
Sinds de iaren zestiSheeft de vrouwenbewegingin steeds duidelijkerbew..r
dingen en daden protest aangetekend tegen de gangbare beeldvorming ovcr c r r

beharrdeling van vrouwen. voor de hulpverlening mondde dit protest uit irr:
(a) een toenemende kritiek op de traditionele hulpverlening, omdat daa.rr
traditionele en voorvÍouwen discriminerende geslachtsrolpatronen in st;rrrtl
gehouden (kunnen) worden; (b) de ontwikkeling van alternatieve hulpvcrl..
ningspraktijken die met de verzamelnaam,vrouwenhulpverlening, aarrli.
duid worden.

Tot deze hulpverleningspraktijken kunnen gerekend worden: vrouwcr) r (.

lefoon, pÍaatgroepen, Feministische oefengroepen Radikale Therapic,,1,
vanghuizen voor overspannen oÍ mishandelde vrouwen, groepen vo6r Vr.rr
wen In De Overgang, wegloophuizen voor vrouwen uit psychiatrischc i . r i r. I r

tingen, assertiviteitstrainingen voor vrouwen, eetverslavingsgrocpcn, v t ,r r

wenhulp- en therapiecentra alsmede vele actiegroepen, onder anclcrc v,,,,r
vrouwen zonder baarmoeder, vrouwen met post-natale depressic, tcgcp sr.l<
sueel geweld, en Des-dochters. Daarnaast ziin ernog vrouwengezoptlSt.rtl:,
centra en een vrouwenkliniek (periodiek vrouwenhulpverlcning r 9n,r 

I

Tot op heden ontbreekt een systematische beschrijving van vrouwcrr 6 r r 11,

verlening. Het rapport van de Geneeskundige Hoofdinspectie (Batrrlrr irr t 
()r{ 

.r )

volstaat biivoorbeeld met een opsomming van theoretischc cn pr:rkrrst lr,.
uitgangspunten, die gedeelteliik los van elkaar liiken tc staen.

In dit artikelproÍileren we vÍouwenhulpverleningals ccn o;r ziclrzt.ll sr.r.rr r

de therapievorm. We beschriiven referentiekacler, setting cn prct6.tlt,rr l<,.r r..,
in onderlinge samenhang. Tot slot vatten we samen op wclkc grrrrrt.rr vrrrr

f ' van Mens-Verhulst is wetenschappelijk medcwerkstcr arn rlc l{i;ksrlrr v. r ,.r

teit Utrecht en werkzaam in hetprof ect Roldoorbrckcnclc I lrr lpvt.r lt.rr r 11i v:, r t lr

I vakgroepAndragologie.
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wt'nlt ulpverlening zich onderscheidt van andere hulpverlening en vreÍ{cn w('

orrs :rl of 'vrouwenhulpverlening'ook voor mannen mogeliik is.

Voor alle activiteiten van vrouwenhulpverlening geldt dat hun vcrtr('k

;rrIrrt IrgtincenÍeministischeideologiel.Ditwilzegger,datdehulpvcrlcrrrrrg
urlïr'gcvcrl cn gerechtvaardigd wordt door feministische voorstclling(:n ('n

lrt'gr rrsclcn. Gemeenschappelijke kern van deze ideologieën is dc ovcrtu rgr r rtl

rlll vrouwen op grond van hun sekse2 te liiden hebben onder systcmatist:lrt'
urrrt't:lttvaardigheid (RadcliÍfe Richards 1980).

llrrrrrcn dcze gemeenschappeliikheid hebben zich uiteeniopendc prrrkt r1

klrr r »rt wikkcld. Hier beschriiven we naast de overeenkomstcn dric llcl;rnlg

rt;kc tlrrncnsics van variatie in vrouwenhulpverlening. Wc bcpr:rkcn .,rrt
rln,ubr; tot dc activiteiten in het alternatieve circuit3.

( )vt'rccnkomsten

lirlrtrttltrl<tdcr van vrouwenhulpverlening - In het refcrcntickltk'r vrrrr

vrorrwcrrhrrlpvcrlcning worden de problemen van vrouwen tcnrgllcvot'rrl o1'

rlr' ,rlt,rr tt', ongclijkwaardige rol, positie en identiteit dic ztl in onze s;rnrcrrlt'

vtrrp. rr;r1'.t'lt'gtl kriygcn. De lage dunk die vrouwen van zichzcll lrcbhe rr, lrrrrr

p.r' v or l c r r s v,rr r r nrachtcloosheid en minderwaardigheid, hun bcsl u i tc l oosl r c r, l

ln rurf,Hl voor zclfstandigheid vloeien-volgens deze optick- uit tlic ontlt'r1it'

nr lrtktr'lxrsrttt: v(x)rt in plaats van dat 211 er aan vooraf gaalt.

