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Huiselijk geweld komt vaak voor, te vaak. Vrouwenopvang Rosa 

Manus biedt opvang en begeleidt slachtoffers die te maken 

hebben met ernstig (evident) huiselijk geweld. We bieden 

opvang op onze locatie aan cliënten uit de regio als de veiligheid 

dat toelaat en aan cliënten die in hun eigen regio niet veilig zijn. 

We begeleiden cliënten ook steeds vaker ambulant.

Als vrouwenopvang hebben wij altijd te maken met acute of 
structurele onveiligheid en ernstige problematiek. Problematiek 
waarbij de specialist nodig is om passende hulpverlening te kunnen 
bieden aan de slachtoffers. De mensen die we helpen vormen nog 
maar het topje van de ijsberg van het aantal gevallen van huiselijk 
geweld. Klein in aantal, maar groot in complexiteit en intensiteit, 
waarbij ook altijd andere partners, bijvoorbeeld Veilig Thuis, 
politie, Veiligheidshuis, reclassering, jeugdbescherming en GGZ zijn 
betrokken. In de multidisciplinaire aanpak ++ (kortweg MDA++) 

wordt deze samenwerking verbeterd en uitgebouwd.
Met zoveel partners moet de ketenaanpak van huiselijk geweld 
sluitend zijn. Bij het beoordelen van de urgentie van de hulpvraag 
(triage) is steeds vaker Veilig Thuis betrokken. Is er geen sprake 
van evident huiselijk geweld, dan kan het lokaal veld hulp bieden. 
Belangrijk is om goede afspraken te maken wanneer de overdracht 
van specialistisch veld naar generalistische hulpverlening gebeurt 
en vice versa. Betere samenwerkingsafspraken is ook één van 
de aanbevelingen van het rapport ‘Moeder en kind verlaten 
vrouwenopvang: (wie) is dat een zorg?’ van de vijf inspecties 
Toezicht Sociaal Domein/ Samenwerkend Toezicht Jeugd (mei 
2017). Dit Jaarbericht 2016  gaat  hier onder meer op in.

Vrouwenopvang Rosa Manus levert vanuit haar kennis en expertise 
graag een bijdrage om de ketenaanpak sluitend te krijgen. Iedereen 
heeft recht op een leven zonder (huiselijk) geweld.

Samen de ketenaanpak huiselijk geweld versterken 
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“De aanpak van huiselijk geweld is een belangrijk onderwerp 
voor mij als burgemeester. Huiselijk geweld is een strijd van 
ongelijke machtsverhoudingen en ongelijke fysieke kracht. Zeker 
als er kinderen in het spel zijn. Zij zijn altijd het slachtoffer. Daar 
waar mensen in onmachtige situaties verkeren, moet je helpen als 
overheid. Wie doet het anders voor deze mensen? 

Daar hebben we wel hulp bij nodig. Daarom ben ik blij met de goede 
samenwerking tussen Veilig Thuis, het lokale veld en de specialisten in 
onze regio. We hebben samen een goed track record opgebouwd van 
zaken met elkaar oplossen. Het geheim daarachter is dat we veel met 
elkaar praten en daarbij de focus hebben op de inhoud van de cases 
en niet op machtsstructuren tussen de verschillende instellingen.

‘We werken in de regio goed samen doordat 
de focus ligt op inhoud en niet op machtsstructuren’

Ik ben ook blij dat we als burgemeesters het tijdelijk huisverbod 
hebben als instrument tegen huiselijk geweld. Een tijdelijk 

