
Factsheet | huiselijk geweld
nu is het genoeg .

wat is huiselijk geweld?
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke kring 
van het slachtoffer wordt gepleegd. Geweld is de aantasting van de 
persoonlijke integriteit. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
geestelijk en lichamelijk geweld (waaronder seksueel geweld). De 
huiselijke kring bestaat uit (ex-) partners, gezins- of familieleden 
en huisvrienden. Het begrip ‘huiselijk’ wijst dus op de relatie tussen 
dader en slachtoffer en niet zozeer naar de plaats waar het geweld 
plaatsvindt. Bij huiselijk geweld gaat het om ernstig, aanhoudend en 
regelmatig terugkerend geweld. Slachtoffers van huiselijk geweld 
zijn in de meeste gevallen vrouwen en kinderen, maar het treft ook 
mannen, ouders en ouderen. 

doodsoorzaak nummer twee bij een 
niet-natuurlijke dood
In de afgelopen jaren is steeds duidelijk geworden dat geweld in 
de privé-sfeer op grote schaal voorkomt; het gaat om een van de 
omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Huiselijk geweld 
is na verkeersongevallen doodsoorzaak nummer één bij een niet-
natuurlijke dood. Het heeft grote gevolgen voor de slachtoffers, vaak 
nog jaren nadat het geweld heeft plaatsgevonden. Slachtoffers van 
huiselijk geweld kunnen zowel op fysiek, seksueel als op emotioneel 
gebied klachten ontwikkelen. Vastgesteld is dat door huiselijk geweld 

de levenskwaliteit daalt. Hoe sterk de daling is hangt samen met de 
mate en verscheidenheid van huiselijk geweld, toename van de ernst 
en de duur van het geweld.
 
waar komt de informatie vandaan?
Onderzoek naar huiselijk geweld wordt veelal uitgevoerd aan de 
hand van registratiegegevens van het Steunpunt Huiselijk geweld 
(SHG) en Tijdelijk Huisverbod (THV). Slechts een klein deel van de 
slachtoffers van huiselijk geweld doet een melding bij politie (20%). 
Een grote groep blijft dus buiten beeld. Gezondheidsonderzoek 
biedt de mogelijkheid ook de groep die niet wordt geregistreerd 
te bereiken. Verder geeft een enquête de mogelijkheid meer 
achtergrondinformatie te verzamelen. In deze factsheet zullen 
beide bronnen gecombineerd worden om inzicht te krijgen in 
het voorkomen van huiselijk geweld in de regio Zaanstreek-
Waterland. Deze registraties geven inzicht in de meldingen, maar 
dit is waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Een belangrijke reden 
om geen melding te doen is het taboe wat heerst rondom huiselijk 
geweld. De cijfers die in deze factsheet worden beschreven zullen 
hoogstwaarschijnlijk een onderschatting zijn van het voorkomen van 
huiselijk geweld in de regio Zaanstreek-Waterland.

gezondheidsonderzoek
In de periode 2007 t/m 2010 heeft GGD Zaanstreek-Waterland 
4 gezondheidsonderzoeken uitgevoerd. Deze factsheet vat de 
resultaten van deze 4 gezondheidsonderzoeken op het gebied van 
huiselijk geweld samen, uitgesplitst naar doelgroep: 
2007: kinderen (0 t/m 11 jaar)
2009: volwassenen (19 t/m 64 jaar) en senioren (65-plus)
2010: jongeren, EMOVO (12 t/m 18 jaar) 

Het steunpunt huiselijk geweld en de uitvoerders vanuit het 
tijdelijk huisverbod houden gegevens van de meldingen bij die 
gedaan worden. Uit deze gegevens is informatie te halen over de 
betrokkenen, soort geweld en achtergrond van het geweld.

tijdelijk huisverbod (thV)
Op 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod van kracht geworden. 
De maatregel is gericht op het voorkomen van verder huiselijk 
geweld. Het huisverbod houdt in dat een pleger van huiselijk 
geweld in beginsel tien dagen zijn of haar woning niet meer in mag 

en in die periode ook geen contact mag opnemen met de partner 
of de kinderen. De maatregel biedt de mogelijkheid om in een 
noodsituatie te voorzien in een afkoelingsperiode waarbinnen de 
nodige hulpverlening op gang kan worden gebracht en escalatie kan 
worden voorkomen. Politie, gemeenten en hulpverleningsinstanties 
werken hierin nauw samen. In 2010 zijn er in Zaanstreek-Waterland 68 
tijdelijke huisverboden opgelegd.

steunpunt huiselijk geweld (shg)
Het steunpunt is een aanspreekpunt voor slachtoffers en plegers 
van huiselijk geweld, het is ook bedoeld voor iedereen in hun 
omgeving en voor beroepskrachten. Bij het steunpunt wordt advies 
gegeven en kunnen mensen in contact gebracht worden met andere 
hulpverleners. Mensen kunnen anoniem contact opnemen met het 
steunpunt huiselijk geweld. In 2010 is er 210 keer contact gezocht met 
het steunpunt.



