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Trainingsaanbod aanpak Huiselijk Geweld waaronder ex-partnerstalking  

De werkgroep aanpak Huiselijk Geweld, waarin alle betrokken organisaties vertegenwoordigd 
zijn, heeft het optimale werkproces beschreven voor de aanpak van Huiselijk Geweld, 
waaronder ex-partnerstalking. Nieuw daarbij is de samenwerking van de Veilig Thuis 
Organisaties met ZSM.  

Om die samenwerking te ondersteunen is een trainings- en scholingsaanbod ontwikkeld. Die 
bestaat uit 4 modules. Deze modules zijn los van elkaar te volgen; ze kunnen zowel op locatie 
als online worden gegeven. Niet iedereen hoeft elke module te volgen. De locaties kunnen zelf 
aangeven welke ondersteuning op welk moment gewenst is. Daarvoor kun je contact opnemen 
met de programmamanager Lerend Netwerk: i.peters@om.nl / 06-12495543 

Uitgangspunt voor deelname is minimaal 6, maximaal 20 deelnemers, zowel bij fysiek als online 
varianten (bij grensgevallen even afstemmen). De dialoog staat centraal, dus een redelijke 
afvaardiging van de ZSM werkvloer is het meest effectief.  

De vier modules zijn: 

A Netwerk-opstellingen 

B De deelnemende partners: taken en (on)mogelijkheden 

C Bewustwording en kennis complexiteit Huiselijk Geweld/ ex-partnerstalking en 
noodzaak bescherming slachtoffer 

D Privacy(wetgeving) en gegevensdeling 

 

A. Opstellingen 

Wat zijn “opstellingen” en wat heb je eraan? 

Als je gaat samenwerken heb je als leidraad ‘harde’ informatie: functiebeschrijvingen, 
procesbeschrijvingen, handleidingen. Zelfs als iedereen zich daaraan houdt lukt het niet altijd 
even goed. En waar ligt dat dan aan? Die ‘onderwaterinformatie’ kun je met een opstelling 
zichtbaar, en voelbaar maken.  

Uitgangspunt is dat iedereen zijn plek heeft in een ‘systeem’. Als je daarin wat verandert, 
verandert alles mee. Denk maar aan een familie waar iemand overlijdt. Dan schuiven de 
posities, mensen gaan de missende rol weer invullen. Ook ZSM als samenwerkingsverband is 
een systeem. Binnen dat systeem wordt op een bepaalde manier gewerkt. Bij de invoering van 
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het nieuwe werkproces rondom Huiselijk Geweld, waaronder ex-partnerstalking, komt er ook 
nog een nieuwe samenwerkingspartner bij: Veilig Thuis.  

Wat is het niet! 

Het gaat bij opstellingen nooit om hoe iemand persoonlijk functioneert maar altijd om het 
onderliggende systeem en de onderliggende patronen.  

Wat gaan we doen? 

De workshop kan zowel online als fysiek gegeven worden. In beide gevallen gaan we onze plek 
in de ruimte (het beeldscherm of de zaal) innemen. Dat doe je aan de hand van een vraag of 
onderwerp. Vanuit die basissituatie volgt een begeleid proces. Dat verschilt per situatie. Soms 
kun je kijken wat gebeurd als iemand ‘weggaat’, of vragen we iemand om de anderen op een 
betere plek te zetten. Wat doet dat vervolgens met de samenwerking? Dit proces, met vragen, 
onderwerpen en gesprek over wat er gebeurt wordt professioneel begeleid. Het duurt 
ongeveer een dagdeel.  

Wat is nodig:  

Wanneer de workshop live, fysiek wordt gegeven, is alleen een zaal nodig. Wordt het een 
online variant, dan is een laptop nodig waarop je kunt werken met ZOOM. Een telefoon is echt 
te klein, een tablet met muis werkt ook. Idealiter is er van elke organisatie1 een afvaardiging 
van 1 of 2 personen (en dat is gelijk de doelgroep: iedereen die deelneemt aan het nieuwe 
werkproces) 

 

B. De deelnemende partners: taken en (on)mogelijkheden 

Als je goed wilt kunnen samenwerken,  is het belangrijk om te weten wat die ander kan en 
mag, en wat niet. Dat geldt voor nieuwe medewerkers, en voor organisaties die nieuw 
aansluiten bij het samenwerkingsverband. Ook voor mensen die al langer op ZSM werken is het 
goed om weer even scherp te krijgen wat de kerntaak van elke organisatie ook alweer is, als 
het gaat om Huiselijk Geweld.  

Met name bij de Veilig Thuis medewerkers is de kennis over wat binnen het strafrecht, en ZSM, 
wel en niet mogelijk is, beperkt. Daarbij moet gedacht worden aan de op te leggen straffen, 
maatregelen, bijzondere voorwaarden  en gedragsaanwijzingen, het proces van opleggen, 
monitoring en gevolgen bij niet naleving. Ook de taken en bevoegdheden van de 
justitiepartners (ZM, OM, Politie, 3RO, RvdK en Halt) behoeven enige uitleg. Daarnaast is er, 
ook bij de ZSM-deelnemers, beperkte of geen kennis over Veilig Thuis, van de mogelijkheden 
die het bestuursrecht biedt, en de betekenis van de verschillende veiligheidsmaatregelen.  

