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Geweld in afhankelijkheidsrelaties
Gezinnen waarin huiselijk geweld (ook wel geweld 
in afhankelijkheidsrelaties genoemd) voorkomt, leven 
vaak in geïsoleerd. Uit schaamte proberen de gezins-
leden de situatie thuis voor anderen verborgen 
houden. Daarnaast kan de mishandelende partner de 
ander verbieden sociale contacten te onderhouden. 
Door dit isolement is er vaak geen of nauwelijks 
sprake van een ondersteunend netwerk2. 

Geweld in afhankelijkheidsrelaties komt 
vooral voor bij volwassen vrouwen
In de regio Zaanstreek-Waterland is 9% van de vol-
wassenen tussen de 19 en de 65 jaar ooit slachtoffer 
van geweld in afhankelijkheidsrelaties (geweest)3. Dit 
percentage is onveranderd ten opzichte van 2009 en 
gelijk aan het percentage in Nederland (8% in 2012). 
Volwassen vrouwen (12%) hebben vaker te maken 

(gehad) met geweld in afhankelijkheidsrelaties dan 
mannen (5%). Bijna een derde (29%) van de gewelds-
incidenten heeft in de afgelopen 5 jaar plaats gevonden. 
Dit percentage is gelijk aan Nederland (29%).
In gemeente Zaanstad (11%) komt geweld in afhanke-
lijkheidsrelaties vaker voor dan in de regio. In gemeente 
Beemster (4%) komt dit juist minder vaak voor dan 
in de regio. Tussen de overige gemeenten zijn geen 
verschillen gevonden in het voorkomen van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties in vergelijking met de regio3.
  
Meer senioren slachtoffer van geweld 
in afhankelijkheidsrelaties
Sinds 2009 is het percentage senioren (ouder dan 
65 jaar) dat ooit slachtoffer is geweest van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties gestegen, van 2% in 2009 
naar 4% in 2012. Ook landelijk is 4% van de senioren 
ooit slachtoffer geweest van geweld in afhankelijk-
heidsrelaties3.  

Aantal politiemeldingen van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties sinds 2011 gestegen
Sinds 2011 wordt het aantal politiemeldingen over 
geweld in afhankelijkheidsrelaties geregistreerd bij 
het steunpunt geweld in afhankelijkheidsrelaties. 
In 2011 zijn 1166 politie meldingen van geweld in 
afhankelijkheidsrelaties ontvangen, in 2012 was dit 
aantal gestegen tot 1296 meldingen Dat is een 
stijging van 11%4. 
Ook landelijk is het percentage meldingen gestegen; 
van circa 12% in 1997 naar circa 20% in 20105. 
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Een gevarieerd netwerk van familie, partner en vrienden of andere sociale relaties is 
essentieel voor een stabiele leefomgeving. Goede sociale contacten beschermen mensen 
tegen eenzaamheid en bieden sociale steun. Schiet de kwaliteit of de grootte van het 
netwerk te kort dan kunnen mensen in een sociaal isolement raken. Er zijn verschillende 
risicofactoren in de sociale omgeving waardoor mensen kwetsbaar kunnen worden1. In 
deze factsheet worden verschillende risicofactoren en bijbehorende aspecten beschreven 
voor de regio Zaanstreek-Waterland. 
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In deze facsheet kunt u onder andere het 
volgende lezen: 
• vrouwen zijn vaker slachtoffer van geweld in 
 afhankelijkheidsrelaties dan mannen; 
• het aantal tijdelijke huisverboden in de regio stijgt; 
• het percentage eenoudergezinnen in Purmerend  
 en Zaanstad is sinds 2010 gestegen;
• zaanstad en Purmerend hebben het hoogste   
 percentage eenpersoonshuishoudens in 
 vergelijking met de rest van de regio;
• het percentage tienermoeders is in de regio in   
 2012 gedaald ten opzichte van 2011. 
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Aantal meldingen van multiprobleemgezinnen 
is gestegen 
In 2012 waren er in Zaanstreek-Waterland 122 multi-
probleemgezinnen bekend bij het meldpunt overlast en 
bemoeizorg. In 2013 was dit aantal gestegen tot 2169. 

