patronen in je leven te 

zien. Dat je - gek genoeg - weer opzoekt wat in het verleden is 

gebeurd omdat het vertrouwd is. Als je bent mishandeld door je 

vader, zoek je net zo’n soort man. Als iemand je op een normale 

manier liefde geeft, loop je ervoor weg omdat je het niet gewend 

bent.’  Sandra volgde nog meer groepen, ook over meer prak-

tische dingen zoals budgetteren. ‘Je mocht zelf kiezen welke 

groepen je volgde, maar sommige waren verplicht.’ Ook Sandra 

kijkt ernaar uit om te verhuizen naar een eigen woning. ‘Die 

groepen heb ik nu wel gehad, ik ben er weer aan toe om op eigen 

benen te staan.’

vrouwen en gezinnen om conflicten beter te hanteren en om 

weerbaar te worden. Daarbij is samenwerking met keten-

partners zoals het maatschappelijk werk, Veilig Thuis en de 

GGZ essentieel. ‘Huiselijk geweld stopt niet vanzelf, maar het 

komt ook niet vanzelf. Vaak is er in gezinnen een kluwen van 

problematiek; werkloosheid, schulden, verslaving.  Op al die 

terreinen moet dan iets gebeuren, in de keten van samenwer-

kende hulpverleners is Rosa Manus de specialist op het gebied 

van het duurzaam stoppen van huiselijk geweld. Voor andere 

hulpverleners, bijvoorbeeld van wijk- of jeugdteams, kunnen 

we een expertrol vervullen.’ 

Landelijk stelsel
De sociale omgeving is belangrijk om huiselijk geweld 

duurzaam te stoppen, mensen in het netwerk van een gezin 

kunnen een oog in het zeil houden. Slachtoffers worden tegen-

woordig meestal opgevangen in de eigen regio. Maar soms is 

het zo onveilig dat een andere regio juist beter is. Suijker bena-

drukt daarom dat Rosa Manus onderdeel is van een landelijk 

stelsel. ‘We werken niet alleen in de regio veel samen, maar 

ook  landelijk. Geregeld vangen we vrouwen op uit andere 

delen van het land, soms is er bijvoorbeeld eerwraak in het 

spel. Het omgekeerde gebeurt ook; dat wij mensen plaatsen bij 

collega-instellingen.’ 

j a a r b e r i c h t
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2015

1



v e e r k r a c h t

m e l a n i a  b o n o f a c i o,  p r o j e c t l e i d e r  v e e r k r a c h t

‘Een kind echt zien’
Escalerende ruzies, geweld en vluchten naar de vrouwenopvang zijn zeer ingrij-

pende ervaringen. Wat doet dat met een kind? Wat heeft hij nodig om verder te 

kunnen? Die vragen komen bij Rosa Manus voortaan gestructureerd en metho-

disch op tafel.

Elk jaar worden in Leiden tussen de 110 en de 150 kinderen op-

gevangen. Rosa Manus heeft weliswaar speelruimtes en een op-

vangklas, maar de begeleiding was altijd vooral gericht op moe-

ders. Dat is veranderd sinds op 1 januari 2015 methode Veerkracht 

is ingevoerd. Nu worden kinderen ook gezien als cliënt. Elk kind 

krijgt een eigen intake, veiligheidsplan, een actieplan en - als het 

nodig is – specialistische hulp. ‘De methode geeft ons handvat-

ten om een kind echt te zien. Dankzij de screening en gesprekken 

weten we hoe een kind eraan toe is en kunnen we filteren. Soms 

gaat het verrassend goed, maar soms moet er snel iets gebeuren,’ 

vertelt projectleider Melania Bonofacio. Huiselijk geweld heeft 

grote impact voor slachtoffers en getuigen. ‘Niet voor niets wor-

den ook getuigen in officieel beleid aangemerkt als slachtoffers,’ 

zegt Bonofacio.

Een flinke kluif
De wens om Veerkracht in te voeren bestond al langer, maar fi-

nancieel en organisatorisch was het een flinke kluif. Het beslis-

sende zetje was een oproep van Stichting Kinderpostzegels. Het 

fonds stelde geld beschikbaar. De gemeente Leiden ondersteun-

de de aanvraag en was bereid om mee te financieren. Bonofacio 

– ze was nog maar net bij Rosa Manus komen werken – begeleidde 

de aanvraag, en was daarmee meteen de architect van verstrek-

kende organisatorische veranderingen. ‘Veerkracht vereist een ef-

ficiencyslag, we doen meer met dezelfde mensen. Communicatie 

en een goede overdracht van gegevens zijn daarbij cruciaal.’ Voor 

de uitvoering van Veerkracht is een gedragswetenschapper in 

dienst gekomen. ‘Neem de intake, als er een moeder binnenkomt 

met vier kinderen, worden nu in totaal vijf intakegesprekken ge-

houden. Voorheen was dat er één.’ Het doet niets af aan het en-

thousiasme van de medewerkers van Rosa Manus. Er waren veel 

kandidaten voor de speciale training tot kinderhulpverlener. 

