
Risicotaxatie bij preventieve 

uithuisplaatsing



Positie huisverbod:



� Gewenst

� Dreigingsanalyse via: 

ongestructureerd klinisch oordeel 

(sterk, matig, zwak op grond van eigen inzichten) 

actuarieel oordeel (eindbeoordeling via voorgeschreven weging 

van signalen)

� Gestructureerde professionele beoordelingsmethodiek

Waarom een risicotaxatie-instrument?



Bronnen & toetsing indicatoren

Recente publicaties 
rondom 

huiselijk geweld

Risico-indicatoren huiselijk geweld

Dossieronderzoek 
circa 250 incidenten 
huiselijk geweld

Buitenlandse 
ervaringen met 
huisverbod 

(+ gebruik risicotaxatie-
instrumenten)



� Focus op:

- de kans op toekomstig huiselijk geweld én

- huidige dreigingsbeeld

Waarom een nieuw risicotaxatie-instrument?

� Te grove instrumenten leiden tot:

- te veel huisverboden

- missen van Plotseling Huiselijk Geweld (5 procent)



De ontwikkeling van een risicotaxatie-instrument

Fase I
Eerste selectie indicatoren huiselijk geweld 

(op basis van drie bronnen)

Conceptrisicotaxatie-instrument

Fase II
Screening en weging door experts

Fase III
Uitgebreide toetsing in een pilot 

Definitief risicotaxatie-instrument



1.0:

- Eerste toetsing: dossiers, literatuur en landelijke experts

2.0:

- Expertronde met projectleiders drie pilots en HOVJ’s

- Bijeenkomst met 250 burgemeesters: oefenen RiHG

2.1:

- Evaluatieonderzoek drie pilots 

- Fine-tuning

Het RiHG: van versie 1.0 naar versie 2.1



� Theoretische toetsing: betrouwbaarheid en validiteit

� Praktische toetsing: aanscherpen/versoepelen criteria huisverbod

� Conform bijvoorbeeld RISc-procedure?

RiHG in ontwikkeling: theorie en praktijk



RiHG in ontwikkeling: betrouwbaarheid

� Wat is de voorspellende waarde?

� Ideaal: experimentele en controlegroep

� Kostbaar en tijdrovend

� Ethische afwegingen



Dreigingsanalyse: 20 signalen



Signalen rondom de (mogelijke) pleger van 

huiselijk geweld (3)

� Antecedenten 

� Mate van aanspreekbaarheid

� Alcohol en/of drugs



Vraag en antwoord: antecedenten

Maakt het soort antecedent uit? 

Ja, bijvoorbeeld: 

- antecedenten geweld of zeden + 

- antecedenten geweld en zeden ++ 

Wordt rekening gehouden met meldingen? 

Ja, op geweld:

- 1 melding: wat is ernst? 

- meerdere meldingen: 1 pleger? Meenemen in oordeel



Casus: mate van aanspreekbaarheid

A.H.

- zeer traditioneel: vrouw en kinderen moeten luisteren;

- arrogante houding: tegen autoriteiten;

- geen spijt betonen;

- niet gevoelig voor correcties;

- bagatelliseren geweld.



Vraag en antwoord: drankgebruik

Maakt het uit als zowel pleger als slachtoffer hebben gedronken?

Ja, dit kan wat zeggen over ontstaan en escalatie incident

Hoe kom je achter drankgebruik? 

Flessen tellen alleen is niet voldoende, bijvoorbeeld ook:

- gedrag en kenmerken pleger;

- navraag bij eventuele getuigen



Signalen rondom geweldsincident (11)

� Bedreiging 

� Psychisch geweld

� Lichamelijk geweld

� Seksueel geweld

� Zwaarte van de intimidatie

� Geweldsontwikkeling

� Wapens

� Wapengebruik

� Aanwezigheid van kinderen

� Geweldsverwachting

� Rechtvaardiging achteraf



Factoren zwaarte intimidatie

Wat bepaalt de zwaarte? 

- Concrete aanleiding/willekeur

- Intimidatieniveau

- Eenzijdige/tweezijdige aanloop/verloop



Casus: geweldsontwikkeling

A.M.

- laatste drie jaar: vijf lichte antecendenten (huiselijk) geweld;

- laatste jaar: drie lichte antecedenten (huiselijk) geweld;

- laatste incident: drie weken geleden: bedreiging vriendin;

- melding (twee getuigen): slaan en natrappen in gezicht vriendin.



Vraag en antwoord: wapengebruik

Is slaan met een wapen anders dan ermee dreigen? 

Ja, slaan wordt zwaarder gekwalificeerd



Signalen rondom gezinsachtergronden (6)

� Werkgerelateerde spanning 

� Financiële spanning

� Familie- en relatieproblemen

� Beperkte vrienden-/kennissenkring

� Sociaal isolement door rollenpatroon

� Sociaal isolement door onaangepast gezin



Signalen rondom gezinsachtergronden (6)



Het RiHG



Het RiHG



Het RiHG
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Het RiHG



RiHG: grondige risicotaxatie

Vereisten:

� Training HOVJ’s: versnelde risicotaxatie

� Geplastificeerde kaart met 20 signalen als geheugensteun

� Verplicht doorlopen alle signalen



Een casusbepreking op basis van het RiHG
W.P. komt thuis van zijn werk. Zonder iets te zeggen 
controleert hij – zoals iedere dag – of het huis goed is 
opgeruimd en schoongemaakt. In de keuken staan 
twee afgewassen theekopjes en een koekenpan in het 
afdruiprek. Hij vraagt wie er op bezoek is geweest. A. 
zegt dat ze de hele dag alleen is geweest. W.P. pakt 
de koekenpan en dreigt haar ermee te slaan. Ze blijft 
ontkennen en vervolgens grijpt hij haar beet en sleurt 
haar naar de slaapkamer waar hij haar opsluit. Door 
het tumult is hun zoontje L. (twee jaar) gaan huilen. 
Ze hoort hem schreeuwen dat L. stil moet zijn. Ze is 
bang dat hij L. wat aandoet. De buren horen haar 
geschreeuw en bellen de politie.



Hartelijk dank voor uw deelname!

Voor meer informatie:

Jos Kuppens

026-4438619

j.kuppens@beke.nl


