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Maatschappelijk rendement      

De Cirkel is Rond 

Met het project De Cirkel is Rond worden ervaringsdeskundigen 

ingezet bij het hulpverleningsproces in casuïstiek waarbij sprake 

is van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het gaat hierbij 

om zowel voormalig slachtoffers als voormalig plegers.   

Vanuit het landelijke en regionale programma Geweld Hoort Nergens Thuis is een onderzoek 

geïnitieerd naar de structurele borging van het project c.q. de inzet van ervaringsdeskundigen bij 

huiselijk geweld en kindermishandeling1. Eén van de onderzoeksvragen betreft het inzichtelijk 

maken van het maatschappelijk rendement van het project De Cirkel is Rond. Dit doen we door de 

maatschappelijke meerwaarde en de kosten van het project tegen elkaar af te wegen. Op deze wijze 

krijgen we een indicatie van het maatschappelijk rendement in kwalitatieve zin. Het gaat hierbij om 

het rendement van de inzet van een ervaringsdeskundige in cases waarbij ervaringsdeskundigen  

samenwerken met de betrokken professionals ten opzichte van de situatie waarin uitsluitend 

professionals worden ingezet. 

 

Het maatschappelijk rendement hebben we in kaart gebracht met behulp van een deskresearch 

naar relevante (beleids)documenten rond het project De Cirkel is Rond. Daarnaast hebben we 

interviews gehouden met directbetrokkenen: projectleider De Cirkel is Rond, manager Safegroup,  

mentoren (n=4), ervaringsdeskundigen (n=6), cliënten (n=5) en een expert op het gebied van de 

plegersaanpak. De deskresearch en de interviews vonden plaats in de periode september tot medio 

november 2020.  

 

Verder hebben we een werksessie georganiseerd om gezamenlijk met directbetrokkenen te komen 

tot een gedragen overzicht van de effecten van de inzet van ervaringsdeskundigen. Dit werkatelier 

vond plaats op 17 november 2020. Hieraan namen acht personen deel: een cliënt, een professional 

vanuit Veilig Thuis West Brabant en een vanuit Safegroup, de projectleider, twee 

ervaringsdeskundigen, en twee beleidsmedewerkers van gemeenten (Breda en Roosendaal). Met 

behulp van het instrument EffectenArena zijn de relaties tussen investeringen, maatregelen en 

effecten in kaart gebracht.  

 

In deze rapportage doen we verslag van de bevindingen ten aanzien van het maatschappelijk 

rendement van De Cirkel is Rond dan wel de inzet van ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld.  

 

  

 
 
1 Ten behoeve van de leesbaarheid spreken we in het document steeds over huiselijk geweld. Wij verstaan hier ook 
kindermishandeling onder. 
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Project De Cirkel is Rond 

In januari 2018 hebben Veilig Thuis West-Brabant en Safegroup 

het initiatief genomen tot het project De Cirkel is Rond. Beide 

partijen wilden graag de inzet van ervaringsdeskundigen 

inbedden in het hulpverleningsproces bij huiselijk geweld. Hier 

geven we een beschrijving van het project.  

Doelstelling 
Het project De Cirkel is Rond kent een tweeledige doelstelling. Op de eerste plaats is het de 

bedoeling praktijkervaring op te doen met de inzet van ervaringsdeskundigheid in het 

hulpverleningsproces in casuïstiek waarbij sprake is van ernstig en complexe huiselijk geweld.  

Daarnaast kent de inzet van ervaringsdeskundigheid vanuit het project De Cirkel is Rond een 

centrale doelstelling ten aanzien van het verbeteren van de veiligheid en het herstel van cliënten: 

• Het bevorderen van de hulpverlening bij cases (relaties en gezinnen) waarbij recidiverend, 

ernstig en complex huiselijk geweld speelt.  

• Het versterken van kwetsbare cliënten: werken aan herstel van veiligheid en hen ondersteunen 

in het weer oppakken van de draad van hun leven. 

Hierbij vormen het verbeteren van de psychische gezondheid, het zich bewust worden van het 

effect van huiselijk geweld op het systeem en het accepteren van (professionele) hulp belangrijke 

elementen.  

Ervaringsdeskundigen helpen bij de aanpak van huiselijk geweld door hun ervaring in te zetten. Zij 

weten niet alleen hoe het is om zelf slachtoffer, betrokkene of pleger te zijn. Zij weten ook hoe het 

is om de cirkel van huiselijk geweld te doorbreken. Zij zijn hét voorbeeld dat mensen en situaties 

kunnen veranderen en dat de cirkel van geweld doorbroken kan worden.   