Eerste fase
Elk kind dat bij Rosa Manus binnenkomt, krijgt een kinderhulp-

verlener, hij weet dan: dat is ‘mijn mevrouw’. De methodiek geeft 

handvatten voor de vragen bij de intake en er zijn screeners, obser-

vatielijsten, die inzicht geven in de problematiek. Uit de screening 

kan blijken dat verschillende kinderen uit het gezin de situatie heel 

anders ervaren. ‘Of’, zegt Bonofacio, ‘dat je het vergrootglas op een 

kind zet en je ziet dat het gewoon goed gaat. Dan gaan we natuur-

lijk niet problematiseren, dan zeg je: ga jij maar lekker spelen.’

In de eerste fase van het verblijf wordt ook het Veiligheidsplan 

gemaakt met alle betrokkenen. De aanpak - signs of safety – is 

gericht op afspraken om zonder geweld verder te kunnen. ‘Ge-

weld is in de loop van de tijd een ingesleten patroon geworden. 

Hoe kun je dat doorbreken? Welke opties heeft een kind als het 

weer dreigt? Waar kan hij naartoe? Over die dingen gaat het vei-

ligheidsplan.’

Tweede fase
In de tweede fase in de opvang staat het actieplan voor het ver-

volg centraal. ‘Je brengt dan samen met het kind in kaart waar we 

de komende tijd aan gaan werken.’ In deze ‘werkfase’ ligt de regie 

bij de hulpverlener van het hele gezin, of in hulpverlenersjargon 

‘het systeem’: moeder, vader, kinderen en netwerk. De hulpverle-

ner werkt eveneens met objectieve vragenlijsten, wat voor moe-

ders en kinderen een prettige methode blijkt, zegt Bonofacio. 

‘Het is niet de analyse van de hulpverlener, maar een objectieve 

score waaruit blijkt op welke punten er nog gewerkt moet wor-

den.’ Sowieso zijn de ervaringen in het eerste half jaar positief. 

Kinderen krijgen inzicht in hun situatie. Wat is er gebeurd? Wat 

wil ik? Hoe kan ik door? Ook hulpverleners die alleen werken met 

moeders rapporteren dat de moeders goed reageren, vertelt Bon-

ofacio. ‘Moeders en kinderen krijgen houvast en structuur.’ 

Blijvend invoeren
Veerkracht wordt bij Rosa Manus blijvend ingevoerd. Niet alleen 

binnen de opvang, maar het streven is om dit op termijn ook te 

doen bij de gezinnen die ambulant worden begeleid. ‘Wij hou-

den onze ervaringen bij en trekken er lessen uit. Want we moeten 

straks ook keuzes maken. Er zijn veel instrumenten, we zullen 

moeten kijken wat het meeste oplevert en wat we kunnen blij-

ven doen.’ De aandacht voor kinderen is cruciaal, zegt Bonofa-

cio. ‘Jaarlijks komen duizenden kinderen met huiselijk geweld 

in aanraking. Geweld is hun referentiekader. De ervaring (en 

wetenschappelijk onderzoek) leert dat dit exponentieel de kans 

vergroot dat zij later als volwassene weer slachtoffer of pleger 

worden van (huiselijk) geweld. De kinderen die we nu zien in de 

vrouwenopvang, laten we die écht zien. Dit is onze kans. Dit is 

hún kans. Investering in het kind is de ultieme vorm van preven-

tie.’

