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Programma GHNT: 3 actielijnen



• Over huiselijk geweld en kindermishandeling

• Over spanningen en trends in de aanpak van HG en KM

• Over wat werkt en waarom we dat niet doen

• Over waar en hoe het verschil gemaakt wordt

• Over kansen voor verbinding en verbetering

Opzet



• 12% van de Nederlandse bevolking was ooit slachtoffer van dagelijks/wekelijks 
geweld

• 45% van de bevolking was ooit slachtoffer van herhaald huiselijk geweld

• In de periode mrt 2019-mrt 2020 zijn 1.200.000 mensen van 16 jaar of ouder 
slachtoffer geweest van minstens één incident van fysiek huiselijk geweld en/of 
seksueel geweld. Bij 820.000 van hen ging het om structureel geweld.

• Minimaal 90.000 tot 127.000 kinderen (0-17 jaar) is jaarlijks slachtoffer van ten 
minste één vorm van kindermishandeling. Ongeveer 3% van alle kinderen.

Grootste geweldsprobleem in 
Nederlandse samenleving



Levenslange en 
intergenerationele gevolgen...

• 15% van de bevolking ervaart negatieve 
gevolgen van huiselijk geweld uit het 
verleden

• Van betrokken ouders heeft 44 procent zelf 
als kind één of meer vormen van huiselijk 
geweld meegemaakt. 

• Vier op de tien kinderen heeft 
traumatische klachten (bijv PTSS, depressief 
angst)

• Een op de drie kinderen gebruikt later zelf 
geweld

... en hoge maatschappelijke 
kosten



Wat weten we?

• Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn 
meestal onderdeel van veelvoud aan 
complexe problematiek

• Meestal blijven huiselijk geweld en 
kindermishandeling nog onopgemerkt. Naar 
schatting een derde is in beeld.

• Het lukt steeds vaker en sneller om het 
geweld te stoppen na melding bij Veilig Thuis

• Anderhalf jaar na melding bij Veilig Thuis is in 
70% van gezinnen nog sprake van geweld; 
fysiek geweld neemt sneller af dan 
psychologisch geweld

• Als geweld in een gezin helemaal stopt, is het 
welzijn van het gezin vrijwel gelijk aan het 
Nederlands gemiddelde. 



• Grootste geweldsprobleem

• Norm stellen voor veilig thuis

• Potentieel strafbare feiten

• Fysiek en psychisch letsel 
voorkomen, desnoods via OTS, 
UHP, huisverbod etc.

Spanning: twee benaderingen

• Meestal onmacht

• Bespreekbaar maken en 
(h)erkennen

• Stress- en risicofactoren

• Gezin ondersteunen en niet 
verder ontwrichten

• Maatregelen potentieel 
traumatisch



• Structuuringrepen?: JB-keten, jeugdhulp 

• Preventie en “normaliseren”, verlagen drempel

• Beweging naar nul

• Systematisch terugdringen, op kennis gebaseerd

Trends



• Gezin incl kinderen aan tafel

• Systeemgericht 

• Multidisciplinair

• Gezamenlijke 
verantwoordelijkheid

• Focus op veiligheid

• Concreet maken

• Lange adem

Bewezen effectief bij duurzaam stoppen geweld

‣ Niet over maar met 

‣ Aanpak voor alle betrokkenen

‣ Eigen oordeel ontstijgen

‣ Buiten organisatiebelang 
verantwoordelijkheid nemen

‣ Oog voor het nu

‣ Geen handelingsverlegenheid

‣ Erbij blijven

-----structureel onveilig-------structureel onveilig -----
structureel onveilig-----structureel onveilig-----

Acuut 
gevaar: 
direct 
ingrijpen is 
nodig.

Acuut 
gevaar: 
direct 
ingrijpen is 
nodig.
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• Regiovisies HG en KM

• Kwaliteitskader Werken aan 
veiligheid voor lokale 
(wijk)teams

• Veiligheid voorop

• Vereenvoudiging JB-keten

• Meerjarenagenda zorg- en 
veiligheidshuizen

• Instituut voor Publieke 
Waarden

Implementatie en verbinding

Stoppen en  Duurzaam Oplossen



• Gezin centraal

• Integrale blik

• Oog voor effecten stress, trauma

• Lange adem

• Vizier op veiligheid?

Mobility Mentoring



Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling



Praktische randvoorwaarden: 

• oplossingen buiten organisatie of gebaande paden

• tijd voor lange adem: niet van crisis naar crisis

• financieringsoplossingen 

• afspraken gegevensdeling maken en nakomen

• faciliteren van leren en opleiden

• juiste kennis en ervaring in organisatie

• ...

Hoe maken bestuurders/managers dit mogelijk? I



Inhoudelijke randvoorwaarden

• Verbinden van partners in gezamenlijke visie op gewenste praktijk 
en doelstellingen

• Vertalen gewenste praktijk in opdrachten en inkoop

• Bevragen partners en professionals op realiseren gewenste praktijk

• Casusbespreking

• Monitoren: VT, wijkteams, GI, vrouwenopvang, politie en justitie

Hoe maken bestuurders/managers dit mogelijk? II



Integrale sturing zorg & veiligheid

• Regionale afstemming op inhoud, doelen en randvoorwaarden

• Breder dan HG & KM

• Burgemeesters, wethouders, VT, vrouwenopvang, politie, OM (GI, 
onderwijs, GGZ, jeugd....)

• Landelijke en regionale monitoring

Hoe maken bestuurders/managers dit mogelijk? III