Activiteiten/werkwijze 
De Cirkel is Rond is een samenwerkingsproject van Veilig Thuis West-Brabant en Safegroup, een 

organisatie voor vrouwenopvang in de regio West-Brabant. Eind 2020 maken zes 

ervaringsdeskundigen deel uit van het projectteam De Cirkel is Rond. Dit zijn drie voormalig 

slachtoffers en/of drie voormalig plegers. Met de plegersaanpak is het project in 2020 gestart.  

Het projectteam met ervaringsdeskundigen vormt een apart team binnen de betrokken 

organisaties. De ervaringsdeskundigen maken geen onderdeel uit van één van de reguliere teams 

met professionals. Verder kent het projectteam een projectleider en vier mentoren. De mentoren 

zijn professionals werkzaam bij Safegroup en Veilig Thuis West-Brabant. Zij ondersteunen de 

ervaringsdeskundigen en hebben een brugfunctie naar de reguliere teams c.q. werkprocessen toe. 

De aanvoer van casuïstiek verloopt via de mentoren.  

Het projectteam wordt ondersteund door een projectgroep waaraan naast de projectleider 

(voorzitter) en de mentoren, een manager van Safegroup, een manager van Veilig Thuis West-

Brabant en een administratieve ondersteuner deelnemen.  De projectgroep bespreekt iedere zes 

weken de ontwikkelingen ten aanzien van De Cirkel is Rond.  
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Financiering  

De financiering van het project kwam de eerste twee jaar volledig van de gemeente Breda. Dit 

vanuit de thematafel Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) in de gemeente Breda. In 2020 is de 

subsidie van de gemeente Breda aangevuld vanuit programma Geweld hoort nergens thuis 

projectenpool ‘Van Denken naar Doen’. Dit is met name bedoeld voor het faciliteren van de 

plegeraanpak.  

Casuïstiek 

De ervaringsdeskundigen worden ingezet bij cases waarbij sprake is van ernstig en complex huiselijk 

geweld. Deze cases komen vanuit diverse teams of werkprocessen binnen Veilig Thuis West-

Brabant en Safegroup: 

• Interventieteam Huiselijk Geweld (onder coördinatie van Veilig Thuis). 

• Veilig Thuis Casusregieteam; Werkproces tijdelijk huisverbod.  

• Veilig Thuis Onderzoeksteam. 

• Veilig Thuis team Ondersteuning. 

• Team Ambulant Wonen Safegroup. 

• Ambulant Team Safegroup. 

Professionals en ervaringsdeskundigen werken samen in cases. Hierbij vormt de visie op ‘gefaseerde 

ketenzorg’ het uitgangspunt. Dit betekent dat de ervaringsdeskundigen samen met de 

professionals werken aan de directe en/of stabiele veiligheid van de cliënt en zijn/haar systeem.  

Professionals van de betrokken teams bepalen bij welke cases de inzet van een ervaringsdeskundige 

opportuun is. Samen met de mentor wordt bepaald welke ervaringsdeskundige het beste kan 

worden ingezet (matching).  

De inzet van de ervaringsdeskundige is altijd aanvullend op of complementair aan de professionele 

inzet. Een ervaringsdeskundige is ook niet de eindverantwoordelijke is. Dit is de betrokken 

professional; hij/zij is altijd de casusverantwoordelijke. Wel opereert de ervaringsdeskundige 

zelfstandig, kent deze een eigenstandige opdracht en draagt hij/zij daarbij een eigen 

verantwoordelijkheid.  

De taak van de ervaringsdeskundige richt zich primair op het ontsluiten en benutten van ervarings- 

en herstelkennis. De ervaringsdeskundigen bieden in de cases met name een luisterend oor, steun, 

(h)erkenning en begrip. Maar geven ook adviezen, gaan mee naar instanties en verlenen praktische 

ondersteuning. Voor cliënten vormen de ervaringsdeskundigen een rolmodel. Ze horen een verhaal 

dat vergelijkbaar is met hun eigen verhaal en zien tegelijkertijd dat verbetering mogelijk is. 

Als de casus wordt afgesloten door de casusverantwoordelijke stopt in principe ook de 

ondersteuning door de ervaringsdeskundige. Bij Safegroup zijn afspraken gemaakt dat de 

ondersteuning onder bepaalde voorwaarden kan worden gecontinueerd.  