Risicogroepen in de populatie
Eenoudergezinnen en tienermoeders vormen een 
kwetsbare groep, omdat ze vaker dan andere 
groepen kampen met uiteenlopende problemen, 
zoals financiële en sociale problemen. Hierdoor drei-
gen zij de greep op het dagelijks leven te verliezen 
en zijn ze kwetsbaar. Dit geldt in verhoogde mate 
voor tienermoeders die nog niet zelfstandig waren 
voor ze hun eerste kind kregen. Bij senioren is vooral 
alleen wonen (alleenstaand, weduwnaar) een risico-
factor voor kwetsbaarheid, omdat dit gepaard gaat 
met eenzaamheid en gemis aan directe hulp10.

Percentage eenoudergezinnen in Zaanstad 
en Purmerend stijgt langzaam
Sinds 2001 stijgt het percentage eenoudergezinnen 
(figuur 2) in Zaanstad en Purmerend. Het percentage 
gezinnen met één ouder en thuiswonende kinderen 
steeg van 7% in 2001 naar 9% in 2013. Dit is hoger 
dan het percentage eenoudergezinnen in Nederland 
(7%). In de andere gemeenten van Zaanstreek-
Waterland was het percentage eenoudergezinnen in 
2013 lager of gelijk aan het landelijke cijfer (figuur 3). 
Wel was een kleine stijging waarneembaar, vergelijk-
baar met de stijging in Nederland3,11, (figuur 2). 

Tijdelijk huisverbod
De wet tijdelijk huisverbod (THV) is bedoeld om 
geweld in afhankelijkheidsrelaties terug te dringen. 
Het houdt in dat een pleger van geweld in afhanke-
lijkheidsrelaties gedurende tien dagen de betreffende 
woning niet meer in mag en geen contact mag 
opnemen met de partner of de kinderen. Het tijdelijk 
huisverbod dient als afkoelingsperiode waarin pas-
sende hulpverlening opgestart kan worden. 

Aantal opgelegde tijdelijk huisverboden 
stijgt jaarlijks
In de periode 2010-2013 zijn in de regio Zaanstreek-
Waterland in totaal 361 THV’s opgelegd (figuur 1). 
Het aantal opgelegde THV’s stijgt ieder jaar. In de 
periode 2010-2013 is het aantal bijna verdubbeld, 
van 68 THV’s in 2010 tot 126 THV’s in 20136.

Multiprobleemgezinnen
Een multiprobleemgezin is een gezin van minimaal 
één ouder en één kind dat langdurig kampt met een 
combinatie van sociaaleconomische en psychosociale 
problemen. Het gaat om gezinnen waarin naast pro-
blemen met de kinderen ook andere problemen spelen 
waarvoor hulp nodig is. Kenmerkend voor multipro-
bleemgezinnen is dat ze zowel problemen hebben in 
het gezin als problemen met de hulpverlening7.
Landelijke gegevens over het aantal multiprobleem-
gezinnen in Nederland ontbreken. Wel zijn er een 
aantal lokale onderzoeken gedaan, op basis daarvan 
komt men tot een schatting van 70.000 multipro-
bleemgezinnen (3% van de gezinnen) in Nederland8.
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Figuur 1. Aantal tijdelijk huisverboden per jaar.
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Figuur 2. Het percentage eenoudergezinnen in de periode 
2009-2013. 
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Meer dan een kwart van de huishoudens 
bestaat uit één persoon
In 2012 bestond meer dan een kwart (28%) van de 
huishoudens in Zaanstreek-Waterland uit één per-
soon. Zaanstad (34%) en Purmerend (32%) hebben 
de grootste concentratie eenpersoonshuishoudens. 
Zeevang (25%), Oostzaan (26%) en Edam-Volendam 
(26%) hebben relatief de minste eenpersoonshuis-
houdens (figuur 3). In Nederland (37%) ligt het 
percentage eenpersoonshuishoudens gemiddeld 
hoger dan in Zaanstreek-Waterland11.  

