
Veilig op het werk, veilig thuis! 

Signaleren van huiselijk geweld bij werknemers. 




Inhoud presentatie 

• Omvang huiselijk geweld en kindermishandeling. 

• Problematiek op de werkvloer. 

• Het project Signaleren van huiselijk geweld bij werknemers. 



Omvang huiselijk geweld en kindermishandeling 


- Meest voorkomende vorm van geweld in Nederland 

- Nederland • 2 op de 3 vrouwen (76%) heeft sinds haar 15e te maken gehad met gezondheids
klachten door fysiek of seksueel geweld. 1 op 3 vrouwen (35%) het afgelopen jaar. 

• Huiselijk geweld is verantwoordelijk voor minstens 10% van het ziekteverzuim. 

• Huiselijk geweld komt vaker dan je denkt, het uit zich in fysieke, psychische en 
seksuele mishandeling. De (ex)partner continue kleineren en treiteren, dwingen om 
dingen te doen of te laten, in dreigen met geweld of chanteren, in uitbuiting, in stalken 
en belagen tot fysieke mishandeling. Elke 3 minuten rukte de politie in Nederland uit 
voor een huiselijke geweld incident. Het komt in alle lagen van de bevolking voor. 

• Huiselijk geweld kost werknemers jaarlijks circa 136 miljoen euro aan verzuimkosten. 

- Rotterdam • Ruim 17.500 gezinnen kampen met huiselijk geweld. 

• Naar schatting 7.300 kinderen en jongeren. 

• Rotterdam scoort hoger dan landelijk gemiddelde. 



Huiselijk geweld 

Vormen van geweld 

• Fysiek, psychisch en seksueel geweld. 

• Dynamiek van geweld. 

Verdeling: 

• Kindermishandeling. 

• Ouder(en)mishandeling. 

• Schadelijke traditionele praktijken 
(eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, achterlating 
en vrouwelijke genitale verminking). 
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Huiselijk geweld en het bedrijfsleven 


• Circa 10-15% van het verzuim veroorzaakt door 
relationeel (huiselijk) geweld. 

• 3% valt uiteindelijk buiten het arbeidsproces. 

• 74 en 192 miljoen euro schade voor bedrijven. 



28-jarige medewerkster van 
TweeSteden ziekenhuis in Waalwijk 
doodgeschoten op parkeerplaats 
(video) 
101VJ11Jt"1015 Lnme updne. 12 fel>ruan, 01:31 



Gezondheidsklachten 

Somatisch: 

• Breuken, verwondingen (waaronder brandwonden), miskramen 
en/of doodgeborenen, ernstige invaliditeit of dood. 

Psychosomatisch: 

• Chronische pijnklachten (waaronder chronische buikpijn en 
seksuele disfuncties, hyperventilatie, eetstoornissen en verslaving. 

Psychisch 

• Angststoornissen (waaronder PTSS), stemmingsstoornissen, 
suïcidepogingen, depressie en psychologische problemen. 



Klachten en signalen 


• Slachtoffers melden zich vaker (kortdurend) ziek 
met vage klachten over verzuim. 

• Vaker te laat of eerder weg. 

• Verbergen van fysiek letsel. 

• Concentratieproblemen / onrust. 

• Spanningsklachten I depressie. 

• Slaapproblemen. 

• Alcohol- en drugs- of medicijnmisbruik. 

• Symptomen gelijk aan PTSS. 



• • • • 

Vermoeden van hu1sel1jk 
geweld b1J werknemers? -· Vervolgstappen 


(stroomschema) 
 Vraag eventueel anoniem 
advies van Ve111g Thuis 

Zorgen bevestigd? 
Maak du1dellJk dat medewerker altijd 
bij u terecht Kan voor hulp, benadruk 

vertrouwehjkhe1d 

Is er sprake van acuut gevaar voor 

de medewerker of eventuele 


• 

Ga na of medewerker 


kinderen? 
 open staat voor hulp? 
 -· 
w •• + 

Bepaal samen (eventueel m b.v. 
bedrijfsarts/maatschappelijk werker) wat 
voor hulp kan worden ingezet en hoe je 

als werkgever steun kan aanbieden -· 
RISICO op geweld Risico op geweld 

HOOG LAAG 

Als er sprake 1s van een hoog ns1co op gewela ZJJn er Huiselijk geweld is een complexe problematiek wat 

de volgenae mogell1kneaen niet vanzelf overgaat. Er is vaak hulp nalig voor 

• 24 uurs hulp vanurt Veilig Thws ZIJ zetten maatregelen de pleger, h~t slachtoffer en eventuele kinderen . 

m om het nsico op geweld te reduceren Denk aan AlhankellJk van wat de werkgever kan bieden 

opvang of de inzet van een tijdellJk hwsverbod (psychologische hulp, coaching, bedrijfsarts) kan 

een meaewerker terecht bij Veilig Thuis. 

*Indien u zich toch zorgen maakt om de 

vei ligheid van betrokkenen kinderen, 

neem dan contact op het Veilig Thuis. 

Veilig Thuis: 0800-2000 
RottOl'd.:lm 
Aijnmond 



Samengevat 


• 	De meeste slachtoffers van huiselijk geweld zijn vrouwen. 

• 	Huiselijk geweld komt in alle lagen van de bevolking voor. 

• 	Huiselijk geweld leidt tot diverse medische klachten 1 

hoge medische consumptie en verzuim. 

• 	Het bespreekbaar maken van het probleem op de werkvloer 
neemt de noodzaak om zich ziek te melden vaak weg en 
voorkomt onnodig verzuim. 

• 	De bedrijfsarts is de schakel tussen de werkvloer en 
de hulpverlening rond het slachtoffer van geweld. 



Project Signaleren van huiselijk geweld bij werknemers 


• 	Samenwerkingspartners 
- Gemeente Rotterdam 
- Facilicom, Trigion, lncluzio en Blom-DSW 
- Summit Health 
- Augeo Foundation 
- FNV 

• 	lwona Van Zanten, Bedrijfsarts 

• Tool kit en training 

• E-learning cursus Augeo academy: 
'Signaleren van huiselijk geweld bij werknemers' 