huisverbod creëert rust en kan escalatie voorkomen, maar ik vind dat 
we dit instrument nog te weinig inzetten. Ik moet nog vaak genoeg 
zaken beoordelen die voorkomen konden worden als we eerder een 
tijdelijk huisverbod hadden ingezet. Aandacht vragen hiervoor helpt. 
Het aantal aanvragen voor een tijdelijk huisverbod is toegenomen, 
maar het mogen er van mij nog meer zijn. We weten namelijk nog 
lang niet over welke aantallen we moeten praten als we het hebben 
over huiselijk geweld. Nog lang niet alle slachtoffers zoeken hulp en 
in sommige culturen is het nog steeds een ‘normaal’ fenomeen. 
We kunnen onszelf niet op de borst kloppen zolang we niet weten 
of we het hele probleem in kaart hebben of slechts het topje van 
de ijsberg. Daarom blijf ik aandacht vragen voor huiselijk geweld. 
Aan de ene kant zodat slachtoffers weten waar ze terecht kunnen 
voor hulp, aan de andere kant zodat professionals die ook achter de 
voordeur komen alert blijven. Jullie kunnen zaken signaleren en aan 
de kaak stellen. 
Samen zijn we verantwoordelijk voor het terugdringen van huiselijk 

geweld.”

Regionaal waar het kan, landelijk waar het moet

Burgemeester Henri Lenferink

± 1.000.000
personen worden jaarlijks 

slachtoffers van huiselijk geweld

± 200.000
personen worden jaarlijks 
slachtoffers van evident 

huiselijk geweld

Veel incidenten huiselijk geweld worden echter niet gemeld,
dus het aantal gevallen kan in werkelijkheid zelfs hoger liggen. 

(Van der Veen & Bogaerts, 2010; Janssen, Wentzel & Vissers, 2015; Movisie, 2016)

Herkomst nieuw ingestroomde cliënten 2016

‘Ik blijf aandacht vragen voor huiselijk geweld’
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Aantal Opvang (instroom 2016)

Aantal Ambulant (instroom 2016)

Instroom 2016 

Totale opvang /   
begeleiding 2016

Opvang
kinderen

  102

  130

Ambulant
kinderen

  88

  172

Aantal intakes: 209

Landelijke instroom 2016 
omwille van veiligheidsredenen

Regionale instroom 2016

Opvang

   87

  108

Ambulant

    113

    175

Aantal informatie- en adviesgesprekken: 473

Overige cliëntcijfers



Krista Batenburg
Hulpverlener Rosa Manus, Leiden

“Sinds 2016 worden mijn collega’s en ik structureel betrokken bij het 
casusoverleg Veilig Thuis. Hierdoor kunnen we sneller hulp bieden en 
is de samenwerking met Veilig Thuis en het lokale veld veel intensiever 
geworden. Door die overleggen kennen we elkaar van gezicht, ken 
je een naam binnen een organisatie en is het veel makkelijker om 
onderling te schakelen. 

Bij ernstige gevallen heeft het meerwaarde wanneer wij als specialist 
meteen al betrokken zijn in de crisissituatie. Dat is het moment waarop 
je de meeste informatie vrij krijgt en dus de beste hulpverlening op 
touw kunt zetten. Specialistisch als het moet, afschalen zo gauw als 
het kan. Daar is iedereen bij gebaat. Het is goed dat we allemaal steeds 
meer 1 Gezin 1 Plan en Signs of Safety hanteren.”

Eus Zegers
Manager Veilig Thuis Hollands Midden

“We werken in onze regio met interventieteams. 
Bij meldingen van huiselijk geweld vragen we 
experts uit het lokale veld en specialisten plaats 
te nemen in het interventieteam. Onze ervaring is 
dat ingewikkelde cases door de samenwerking met 
onder andere Rosa Manus goed worden opgepakt.

In 2016 heb ik de samenwerking zien groeien. We 
hebben samen meer mensen kunnen toe leiden 
naar een adequaat hulpaanbod. Dat komt doordat 
we vaste momenten hebben gecreëerd waarop 
we overleggen. Daardoor leren we elkaar beter 
kennen, leggen we makkelijker contact en weten 
we ook steeds beter wat we van elkaar kunnen 
verwachten.”

