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Geweld en veerkracht in gezinnen 
 
Over posities, professionals en preventie van 
overdracht 
Sietske Dijkstra 
Hoe gaan kinderen, volwassenen en professionals 
met geweld en verwaarlozing in gezinnen om? Wat 
valt er te leren uit de aanpak in de praktijk? Geweld 
en veerkracht in gezinnen gaat in op deze vragen 
en biedt een blikverruimend kader. Het geeft 
professionals steun bij hun dagelijkse werk met 
huiselijk geweld door hen van relevante 
achtergrondkennis te voorzien.  
 
ISBN:978-90-9021268-5, prijs: 20 euro. 
Verkrijgbaar in boekhandel en via website  

 
 
Huiselijk geweld in the picture 
Huiselijk geweld is op alle fronten een issue geworden met een grote impact. Er 
schort nog veel aan zowel de aanpak als het voorkómen van geweld. Steeds 
weer is het daarom nodig om het onderwerp en de laatste stand zaken op de 
agenda te plaatsen, scholing te bieden, maatwerk te leveren en te 
documenteren. Ook willen we door analyse en reflectie opnieuw leren van 
ervaringen. In deze ontwikkeling treedt preventie van overdracht meer op de 
voorgrond.  
 
Preventie van overdracht  
Preventie van overdracht betekent vanuit professioneel initiatief eerder en actief 
geweld opsporen en herhaling van geweld nu en in de volgende generatie zien te 
voorkomen. Vroegsignalering wordt dat tegenwoordig genoemd. Bij 
vroegsignalering is de mogelijkheid om direct ondersteuning te bieden 
noodzakelijk. Niet afwachten tot er eventuele problemen rijzen of de problemen 
zelfs groter worden. Hoe actiever de professionals worden, des te meer zicht 
wordt verkregen op de voorkant van het probleem.  
 
Kwetsuren en kracht 
Geweld en veerkracht in gezinnen biedt een blikverruimend kader. De bundel 
artikelen gaat in op de wijze waarop kinderen, volwassenen en professionals 
omgaan met geweld en verwaarlozing in gezinnen en stelt de vraag wat er te 
leren valt uit de aanpak in de praktijk. Gemeenschappelijke kern van al deze 
bijdragen is steeds een dubbelperspectief: er is zowel aandacht voor de 
kwetsuren en het falen als voor de (veer)kracht en (professionele) competenties. 
 
Focus en thema’s 
De artikelen in het boek gaan over posities bij geweld, preventie van overdracht 
en professionals. Langs deze drie lijnen worden onderwerpen aan de orde 
gesteld, zoals kinderen als getuige van geweld, de impact van verwaarlozing, 
overdracht en veerkracht, ouderschap, mishandeling en hulpverlening en het 
handelen van professionals. Congressen in binnen- en buitenland dienden vaak 
als inspiratiebron, met aandacht voor veelbelovende initiatieven en verbetering 
van het handelen van professionals. 
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Professionals en hun organisaties 
Contact met de doelgroep is een blijvend punt van aandacht. Het is van belang 
contact te leggen dichtbij huis, in de wijk, op school en op het werk. Organisaties 
ontwikkelen zich gestaag, en met meer en minder succes. Ideaal is dat 
instellingen nauw samenwerken met cliëntenorganisaties en collega-instellingen 
en dat ze de buurten intrekken, huisbezoeken afleggen en op wijkniveau 
voorzieningen aanbieden. Tegelijkertijd kijkt de wereld buiten steeds meer over 
de schouder van de instellingen mee naar binnen: er wordt transparantie, 
beheersing en onderbouwing gevraagd. Dat vraagt dan wel professionals die 
goed op de hoogte zijn en die tijd en gereedschap krijgen hun vak zo goed 
mogelijk uit te oefenen. 
Toch is dat niet zo makkelijk als het lijkt. Professionals zijn er in soorten en 
maten, ze verschillen in opleiding, discipline, achtergrond, doel- en taakstelling 
en werkingsgebied. Om het vaak moeilijke werk goed te doen hebben zij recht 
op permanente scholing en ondersteuning. 
 
Doel en doelgroep 
Deze bundel wil kennis voor professionals toegankelijker maken, de samenhang 
tussen thema’s laten zien, uitnodigen tot verbetering van de aanpak en het 
proces van kennisoverdracht vergemakkelijken.  
Het boek geeft professionals steun bij hun dagelijkse werk met huiselijk geweld 
door hen van relevante achtergrondkennis te voorzien. Daarnaast is het boek 
van belang voor anderen die met geweld in gezinnen te maken hebben zoals 
betrokkenen, beleidsmakers en wetenschappers en leent het zich prima als 
studieboek voor beroepsopleidingen en scholing.  
 
Achtergrond auteur 
De auteur Sietske Dijkstra is psycholoog en heeft al ruim 20 jaar expertise in 
geweld binnen relaties. Ze promoveerde aan de Universiteit van Utrecht en leidt 
sinds 1998 haar eigen bedrijf. Ze verzorgt scholing, onderzoek en advies bij o.a. 
Bureaus Jeugd Zorg (BJZ), opvanginstellingen voor mishandelde vrouwen en hun 
kinderen, geestelijke gezondheidszorg (ggz), ggd, jeugdhulpverlening, 
onderzoeksinstellingen en beroepsopleidingen. Zie www.sietske-dijkstra.nl 
 
 
 