Omvang huiselijk geweld
Kinderen 
In de regio Zaanstreek-Waterland is 3% van de 0-11 jarigen (1400 
kinderen) wel eens getuige geweest van huiselijk geweld. Kinderen 
in gezinnen met ouders/verzorgers met een lage opleiding zijn 
vaker getuige geweest van huiselijk geweld. Allochtone kinderen en 
kinderen van 8-11 jaar zijn ook vaker getuige geweest van huiselijk 
geweld. In de stad zijn kinderen vaker getuige van huiselijk geweld 
dan op het platteland.

Wanneer er sprake is van een tijdelijk huisverbod geldt dat bij 70% 
van de huisverboden het een gezin betreft met kinderen. 2 op de 3 
kinderen is daadwerkelijk getuige geweest van het geweld.  
In 18% van de verboden is er geweld gepleegd tegen de kinderen,  
7% is hierbij gewond geraakt.

Jongeren
Uit het E-MOVO onderzoek blijkt dat 5% van de jongeren (ruim 370 
jongeren) in Zaanstreek-Waterland wel eens zelf het slachtoffer is 
geweest van huiselijk geweld. 

Landelijk blijkt dat naar schatting jaarlijks minimaal 60.000 
kinderen opgroeien in een gezin waar sprake is van huiselijk 
geweld. Hiervan zijn ongeveer 25.500 kinderen daadwerkelijk 
getuige van het geweld. Omgerekend naar de regio blijkt dat 
minimaal 1300 kinderen in Zaanstreek-Waterland opgroeien 
in een gezin waar sprake is van huiselijk geweld. Het zien, 
horen of anderszins meemaken van huiselijk geweld kan 
gevolgen hebben voor de lichamelijk, emotionele en sociale 
ontwikkeling van kinderen en zelfs baby’s. Kinderen die 
getuige zijn geweest van huiselijk geweld worden later  
vaker pleger of slachtoffer. 

Volwassenen 
Van de volwassenen in Zaanstreek-Waterland heeft 9% ooit te maken 
gehad met huiselijk geweld. In Zaanstreek-Waterland hebben we het 

dan over bijna 18000 volwassen. Van de mensen die ooit huiselijk 
geweld meegemaakt hebben is 4 op de 5 vrouw. 

Op grond van enerzijds politiegegevens en anderzijds 
zelf-rapportage wordt geschat dat er jaarlijks minstens 
200.000 personen in Nederland slachtoffer zijn van evident 
huiselijk geweld. Daarnaast zijn er jaarlijks afgerond 1 miljoen 
slachtoffers van incidenteel huiselijk geweld. Wanneer dit 
aantal omgerekend wordt naar Zaanstreek-Waterland blijkt 
dat er ruim 19.000 volwassenen en senioren incidenteel te 
maken hebben gehad met huiselijk geweld.

Senioren
Voor de senioren in Zaanstreek-Waterland geldt dat 2% ooit te 
maken heeft gehad met huiselijk geweld, dit zijn bijna 1000 senioren. 
Vrouwen hebben vaker te maken gehad met huiselijk geweld dan 
mannen.

In Nederland krijgt ongeveer 1 op de 20 ouderen te maken 
met een vorm van mishandeling. De verwachting is dat 
dit aantal de komende jaren zal gaan stijgen. Dit komt 
ondermeer door de dubbele vergrijzing (meer ouderen en 
ouderen bereiken een hogere leeftijd). Meer ouderen worden 
afhankelijk van de zorg van anderen. Ouderen zullen een 
groter beroep moeten doen op de mantelzorger. Mishandeling 
kan het gevolg zijn van overbelasting van de mantelzorger.  
Dit wordt ontspoorde zorg genoemd. Er hoeft dan geen 
sprake te zijn van opzet. De verzorgers beseffen niet dat ze 
te ver gaan. Hun acties komen voort uit onmacht en zijn 
eigenlijk een noodkreet. Ook verwaarlozing is een vorm van 
mishandeling.