Fatima Harsal
Hulpverlener Tom in de buurt, 

Alphen aan den Rijn

“Ik kende Rosa Manus vooral vanwege de crisisopvang. 
Sinds het ontstaan van Veilig Thuis zijn we ook goed 
bekend geworden met de ambulante tak. Nu we vaker 
met elkaar overleggen, leer je elkaar kennen, waardoor 
het makkelijker is om even contact met iemand op te 
nemen.

Het is goed om een specialist als partner te hebben. 
Rosa Manus heeft expertise op het gebied van huiselijk 
geweld en benadert dat systemisch.
Ondertussen blijft het ook zoeken naar wat een partner 
wel of niet kan doen voor je. Wat dat betreft zijn er nog 
grijze gebieden in de hulpverlening. Met meer overleg 
over casussen, verdwijnen ook die schemergebieden.”

‘We moeten elkaar nog beter weten te vinden’
Veilig Thuis, hulpverleners uit het lokale veld en uit het specialistische veld 

ontmoeten elkaar structureel in de regio Zuid-Holland Noord. Drie professionals 
uit de praktijk vertellen over hun ervaring.



We doen het niet alleen
Vrouwenopvang Rosa Manus wordt gefinancierd door de centrumgemeente Leiden, maar kan gelukkig ook rekenen 
op extra (financiële) steun om het verblijf van onze vrouwen en zeker ook hun kinderen bij ons zo aangenaam mogelijk 
te maken en om onze deskundigheid op hoog niveau te houden. Dankzij giften die via Stichting Vrienden van Rosa 
Manus, Stichting Kinderpostzegels Nederland en Stichting Het Vergeten Kind onze kant op kwamen, konden we in 
2016 verschillende activiteiten ontplooien.

Stichting Vrienden van Rosa Manus ontving een mooie 
gift van Ladies’ Circle Leiden. Daardoor konden we in 
2016 een Tienerkamer openen. 
Het bestuur van Stichting Vrienden van Rosa Manus 
bestaat uit Marion van Dongen (voorzitter), Jos Hemelaar 
en Marlies Haazebroek-Buijsen.

Vriend(in) worden of een donatie doen kan via onze site 
www.rosa-manus.nl/vrienden-van.

Tienerkamer Methodiek Veerkracht

Huiswerkkamer

Met dank aan Stichting Kinderpostzegels konden we in 
2016 de methodiek Veerkracht succesvol invoeren. Dit 
werd gevierd met een boek vol ervaringen met de nieuwe 
methodiek. Marieke Kleiboer (ministerie van VWS), 
Jeroen den Tex (Stichting Kinderpostzegels) en Roos 
van Gelderen (wethouder Leiden) ontvingen het eerste 
exemplaar.

Jongeren van Rosa Manus bieden directeur Joep Verboeket en medewerkers van 
Stichting Het Vergeten Kind een door hen gemaakt kunstwerk aan bij de opening 
van de Huiswerkkamer. Een bedrijf uit Leiden doneerde via Stichting Het Vergeten 
Kind een geldbedrag waardoor we een huiswerkkamer konden realiseren voor de 
kinderen en jongeren die tijdelijk bij ons verblijven met hun moeder.

Directeur-bestuurder 
Marion Suijker

Raad van Toezicht
Colette Muchall (voorzitter) 
Petri Ykema-Weinen (vice-voorzitter) 
Maaike Veenvliet 
Ineke van der Meule 
Ellis Oudendijk

Personeel
Aantal medewerkers: 54
Aantal fte: 40,4 (inclusief stagiaires)

Rosa Manus in feiten en cijfers

Totaal inkomsten €2.988.987,-
■ Subsidie centrumgemeente Leiden
■ Overige inkomsten

Totaal uitgaven €3.054.393,-
■ Personele kosten
■ Huisvestingskosten
■ Organisatiekosten
■ Verzorgingskosten

Colofon: Dit is een uitgave van Rosa Manus, Opaalstraat 302, 2332 TH Leiden, tel. 071 573 08 70. www.rosa-manus.nl | tekst: El Tekst  vormgeving: Pankra

De hiervoor bestemde reserves dekken het verschil tussen inkomsten en uitgaven.


