
De reclassering investeert in haar instrumenta-
rium zodat zij een optimale bijdrage kan leveren 
aan de ketenaanpak tegen huiselijk geweld. Ter 
verbetering van de risicotaxatie van relationeel 
geweld implementeren de drie reclasseringsor-
ganisaties het diagnose-instrument B-Safer. 
Relationeel geweld is het geweld tussen (ex-)
partners.

Wat is de B-Safer?
De B-Safer is een risicotaxatie-instrument voor de 
inschatting van de kans op herhaling van relationeel 
geweld. Het is een aanvulling op de bestaande diagno-
se-instrumenten RISc en QuickScan. B-Safer biedt de 
mogelijkheid tot indicatie van specifieke interventies 
en bijzondere voorwaarden gericht op het stoppen van 
relationeel geweld. De reclassering legt met dit instru-
ment een stevige basis onder haar aanpak van huise-
lijk geweld. Het doel is bij te dragen aan het voorko-
men van recidive bij relationeel geweld en het bevor-
deren van re-integratie van daders en verdachten van 
relationeel geweld.

Waarom de B-Safer?
Reclasseringswerkers schatten het recidiverisico bij 
verdachten of daders van huiselijk geweld structureel 
hoger in dan op grond van de RISc-scores naar voren 
komt. Onderzoek laat zien dat de RISc de kans op 
algemene recidive bij daders van relationeel geweld 
goed inschat, maar dat de kans op herhaling van een 
gewelddadig delict niet goed te voorspellen is met 
RISc. Bij relationeel geweld is een aantal specifieke 
risicofactoren van belang voor het inschatten van de 
kans op herhaling. Dit is nodig voor het inzetten van 
gerichte interventies. Deze specifieke risicofactoren 
zijn opgenomen in de B-Safer.

Waaruit bestaat B-Safer?
Het instrument B-Safer bestaat uit 15 onderdelen: 
10 onderdelen gaan over de dader en vijf onderdelen 
gaan over het slachtoffer. Dit sluit aan bij de systeem- 
gerichte aanpak die vereist is bij het voorkomen en 
stoppen van huiselijk geweld. 

De B-Safer ondersteunt een gestructureerd professio-
neel oordeel over de kans op herhaling van relationeel 
geweld. Op basis hiervan wordt vervolgens geïndiceerd 
welke (gedrags)interventies noodzakelijk zijn om het 
geweld te stoppen.

Wat merkt u hiervan?
Vanaf oktober 2012 baseren reclasseringswerkers van 
de drie reclasseringsorganisaties de adviesrapportages 
(beknopt) over relationeel geweld (mede) op de  
B-Safer. De adviezen zijn meer toegespitst op de kans 
op herhaling van relationeel geweld en noodzakelijke 
interventies om dit risico te verkleinen. De formats 
voor de reclasseringsadviezen blijven ongewijzigd. Ook 
in het kader van een schorsing of een voorwaardelijk 
sepot wordt een reclasseringsadvies (beknopt) geba-
seerd op de B-Safer. 

Meer informatie
Voor vragen of meer informatie over de B-Safer of an-
dere instrumenten van de reclassering, kunt u contact 
opnemen met:
• Reclassering Nederland, Landelijk Kantoor, afdeling 

Beleid: 030-2324980
• Stichting Verslavingsreclassering GGZ:  

033-4608920/21
• Leger des Heils Jeugdzorg & Reclassering, Centraal 

Bureau, afdeling Beleid: 088-0901000
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