 

Percentage tienermoeders daalt
In 2011 kregen bijna 5 op de duizend meisjes van 15 
tot en met 19 jaar in Zaanstreek-Waterland een kind 
(n=44). In 2012 is dit aantal gedaald naar 4 meisjes 
per duizend (n=39). Deze cijfers zijn vergelijkbaar 
met de rest van Nederland (4 per 1000 meisjes). 
In Nederland is het aantal tienermoeders relatief 
laag in vergelijking met andere landen12.

Percentage (zeer) ernstig eenzame 
volwassenen gestegen
Eenzaamheid is een negatieve situatie, gekenmerkt 
door gemis en teleurstelling. Het is de uitkomst van 
een persoonlijke waardering van een situatie waarin 
iemand zijn bestaande relaties afweegt tegen zijn eigen
wensen of verwachtingen ten aanzien van relaties. 
Mensen die zich eenzaam voelen kunnen (verder in)
een sociaal isolement raken waardoor zij sociaal 

kwetsbaar worden. Sinds 2009 is het percentage 
(zeer) ernstig eenzame volwassenen (19-65 jaar) 
in Zaanstreek-Waterland gestegen, van 5% in 2009 
naar 9% in 20123,13. In Beemster (5%) en Edam-
Volendam (3%) zijn relatief minder volwassen (19-65 
jaar) inwoners (zeer) ernstig eenzaam terwijl in 
Zaanstad (11%) meer volwassenen (zeer) ernstig 
eenzaam zijn3 (figuur 4). In Nederland is 8% van de 
volwassenen (19-65 jaar) (zeer) ernstig eenzaam.

Percentage eenzame senioren gelijk gebleven
In Zaanstreek-Waterland bleef het percentage (zeer) 
ernstig eenzame senioren boven de 65 jaar gelijk 
tussen 2009 en 2012 (8%)3,13. In 2012 was het per-
centage (zeer) ernstig eenzame senioren het hoogste 
in Purmerend (10%) (figuur 4)3. In Nederland ligt het 
percentage (zeer) ernstig eenzame senioren op 9%. 

 

Sociale eenzaamheid speelt met name rol 
bij (zeer) ernstig eenzaamheid
Eenzaamheid kan worden uitgesplitst in emotionele 
eenzaamheid en sociale eenzaamheid. Bij sociale een-
zaamheid gaat het voornamelijk om het missen van 
betekenisvolle relaties met een bredere groep van 
mensen om je heen. Emotionele eenzaamheid gaat 
meer gepaard met het gemis rond de afwezigheid 
van een intieme relatie of hechte band. 43% van de 
inwoners in Zaanstreek-Waterland voelt zich sociaal 
eenzaam en 27% voelt zich emotioneel eenzaam 
(meer hierover kunt u lezen in de factsheet kwets-
bare ouderen op www.ggdzw.nl). 

Figuur 3. Percentage eenoudergezinnen en eenpersoons-
huishoudens per gemeente en in Nederland in 2012.

Figuur 4. Percentage (zeer) ernstig eenzame volwassenen 
(19 t/m 64 jaar) en senioren (vanaf 65 jaar) per gemeente in 
de regio in 2012.
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Beleid en interventies 
De gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland 
werken al enige tijd samen op het gebied van sociaal 
beleid. Juist dit beleidsterrein is sterk in beweging. 
Na de invoering van de Wet maatschappelijke onder-
steuning (Wmo) in 2007, staan de gemeenten met de
decentralisaties in 2015 opnieuw voor de omvangrijke 
taak om nieuwe doelgroepen te bedienen. 