Vr r11,1'1s* lrct tttrltslrceldvanvrouwenhulpverleningwordt hct rrrncrlrpk v;rrr

v r ru w ('n 1',t'vorttttl tl«lor de geslachtsrollen die zij vcrvullcn, tlc nt:tit t sclr,;r p1rc

It;l,r'1'n.{rtrt'tlrt'zii inncmcn en het socialisaticproccs dat zij tloorrrr;rkt'rr

lh'tol tltt'vrotrwcn vcrvullen is de rol van vcrzorgstcr als lrrrisvr'()11w,

r'r lrtLrnut('('n Ittoctlcr. Inhcrcntaandezerolisonbctaalde :trbcitl, v(x)nr;un('
Itll, lrlrtrcrrslrrrrs vcrricht, zondcr schciding tusscn wcrktiid cn vntc tr1tl, t'rr

ttu'l wr'nn|l nurgclrjkhcdcn tot andcrc cont:lctcn dan mct dc cigcrr lrtrrsgt'rro

lr,rr (( lrtklry lt) /í1, Mctrlcnbclt tVTfr|.

lllltrrr,rlr('v.urvr()uw(-'nwrlrdtgckcnnrcrktdoorfinancitlccrrltclrrrrrrt'lr1kr'
lrllr'ryr",r luktlrt'rtl(:r;trrrtr;tttncn),onzichtbanrhcid,hcsclrikh:rrrrht'rtlt'rrrs,»lr'
nlnrl Vtottwltt wortlclt o1l tlczc positic voorhcrcitl itr cctt sot:ritlls('nnl',sl)rrr
n F wrtrlrttr .'t; .'tt'lt tlt'rrootlzlrkcliik ctt wcrtscliik gcaclttc w:t:rrtlt'n, lronn('ll,
vrt wrl ltl ttt1lr'rt, v;t;utligltt'tlctt crt gctlragskcruncrkcn crl{cn tn:tkt'tt. I )t'sort;r

llairt lr Vrl r V I olrw('n volt rt'kt zir:h in lrct gczin, op school, in kcrk clr;k vcrlr;r rrtl,

vlrt rll nrrrilrilrrrctlr;r ('n:'.ov()()r(s. F.xgrlit'rct lcrcrt'zt) zorg'z:r:rln, ol)ollt'lt'rrtl,
Itttl;rv,t,tt,lrli,,ltlrrsllr;rrrr,;tllt:trrkt'lryk,('r'n()tiottct'l('ncxl)rcssrt'l lt';:t;rr. lrnplr
r lr l lr t lf p,r'n .'t; lrovcrrtlrt'rr tlt' llootlst:lr:tp rl;rl :1r, nl('l itul()n(xxr), ('()nrpt'lctrl, ol

lrf f lrltr ll lt,,,'v,'tr ol ,'r'lls lttollr'rr ;rrln (l,t'vy l()/;l, V;ut N;tt'tsctr l{) / / , V.rrr rlt'

!1:1'1; ltJf{ I I
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Hebben vÍouwen deze normen en verwachtingen eenmaal geïnternali-
seerd, dan voelenzli zichschuldig als zij er niet aan voldoen. In het algemeen
zullen zii dus proberen te beantwoorden aan de eisen die hun positie als vrouw
aan hen stelt.

In het maatschappiibeeld van vrouwenhulpverlening is de bestaande in-
richting van de samenleving niet vanzelfsprekend. Er wordt - in meerdere of
mindere mate - aÍstand genomen van de bestaande scheiding in levensgebie-
den tussen mannen en vrouwen. Geproblematiseerd worden de scheiding
tussen de openbare en privésfeer, de arbeidsdeling en de gedwongen hetero-
seksualiteit.

