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Partnergeweld is de meest voorkomende vorm van huiselijk geweld en een aanzienlijk 

maatschappelijk probleem, zowel qua omvang als wat betreft lichamelijke, psychische 

en financiële gevolgen. Een veelvoorkomende vorm van partnergeweld is common 

couple violence waarbij conflicten tussen partners uit de hand lopen en beide partners 

een aandeel hebben in het partnergeweld. Er is een grote behoefte aan effectieve 

interventies om partnergeweld terug te dringen. In Nederland is hiertoe de gedrags-

interventie ‘Beëindiging Onderling Relationeel Geweld’ (BORG) van de reclassering 

ontwikkeld.  

 

In de huidige studie is onderzocht in hoeverre de BORG-training effectief is in het 

terugdringen van de (huiselijk gewelds)recidive bij daders van partnergeweld en wat 

mogelijk succesvolle en minder succesvolle aspecten van de training zijn. Allereerst 

zijn de achtergronden van 463 veroordeelde daders van partnergeweld die in 2015 tot 

en met 2017 deelnamen aan de BORG-training in beeld gebracht en is de recidive van 

hen vergeleken met de recidive van een vergelijkbare groep daders die ook ver-

oordeeld waren voor partnergeweld, maar de BORG-training niet hebben gevolgd. 

Daarnaast zijn interviews gehouden met dertien ex-BORG-deelnemers om meer zicht 

te krijgen op mogelijk succesvolle en minder succesvolle aspecten van de training. 

 

In het huidige onderzoek is geen bewijs gevonden voor de effectiviteit van de BORG-

training in termen van recidive. De recidivevergelijking liet zien dat de huiselijk 

gewelds-, gewelds- en algemene recidive van de BORG-deelnemers en de controle-

groep niet significant van elkaar verschilden. In overeenstemming met en in aanvulling 

op eerdere studies naar de BORG-training zijn in de huidige studie diverse knelpunten 

gesignaleerd in de uitvoering van de BORG-training. Zo lijkt de beoogde doelgroep niet 

bereikt te worden, worden geen haalbare en SMART-geformuleerde doelen gesteld, 

wordt de partner onvoldoende betrokken bij de training, is de training inhoudelijk 

onvoldoende gebaseerd op evidence-based methodieken en een gedegen integraal 

theoretisch kader, en is er onvoldoende landelijke sturing op de uitvoering van de 

training.  

 

Hoewel in de huidige studie geen bewijs werd gevonden voor de effectiviteit van de 

BORG-training in termen van recidive, bieden de knelpunten wel aanknopingspunten 

om de training te verbeteren, waardoor de training mogelijk wel effectief wordt. 

Bovendien lijkt een substantieel deel van de deelnemers positief over de training. 

Voorts zou de BORG-training in potentie vroegtijdig ingezet kunnen worden bij een 

grote groep daders (koppels) van partnergeweld, doordat de reclassering al bij een 

aanhouding vanwege huiselijk geweld door de politie betrokken wordt. Het lijkt 

daarom de moeite waard om de BORG-training (grondig) aan te passen. Daar waren 

ook al plannen voor. Door bij de doorontwikkeling van de BORG-training aandacht te 

besteden aan de genoemde knelpunten en door vanuit de ministeries voor JenV en 

VWS betere randvoorwaarden te creëren voor een integrale, domeinoverstijgende en 

systeemgerichte aanpak van huiselijk geweld zal mogelijk een effectieve interventie 

ontstaan die een bijdrage levert aan het terugdringen van partnergeweld in de 

samenleving.  
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ministerie van Justitie en Veiligheid. 
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