Investering in het kind is de 
ultieme vorm van preventie

P E R S O N E E L

FTE    43

Medewerkers   59

Stagiaires   4

Ziekteverzuim  5,6%

R A A D  VA N  TO E Z I C H T

Mw. C. Muchall-Vink  (voorzitter)

Mw. P.M.L. Ykema-Weinen 

(vice voorzitter)

Mw. C.M. A. van der Meule (lid)

Mw. M. Veenvliet-Willems (lid)

Mw. P.C. Oudendijk (lid)

Stichting Het Vergeten Kind
Stichting Het Vergeten Kind doet veel voor kinderen in de op-

vang, ook voor Rosa Manus.  In 2014 maakte RTL 4 een uitzen-

ding over Het Vergeten Kind. Daarvoor bezocht de stichting 

Rosa Manus samen met  de bekende kinderboekenperso-

nages Woezel en Pip. Zij brachten cadeautjes mee en RTL 4 

maakte opnames. Stichting Het Vergeten Kind zet de kinde-

ren in de opvang goed in het zonnetje en vraagt bij de politiek 

en de media aandacht voor kinderen in de opvang.
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‘Voorkomen dat     
   geweld doorgaat’
‘Passende hulp voor kinderen in de vrouwenopvang is ont-

zettend belangrijk. Voor henzelf en voor kinderen in de 

toekomst. Slachtoffer zijn of getuige van huiselijk geweld 

levert een verhoogd risico op problemen zoals depressie 

en verslaving. In de statistieken van huiselijk geweld zijn 

mensen die vroeger zelf slachtoffer of getuige zijn geweest 

oververtegenwoordigd. Als slachtoffer en als dader. Je moet 

kinderen helpen om te voorkomen dat geweld doorgaat 

van generatie op generatie. Stichting Kinderpostzegels wil 

daarom een impuls geven aan het breed invoeren van Veer-

kracht. We zijn onder de indruk van de grondigheid waar-

mee dat bij Rosa Manus gebeurt. Complimenten ook voor 

Leiden die als enige gemeente met onze oproep aan de slag 

ging, in een tijd waarin iedereen de handen vol had aan de 

decentralisaties.’

f a h i m a ,  j e u g d a m b a s s a d e u r  r o s a  m a n u s

‘Kinderen serieus 
nemen’
‘Toen ik 11 was, heb ik iets langer dan een jaar gewoond bij Rosa Manus. Nu ben 

ik 14 en het  gaat goed met me, ik ga naar de derde van het gymnasium en ik wil 

later dokter worden. In de opvang had ik het eigenlijk wel naar mijn zin, er waren 

andere kinderen en niet alles was zwaar en serieus. We hadden eigen kamers en 

een keukentje. Veerkracht was er in onze tijd nog niet. De hulpverleners zeiden 

soms wel: hé kom even binnen, hoe is het? Maar dat ging niet zo diep. Achteraf 

denk ik dat het wel beter was geweest als ze ook met ons hadden gepraat. Ik zie 

dat mijn oudere zus soms nog problemen heeft met wat er is gebeurd.’

f e m k e ,  c l i ë n t e n r a a d

‘Kind is zelf iemand’
‘Ik woonde bij Rosa Manus van 2009 tot 2010 met drie kinde-

ren van destijds 2, 4 en 6 jaar oud. Toentertijd ging de meeste 

aandacht uit naar de moeder, hulp voor de kinderen was er 

niet speciaal. Ik heb dat echt gemist. Het is voor kinderen 

belangrijk te worden gezien. Te weten dat ze zelf iemand 

zijn en niet de bagage van hun moeder. Ook omdat zij de 

dingen anders ervaren. Hun moeder is misschien helemaal 

klaar met hun vader, terwijl de kinderen hem wel missen. 

Mijn eigen kinderen hebben nu problemen die misschien te 

voorkomen waren geweest.  Het is voor kinderen veel beter 

om het er meteen over te hebben. Daarom ondersteunt de 

cliëntenraad de invoering van veerkracht van harte.’

Opvangklas
In de crisisopvang gaan de kinderen naar de opvangklas 

van Gerdy Runsink, juf Gerdy. Vaak zijn de kinderen ge-

traumatiseerd en veelvuldig gewisseld van school. ‘Dat 

maakt dat ze lastig direct zijn te plaatsen in het reguliere 

systeem, zeker in combinatie met leer- en gedragsproble-

matiek,’ zegt Runsink. In de opvangklas kunnen kinderen 

tot rust komen en zich in een individuele setting ontwik-

kelen en hun achterstand wegwerken.  ‘Het moet voelen 

als een warm bad,’ zegt Runsink die nauw samenwerkt 

met de (kinder)hulpverleners. ‘ Zo creëren we een veilige 

basis om tot leren te komen.’ Er komen steeds meer kinde-

ren in de klas die geen Nederlands spreken. Voor hen is de 

opvangklas een soepele overgang naar de Internationale 

Taalklas. Plaatsing in het reguliere schoolsysteem gebeurt 

in  overleg met de directie en de intern begeleider die op 

school het zorgplan maakt. Als extra zorg nodig is, gaat dit  

in overleg met de adviseurs en orthopedagoge van het Pas-

send Primair Onderwijs(PPO) Regio Leiden. ‘Zo bieden we 

zo goed als mogelijk passend onderwijs aan het kind en we 

betrekken de moeder erbij.’ Runsink is door PPO Leiden ge-

detacheerd bij Rosa Manus. 