Openbaar en privéleven staan voor twee gebieden met verschillende nor-
men en spelregels. Onderling ziin ziy hiërarchisch geordend: het openbare
leven is het belangriikste; daara anzíjnde randvoorwaarden van het privéle-
ven ontleend. Het openbare leven is in eerste instantie een mannendomein,
terwiil het privéleven in eerste instantie het domein van en vooÍ vrouwen is.
'Dit betekent niet dat mannen niet deelnemen aan de privésfeer of vrouwen
aan de openbare sfeer. Het betekent wel dat in de privésfeer vrouwen gelden
als de eerst-verantwoordelijken en dat hun deelname aan de openbare sfeer
aan bepaalde voorwaarden gebonden is. Evenzeer gelden mannen als eerst-
verantwoordelijken in de openbare sfeer en is hun deelname aan de privésÍeer
gekoppeld aan een stelsel van verwachtingen'(Meiier 1988). De bestaande
scheiding in levensgebieden berust op twee pijlers van het maatschappetiik
bestel: arbeidsdeling en gedwongen heteroseksualiteit tussen mannen en
vrouwen.

Arbeidsdeling duidt de (kunstmatige) scheiding aan die in activiteiten van
mensen wordt aangebracht: een deel wordt benoemd als werk en rechtstreeks
betaald; een ander deel wordt benoemd als persoonlijke activiteiten en niet
rechtstreeks betaald. Deelname aan betaalde arbeid biedt voordelen bij de
verdelingvan de belangrijkste hulpbronnen die in de maatschappij voorhan-
den ziin: geld, tijd en informatie. Omdat de betaalde arbeid zich grotendeels
afspeelt in de openbare sfeer, is betaalde arbeid (en zijn daarmee de belangriik-
ste hulpbronnen) voorbehouden aan mannen (Meiyer 1983).

Gedwongen heteroseksualiteit duidt het normenstelsel aan in deze maat-
schappii, die seksuele relaties tussen man en vÍouw 'normaal, vindt en
seksuele relaties tussen mannen en vÍouwen onderling afwijst, of minimaal
negeert. Onder andere denkbeelden over de waarde van het heteïo-seksuele
kemgezin, ontslagmaatregelen tegen homofiele leerkrachten, strafrecht- en
erÍrechtartikelen en de huidige sociale wetgeving zijn op dit normenstelsel
terug te voeren.

In de vrouwenhulpverlening worden de bestaande arbcidsdcling tussen

mannen en vrouwen en de heteroseksuelc n«rrmcring opllcvilt :rls bcl:rngrijkc
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maatschappeliike factoren, die tot het ontstaan van problemen bii individue-
le vrouwen leiden en tevens een bevredigende oplossing van deze problemen

in de weg staan.

Setting- Gebruikeliike setting voor vrouwenhulpverlening is de lotgenoten-
groep. Door deze setting kunnen bepaalde traditionele geslachtsrolpatronen

vermeden worden en andere, roldoorbrekende gedragingen worden gestimu-

leerd. De seksehomogene setting moet voorkomen dat sekseverschillen tus-

sen hulpverlenende en hulpzoekster de machtsafstand (onnodig) vergroten.

Dit geldt zowel voor de individuele als de groepssetting.

Als voordelen van de seksehomogene groepssetting worden aangemerkt,

dat het isolement van deelneemsters doorbroken wordt; dat onderlinge her-

kenning mogeliik is; dat tegenwicht geboden wordt aan de individualisering
van problefir€Ír; dat de deelneemsters tezamen een reservoir van ervaring en

domeinspecifieke inÍormatie vormen wa anit zlivriieliyk kunnen putten, dat

er een vrouwencultuur ontstaat die individuele deelneemsters steun geeft

zowel binnen als buiten de groep; dat eventuele kosten laag gehouden kunnen

worden en dat eenziidige afhankeliikheid van de therapeut wordt tegenge-

gaan (Wyckoff 1977lr.

Het lotgenootschap dat als principe voor samenstelling van de groepcn

gebruikt wordt kan op verschillende gronderr berusten. Vrouwen kunncn
lotgenoot ziin(al omdat zíi dezelÍde ervaring doorgemaakt hebben (bijvoor-

beeld borstamputatie oÍ verkrachting), (b) omdat zliindezelÍde positie verkc-
ren (bijvoorbeeld als lesbiennes of huisvrouwen), (c) omdat zii dezelfde ui-
tingsvorm voor hun problemen hebben (bijvoorbeeld vage somatische klach-

ten of eetverslaving) of (d) omdat zii dezelÍde oplossing voor hun problemcn

nodig hebben (biivoorbeeld assertiviteit).

Methoden- Het feministisch mens- en maatschappijbeeld werpt niet allccn

een nieuw licht op de problemen van vrouwen en de richting waarin ccn

oplossing moet worden ge zocht, maaÍ ook op de wii ze waarop er aan oplossi n -

gen moet worden gewerkt.

