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EXPERTISE- EN 
BEHANDELCENTRUM
OP HET TERREIN VAN

GEWELD IN
AFHANKELIJKHEIDSRELATIES

LANDELIJK



HULP AAN 
SLACHTOFFERS,

PLEGERS
EN GETUIGEN

VAN GEWELD



ONZE OPDRACHT:

- STOPPEN VAN GEWELD
- VOORKOMEN VAN GEWELD

- HULP BIEDEN BIJ DE
GEVOLGEN VAN GEWELD



SPECIALISTISCHE OPVANG:
ASJA :  GEDWONGEN PROSTITUTIE /LOVERBOYS 

Z AHIR & REZ A :  EERGERELATEERD GEWELD/BUITENLANDSE MENSENHANDEL

METTA :  ERNSTIGE TRAUMA’S  OF DUBBELE DIAGNOSEPROBLEMATIEK

GA JA :  BESCHERMD WONEN (TUSSENSTAP NAAR ZELFSTANDIG WONEN)

BLIJF  PLUS:  VROUWEN (EN HUN KINDEREN) DIE  OP DE VLUCHT ZI JN VOOR GEWELD 

EVI:  TIENERMOEDERS EN HUN KINDEREN

RENA:  BUITENLANDSE SLACHTOFFERS VAN INTERNATIONALE MENSENHANDEL

RA JA ROTTERDAM : CRIS ISOPVANG VOOR MOEDERS EN HUN KINDEREN

ASMI ROTTERDAM: LANGER DUREND VERBLI JF  VOOR MOEDERS EN HUN KINDEREN

RAVI:  JONGENS DIE  TE MAKEN HEBBEN (GEHAD) MET SEKSUELE UITBUITING EN G EWELD 



ARMOEDE & SCHULDEN IN 

AFHANKELIJKHEIDSRELATIES



Deel 1:  Ontstaan van geweld en wisselwerking tussen meemaken van geweld en financiële problemen

• Kwetsbaarheid voor het meemaken van geweld

• Geld en geweld

Deel 2: Hulpverlening bij armoede en schulden

• Holistische visie

• Onzichtbaarheid en signaleren financiële problemen

• Motiverende gespreksvoering

Deel 1 Deel 2



[Verhaal H.O.P.E.]



ADVERSE CHILDHOOD EXPERIENCES

“Adverse Childhood Experiences (ACEs) have a tremendous impact on future 

violence victimization and perpetration, and lifelong health and opportunity.”

Meest voorkomende ACE’s

• Geweld (fysiek, seksueel, psychisch)

• Verwaarlozing (fysiek en emotioneel)

• Gezinslid met een depressie of psychische stoornis

• Alcohol- of middelenverslaving van één van de ouders

• Detentie van één van de ouders

• Getuige zijn van huiselijk geweld

• (V)echtscheiding van ouders

• Financiële problematiek in het gezin



I. Positieve stressreactie

II. Aanvaardbare stressreactie

III. Toxische stressreactie

• Bij herhaalde, heftige of langdurige ingrijpende ervaringen zónder (liefdevolle) ondersteuning van een 

vertrouwenspersoon 

Als gevolg van toxische stress raakt het stresssysteem aangetast:

- Het wordt gevoeliger

- Verminderde werking feedbackloop

TYPEN STRESSREACTIES



TYPEN STRESSREACTIES

1. Kortdurende (schrik)reactie (SAM-as)
• Kortdurende stressreactie door aanmaak adrenaline (bloed, zuurstof, 

energie en lef)schrik)

2. Langdurende (stress)reactie (HPA-as)
• Aanpassing (vitale) lichaamsfuncties om het lichaam voor te bereden op 

overleving van langdurige of herhaalde stress



“Hoofdrolspelers” stresssysteem

• Amygdala: “Het angstcentrum”

• Prefrontale Cortex: “De dirigent”

• Hippocampus: Het geheugen

• Locus Caeruleus: verantwoordelijk voor stemming, 

prikkelbaarheid en schrikreactie



SYMPTOMEN

• Onrustig, impulsief gedrag

• Agressie

• Leerproblemen

• Angstig, submissief of teruggetrokken gedrag

• Verslavingsgevoeligheid

• Gezondheidsproblemen

• Stemmingswisselingen



WISSELWERKING GEWELD 
EN FINANCIËLE PROBLEMEN



WISSELWERKING GEWELD 
EN FINANCIËLE PROBLEMEN

• “Financieel geweld”

• Vergroten van afhankelijkheid



WISSELWERKING GEWELD 
EN FINANCIËLE PROBLEMEN

I: In het begin was je nog verliefd?