De cijfers van het voorkomen van huiselijk geweld in de regio 
Zaanstreek-Waterland passen binnen het landelijke beeld.



achtergrondkenmerken pleger
Voor volwassenen en senioren geldt dat in de meeste gevallen van 
huiselijk geweld de pleger een man is. De meeste plegers zijn tussen 
de 20 en 50 jaar oud. 
De pleger van huiselijk geweld is in 57% van de gevallen de partner, 
gevolgd door de ex-partner of een ander familielid (beide 12%). 

aard en achtergrond van het geweld
Soort geweld
De vorm van geweld die het meest voorkomt is psychisch of 
emotioneel geweld gevolgd door lichamelijk geweld. Wanneer 
er een tijdelijk huisverbod wordt afgegeven is er vaak sprake van 
een combinatie van gewelddadigheden. In bijna alle gevallen is er 
sprake van verbaal geweld (schelden, schreeuwen), gevolgd door 
lichamelijk geweld (duwen, schoppen, stompen) en dreigen met 
fysiek geweld. Bij ruim de helft van de gevallen van het opleggen van 
een huisverbod ging het om geweld zonder dat daar een aanleiding 
voor was. In 43% van de tijdelijke huisverboden was er gebruik van 
‘toevallige’ wapens zoals servies, asbak of keukenmes.

Achtergrond geweld
Aanleiding voor het geweld zijn vooral relatieproblemen. Wat opvalt, 
is dat wanneer er een tijdelijk huisverbod is opgelegd dat financiële 
problemen (schulden, werkloosheid, niet kunnen rondkomen etc.) 
vaak een rol spelen. Ook worden onenigheid over opvoeding, 
problemen met kinderen uit een eerdere relatie of gedragsproblemen 
van kinderen vaak genoemd.

Genotmiddelengebruik
Van de tijdelijke huisverboden die worden opgelegd, zijn er bij de 
helft van de verboden signalen die wijzen op verslaving of excessief 
gebruik van alcohol, bij 41% van de verboden is er op het moment 
van aanhouden sprake van alcoholgebruik (of een sterk vermoeden). 
Bij 40% van de verboden zijn er signalen wijzend op verslaving 
of excessief gebruik van harddrug en/of softdrugs. In 16% van de 
verboden is er een sterk vermoeden dat er op het moment van 
aanhouding drugs zijn gebruikt.
 
Risicogroepen
In tabel 1 staat per leeftijdscategorie aangegeven wat de risicogroep 
is om getuige geweest te zijn van huiselijk geweld (0-11 jarigen) 
of ooit huiselijk geweld mee te maken. Zoals te verwachten stijgt 
het voorkomen van huiselijk geweld met de leeftijd. Voor de 12 
tot 18 jarigen geldt bijvoorbeeld dat meisjes en kinderen uit een 
1-oudergezin of een nieuw samengesteld gezin vaker te maken 
hebben gehad met huiselijk geweld.

tabel 1: Risicogroep huiselijk geweld per leeftijdscategorie

0 – 11 jaar 12 – 18 jaar 19 – 65 jaar 65 plus

Niet-westerse allochtoon Vrouwen Vrouwen Vrouwen

Nieuw samengesteld gezin 1-oudergezin Gescheiden Gescheiden

Moeite om rond te komen Nieuw samengesteld gezin Moeite om rond te komen Moeite om rond te komen

Naast deze achtergrondkenmerken (geslacht, etniciteit, 
gezinssamenstelling/burgerlijke staat en rondkomen) zijn er meer 
kenmerken die vaker voorkomen bij kinderen die getuige geweest zijn 
van huiselijk geweld of bij jongeren, volwassenen en senioren die ooit 
te maken hebben gehad met huiselijk geweld. Deze staan hieronder 
beschreven.

Opvoeding
Er lijkt een verband te zijn tussen huiselijk geweld en opvoeding. De 
ouders van kinderen die wel eens getuige geweest zijn van huiselijk 
geweld hebben vaker vragen over de opvoeding.