Uitgangspunt is dat in de werkwíize tradrtionele geslachtsrolpatroncn

uitdrukkelijk geëxpliciteerd moeten worden, omdat zij anders (ookl in dc

interacties tijdens de hulpverlening herhaald, impliciet bevestigd cn in stanrl

gehouden worden. De methoden die in de vrouwenhulpverlening gchantccrtl
plegen te worden worden ontleendaanuiteenlopende therapeutischc richtin
gen, vooÍal aan de radicale therapie en de trans-actionele analysc, mailr ook

aan Gestalt-, gedrags- en andere therapieën. Principcs dic gchantccrd wortlt'rr
om mcthodcn tc sclcctcrcn ziin: (a)hct vcrn'ri j«lcn van onnorligr: rnachtsrr itot'
lc:ning t:rr (h) hct stirnrrle rt'n v:rn zt'lfhcschikkrng.
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Technieken die onnodige machtsuitoefening tegen gaan zifn onder andere:

- het toelichten van te gebruiken methoden en technieken. Hierdoor wint
het proces aandoorzichtigheid en controleerbaarheid voor de deelneem-
sters.

- het expliciteren van machts- en positieverschillen tussen hulpverlenen-
den en hulpzoeksters. Dit voorkomt mythevorming rond de hulpverle-
nende.

- het inbrengen van gevoelens, meningen en ervaringen door de hulpverle-
nende. Dit toont het wederkerig karakter van de relatie tussen hulpverle-
nende en hulpzoekster.

Technieken die zelfbeschikking stimuleren zijn onder andere:

- ontspanningsoefeningen. Hierdoor leren vrouwen eÍfectief om te gaan

met angsten en spanningen.

- analyseren van de ( eigen) geslachtsrollen en -scripten. Dit stimuleert het
inzicht in de eigen positie.

- gedragsrepetitie, bijvoorbeeld in rollenspelen. Hierdoor verkriigen vrou-
wen nieuwe gedragsvaardigheden.

Technieken die in beide opzichten werkzaam ziin:

- het werken met contracten. Dit bevordert de controleerbaarheid voor
deelneemsters en oeÍent hen in zelÍstandig beslissen.

- het werken met rondjes (goed en nieuw, wrevels, spinsels en knuffels).
Enerziids bewerkstelligt dit gelijkheid door een eerlijke verdeling van
tiiden aandacht tussen degroepsleden, anderziids is het tegeliikertijd een
oefening in assertiever gedrag.

Variatie

In het alternatieve circuit zijn verschillen zichtbaar in de strategische keuzes
van vÍouwenhulpverleningspraktilken. Zíi varlëren onderling in aktiege-
richtheid, proÍilering van hun aanbod en proÍessionaliseringsgraad.

P erc oon s ger i cht e n a a s t acti e g er i cht e hulp - Oplos singen voor de problemen
van vrouwen worden in de vrouwenhulpverlening in emancipatoire richting
gezocht. Het emancipatie-ideaal wordt in verschillende teÍmen verwoord:
bevriiding, opheffing van onderdrukking, veÍgroten van innerlijke en sociale
keuzevrijheid, lichamelijke zelfbeschikking, evenredige machtsverdeling
tus§en mannen en vÍouwen enzovoorts.

Er doen zich hierin twee stromingen voor: hulp doorpersoonsgerichte actie
en hulp door sociale actie. De eerste stroming legt individuele problemen ten
gevolge van de maatschappeliike problematiek bloot en poogt dezeteverlich-
tcn of op tc lossen. In ccn rcs<lcialisaticproccs wordt bi jvoorhccld gcwcrkt aan
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ontladingvan oudepiingevoeiens, bewustwordingvan eigen sterke kanten en

het vermogen voor je zelÍ op te komen. Dit gebeurt onder andere in FORT-

gïoepen en assertiviteitstrainingen.
De tweede stroming legt de politieke dimensie bloot van individueel erva-

Íen en gepresenteerde problemen. Deze Íactoren worden vervolgens tot doel-

wit van sociale actie gemaakt. Zoziin biivoorbeeld onder invloed van groepen

als Vrouwen tegen Verkrachting en B1iif Van M'n Liif verkrachting, mishan-

deling en incest herleid tot het sociaal probleem 'seksueel geweld tegen

vrouwen'. Voor de aanpak van dit probleem wordt een maatschappeliike

oplossing nagestreef d.

Categorale naast specifieke hulp - Vrouwenhulpverlening heeft van oor-

spÍong een mobiliserend karakter. Het wil een zo groot mogeliik aantal

vrouwen aanspreken. Dit gebeurt middels een uitgebreid scala van hulpmo-

gelifkheden dat vÍouwen op verschillende noemers aanspreekt.