De ervaringsdeskundigen reflecteren op hun werk in casusbesprekingen, bij intervisiebijeenkomsten 

en tijdens voortgangsgesprekken met mentor/projectleider. Ook hebben zij met de projectleider 

jaarlijks een 360 graden beoordeling. 

Overige activiteiten 

Naast het concreet ondersteunen en helpen van cliënten in casuïstiek, wordt de 

ervaringsdeskundigheid nog op andere manieren benut, zoals: 

• Bemensing chatfunctie, 7 dagen per week voor een aantal uur per dag.  

• Organiseren en begeleiden van inloop- en informatiebijeenkomsten.   

• Organiseren en begeleiden van support groep. 

• Scholing, training en presentaties. 
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• Voorlichting en informatiemateriaal. 

• Beleid: doorontwikkeling en versterken inzet ervaringsdeskundigheid. 

Resultaten 
Zoals al eerder aangegeven zijn er zes ervaringsdeskundigen werkzaam bij De Cirkel is Rond. De 

ervaringsdeskundigen hebben allen een (tijdelijk) dienstverband vanuit Veilig thuis voor circa 8 – 14 

uur per week. De ervaringsdeskundigen zijn geworven via vacatures. Voorwaarde was dat de 

ontwrichtende situatie minimaal drie jaar geleden heeft plaats gevonden. Bovendien is nagegaan of 

ze het trauma hebben verwerkt. Voorafgaand aan de indiensttreding zijn de ervaringsdeskundigen 

geschoold en ook gedurende hun dienstverband volgen zij training. Ook de mentoren namen deel 

aan de training om te komen tot professionele ervaringsdeskundigheid.  

Inzet bij casuïstiek 

De resultaten van het project De Cirkel is Rond betreffen enerzijds de inzet van 

ervaringsdeskundigheid bij casuïstiek. Hierbij zijn de volgende resultaten behaald voor 2018 en 

20192. 

• In 2018 ingezet bij 40 cases hiervan zijn er 20 in 2018 ook afgesloten. 

• In 2019 ingezet bij 50 cases: 30 nieuwe en 20 die nog doorliepen vanuit 2018.  

• In totaal over twee jaar: 70 cases gestart en 51 afgerond. 

• In 2020 lopen nog 19 cases door die zijn gestart in 2019. 

 

Het merendeel van de cases betreft vrouwen (96%). Bij driekwart van de cases zijn kinderen 

betrokken. Veelal is er sprake van multiproblematiek. De meest voorkomende problemen zijn 

psychisch functioneren, huiselijk geweld, huisvesting, opvoeding en werk & inkomen. 

 

In 2019 werd een ervaringsdeskundige ingezet op het moment dat de casusverantwoordelijke de 

casus gemiddeld zo’n 66 dagen in behandeling heeft. Meest genoemde doelen van de inzet zijn: 

• Het bieden van een luisterend oor, herkenning en erkenning. 

• Leren grenzen te stellen en op te komen voor zichzelf, weerbaarheid vergroten. 

• Inzicht geven in de situatie en bewustwording van eigen gedrag. 

• Weer in de eigen kracht komen te staan. 

• Mentale ondersteuning bieden. 

• Vergroten van de zelfstandigheid. 

 

De inzet van een ervaringsdeskundige duurde bij de afgesloten cases gemiddeld 215 dagen (7 

maanden). Per casus waren er gemiddeld genomen 20 contactmomenten die ieder ruim een uur 

duurden. In totaal neemt een casus gemiddeld zo’n 22 uur in beslag wat betreft de inzet van 

ervaringsdeskundigheid. De contacten verlopen veelal face-to-face of telefonisch.  

Overige inzet ervaringsdeskundigheid  

Anderzijds hebben de resultaten betrekking op de doorontwikkeling en het versterken van de inzet 

van ervaringsdeskundigheid bij huiselijk geweld. Met name op de plegersaanpak omdat daar in 

2020 een start mee is gemaakt.  

 

 

 
 
2 Een groot deel van de resultaten is ontleend aan de evaluatie van de GGD van het project De Cirkel is Rond. Deze evaluatie heeft 
betrekking op de jaren 2018 en 2019. Niet op 2020. Hierdoor zijn er geen resultaten bekend rondom de plegersaanpak.  
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Resultaten zijn onder meer: 

• Deelname aan symposium over ervaringsdeskundigheid (mei 2019 bij Avans Hogeschool). 

• Website en chatfunctie voor slachtoffers en plegers met directe 06-nummers van 

ervaringsdeskundigen ten behoeve van een laagdrempelige toegang tot ondersteuning. 