Psychische gezondheid
Kinderen die ooit getuige geweest zijn van huiselijk geweld hebben 
vaker een vader met een psychische ziekte. Jongeren die te maken 
hebben gehad met huiselijk geweld hebben een slechtere psychische 
gezondheid, denken vaker aan zelfmoord en hebben vaker een 
poging tot zelfmoord ondernomen dan hun leeftijdsgenoten die geen 
slachtoffer geweest zijn van huiselijk geweld. Volwassenen voelen 
zich vaker eenzaam, lopen een groter risico op het krijgen van een 
angststoornis of depressie. Senioren die ooit in hun leven te maken 
hebben gehad met huiselijk geweld, hebben vaker last van een 
angststoornis/depressie en zijn vaker eenzaam.

casus 1
Een vrouw van 39 jaar met HBO opleiding belt met het SHG 
na te zijn verwezen door de nieuwe chat mogelijkheid van 
Veilig Samen.nl. Ze heeft al 20 jaar een relatie met een man die 
haar herhaaldelijk bedreigt en geestelijk mishandelt. Ze heeft 
besloten te gaan scheiden en is ook bij de huisarts geweest. De 
vrouw vermoedt dat haar partner met veel boosheid op haar 
scheidingsboodschap zal reageren en omdat hij op zijn werk over 
een wapen beschikt is de angst voor deze bedreigingen reëel. 
De SHG medewerkster bespreekt de situatie en de plannen 
van de vrouw. Omdat het klinkt alsof ze het ingrijpende besluit 
wil nemen om het huis uit te gaan wordt ze voor een gesprek 
uitgenodigd op kantoor. Hier wordt o.a. besproken hoe ze haar 
scheidingsboodschap gaat brengen (bijv. met een familielid 
waar hij ontzag voor heeft er bij), het op de hoogte stellen van 
mensen,  samenwerking met de politie, vluchtplan, overige 
voorbereidingen zoals vluchtkoffertje, I.D. papieren, geld.
De vrouw gaat thuis met het advies verder. Er wordt afgesproken 
dat het Steunpunt weer contact met haar opneemt om de 
veiligheid in de gaten te houden en dat zij dat natuurlijk zelf ook 
op elk moment kan doen. Als er weer contact is kan zij zonnodig 
verwezen worden naar een Blijfhuis/Noodbed. Ook kan er 
verwezen worden naar verdere hulpverlening.



Middelengebruik
Jongeren die slachtoffer geweest zijn van huiselijk geweld hebben 
vaker ooit cannabis gebruikt. Uit het volwassenenonderzoek 
blijkt dat volwassenen die ooit in hun leven te maken hebben 
gehad met huiselijk geweld, vaker ooit drugs (soft- en harddrugs) 
hebben gebruikt. Senioren hebben een hoger slaap- en 
kalmeringsmiddelengebruik.

Beleidsaanpak landelijk 
De samenleving heeft het moeilijk met het benoemen en bestrijden 
van huiselijk geweld. Juist doordat het geweld zich in de privésfeer 
voordoet, is men geneigd zich niet met de situatie te bemoeien en 
weg te kijken. Sinds enkele jaren hebben de media en de politiek het 
onderwerp ‘ontdekt’ en wordt er veel over geschreven en gesproken. 
Steeds meer beroepsgroepen verdiepen zich in de vraag hoe de 
aanpak van huiselijk geweld vorm moet krijgen. De regie voor de 
aanpak van huiselijk geweld ligt bij de gemeenten. Zij moeten de 
lokale samenwerkingspartners bij elkaar brengen, hen stimuleren 
om onderling bindende en sluitende afspraken te maken en erop 
toezien dat die afspraken worden nagekomen. Sinds de komst van 
de Wet maatschappelijke ondersteuning (2007) is het beleid ter 
bestrijding van huiselijk geweld ook wettelijk een taak van gemeenten 
geworden. In het bestuursakkoord tussen de Rijksoverheid en de 
Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is afgesproken dat 
de VNG zal bevorderen dat alle gemeenten in 2011 de aanpak van 
huiselijk geweld ingevoerd hebben. In 2009 is de Modelaanpak 
huiselijk geweld: elementen voor lokaal beleid uitgebracht. Deze biedt 
gemeenten een handreiking bij het opzetten, inrichten en uitbouwen 
van het beleid ter preventie en bestrijding van huiselijk geweld. 
Tevens is in 2009 de Wet tijdelijk huisverbod van kracht geworden  
(zie kader pagina 1). Het Ministerie werkt momenteel aan de invoering 
van een verplichte Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Dit is een wettelijke verplichting tot het hanteren van een meldcode 
voor de sectoren (gezondheids)zorg, welzijn, onderwijs, politie en 
justitie. Doel van deze meldcode is dat vaker, sneller en adequater 
wordt gesignaleerd en ingegrepen bij (vermoedens van) huiselijk 
geweld en kindermishandeling. De steunpunten huiselijk geweld 
worden dan formeel meldpunt voor huiselijk geweld. Het meerjarige 
Landelijk programma Huiselijk Geweld en de Politietaak besteedt 
binnen de politieregio’s aandacht aan deskundigheidsbevordering, 
eenduidige registratie, borging en samenwerking met de hele 
keten. Onderdeel hiervan vormt een landelijk dekkend netwerk van 
Veiligheidshuizen (samenwerkingsverband tussen organisaties om  
de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren).