Enerziids fungeren overeenkomsten in situatie als organisatieprincipe.

Sommige van de hulpverleningsactiviteiten zijn heel breed opgezet. ZIi zlin
bijvoorbeeld gericht op vÍouwen-in-het-algemeen, zoals de vrouwentelefoon

en de open spreekuren van verschillende projecten. AndeÍe activiteiten zifn

bestemd voor subcategorieën van vrouwen die in een bepaald opzicht in
dezelÍde positie verkeren, bijvoorbeeld: vrouwen tussen de 40 en 6A iaat,
lesbische vÍouwen, vÍouwen in de overgang, moeders, vrouwen zonder baar
moeder, gescheiden vÍouwen.

Anderzijds Íungeren specifieke klachten, ervaringen, methoden of aspira-

ties als organisatieprincipe voor het hulpverleningsaanbod. Voorbeelden ziin

respectieveliik: postnatale depressie, vage somatische klachten, eetversla-

ving; afstandsmoeders, verkrachting, incest, borstamputatie;lijÍwerk, femi-

nistische oeÍengroepenradicale therapie (FORT), co-counselklassen; asserti-

viteits- oÍwel kop-op-trainingen.

Geprof essionaliseerde hulp naast zelfhulp -Y atoorsprong is vrouwenhulp-

verlening zelfhulp, dat wil zeggen hulp voor vrouwen door vrourven. De

essentie van zelfhulp is, dat lotgenoten in kleine groepen bif elkaar komen om

elkaar te helpen met onderlinge steun en adviezen, gebaseerd op wederziidse

herkenning en aanwezige eruaringskennis. Als vormen van spontane zelf-

hulp ziin vooral de vrouwenpraatgroepen en de Vrouwen In De OverganggÍoe-

pen bekend geworden.

Naast deze spontane zelfhulp zijn er vrijplaatsen vooÍ zelfhulp gecreëerd

dorlr vriiwilligsters en naderhand ook door betaalde krachten - soms beroeps-

krirchtcn. In dczc vrijplaatsen kunnen mishandelde, eetverslaafde, medi-

t:r;rrvt'rslrr;rl'tlc vrouwcn cn nog vclc andcrc soortcn lotgenoten bijeen komen
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om elkaar te helpen vanuit hun ervaringsdeskundigheid. Vrijplaatsen woÍ-
den geboden door biivoorbeeld de BliiÍ van m'n Lif f-htízen, de Feministische
Oefengroepen Radikale Therapie, opvanghuizen voor vrouwen en vrouwen-
therapie- en hulpcentra ( Prol ektgroep Vrouwenhulpverlening 1 984 ).

Inmiddels is er in de vrouwenhulpverlening naast de aanvankelijke eÍva-

ringskennis ook toeschouwerskennis opgebouwd: over de problemen van
vÍouwen, de wijze waarop deze begrepen moeten worden, eventuele oplossin-
gen en de manier waarop het beste aandezeoplossingen gewerkt kan worden.
Dezekennis ontstaat door het vergeli;ken en analyseren van ervaringen met
vrouwenhulpverlening. Dit laatste gebeurt enerzifds in intervisiegroepen,
anderzifds in individuele of gezamenlijke studieprojecten.

De kennis rond allerlei vrouwenproblemen is de laatste jaren spectaculair
gegroeid.

- Lr z71n problemen van vrouwen benoemd die tot nu toe niet (h)erkend

waÍen door de traditionele hulpverlening, zoals mishandeling, verkrachting
en incest.

- De onderlinge samenhang van biivoorbeeld vage somatische en psychi-

sche klachten is opgespooÍd en verwoord met termen als huishoudings-,
vermoeide moeder- en lege nest-syndÍoom.

- Aan reeds bekende problemen (depressies, verslaving, hyperventilatie,
anorexia nervosa, fobieën, gebrek aan assertiviteit) en crisissituaties (verlies

van partner, abortus, echtscheiding) is een nieuwe interpretatie gegeven.

- De speciale positie van onder andere lesbische vrouwen, zwangeÍe vrou-
w elt, zw arte vrouwen, oudere alleenstaande vrouwen, p aÍtners van WAO'ers
en van alcoholisten zlin of worden geanalyseerd.

Naast de zelfhulpprincipes zifn ook andere methoden en technieken be-

proeÍd en 'geadopteerd', biivoorbeeld uit de radicale en gedragstherapie, de

Gestalttherapie, liifwerk en co-counseling. In de paragraaÍ'methoden' is

hieruit een selectie gegeven.