• Drie-gesprekken-model. Als iemand belt naar de frontoffice van Veilig Thuis West-Brabant of  

Slachtofferhulp kan deze persoon worden doorverwezen naar een ervaringsdeskundige voor 

maximaal drie gesprekken.  

• Flyers voor inloopavonden.  

• Meegeefkaarten voor cliënten in de casuïstiek om plegers te motiveren in contact te komen 

met voormalig plegers vanuit project De Cirkel is Rond. 

• Duopresentatie voormalig plegers bij basistraining deskundigheid voor nieuwe professionals 

van Veilig Thuis. 

• Deelname voormalig plegers op twee momenten bij cursus ‘Nu is het genoeg’ van Safegroup 

om vragen van vrouwen over plegergedrag te beantwoorden.  

• Verkorte route ontwikkeld naar GGZ WNB en GGZ Breburg om plegers naar behandeling en/of 

agressiegroep ‘Niet meer door het Lint’ te motiveren. 

• Inloop- en informatieavonden voor plegers en hun netwerk in samenwerking met GGZ WNB en 

GGZ Breburg. 

• Start support groep Mannen Tegen Agressie 2.0. 
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Effecten inzet van 

ervaringsdeskundigheid 

Het project De Cirkel is Rond loopt eind 2020 zo’n drie jaar. In 

deze periode is er het een en ander bereikt. Er is hard gewerkt 

aan het versterken van de inzet van ervaringsdeskundigen en de 

ervaringsdeskundigen hebben meerdere cliënten ondersteund 

bij hun herstel en dat van hun (gezin)systeem.  

Om de maatschappelijke meerwaarde te kunnen vaststellen is het van belang de effecten van de 

inzet van ervaringsdeskundigheid in kaart te brengen ten opzichte van het nulalternatief; als er geen 

ervaringsdeskundige betrokken is in een casus. Vraag is dan: Wat kan door de inzet van een 

ervaringsdeskundige beter, sneller, meer of vaker worden gerealiseerd ten opzichte van de situatie 

waarbij er uitsluitend professionals betrokken zijn in cases met complex huiselijk geweld? 

Hogere kwaliteit van zorg 
Uit de evaluatie van de GGD (2020), interviews en werksessie komt nadrukkelijk de hoge waardering 

voor de inzet van ervaringsdeskundigheid naar voren. De driehoek professional – 

ervaringsdeskundige – cliënt(systeem) wordt door iedereen als zeer waardevol ervaren.  Het 

algeheel oordeel is dat met de inzet van ervaringsdeskundigheid cliënten beter worden geholpen 

dan als alleen professionals betrokken zijn.  

 

De evaluatie (GGD, 2020) laat zien dat de cliënten positief oordelen over de begeleiding van de 

ervaringsdeskundigen. Zij waarderen de inzet met een gemiddeld rapportcijfer van 8,5. Bovendien 

heeft niemand een onvoldoende gegeven. Belangrijke elementen zijn het hebben van een goede 

relatie, openheid en eerlijkheid, vertrouwen hebben in de ervaringsdeskundige en bereikbaarheid 

op momenten dat het nodig is voor cliënten. In 53 procent van de cases draagt de begeleiding bij 

aan het oplossen van problemen.  

 

Wat maakt nu dat de inzet van ervaringsdeskundigen zo hoog wordt gewaardeerd? In het algemeen 

kan worden geconstateerd dat ervaringsdeskundigen vanwege hun eigen ervaring beter kunnen 

aansluiten bij de beleving en leefwereld van cliënten. Zij zijn beter in staat om de verbinding te 

maken met de cliënt. Zij spreken dezelfde taal, hebben aan één woord genoeg, kunnen de pijn en 

het verdriet invoelen, kennen de schaamte. Ervaringsdeskundigen bieden begrip en (h)erkenning, 

zonder te oordelen. Vooral naar de plegers toe is dit van belang.  

 

Bovendien staan ervaringsdeskundigen dichter bij de cliënt en het contact is intensiever dan tussen 

een professional en een cliënt. Ervaringsdeskundigen hebben meer tijd om gericht aandacht te 

geven aan cliënten. Zij zijn ook laagdrempeliger en beter bereikbaar (buiten kantooruren) dan 

professionals. Ervaringsdeskundigen vormen meer een ‘back-up’ voor cliënten dan een professional. 