m a r i o n  v a n  d o n g e n ,  v o o r z i t t e r  s t i c h t i n g  v r i e n d e n  v a n  r o s a  m a n u s

Niemand kan zonder vrienden
De financiering van de vrouwenopvang voorziet in de noodzakelijke dingen: 

huisvesting, eten en begeleiding. Maar geld voor af en toe iets leuks is er niet. 

Gelukkig heeft Rosa Manus vrienden die een handje helpen.

‘Wij zijn er  voor de extra dingen die leuk en nuttig zijn,’ zegt Marion van Dongen die in 2015 aantrad 

als voorzitter.  Ze werkt samen met  twee collega-bestuursleden. ‘Zo konden we van geld dat is inge-

zameld door de Rotary in de Bollenstreek een voorleeskast met boeken aanschaffen. En er is een kin-

derspeelhoek gemaakt.’ Ook worden activiteiten bekostigd,  zoals een dagje varen in de vakantie. Maar 

het gaat ook om verdiepende activiteiten, zoals weerbaarheidstrainingen die mogelijk werden dankzij 

een actie van Vrouwenserviceclub Zonta. ‘Wij worden als bestuursleden ingezet als strategische pi-

onnen. We benutten ons netwerk, zijn ambassadeurs voor Rosa Manus en soms doet de organisatie 

ook een beroep op onze beroepsmatige kwaliteiten op bijvoorbeeld juridisch en psychologisch gebied.’ 

Stichting Vrienden stelde onlangs een nieuw beleidsplan op. Daarin staat dat de stichting de koers van 

de organisatie Rosa Manus volgt en de wensen van de vrouwen en kinderen van Rosa Manus zoveel 

mogelijk faciliteert’. ‘

2 0 1 4  i n  c i j f e r s

Productie
Intakes     123

Cliënten opvang     103

Kinderen      111

Ambulante gezinsbegeleiding  17

Intensief ambulante gezinsbegeleiding 24

Begeleide Terugkeer    6

Spreekuur in de wijk     46  

Aware       6

F I N A N C I Ë N

Bezetting
Crisis 102,8%

Intensief 103,3 %

Verblijfsduur Crisis  

gemiddeld 23 dagen

Verblijfsduur Intensief 

(inclusief verblijf crisis)

gemiddeld 220 dagen 

Wilt u ook iets doen voor Rosa Manus? Neem contact op met Stichting Vrienden van Rosa Manus 

via mhoogland@rosa-manus.nl

Uitgaven

Lonen en salarissen     1.901.179

Sociale Lasten   421.168

Overige personeelskosten  51.120

Huisvestingskosten   340.062

Afschrijvingen    104.493

Organisatiekosten   156.442

Verzorgingskosten   99.122 

 Totaal    3.073.586

 Resultaat   36.735

Inkomsten

Subsidie   2.959.800

Overige inkomsten  137.176

Overige baten   13.345

   3.110.321

v e e r k r a c h t
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s a m e n w e r k e n

De aanpak van huiselijk geweld heeft een impuls gekregen. Door de decentralisaties, de regiovisie van de gemeenten
 en de vorming van Veilig Thuis. Rosa Manus is met haar specialistische kennis een schakel in de keten. 

Preventie centraal in aanpak gemeenten
Preventie is het sleutelwoord in de gezamenlijke visie op de aanpak 

van huiselijk geweld van de gemeenten in Midden Holland.

De decentralisatie van taken in de (jeugd)zorg is een kans om ook 

de aanpak van huiselijk geweld te verbeteren, vinden de drie be-

trokken wethouders. Wethouder  Han de Jager (Alphen aan den 

Rijn), Roos van Gelderen (Leiden) en Gerard Mostert (Katwijk) 

over de gemeentelijke aanpak in de regio Midden Holland.