Kenmerkende elementen van vrouwenhulpverlening

Vrouwenhulpverlening onderscheidt zich van andere hulpverlening in een

drietal opzichten: zij is politiserend, geslachtsspecifiek en consumentvrien-
delifk. Niet de afzonderliike elementen, maar fuist de kombinatie ervan is
karakteristiek voor vrouwenhulpverlening.

Vr ouw enhulpv eilening is p oliti s er end. Vrouwenhulpverlening is politise-
rend, dat wil zeggen dat maatschappelijke en situationele variabelen expli-
ciet in het hulpverleningsproces betrokken worden. Zo mogeliik worden
hulpzoeksters gcactivccrd om zich tc verzetten tcgcn dczc cxtra-psychischc
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factoren die een nadelige invloed hebben op hun welziin (De Turck 1978],'

Het politiserende karakter is terug te vinden in het referentiekader, de

setting en de methoden. In het referentiekader staat het maatschappelijk

conflict tussen de geslachten centraal. Door de setting (het lotgenoot ziin)ligt

de nadruk op overeenkomsten in belangen en mogeliikheden voor gezamen-

Iiike actie en steun. Door de methoden worden verschillen in belangen (qua

tiid, aandacht en invloed) expliciet en hanteerbaar gemaakt.

V r ouw enhulpv erl ening i s ge sl a cht s sp e cif i ek . Vrouw enhulpv erlening is ge-

slachtsspecifiek, dat wil zeggendat er systematisch rekening wordt gehou-

<len met het vrouw -zíin van de cliënt.

Het geslachtsspecifieke karakter is terug te vinden in referentiekader,

setting en methoden. In het reÍerentiekader wordt het ontstaan van, omgaan

met en oplossen van problemen van vÍouwen stelselmatig gerelateerd aan

hun geslachtsrolsocialisatie en positie. De setting wordt ingericht volgens

sekse- en geslachtsspecifieke criteria: men kiest voor een seksehomogene dat

wil zeggen vrouwensetting om machtsverschillen op grond van geslacht uit

te sluiten en uitwisseling van speciÍieke vrouwenervaringen te bevorderen'

Methoden en technieken worden op grond van vÍouw-speciÍieke overwegin-

gen geselecteerd; geprobeerd wordt de impliciete dan wel expliciete bevesti-

ging van vrouweliike geslachtsrolpatronen tegen te gaan.

V r ouw enhulpv er 1 enin g i s c on s um en tvr i en d elilk . Vrouwenhulpverlening is

consumentvriendeliik in die zin dat voor de belangen van de vrouwelijke

consument een relatieÍ Srote plaats ingeruimd wordt ten opzichte van de

professionele en organisatorische belangen. Vrouwenhulpverlening is her-

kenbaar, toegankeliik, aanspreekbaar en aansprakeliik.

Vrouwenhulpverlening presenteert zich op een wtize die voor haar poten-

tiële consumenten gemakkeliik herkenbaar en toegankelifk is. Herkenbaar-

heid wordt bereikt door een pÍesentatie met noemeÍs waarvan hulpzoeksters

zelÍ kunnen taxeÍen of deze op hen hetrekking hebben, bifvoorbeeld met

noemers als 'overgang' oÍ 'kop-op-training'. Toegankeliikheid wordt gereali-

seerd onder andere door een open-deur-politiek, vrouwvriendelif ke tijden en

plaatsen, een huiselijke inrichting en kinderopvang'

vrouwenhulpverlening is aanspreekbaar en aansprakeliik voor hulpzoek-

sters, dat wil zeggen zii past haar hulpaanbod soepel aan aan vÍagen waar

vÍouwen mee komen en aan nieuw gesignaleerde vrouwenproblemen. Deze

flcxibiliteit is onder andere mogelilk doordat eÍ nog weinig professionele

vg.,rschrif ten van kracht ziin (bif voorbeeld met betrekking tot probleemdefi-

nierring cn mcthodenkeuze) en doordat tle omgeving (het alternatieve circuit)

vccl vrtri:tt ic trlclertt.