Cliënten ervaren veel meer dat ze er niet alleen voor staan. Sleutelbegrip is nabijheid. 
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Verder bieden ervaringsdeskundigen hoop en een toekomstperspectief. Zoals al eerder aangegeven 

zijn zij hét voorbeeld dat het anders kan. Dat het weliswaar niet makkelijk is, maar dat de cirkel van 

geweld kan worden doorbroken. Dat geeft cliënten en zijn/haar systeem perspectief.  

Beter bereiken cliënten  
Ervaringsdeskundigen vervullen een belangrijke brugfunctie. Zij kunnen cliënten beter bereiken dan 

professionals en zijn – door hun doorleefde ervaring – in staat een brug te slaan tussen 

cliënt(systeem) en de hulpverlening. Allereerst gaat het leggen van de verbinding bij de start van 

een traject gemakkelijker als er een ervaringsdeskundige betrokken is. Maar ervaringsdeskundigen 

weten ook regelmatig een doorbraak te realiseren. Cliënten zijn vaak het vertrouwen in 

professionals verloren en zijn  ‘zorgmoe’. Ervaringsdeskundigen slagen er regelmatig dan toch in om 

het contact aan te gaan met cliënten en hen aan te zetten tot actie en/of accepteren van hulp.  Zij 

kunnen gemakkelijker een vertrouwensband creëren waardoor cliënten die voorheen moeilijk(er) 

benaderbaar waren, nu wel worden bereikt.   

Weerbaarheid vergroten 
Door de inzet van de ervaringsdeskundigen staan cliënten naar eigen zeggen emotioneel sterker in 

hun schoenen. Ze ervaren meer rust in het hoofd, meer eigenwaarde en zelfvertrouwen, en staan 

meer in hun eigen kracht. Ook is hun weerbaarheid en zelfredzaamheid vergroot.  

 

In de evaluatie door de GGD (2020) worden door cliënten vaak zaken genoemd als:  

• geleerd grenzen te stellen en op te komen voor zichzelf; 

• inzicht verkregen in de situatie en bewust van eigen gedrag; 

• regie weer in eigen handen en het leven weer opgepakt. 

Andere zaken die worden aangegeven maar wel minder vaak, zijn: afstand genomen tot (ex-) 

partner; omgang met kinderen is verbeterd of tools aangereikt om deze (verder) te verbeteren;  

meer zelfstandig door eigen/andere woning en/of financieel. 

 

Grote vraag is of de zelfredzaamheid nu meer of minder wordt versterkt door de inzet van 

ervaringsdeskundigen dan door uitsluitend professionals in te zetten. Uit de verhalen van cliënten 

maken we dit wel op. Mede doordat ervaringsdeskundigen zelf als rolmodel of voorbeeld dienen. 

Maar ook doordat zij beter weten aan te sluiten bij het proces van de cliënt. Zij hebben in 

tegenstelling tot professionals geen concreet plan of protocol en kunnen daardoor ook meer het 

‘ritme’ volgen van cliënt(systeem). Maar zij weten ook hoe belangrijk het is om de situatie 

behapbaar te maken en kleine stappen te zetten. Ervaringsdeskundigen voelen in hoe spannend 

dan wel beangstigend de hele situatie is voor cliënten en welke emoties dit met zich brengt.  

Versterken herstel veiligheid 
Ervaringsdeskundigen dragen bij aan het versterken van het herstel van veiligheid (GGD, 2020). Bij 

zo’n 80 procent van de onderzochte cases (24 van de 30) is de veiligheid toegenomen doordat het 

huiselijk geweld is afgenomen (30%) of geheel is gestopt (50%). Ook is de beoordeling van de 

veiligheid na afloop van het traject hoger dan bij de start van het traject. Dit vinden zowel de 

cliënten als de ervaringsdeskundigen en de casusverantwoordelijken.  

 

Ook hierbij kan dan weer de vraag worden gesteld in hoeverre dit komt door de inzet van 

ervaringsdeskundigheid, of was dit ook gerealiseerd als alleen professionals waren betrokken? Ook 

nu kunnen we weer opmaken uit hetgeen we hebben opgehaald dat ervaringsdeskundigen hier echt 
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aan bijdragen. Zij kennen de complexiteit van huiselijk geweld en kunnen concrete handvatten en 

tips geven hoe om te gaan met deze dynamiek. Bovendien kunnen zij het cliënt(systeem) bewust 

maken van en inzicht bieden in de situatie en het eigen gedrag.   

Borgen directe veiligheid 
Er zijn voorbeelden waarin bij een crisissituatie contact is opgenomen met een ervaringsdeskundige 

waardoor erger is voorkomen zoals suïcide. In deze situaties waren ook professionals betrokken. 