Beleidsaanpak regionaal
In 2008 hebben de negen gemeenten in de regio Zaanstreek-
Waterland het beleidsplan ‘Naar een krachtiger beleid’ vastgesteld. 
Dit beleidsplan heeft geresulteerd in een uitvoeringsplan voor 
2010-2013. Aandachtspunten in dit uitvoeringsprogramma zijn 
o.a. vroegsignalering van huiselijk geweld, versterken aanpak 
ouderenmishandeling, continueren van het Steunpunt huiselijk 
geweld en veilige opvang en begeleiding van slachtoffers van 
huiselijk geweld. Er zijn veel instellingen betrokken bij de aanpak van 
huiselijk geweld. Bij de GGD Zaanstreek-Waterland ligt de coördinatie 
van de aanpak huiselijk geweld en is het Steunpunt Huiselijk geweld 
ondergebracht. Het Steunpunt is het aanspreekpunt voor slachtoffers 
en plegers van huiselijk geweld en iedereen in hun omgeving. Ook 
met vermoedens van kindermishandeling en ouderenmishandeling 
kan contact worden opgenomen met het Steunpunt. Het Steunpunt 
geeft advies en consultatie en verwijst zo nodig door naar reguliere 
instanties. Tevens kan het Steunpunt een slachtoffer doorgeleiden 
naar een opvangplek. Het Steunpunt is 24 uur per dag en 7 dagen 
per week te bereiken onder nummer 075-6518311. Daarnaast voert 



de GGD Zaanstreek-Waterland de procescoördinatie uit van de Wet 
tijdelijk huisverbod. Wanneer een huisverbod is opgelegd hebben 
de medewerkers maatschappelijke gezondheidszorg een eerste 
gesprek om een inventarisatie van de problematiek bij achterblijver, 
uithuisgeplaatste en eventuele kinderen uit te voeren. Op basis van 
deze inventarisatie wordt de daadwerkelijke hulpverlening uitgevoerd 
door SMD, Reclassering Nederland en Bureau Jeugdzorg (BJAA).  
Ook de politie, de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) Parnassia,  
St. Welsaen, Clup en Blijf en andere regionale organisaties werken 
aan de aanpak van huiselijk geweld. De GGD Zaanstreek-Waterland, 
RAAK en stichting ZONH (ondersteuning beroepsbeoefenaar eerste 
lijn) bereiden afspraken voor om in het najaar van 2011 huisartsen 
te bezoeken. Zij worden dan geïnformeerd over signalen van 
kindermishandeling en huiselijk geweld. Hierbij komt aan bod  
hoe huisartsen vermoedens bespreekbaar kunnen maken en hoe  
te handelen.

Beleidsaanbevelingen
Vanuit het uitvoeringsplan wordt al veel gedaan aan huiselijk geweld 
in de regio. Hieronder volgt een aantal adviezen waar de komende 
jaren aandacht aan kan worden besteed.

Uit de cijfers van de factsheet huiselijk geweld Zaanstreek-Waterland 
blijkt dat de kinderen uit kwetsbare gezinnen (zoals ouders met 
relatieproblemen of financiële problemen) vaker te maken hebben 

(gehad) met huiselijk geweld. Opvoedingsondersteuning kan een 
positieve bijdrage leveren aan preventie van huiselijk geweld. 
Daarom is het belangrijk om sterker in te zetten op het bereiken en 
begeleiden van kwetsbare gezinnen alsmede het signaleren van 
deze risicofactoren. Het Centrum voor Jeugd en Gezin, als paraplu 
van samenwerkende hulpverleningsinstanties, breed adviespunt en 
vindplaats van diverse groepen jongeren en ouders, kan hierin een 
grote rol spelen.

Het Steunpunt Huiselijk Geweld kan signalen op de juiste manier 
inschatten en interpreteren. Bekendheid en betere zichtbaarheid van 
het steunpunt door het geven van voorlichting,  verspreiding van 
pr-materialen en een goede, toegankelijke website, zorgt ervoor dat 
mensen weten waar ze vragen kunnen stellen, informatie kunnen 
halen maar ook kunnen melden en hun bezorgdheid uitspreken. 
Door het steunpunt meer te profileren wordt de drempel verlaagd, 
de meldingsbereidheid vergroot en kunnen meer meldingen worden 
gedaan en opgepakt.