TvA 1985/3

vrouwenhulpverlening respecteert de autonomie van haar hulpzoekstersin die zin dat zli debeslissingen over het soort hulp (inhoud, vorm en termiino'a'l zoveel mogetiik bii de hulpzoeksters legt. uitgangspunt is dat vrouwen_ook al ziin zii hulpvraagsters - hun eigen behoeften kennen oÍ kunnen lerenkennen en zelÍ in staat (moeten) ziin om de voor hen geschikte hulpsoort uithet aanbod te select€r€r; kortom dat zljals consumenten benaderd moetenworden.

overigens zíin et ook beperkingen aan de consumentvriendelijkheid vanvrouwenhurpverrening. Deze beperkingen liggen vooral op het vlak van debereikbaarheid en de conrinuïteit.
De bereikbaarheid is in twee opzichten sub-optimaal. In de eerste plaatszlin de meeste projecten maar gedurende ..., gà..lte van de werkweek tebereiken' Dit is dikwiils het gevolg van de b.pÀt. inzetbaarheid van mede-werksters; velen van hen geven - omwile van hun privéreven en/oÍvanuithun arbeidsopvattingen - de voorkeuÍ aan part-time arbeid. In de tweedeplaats wordt aan de bereikbaarheid u.n uro.*enhulpverlening afbreuk ge-daan door de wachtrijsten die sommige proiecten tifdeliik hebben moereninstellen omdat de toevloed van hulpzoeksters hun hulpverleningscapaciteit

te boven ging.

De continuïteit van het hulpaanbod loopt vooral gevaaÍ door de wankelefinanciële basis waarop gewerkt moet worden: experimenten hebben sowie-§o een beperkte levensduur (het vrouwenHulpcentrum Groningen is bii_voorbeeld na drie jaar beëindigd); subsidies kurrrre, te apen tiide wordeningetrokken en vereisen een voortdurende strijd met gemeenteriike, provin-ciale of departementale overheden om vooÍtzetting te verzekeren.
Qua con sumentvriendeliikheid onderscheidt vrouwenhulpverlening zichin vriiwel alle opzichten van de gevestigde hulpverlening. van de laatstewordt immers gezegd dat zli tekort schiet op h.iprrt van herkenbaarheid,toegankelijkheid, aanspreekbaarheid en aansprrt .ti;t t.ld alsmede bereik-baarheid (Besteman rgTT). De RIAGG,s beogen evenwer verbetering vanbereikbaarheid en continuïteit.

vrouwenhulpverlening wordt soms kortrweg beschreven als hulpverlening
voor vÍouwen door vrouwen. In het voorgaande hebben we inhoud en vormvan deze hulpverlening nader gespeciÍiceerd. Het briikt te gaan om specifiek
op vÍouwen gerichte hurpverrening, die aan de volgende kenmerken vordoet:- een politiserend en geslachtsspecifiek (Íeministisch) referentiekadeq
- een politiserende en geslachtsspeciÍieke setting;
- politiserende en gesrachtsspecifieke method.rrlr, technieken;
- vrouwvriendeliike presentatie en inrichting van hurpverrening.

f. van Mens-Verhulst Vrouwenhulpverlening

Vrouwenhulpverlening voor mannen ?

De vraag rifst waarom vrouwenhulpverlening exclusief voor vrouwen zou
ziin. Er is toch ook hulpverlening voor rnannen denkbaar vanuit een politise-
rend en geslachtsspeciÍiek referentiekader, met politiserende en geslachts-
speciÍieke setting en methoden.

In abstracto is de uitbreiding van vrouwenhulpverlening naar politiserende
en geslachtsspeciÍieke - met andere woorden rcldoorbrekende- hulpverle-
ning voor vrouwen èn mannen snel gemaakt. In de praktiik zal dezeuitbrei-
ding echter aanzienlif k meer inspanningen veÍgen. Uitgewerkt moet worden
hoe de geslachtsrollen die mannen vervullen, de maatschappeliike positie die
zii innemen en het socialisatieproces dat zif doormaken zich verhouden tot
hun probl€ffI€r; welke oplossingen voor hun problemen naar voren komen in
dit (feministisch) referentiekader; welke setting, methoden en technieken
daarbii passen.

SpeciÍieke mannenhulpverleníngzal zeker niet een kopie van vrouwen-
hulpverlening kunn en ziin, noch in probleemdefiniëring noch in werkwiize.
In het volgende zullen we dit met enkele voorbeelden verduideliiken.

- Het zelÍdegedrag (sub-assertiviteit) kan voor vrouwen als een te veel aan
vrouwelijk, maar voor mannen als een te kort aan mannelijk gedrag begrepen
worden. In de therapieën zal ditaanleiding zijn voor een verschillende focus,
prioriteitenstelling enzovoorts.