Wat gaan we doen? 

Uitganspunt van de workshop is het nieuwe werkproces aanpak HG en ex-partnerstalking. Daar 
starten we mee. Hoe gaat dit op jouw locatie? Wie heeft (bij HG) welke taak op ZSM, en wat is 
er anders dan hoe we het altijd deden.  

Daarnaast zijn er 7 korte animaties (2-3 minuten) waarin aan de hand van een casus telkens 
wordt belicht wat de taak en rol is van elke deelnemende organisatie.  

De onderdelen worden, onder begeleiding van landelijke trainer samen met een of meerdere 
lokale deskundigen, met de deelnemers besproken. Is voldoende duidelijk wat de bedoeling is, 
                                                
1 Hierbij wordt 3RO en VT elk als 1 organisatie aangemerkt.  
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en waarom op deze manier samenwerken meerwaarde heeft?  Herkent iedereen dit, of zijn er 
nog vragen.  

Voor wie is het? 

Deze module is geschikt voor iedereen die werkt aan de aanpak van Huiselijk Geweld en ex-
partnerstalking, zowel op ZSM als vanuit VT. Ook voor nieuwe medewerkers kan dit een 
geschikte module zijn. Indien gewenst kunnen in overleg uiteraard ook onderdelen gebruikt 
worden voor een specifiek doel of doelgroep.  

Wat is nodig? 

Indien de workshop op locatie wordt verzorgd is een laptop en beamer met aansluiting voor 
beeld en geluid (met het oog op de animaties) en een zaal nodig.  

Is de uitvoering online, dan is een laptop of computer nodig.  Voor het interactieve deel, en om 
online met elkaar te kunnen communiceren heeft een privé laptop (tablet kan ook) de 
voorkeur.  

De workshop duurt naar verwachting 1 tot 1,5 uur.  

 

C. Bewustwording en kennis complexiteit Huiselijk Geweld/ ex-
partnerstalking en noodzaak bescherming slachtoffer 

Deze 2 uur durende online workshop gaat in op wat huiselijk geweld, waaronder ex-
partnerstalking, is. Hoe herken je dit, waar moet je op letten. Deze module is gericht op het 
leren zien van verbanden en patronen bij wat aanvankelijk losse incidenten lijken, en 
herkennen van alarmerende signalen (red flags) 

Dit is de expertise van Veilig Thuis, reden waarom deze module  verzorgd wordt door trainers 
werkzaam bij VT-organisaties.  

Wat gaan we doen?  

Het is een interactief  kenniscollege. Aan de hand van filmmateriaal van een echte casus wordt 
de noodzaak van een goede aanpak van HG duidelijk gemaakt, en waarom de bescherming van 
het slachtoffer daarbij voorop moet staan. Ook wordt ingegaan een specifieke vorm van 
huiselijk geweld, namelijk stalking, in het bijzonder bij verbroken relaties. Deze vorm van 
stalking leidt het vaakst tot ernstig en mogelijk dodelijk geweld 

Aansluitend wordt met elkaar het gesprek daarover gevoerd. Wat viel op, wat zijn de rode 
vlaggen, hoe kunnen we deze kennis toe passen op casuïstiek vanuit de werksituatie op ZSM.  

Voor wie? 

Deze workshop is geschikt voor iedereen die op ZSM werkt en deze kennis nodig heeft om 
zijn/haar taken optimaal te kunnen uitvoeren. 

Wat is nodig? 

Een laptop of tablet waarop je kunt werken met ZOOM. Een telefoon is echt te klein. 

Is de uitvoering online, dan is een laptop of computer nodig.  Om online met elkaar te kunnen 
communiceren heeft een privé laptop (tablet kan ook) de voorkeur, gezien de beveiliging van 
met name de OM-computers.  

  
 

4 

 

 

D. Privacy(wetgeving) en gegevensdeling 

 
In 2019 zijn op alle ZSM locaties één of meerdere workshops verzorgd aangaande 
gegevensdeling en privacy op ZSM. Aan de hand van een ‘verstrekkingentabel’ is toegelicht 
wanneer welke informatie met welke partij gedeeld mag worden, en onder welke 
voorwaarden.  
Dit lesmateriaal is doorontwikkeld In het kader van de gezamenlijke aanpak van Huiselijk 
Geweld op ZSM, waarbij ook wordt samengewerkt met Veilig Thuis. Verschillende privacy-
juristen buigen zich op dit moment nog over een aantal kwesties. De verwachting is dat de 
verbeterde workshops privacy- en gegevensdeling op ZSM na de zomervakantie van 2022 
gegeven zullen worden.  
Doelgroep van deze workshop zijn alle ZSM medewerkers en VT-medewerkers die 
samenwerken met ZSM. 

 

 