Geweld in afhankelijkheidsrelaties
De gerapporteerde omvang van geweld in afhankelijk-
heidssituaties in Zaanstreek-Waterland betreft mogelijk 
een onderschatting, omdat het een gevoelig onder-
werp betreft. Er is echter wel een stijging te zien in 
het aantal senioren dat slachtoffer is (geweest) en 
het aantal opgelegde tijdelijk huisverboden. Deze 
stijging heeft mogelijk te maken met landelijke 
campagnes over dit thema waardoor de taboesfeer 
doorbroken wordt en meer mensen aangeven hier-
mee te maken te hebben (gehad). De regering heeft 
met de samenvoeging van het Advies- en Meldpunt 
Kindermishandeling en het Steunpunt Geweld in 
afhankelijkheidsrelaties gekozen voor een integraal 
advies- en meldpunt voor zowel huiselijk geweld als 
kindermishandeling: Veilig Thuis (voorheen AMHK). 
Veilig Thuis (AMHK) is het regionale expertise centrum 
met als doel het voorkomen en stoppen van huiselijk 
geweld  en kindermishandeling. Samenwerking met 
de politie en (lokale) zorgveld is van essentieel belang. 
Daarnaast is hulpverlening bij geweld in afhankelijk-
heidsrelaties en de versterking en uitbreiding van 
het sociale netwerk van slachtoffers een belangrijk 
onderdeel.

Multiprobleemgezinnen
Het aantal multiprobleemgezinnen in de regio stijgt. 
Multiprobleemgezinnen in Zaanstreek-Waterland 
worden geregistreerd in Matchpoint. De GGD kan 
alleen de gezinnen identificeren waarvoor binnen de 
GGD een melding is gedaan, hierdoor zijn de gerap-
porteerde cijfers een onderschatting.

De gemeenten voeren de regie bij multiprobleem-
gezinnen waar twee of meer meldingen voor zijn 
gedaan. De regievoeren kan ook worden uitbesteed 
aan meldingsbevoegde instantie. Op dit moment ligt 
de regievoering voornamelijk bij de Jeugdzorg (JBRA) 
en de GGD. Met de komst van de nieuwe jeugdwet 
en de invoering van de jeugdteams, zal de regie-
voering mogelijk ergens anders worden belegd. 

Tienermoeders en eenoudergezinnen 
Het aantal tienermoeders in de regio en in Nederland 
daalt. Het aantal eenoudergezinnen in de regio is 
gestegen. Eenoudergezinnen en tienermoeders vormen
nog steeds een kwetsbare groep, omdat ze vaker dan 
andere groepen kampen met uiteenlopende problemen,
zoals financiële en sociale problemen. Om ervoor te 
zorgen dat deze groep niet in een isolement terecht 
komt, is gerichte hulpverlening nodig. VoorZorg is 
een project in de regio Zaanstreek-Waterland waarin 
zwangere meiden (<23 jr) in een risicosituatie
begeleid worden. De begeleiding richt zich op vrouwen 
die voor het eerst zwanger zijn en loopt tot dat het 
kind twee jaar wordt. De begeleiding bestaat vooral 
uit huisbezoekenom de gezondheid en ontwikkeling 
te volgen en mogelijk te verbeteren. Daarnaast wordt 
aandacht besteed aan de opleiding en arbeidskansen 
van de moeder. 

Eenzaamheid 
Het percentage (zeer) ernstig eenzame volwassenen 
stijgt. Het beleid rondom eenzaamheid staat veelal 
opgenomen in de Wmo. Van de negen gemeenten in 
Zaanstreek-Waterland hebben er vier (Edam-Volendam, 
Landsmeer, Waterland en Zeevang) het thema 
eenzaamheid (senioren) opgenomen in hun nota 
gezondheidsbeleid, met daarbij de verwijzing naar 
het Wmo beleid. De activiteiten rondom de aanpak 
van eenzaamheid in de gemeente Zaanstad worden 
vanuit de sociale wijkteams vormgegeven. 
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