Toch heeft cliënt ervoor gekozen om een beroep te doen op de ervaringsdeskundige; niet de 

betrokken professional. Dit laat zien dat ervaringsdeskundigen meer vertrouwen genieten en 

toegankelijker zijn dan professionals in dergelijke situaties. 

 

Ten aanzien van de plegers geldt dat de inzet van een ervaringsdeskundige escalatie kan 

voorkomen. De ervaringsdeskundige biedt dan concrete handvatten ten aanzien van bijvoorbeeld 

momenten van bezinning om zo agressief en impulsief handelen tegen te gaan. Deze handvatten 

lijken meer impact te hebben dan als zij afkomstig zijn van een professional.  

Kortere hulptrajecten 
De samenwerking tussen de ervaringsdeskundige en professional in een casus is van wezenlijk 

belang. Samen weten zij stappen te zetten op gebied van veiligheid. Dit vaker of eerder dan als er 

uitsluitend professionals zijn betrokken. Het proces voor de cliënt verloopt soepeler en sneller. 

Hierdoor menen directbetrokkenen dat de hulptrajecten een kortere doorlooptijd kennen. Het is 

raadzaam om dit nader te onderzoeken.  

 

In het algemeen bevinden cliënten zich in een situatie die veranderd moet worden. Ultimo moet het 

huiselijk geweld stoppen. Een professional beschikt over meerdere interventies om veranderingen 

teweeg te brengen. Toch is er vaak iets wat de cliënt weerhoudt om stappen te zetten en de situatie 

te veranderen. Wat ligt daaraan ten grondslag? Een ervaringsdeskundige is beter in staat om dat te 

achterhalen. Dit omdat hij/zij tussen de regels door kan lezen, die hoort dingen die niet worden 

gezegd. Volgens professionals ontstaat er een completer plaatje van de situatie doordat 

ervaringsdeskundigen het perspectief van de cliënt goede weten te belichten. Bovendien weten 

ervaringsdeskundigen cliënten beter te motiveren en tot actie aan te zetten. Dit alles maakt dat er 

eerder en sneller beweging wordt gerealiseerd en stappen worden gezet in het 

hulpverleningsproces.   

Deskundigheidsbevordering  
Door de inzet van ervaringsdeskundigheid wordt de deskundigheid van zowel de professionals als 

de ervaringsdeskundigen zelf versterkt. Het ondersteunen van cliënten geeft ervaringsdeskundigen 

voldoening maar het helpt hen ook verder in hun eigen proces. In die zin heeft het werk een helend 

effect op de ervaringsdeskundigen.  

 

Daarnaast houden de ervaringsdeskundigen de professionals scherp. Ervaringsdeskundigen zijn in 

staat om de situatie vanuit het perspectief van de cliënt en zijn/haar systeem te belichten. Zij 

kunnen vanuit dit perspectief kritisch kijken naar het handelen van professionals en hen daarop 

feedback geven. Maar ervaringsdeskundigen vormen ook voor professionals de brug naar de cliënt 

toe. Zij zijn in staat een brug te slaan tussen de systeemwereld van de professional en de leefwereld 

van de client. Bovendien zijn zij minder gebonden aan protocollen en kunnen zij meer buiten de 

kaders van de hulpverleners – buiten de gebaande paden – denken en handelen.  
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Door samen te reflecteren en feedback te geven op aanpak, bejegening en communicatie kunnen 

ervaringsdeskundigen en professionals veel leren van elkaar. Een belangrijk leereffect is het 

groeiende besef dat het kwetsbaar durven te zijn als professional in de relatie met client en zijn/haar 

systeem helpend kan zijn. Professionals worden vanuit hun opleiding geleerd om zich professioneel 

– lees: zich met afstand tot de client, te verhouden. Maar door de inzet van ervaringsdeskundigen 

ervaren professionals aan den lijve dat het laten zien van ‘je menselijke kant’ een werkbaar element 

is in het hulpverleningsproces. Met name in het op gang komen van het gesprek en het contact; 

meer van mens tot mens. Professionals hebben niet de magische formule tot geluk. Het is dan ook 

helemaal niet erg om te zeggen ‘ik weet het ook even niet’.  