‘Huiselijk geweld tegengaan en aanpakken is ongelooflijk be-

langrijk. Dat lukt als je goed samenwerkt, in een heldere, eenvou-

dige structuur. Het moet niet te ingewikkeld zijn,’ zegt Van Gelde-

ren. Ook De Jager benadrukt dat de aanpak van huiselijk geweld 

en kindermishandeling onderdeel is van een keten. ‘Dat begint 

al voor de geboorte met gesprekken over ouderschap bij de ver-

loskundige.  We willen problemen snel signaleren en handelen.’ 

Gemeenten zetten verschillende middelen in voor preventie: van 

huisbezoeken en opvoedondersteuning tot weerbaarheidspro-

gramma’s op scholen. Professionals zoals leerkrachten en hulp-

verleners worden getraind in het omgaan met signalen van hui-

selijk geweld. Sinds 2013 zijn zij verplicht om signalen te melden 

(Wet verplichte meldcode). Zij kunnen met meldingen terecht bij 

Veilig Thuis, dat in Midden Holland is ondergebracht bij de Re-

gionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (voorheen GGD). ‘We 

hebben ernaar gestreefd om organisaties logisch bij elkaar te 

brengen om samenwerking te vergemakkelijken,’ zegt Mostert. 

In de nieuwe structuur met sociale wijkteams en jeugd- en ge-

zinsteams zitten professionals van verschillende disciplines bij 

elkaar. ‘Als een hulpverlener denkt dat er iets niet pluis is in een 

gezin, kan hij daar beter mee aan de slag door de manier waarop 

we nu werken. Je kunt sneller even overleggen met een collega.’

Handelingsverlegenheid doorbreken
Toch zijn er ook geluiden dat wijkteams en jeugdteams de aan-

pak van huiselijk geweld nog niet tussen de oren hebben. Van 

Gelderen beaamt het. ‘We weten dat het signaleren en in ge-

sprek gaan over huiselijk geweld een vak apart is. Niet alle leden 

van een wijkteam durven dat aan. De teams zijn ook nog volop 

bezig zich te ontwikkelen. Het doorbreken van handelingsverle-

genheid is een belangrijke voorwaarde om werk te kunnen ma-

ken van preventie en vroegsignalering.’ Mostert bemoeit zich als 

gemeentebestuurder niet met hoe professionals hun werk doen. 

‘Maar’, zegt hij, ‘we sturen er wel op dat iedereen alert is op hui-

selijk geweld. Niet twijfelen als je denkt dat er iets aan de hand is.’

De inzet op preventie is hard nodig, vinden de drie wethouders 

eensgezind. ‘Alleen al in 2014 zijn er 214 vrouwen en kinderen op-

gevangen, nog altijd een fors aantal gezinnen waar de situatie 

ernstig uit de hand is gelopen,’ zegt De Jager. ‘Door meer inzet op 

preventie willen we deze aantallen kleiner maken. Ambulante 

hulpverlening is daarbij ook van belang, al moet dat wel mogelijk 

zijn vanuit het oogpunt van veiligheid, want die staat voorop.’ De 

Jager was niet lang geleden op werkbezoek bij Rosa Manus. ‘Daar 

valt op hoe cruciaal veiligheid is en hoe zorgvuldig bewoners en 

medewerkers daarmee omgaan.’ 

Kinderen
Dat kinderen bij Rosa Manus voortaan worden begeleid met de 

methodiek Veerkracht en worden gezien als aparte hulpvragers, 

juichen de wethouders toe. ‘Kinderen, hoe jong ze ook zijn, on-

dervinden vaak grote gevolgen van wat er thuis gaande is. Zij 

moeten na de opvang verder met hun leven,’ zegt De Jager. Van 

Gelderen ondersteunde als wethouder de subsidieaanvraag  van 

Rosa Manus bij Stichting Kinderpostzegels voor het invoeren van 

de methodiek Veerkracht. De gemeente Leiden is ook medefinan-

cier. De wethouder staat er hartgrondig achter. ‘Het behoeft geen 

betoog dat er veel meer aandacht voor kinderen  in de opvang 

moet zijn. Kinderen zijn ook slachtoffer, zij zijn de volwassenen 

van de toekomst. Zij moeten traumatische gebeurtenissen goed 

verwerken. Dat past in alles waar we de komende jaren voor wil-

len gaan: preventie, samenhang en dingen verbinden.’

wethouder roos van gelderen (leiden)

‘Veerkracht past in alles waar we de komende 
jaren voor willen gaan: preventie, samenhang 

en verbinden’

wethouder han de jager 
(alphen aan den rijn)

‘We willen problemen snel signaleren 
en handelen’

wethouder gerard mostert (katwijk)