- Overeenkomstige ervaringen en situaties van vrouwen en mannen (zo-
als partnerverlies, werkloosheid en alleenstaand ouderschap) hebben een
andere betekenis en andere consequenties voor vÍouwen dan voor mannen.
Daarom moet er rekening mee gehouden worden dat zli een verschillende
therapeutische benadering behoeven.

- Een seksehomogene setting impliceert verschillende mogelijkheden en
moeiliikheden voor vrouwelif ke respectievelif k mannelif ke hulpzoekenden,
iuist op de therapeutisch belangrijke dimensies intimiteit en macht. Waar
een vrouwensetting inadequaat kan worden door een te gÍote intimiteit en
biigevolg onvoldoende separatie en individualisatie (Teeuwen l98B), kan een
mannensetting en vooral een mannengroep fuist inadequaat ziin door te
geringe intimiteit, onder andere ingegeven door individuele prestatiegericht-
hcid, afstandelifkheid en angst voor homoseksualiteit (Van Elst en Evers
r e83).

- De keuze van methoden en technieken zal - zowelqua selectie als qua
volgordc - vermoedeliik verschiltend uitpakken naar gelang het om vrouwe-
liik cn mannclif k hulpzoekendengaat. Voorstelbaaris dat denadruk dieinde
vrotlv,'cllhtrlpvcrlcning gclcgd wordt op beleving en training van onafhanke-
lrlklrt'rtl t'rr kr:rt:ht irr rrr:rrrncnhtrlpvcrlcning zal komcn te liggen op het om-
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gaan met emoties en het tolereren van afhankeliikheid.
Tot slot trekken we uit bovenstaande voorbeelden twee conclusies:
1. vrouwenhulpverlening voor mannen is heel goed mogeliik, en ook zin-

vol, maar moet dan in overdrachteliike zin worden opgevat: als specifieke
mannenhulpverlening vanuit een feministisch referentiekader met politise-
rende en geslachtsspecifieke setting en/oÍ methoden.

2. Mannenhulpverlening vergt de ontwikkeling van apaÍte praktijken in
wisselwerking met theorieën. Daarbij kan wel ontleend worden aa1.t maaÍ
niet geleend worden van vrouwenhulpverlening.

Noten
l. Een ideologie is een samenhangend geheel van vooÍstellingen en beginselen, met

behulp waarvan een peïsoon of groepering zijn positie en zijn beleid bepaalt en
rechtvaardigt (Kuypers I973). Er zíin diverse feministische ideologieën die sterk van
elkaar verschillen in hun voorstellingen van verleden, heden en toekomst. Zo kunnen
we biivoorbeeld onderscheiden: liberaal en socialistisch feminisme, Iesbianisme, sepa-
ratisme, individueel feminisme en feminisme van de androgyne assimilatie. Voor
nadere uitwerking , zíe'. YanAsperen (lgïzl,laggar ltg77l, Kestler (1990) en spekking-
Matti lL975l.

2' De term 'sekse'wordt gebruikt om iemands genetische bepaaldheid aan te geven
(man of vrouw), Met de term 'geslacht' wordt gedoeld op de maatschappelijke en
cuiturele bepaaldheid van personen in relatie tot hun sekse. In het Nederlands worden
de begrippen sekse en geslacht vaak door elkaar gebruikt. In het Engels is het verschil
tussen 'sex'en 'gender'veel duideliiker (Bekker 1983).

3. Vrouwenhulpverlening heeft zich voornamelijk buiten de gevestigde hulpverle-
ning ontwikkeld, in een alternatieÍ'circuit,.

Enerziids betekent dit dat vrouwenhulpverlening geen reguliere financiering kent.
Daardoor ontbreken in de meeste gevallen de financiële middelen voor huisvesting,
inrichting en salariëring van medewerksters. Anderzijds betekent dit dat vrouwen-
hulpverleningniet gebonden is aan alleriei voorwaarden die in degevestigdehulpverle-
ning wel gelden ten aanzien van opleiding/deskundigheid van medewerksters, erken-
ning van een bepaalde problematiek, beschikbaarheid van verstrekkingen en dergelij-
ke.
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Summary

The author argues that women's therapy has developed into a Íull-fledged line oÍ
tÍeatment, based upon a feminist approach. It can be diÍÍerentiated from other therapies
by the Íollowing:

- politicizing and gender-speciÍic frame of reference,

- P&Gtypeofsetting,
- P & G methods and technics,

- in combination with a customer-Íriendly presentation and suppletion.
The author concludes that it is logically possible to design a male therapy along

feminist lines as well. tt will require the development of male-specific theories and

practices.