L: ja nou.. verliefd.. ik weet niet zo goed of ik verliefd was.. hij voelde meer als 

een vet grote broer zeg maar voor mij omdat ik had vet veel problemen en ik 

kon met alles kon ik bij hem terecht zeg maar. Ik kon alles tegen hem 

vertellen. Dus het voelde meer.. heel erg vertrouwd.

L: En het werd steeds erger en ik.. nou ja ik.. ik kon alles gaan betalen ik kreeg 

er niks voor.. ik kreeg zeg maar voor wat ik deed kreeg ik niks.. geen geld 

terug helemaal niks, maar ik mocht wel alles gaan betalen. Dus hotels moest 

ik betalen, benzine moest ik betalen. Echt alles. Of dan zijn broer had een 

juwelierszaak werd mij ook verteld.. dus daar ehm.. voor zulke dingen was 

ook weer geld nodig.. eigenlijk had hij overal wel weer iets voor.. dan had ik 

ook zoiets van oké ja prima. Ik durfde al niet meer tegen hem in te gaan. 

Lieke, 19 jaar



WISSELWERKING GEWELD 
EN FINANCIËLE PROBLEMEN

“Mijn vriend deed wel eens illegale dingen waarvan ik niks mocht 

weten. Hij had geld nodig en dat zouden ze me dan binnen twee 

weken terug betalen. Ik had zoiets van beter niet.. Maar die maat van 

hem was zo overtuigend.. En ik had natuurlijk veel klappen gehad en 

touwtjes om mijn nek en weet ik veel wat voor gekke dingen allemaal.. 

toen heb ik daar mee ingestemd.. Had ik weer even rust! Ze moesten 

alleen op papier hebben wat ik verdien. En toen hebben ze krediet 

aangevraagd bij een bank, maar hebben ze de gegevens vals ingevuld. 

Dus dat ik eigenlijk veel meer verdiende. Nou toen had hij dus ook, en 

dat hebben ze me nooit verteld, een credit card aangevraagd. Die heeft 

hij ook gebruikt. Nou ja, toen had ik schulden en kreeg ik steeds meer 

achterstanden natuurlijk.”

Jessica, 32 jaar



WISSELWERKING GEWELD 
EN FINANCIËLE PROBLEMEN

Als gevolg van de gevolgen van het geweld

• Stress (PTSS)

• Agressie

• Verslavingsgevoeligheid



WISSELWERKING GEWELD 
EN FINANCIËLE PROBLEMEN

I: Wat is de belangrijkste reden dat je in financiële problemen bent 

geraakt? 

S: Ja.. toch uiteindelijk het misbruik denk ik.  Voor mijn gevoel ben ik 

vermoord voor de rest van mijn leven. Want ik.. Altijd maar 

overleven.. vechten.. grote bek.. om maar te laten zien dat ik geen 

pijn heb en niet angstig ben.

I: Dus door dat trauma heb je een bepaalde houding gekregen 

waardoor je..

S: Ja, altijd agressief en altijd in de houding staan van: ‘kom maar op 

niemand doet mij meer wat’.

Sonja, 45 jaar



WISSELWERKING GEWELD EN 
FINANCIËLE PROBLEMEN

Als gevolg van een interventie om te ontsnappen aan het 

geweld

• Verhuizen

• Plaatsing in een zorginstelling

• Vluchten

• (V)echtscheiding



WISSELWERKING GEWELD EN 
FINANCIËLE PROBLEMEN
I: Wat zou je zelf aangeven wat de reden was dat je in de financiële 

problemen kwam?