‘Alert zijn op huiselijk geweld, niet twijfelen 
als je denkt dat er iets aan de hand is’

j a n n e k e  v a n  d e r  z a l m ,  v e i l i g h e i d s h u i s 
h o l l a n d s  m i d d e n

‘Weerbaarheid kan verschil maken 
tussen veilig en onveilig’

In het Veiligheidshuis werken justitie, zorg en gemeenten sa-

men bij ingewikkelde (multi)probleemsituaties. ‘Wij zien de 

casuïstiek waarbij de samenwerking niet vanzelf loopt,’ zegt 

ketenmanager Janneke van der Zalm. Huiselijk geweld komt 

in het Veiligheidshuis geregeld aan de orde. Van der Zalm 

noemt een casus met eerwraak als voorbeeld. ‘Stel, de man 

zit vast en komt binnenkort vrij en de vrouw is opgevangen bij 

Rosa Manus, dan moeten de verschillende plannen van aan-

pak goed worden afgestemd. Wat is er nodig om de veiligheid 

te garanderen? Je moet oog hebben voor het hele systeem, 

het is noodzakelijk om het perspectief van de moeder mee te 

nemen in wat je bedenkt voor de vader.’ In het Veiligheidshuis 

gaat het om ketenoverstijgende problematiek waarin straf-

recht, zorg en bestuur bij elkaar komen. Rosa Manus sluit op 

verzoek aan bij een overleg als haar expertise nodig is, maar 

de vrouwenopvang kan zelf ook een casus melden.’ Het komt 

van pas dat Rosa Manus meer ambulant gaat werken, zegt 

Van der Zalm. ‘Als een gewelddadige man uit detentie komt,  

kun je de vrouw begeleiden met weerbaarheidstraining. Dat 

kan net het verschil maken tussen veilig en onveilig.’ 

a n n e t t e  m a r t e n s ,  m a n a g e r  v e i l i g  t h u i s

‘Aanpak huiselijk geweld heeft 
nieuwe schwung gekregen’

Bij Veilig Thuis Hollands Midden kunnen professionals en 

burgers terecht bij huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Veilig Thuis geeft advies, ondersteunt, doet onderzoek en 

brengt hulpverlening op gang.  De nieuwe organisatie begon 

op 1 januari 2015 na de fusie tussen het Steunpunt Huiselijk 

Geweld en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling. 

‘Het is de kroon op ons werk dat we huiselijk geweld en kin-

dermishandeling nu als een geheel benaderen,’ zegt mana-

ger Annette Martens. De nieuwe organisatie heeft zijn naam 

gevestigd, het aantal adviesvragen en meldingen is aanzien-

lijk gestegen. ‘Dat is een goed teken, al is onze capaciteit niet 

onbeperkt.’ Met Rosa Manus werken de voorlopers van Veilig 

Thuis al sinds jaar en dag samen. ‘We waren in 1995 de eer-

sten in Nederland met een gezamenlijk preventieproject te-

gen geweld binnen relaties, wat toen vaak nog werd gezien 

als een probleem in de privésfeer.’  Nu staat huiselijk geweld 

op de agenda. De decentralisaties, de inzet van gemeenten 

op preventie en de vorming van Veilig Thuis hebben een 

extra impuls gegeven, zegt Martens. ‘Dat zie je ook aan de 

vernieuwingen bij Rosa Manus met de inzet op ambulante 

hulpverlening en het invoeren  van Veerkracht.’ De samen-

werking tussen Rosa Manus en Veilig Thuis versterkt de aan-

pak van  huiselijk geweld en kindermishandeling.  Doordat 

Rosa Manus en de Goudse Vrouwenopvang Kwintes scherp 

inzicht  geven in hun aanbod, kan Veilig Thuis in de triage daar 

goed gebruik van maken. ‘Die manier van  werken  willen we 

met de andere specialisten ook graag verder ontwikkelen.’ De 

organisaties wisselen ook uit bij het bemensen van de 24-uurs 

telefonische bereikbaarheid. ‘Het is cruciaal dat mensen in 

moeilijkheden op elk uur van de dag een luisterend oor kun-

nen vinden.’

Marion Suijker (Rosa Manus) (l) en Annette Martens (Veilig Thuis) op de 

bekende We Can Do It-poster van Howard Miller die een symbool is van 

de vrouwenbeweging. De foto is gemaakt bij de viering van Internationale 

Vrouwendag 2015 in Leiden.
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