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Bent u het slachtoffer 
van huiselijk geweld ?

Kijk niet  
weg.
 
Reageer.
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Bent u het slachtoffer 
van huiselijk geweld ?

Huiselijk geweld : 
de cijfers moeten omlaag !

De kosten van huiselijk geweld 
in de EU liegen er niet om : 
gemiddeld 122 miljard euro 
per jaar of bijna 80% van                 
de EU-begroting in 2018.*
* Estimating the costs of gender-based violence in the European Union, EIGE, 2014.
* http://europa.eu/!Uy47nu, European Commission, 2018.

1 vrouw op 5 heeft of had ooit 
weet van huiselijk geweld in 
haar werk of studieomgeving.**
**  Violence Against Women, An EU-wide study, European Union Agency for Fundamental 

Right, 2014.

42,3% van de slachtoffers 
van huiselijk geweld hebben 
er met iemand op het werk 
over gepraat, meestal 
met een collega of een 
leidinggevende.***
***  Preliminary findings of a multi-country survey on domestic violence and the workplace, 

DV@worknet for UNI Global Union, 2016.
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Bent u het slachtoffer 
van huiselijk geweld ?

Wat te doen als een 
collega het slachtoffer is  
van huiselijk geweld ?

Wat te verwachten  ?

•  Je krijgt te maken met de meest uiteenlopende emoties, van woede 
tot schuldgevoel.
•  Respecteer de keuzes van je collega, ook als je er niet helemaal in meegaat. 
• Als je collega even afstand moet nemen van het werk, hou dan contact.

Wat te zeggen ?

• Bedank je collega om het verhaal te delen. Toon begrip.
• Geef informatie over hulpverlening, op het werk of erbuiten.
•  Vraag hoe je kan helpen.

Wat te doen  ?

•  Geef je collega de kans en de tijd om het verhaal te doen.
•  Luister gewoon zonder te oordelen en wees er voor je collega. 
•  Ga respectvol om met de vertrouwelijke informatie en de privacy 
van je collega. Vertel de informatie niet door, tenzij je collega 
ermee instemt.
• Maak geen verwijten.
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