
 
 

     

        

Expertise uit de pilot mannenopvang (2008-2017) is verwerkt in Trainingsmodules 
over mannenmishandeling bij Huiselijk geweld, Eergerelateerd geweld & Mensen-
handel:  

“Als man heb je al gauw de schijn tegen” 
 
Huiselijk geweld en mannen 
Als we kijken naar huiselijk geweld en mannen, worden mannen dikwijls eerder herkend als pleger 
dan als slachtoffer. In die zin is er sprake van een witte vlek in de aanpak geweld in afhankelijkheids-
relaties. Uit onderzoek (Van der Veen en Bogaerts, 2010) blijkt dat circa 40% van de slachtoffers van 
geweld in afhankelijkheidsrelaties een man is. Het hulpaanbod aan mannen die slachtoffer zijn van 
geweld in afhankelijkheidsrelaties is zeer beperkt. 
 
De pilot mannenopvang was van 1 juli 2008 tot 1 januari 2017. Sinds 1 januari 2017 zijn er naast de 
opvangplekken voor mannen bij Blijfgroep (Amsterdam), Moviera (Utrecht), PerspeKtief (Den Haag) 
en Arosa (Rotterdam), bij Kadara (Zwolle) en Sterk Huis (Tilburg/Goirle) opvangplekken voor mannen. 
 
De expertise die gedurende de pilot (2008-2017) is opgebouwd is beschreven en een trainingsaanbod 
is ontwikkeld:   
 
Trainingsmodules over mannenmishandeling bij huiselijk geweld, eergerela-
teerd geweld & mensenhandel.  
 
 
“Toen ik uiteindelijk, na een gevecht op leven en dood, bij ons 
thuis de politie durfde te bellen, werd ik automatisch als dader 
beschouwd en moest ik het pand verlaten.”  
 
Doelgroep 
De trainingen zijn met name bedoeld voor organisaties als Veilig Thuis, 
de buurt/wijkteams, politie, gemeenten en overige organisaties die hulp 
willen organiseren voor mannen die slachtoffer zijn van geweld in een 
afhankelijkheidsrelatie.  
 
 
In de trainingen wordt aandacht besteed aan: 
• Signalering van mannenmishandeling, bespreken en motiveren tot hulp 
• Verdieping/bewustwording in de problematiek mannenmishandeling 
• De impact die mannenmishandeling heeft (in samenwerking met ervaringsdeskundigen) 
• Casuïstiek bespreken; oefenen met acteur 

http://www.wodc.nl/onderzoeksdatabase/1573e-overkoepelend-eindrapport-huiselijk-geweld.aspx
https://www.blijfgroep.nl/
http://www.moviera.nl/
http://www.perspektief.nu/
http://www.arosa-zhz.nl/home
http://www.kadera.nl/
http://www.sterkhuis.nl/


 
 
 
 
 
“Het vooroordeel dat mannen geen slachtoffer  
kunnen zijn, leidt tot veel onzichtbare ellende.” 
 
“Vanwege het taboe op kwetsbaarheid  
houden velen hun hulpvraag verborgen.” 
 
 
 
 
 
Info training 
Meer weten over hoe jij als professional om moet gaan met deze problematiek? 
 
Behoefte aan een training om beter de signalen van mannenmishandeling te herkennen?  
 
Voor het maken van een afspraak en informatie over de kosten van het trainingsaanbod kunt u con-
tact opnemen met:  
 
Adrie Vermeulen, contactpersoon Mannenopvang Nederland a.vermeulen@moviera.nl 
(088) 374 465 2. Website: www.mannenmishandeling.nl 
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