Geheel in lijn met de landelijk gewenste wijkgerichte aanpak 
van gezondheidsproblematiek kunnen, in het geval van huiselijk 
geweld, initiatieven worden gestimuleerd van zelfhulporganisaties, 
ervaringsdeskundigen en buurthuizen op het terrein van voorlichting, 
discussie en weerbaarheid.

casus 2
Man 45 jaar, vrouw van 40 en twee kinderen van 12 en 16 jaar komen thuis van een feestje. Het is 22 uur. Moeder heeft gereden en vader  
heeft behoorlijk gedronken. Bij thuiskomst krijgen ze ruzie over de toekomstige vakantie bestemming. Dit loopt uit de hand met veel 
geschreeuw over en weer. Vader pakt moeder beet, moeder probeert hem weg te duwen, vader duwt moeder op de bank en grijpt haar  
bij de keel. De kinderen gaan gillen, de jongste probeert er tussen te komen en de oudste belt de politie.
De politie komt en weet inmiddels van de meldkamer dat er al eerder door moeder een melding van huiselijk geweld gedaan is. De politie 
besluit een risico inventarisatie huiselijk geweld (Rihg) af te nemen om te kijken of er voldoende grond is voor een tijdelijk huisverbod (THV).  
De ‘score’ is inderdaad hoog genoeg en het THV wordt opgelegd. De man gaat mee naar het politiebureau en wordt vastgezet. 
De volgende ochtend gaan medewerkers van de GGD meteen op pad om de vader (op het politiebureau) en de moeder met de  
kinderen te spreken. Na het startgesprek wordt door de GGD meteen de drie-sporen hulpverlening voor alle betrokkenen in gang gezet. 
 Als procesmanager blijft de GGD het THV-proces van het gezin actief volgen en brengt na het systeemgesprek uiterlijk op dag 8 van  
het huisverbod het zorgadvies uit. Hierna wordt op uiterlijk dag 10 door de burgemeester besloten of het huisverbod wordt verlengd  
of opgeheven.
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Aandacht voor vroegsignalering in de opleiding van beroeps-
beoefenaars in de gezondheidszorg is gewenst zodat een niet-
pluisgevoel verder kan worden uitgezocht. Het bekendmaken  
van vroege signalen en risicofactoren bij andere beroepsgroepen  
die te maken hebben met jeugd (bijvoorbeeld leerkrachten, 
vrijwilligers in de sport) kan worden ingezet via deskundigheids-
trainingen.  
Hierbij kan ook aandacht worden gegeven aan de verplichte 
Meldcode Huiselijk Geweld die eraan staat te komen.

Voor complexe problemen als geweld in een gezin, bestaan meestal 
geen simpele oplossingen. Uitgangspunt bij de hulpverlening is de 
systeemaanpak, afstemming en samenhang met alle betrokkenen. 
Deze systeemaanpak is een voorwaarde voor hulp vanuit het 
uitvoeringsplan. Het is daarbij van belang dat hulpaanbod op maat 
wordt gerealiseerd voor slachtoffers en plegers waarbij rekening 
wordt gehouden met de verschillen in aanpak die nodig zijn voor  
de verschillende vormen van geweld.

Ouderenmishandeling zal in de toekomst steeds vaker voorkomen. 
Slechts weinig ouderen of hun mantelzorgers weten het steunpunt 
nog te vinden. Vanuit de zorginstellingen is sinds 2011 het Meldpunt 
Ouderenmishandeling ingesteld om signalen te kunnen opvangen. 
Ouderen zijn kwetsbaar, behoeven bescherming tegen geweld en 
moeten zich veilig kunnen voelen. Gemeenten hebben de taak om 
een effectieve aanpak van ouderenmishandeling mogelijk te maken. 
Zij kunnen bijvoorbeeld informatie verstrekken, afspraken maken 
met diverse organisaties, afstemming bevorderen en samenwerking 
stimuleren. Ook kunnen zij middelen beschikbaar stellen vanuit Wmo 
voor activiteiten zoals bewustwording, voorlichting en trainingen. 
Een goede aanpak ouderenmishandeling brengt met zich mee 
dat verschillende beleidsterreinen als veiligheid, maatschappelijke 
ondersteuning en zorg samenwerken en goed functioneren.