A:Vanaf toen ik in de crisisopvang terecht kwam. Het was alsof je uit de 

moderne wereld stapt. Je bent volledig afgezonderd. Je hebt nergens 

toegang tot. Je kan niks. Je denkt dan niet: ja, ooh, wacht even hoor 

jongens want ik moet mijn verzekering regelen. Dat gebeurt gewoon 

niet. Dat komt niet in je op. Je leven staat op stil, gewoon alsof iemand je 

leven op de pauzeknop heeft gedrukt. En dan ben je er niet mee bezig 

dat, eeuhm.. joh, mag ik op internet want ja, want ik wil toch gaan kijken 

of ja,. of mijn zorgverzekering is afgeschreven.. nee, dat doe je niet. Dat 

komt niet eens in je op. Pas na een maand of drie, toen de post hier 

binnenkwam zag ik al die achterstanden. Er kwam zo veel bij  en ik dacht 

zo van: ja maar waar moet ik dat geld dan vandaan halen? Ik zit hier 

maar..

Aïsha, 24 jaar



WISSELWERKING GEWELD EN 
FINANCIËLE PROBLEMEN

1. “Generatie-armoede”: Armoede en schulden zijn onderdeel van een 
patroon waarin financiële problemen over gaan van ouder op kind

Family investment model: Arme gezinnen kunnen minder 
investeren in persoonlijke ontwikkeling en gezondheid van hun 
kinderen, waardoor ze al vroeg op een achterstand komen.

Social causation model: Ouders kunnen zelf in financiële problemen 
omdat zij niet goed met geld om kunnen gaan.

2. Gebrek aan kennis en competenties als gevolg van gebrekkige financiële 
opvoeding



WISSELWERKING GEWELD EN 
FINANCIËLE PROBLEMEN
‘Als ik vroeger iets wilde, bijvoorbeeld om lippenstift te kopen, 

vroeg ik mijn ex-partner om geld. Kreeg ik misschien 5 euro en 

daar was ik al heel blij mee. Toen ik in de opvang zat, was het heel 

moeilijk om zelf boodschappen te doen. Ik wist niet of iets wat ik 

kocht duur was of niet. En wat ik allemaal kon doen met mijn geld. 

De ene week redde ik het wel, de andere week was het niet 

genoeg. Ik heb ook nooit geleerd om te sparen. Geld dat ik had gaf 

ik meteen uit. Ik was er heel blij mee. Ik wilde de dingen doen die 

ik altijd heb gemist. Ik kreeg ook altijd geld, dus waarom zou ik 

sparen? Later was ik weer terug bij mijn ex en kreeg ik ineens geen 

geld. Toen vroeg ik me af waarom ik niet had gespaard. Daardoor 

heb ik geleerd wat achter de hand te houden voor “zwarte dagen”.’ 

Azura, 23 jaar



WISSELWERKING GEWELD EN 
FINANCIËLE PROBLEMEN

‘In ons land [in West-Afrika] heb je geen papieren nodig. Daar kun 

je leven van je geboorte tot je dood, zonder dat iemand naar je 

papieren vraagt. Maar dan kom je hier en begint alles met papieren. 

Geboortedata, paspoorten, identiteitsbewijs. Alles is nieuw. Je moet 

dus alles kunnen begrijpen. Maar het is ook leuk dat je hulp krijgt 

en dat ze uitleggen hoe en wat.’ 

Faizah, 27 jaar



[Verhaal H.O.P.E.]



PEDAGOGISCH MODEL VAN 
KOK (1979)

 

 

 

 

 

 

3e graad

2e graad

1e graad

3e graad: Individuele therapie

2e graad: Methodisch groepswerk

1e graad: basisveiligheid



ONZICHTBAARHEID VAN FINANCIËLE 
PROBLEMEN

• Schuld en schaamte

• Onwetendheid

• Ontkenning en vermijding

• Angst en wantrouwen



MOTIVERENDE 
GESPREKSVOERING

I. Autonomie (zelfbeschikking): 

Wat wil iemand?

II. Betrokkenheid 

(verbondenheid): Welke 

steun of hulp heeft iemand 

nodig?

III. Competentie: Wat kan 

iemand zelf of wat wil 

iemand leren?



MEER WETEN?

Blogs H.O.P.E.: www.fier.nl/nieuws-en-

publicaties

Contact:

Fbekken@fier.nl

http://www.fier.nl/nieuws-en-publicaties
mailto:Fbekken@fier.nl


Wilt u via mail op de hoogte gehouden 
worden van toekomstige Pijleractiviteiten? 

Stuur dan uw gegevens naar 
depijler@burgerkrachtlimburg.nl

www.depijler.nl www.facebook.com/dePijler www.twitter.com/Dpijler                     www.linkedin.com/company/depijler