Structureel doorbreken cirkel van geweld 
De ultieme doelstelling van de inzet van ervaringsdeskundigen is uiteindelijk het structureel 

doorbreken van de cirkel van geweld. In de cases leggen de ervaringsdeskundigen samen met de 

professionals hiervoor de basis en werken zij aan de directe en structurele veiligheid van 

cliënt(systeem). Of dit ook daadwerkelijk leidt tot het vaker dan wel sneller duurzaam doorbreken 

van de cirkel in vergelijking tot de inzet van uitsluitend professionals is nog onduidelijk. De signalen 

tot nu toe zijn positief, maar (meer) langdurig en vergelijkend onderzoek is nodig om de signalen 

ook te bestendigen. Onderzoek waarbij cases met alleen professionals én cases met ook 

ervaringsdeskundigen langdurig worden gevolgd en met elkaar worden vergeleken.  

 

Indien door de inzet van ervaringsdeskundigen de cirkel van geweld structureler kan worden 

doorbroken, dan doen zich de volgende effecten voor ten aanzien van cliëntsysteem: 

• Vaker stoppen van agressie en huiselijk geweld. 

• Hogere afname psychosociale problematiek, alsmede aanpalende problematiek zoals schulden, 

verminderde arbeidsparticipatie, verslaving, opgroei- en opvoedproblemen, en slechtere 

schoolprestaties. 

• Sneller realiseren van algeheel welbevinden.  

 

Maar ook ten aanzien van gebruik en inzet van hulp door ketenpartners: 

• Minder terugkerende cases bij Veilig Thuis. 

• Minder beroep op zorg: huisartsen, ziekenhuizen, maatschappelijk werk, jeugdzorg en GGZ. 

• Minder beroep op politie en justitie: optreden, aangiften en tijdelijke huisverboden. 

Dit alles in vergelijking tot cases waarbij alleen professionals zijn betrokken.  

Versterken bewustwording 
Naast de inzet bij concrete cases verrichten de ervaringsdeskundigen ook activiteiten ten aanzien 

van trainingen, voorlichting en beleidsontwikkeling. Hiermee dragen zij bij aan de bewustwording 

van bestuurders, beleidsmakers, professionals en algemeen publiek ten aanzien van  de 

problematiek rond huiselijk geweld. Dit versterkt de beleids- en uitvoeringspraktijk op dit gebied, 

met name de (vroeg)signalering. Bovendien nemen door het vertellen van het eigen verhaal van 

voormalig slachtoffers en voormalig plegers het stigma en taboe af. Dit verlaagt de drempel voor 

mensen om hulp te zoeken als er sprake is van huiselijk geweld. 
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Indicatie maatschappelijk 

rendement 

De ervaringen met de inzet van de ervaringsdeskundigheid zijn 

positief. Maar weegt de maatschappelijke meerwaarde wel op 

tegen de kosten? Ofwel, wat is het maatschappelijk rendement 

van het project De Cirkel is Rond?  

Kosten 
Het project De Cirkel is Rond is in 2018 gestart. De kosten voor dat jaar bedroegen € 101.039,-. Voor 

2019 bedroegen de kosten € 100.795,-.  De kosten van het project De Cirkel is Rond bedragen voor 

2020 zo’n € 185.000,-.  Dit zijn onder meer personele kosten voor inzet, begeleiding en 

ondersteuning. De ervaringsdeskundigen ontvangen een salaris. Zij hebben een dienstverband van 

zo’n 8 – 14 uur per week. Er is een functieomschrijving vastgesteld en deze is voorzien van 

inschaling conform de CAO-Jeugdzorg, functiegroep 4-7. De ervaringsdeskundigen hebben 

minimaal MBO plus niveau, sommigen hebben HBO (plus) niveau.   

 

Daarnaast zijn er enkele overige kosten. Eén daarvan is opleiding en training. De 

ervaringsdeskundigen zijn geschoold voorafgaande aan hun indiensttreding. Ook daarna hebben zij 

driemaal een verdiepingstraining van 6 bijeenkomsten gevolgd. In onderstaande tabel worden de 

verschillende kostenposten gespecificeerd. Aangezien in 2020 is gestart met de plegersaanpak is 

deze in de begroting nog apart opgenomen. 

 
Tabel – Kosten project De Cirkel is Rond voor 2020 

Kostenposten Uren Tarief Bedragen 

Personele kosten    

Projectleiding 498 € 50,16 € 25.000 

Inzet Veilig Thuis en Safegroup 416 € 40,19 € 16.720 

Ervaringsdeskundigen 2380 € 20,13 € 47.900 

Administratieve ondersteuning 83 € 32,50 € 2.700 

Plegersaanpak   € 78.000 

Overige kosten    

Scholing en training   € 11.500 

Evaluatie en borging   € 10.000 

Algemene kosten (ICT, hr, Arbo, reiskosten)   € 10.000 

    

Totaal   € 185.100 
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Uit de evaluatie van de GGD blijkt dat de gemiddelde benodigde inzet per casus 22,3 uur is. 

Wanneer we daar het uurtarief van de ervaringsdeskundige aan koppelen dan bedragen de kosten 

wat betreft de inzet van een ervaringsdeskundige gemiddeld circa € 449,- per casus.  

 

In 2018 zijn er 40 cases geweest en in 2019 50 (30 nieuwe en 20 vanuit 2018). Wanneer we dit 

afzetten tegen de totale kosten van het project dan bedragen de gemiddelde kosten voor de inzet 

van ervaringsdeskundigheid respectievelijk € 2.526,- en €2.016,- per casus.   

Afweging meerwaarde en kosten  
Zoals gezegd zijn de ervaringen met de inzet van ervaringsdeskundigheid zeer positief. Maar staat 

nog steeds de vraag open in hoeverre de maatschappelijke meerwaarde opweegt tegen de kosten. 

Wij menen op basis van alle opgedane inzichten en bevindingen van wel.  

Wat betreft de maatschappelijke meerwaarde van het project De Cirkel is Rond constateren we dat 

de doelen van de inzet van ervaringsdeskundigheid worden bereikt. Ervaringsdeskundigen laten 

samenwerken met professionals in casuïstiek bevordert de hulpverlening en versterkt kwetsbare 

cliënten door herstel van veiligheid en versterken weerbaarheid. Dit meer dan als er alleen 

professionals zijn betrokken in casuïstiek. In die zin concluderen we dat het project De Cirkel is Rond 

maatschappelijke meerwaarde kent als het gaat om de aanpak van huiselijk geweld. Deze conclusie 

wordt onderstreept door onderzoek naar de inzet van ervaringsdeskundigheid in de (FZ-)GGZ. Ook 

hier is er sprake van bevorderen herstel, verhogen motivatie en therapietrouw, effecten op 

maatschappelijk en sociaal functioneren, en een afname van klinische zorg (Bierbooms, Barendregt, 

Martinelli, Lorenz, Dijkslag & van Bokkem 2017).  

 

Voor een structurele borging van De Cirkel is Rond is een budget voorzien van € 190.000,- op 

jaarbasis (anno 2021). Wanneer we de maatschappelijke meerwaarde van de inzet van 

ervaringsdeskundigen daar tegenover zetten dan constateren we dat: 

• De kosten zich deels terugverdienen doordat een deel van de cliënten eerder/sneller hulp 

accepteren en een hulpverleningstraject aangaan. En de gestarte hulptrajecten korter duren.   

• De kosten zich uitbetalen in een hogere kwaliteit van de zorgverlening en een toename van de 

kwaliteit van leven van een cliënt en zijn/haar systeem: partner, kinderen en/of familie.  

• Er zelfs sprake kan zijn van een afname van de kosten vanwege een verminderd beroep op zorg 

en andere ketenpartners zoals justitie en politie. Gemeenten en zorgverzekeraars zouden dan 

financieel profijt hebben als gevolg van de vermindering van de zorgkosten.  

 

Uit onderzoek van het Verweij-Jonker instituut (2020) blijkt dat anderhalf jaar na melding bij Veilig 

Thuis bij 30 procent van de gevallen het geweld is gestopt. Echter, in de helft van de gevallen is de 

situatie nog steeds niet veilig. Verder blijkt dat bij een afname van het geweld het beter gaat met de 

gezinsleden. Maar pas als het huiselijk geweld echt helemaal is gestopt, neemt het welzijn van 

cliënt(systeem) toe tot bijna het niveau van de Nederlandse bevolking. Huiselijk geweld vormt een 

uiterst complex probleem. Om de vicieuze cirkel van huiselijk geweld te doorbreken, blijft maatwerk 

en een integrale aanpak nodig.  

 

De verwachting en overtuiging is dat de inzet van ervaringsdeskundigheid en de samenwerking met 

professionals in casuïstiek hier aan bijdragen. De eerste signalen duiden daar in ieder geval wel op. 

Hoewel het gaat om kleine aantallen, zien we dat door de inzet van een ervaringsdeskundige in de 

meeste gevallen de veiligheid is toegenomen (GGD, 2020). Reden voor voorzichtig optimisme. 

Empirische onderbouwing met langdurig en vergelijkend onderzoek bevelen we nadrukkelijk aan.  
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