
Leerkringen september 2019

Geweld hoort 
nergens thuis

Een meerjarenprogramma in opdracht van
de minister van VWS, de minister voor Rechtsbescherming 
(JenV) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG)



1) Prioriteiten GHNT

2) Projectenpool ‘Van denken naar doen’

3) Experimenten vrouwenopvang

4) Kwaliteitskader Veiligheid voor lokale infrastructuur

5) Commissie onderzoeksprogramma

6) Publiekscampagne 3e deel partnergeweld

Onderwerpen update programma



• Integrale sturing:

• Pilots

• Bestuurlijke regiobijeenkomsten

• Regionale route

• MDA++

• Bouwstenen vaststellen

• Ondersteunen implementatie MDA++ in de regio

• Versterken lokale infrastructuur

• Vaststellen kwaliteitskader lokale infrastructuur

• Start project ‘Ieder kind geïnformeerd’ 

• Traumascreening en traumabehandeling

Prioriteiten



• Officiële bijdrage brief volgt z.s.m. (richtlijn: eind september)

• De bedragen zullen voor alle toegewezen projecten gecombineerd 
worden overgemaakt

• De verantwoording houden we ook graag simpel: alleen een kort 
verslag met doelen/behaalde resultaten/lessen. 

• Financiële verantwoording middels een simpel format. Geen 
accountantsverklaringen/offertes/andere documenten

Van denken-naar-doen-projectenpool 



Experimenten vrouwenopvang

• Deadline: uitgesteld naar 30 september

• €450.000 beschikbaar 

• Aanvragen dienen weer vanuit de centrum gemeenten gedaan te 
worden; zelfde proces als Projectenpool van Denken-naar-Doen

• Uiterlijk 14 oktober beslissing over aanvragen. Daarna volgt nog 
een officiële bijdrage-brief. 

• Criteria en voorwaarden beschikbaar in de brief d.d. 20 juni 2019



• Definitief concept waarmee besluitvorming wordt ingegaan.

• Eerste concept zelfscan voor gemeenten gereed.

• In verschillende regio’s en gemeenten al aan de slag met concept-versie

• Stappen in besluitvorming:

• Programma Zorg voor de Jeugd (ter informatie)

• LNVT (ter informatie)

• Directeuren sociaal domein

• Ambtenarenoverleg centrumgemeenten VO

• Wethoudersoverleg centrumgemeenten VO

• VNG commissies

Kwaliteitskader Veiligheid lokale infrastructuur



Commissie onderzoeksprogramma (impactmonitor)

• De commissie heeft in juli 2019 een advies uitgebracht over de impactmonitor. 
Voorstel: hanteer een groeimodel. 

• Fase 1: Basisset van indicatoren die al beschikbaar zijn of op korte termijn 
beschikbaar komen en eenvoudig ontsloten kunnen worden. Het gaat deels om 
kwantitatieve data uit beleidsinformatie en deels om kwalitatieve data vanuit een 
cohortstudie.

• Fase 2: Gegevens die niet regulier uit registratiegegevens gehaald kunnen 
worden. Hiervoor is nadere afstemming nodig met betrokken partijen. 
Uitgangspunt is dat de uitvraag geen of slechts minimale extra administratieve 
lasten met zich meebrengt voor de betreffende organisaties.

• In de derde voortgangsrapportage wordt fase 1 zo veel als mogelijk gevuld.



Commissie onderzoeksprogramma 
(onderzoeksprogramma)

• Onderzoeksagenda is inmiddels gereed (juli 2019)

• Lijn 1: Goede aanpakken voor (vroeg)signalering

• Lijn 2: Verbeteren samenwerking, afstemming en regievoering in de integrale 
aanpak

• Lijn 3: Herstel van veiligheid en systeemgerichte aanpakken van trauma

• Lijn 4: Professionele norm/kennisverwerving

• In juli 2019 eerste call uitgegaan (gericht op onderzoekslijn 2 en 3)

• Deadline sluit 25 september 2019



Publiekscampagne, oktober 2019
‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’

12

• Twee TV spots, focus Partnergeweld (cases: bezitterig vriendje, moeder-
dochter dag - tuinfeest), worden ondersteunend twee of drie radiospots

• Website wordt na kindermishandeling en ouderenmishandeling/financieel 
misbruik uitgebreid naar partnergeweld, waarbij handelingsperspectief 
weer centraal staat

• Social media zijn afgeleide van de beide TV spots rondom
de 2 cases doorgeplaatst het hele jaar rond

• Toolbox voor regionale toepassing, meenemen in de Toolbox Q3/2019 
vanuit programma GHNT of een speciale toolbox n.a.v. deze campagne

• Startdatum 14 oktober 2019



Publiekscampagne, oktober 2019
Focus partnergeweld

Case: Tuinfeest

Afspeelbaar

Case: Bezitterig 
vriendje -
Moeder-dochter 
activiteit

Afspeelbaar
Extra (optionele) 
middelen in ontwikkeling:

• Online video ‘gevangen 
in gedachten’

• Podcast Partnergeweld
• Bioscoop toepassing 

‘een vermoeden op doek’

• Spotify 3D audio
• Regionale PR-activiteit 

‘achter de voordeur’



Resultaten publiekscampagne website 
www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl

• Meest gebruikt via smartphone 65%,  
desktop 26%, en tablet 9%

In de periode 5 februari tot 2 september 
2019, 267.000 bezoekers op de website

Herkomst bezoekers

Toegepaste devices

Beste bezochte pagina, homepage, daarna herken de signalen

http://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/


Events, relevante activiteiten 2019/2020
Event, bijeenkomst, congres etc.2019 Wanneer Event, bijeenkomst, congres 2019/2020 Wanneer

Landelijk congres eergerelateerd geweld 02-10

Voor de Jeugddag 2019 07-10 Jaarcongres Huiselijk Geweld
http://www.huiselijkgeweldcongres.nl/inl
eiding

21-11

Campagne huiselijk geweld, kinder-
mishandeling thema Partnergeweld

14-10 Internationale dag Geweld tegen 
vrouwen, ‘Orange the world’ 2019

25-11

Congres Augeo Foundation uitkom-sten
effectenonderzoek 9 regio’s 

07-11 Start campagne meldingsbereidheid bij 
seksueel geweld (JenV)

25-11

Congres Scheidingsloket 11-11 Werkbezoek Hugo de Jonge, Veilig Thuis, 
(Sterk Huis)

18-12

Week tegen kindermishandeling 2019, 
Thema 30 jaar VN-rechten van het kind 

18-11/
24-11

Congres tegen huiselijk geweld 28-01

Presentatie Serious Game,
Ouderenmishandeling Tante Louise

20-2

Congres Ouder-Kind-Interacties (Movisie) 15-04

http://www.huiselijkgeweldcongres.nl/inleiding


Vragen?

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Meer info:
 Nationaal Programma 

‘Geweld hoort nergens thuis’
 Bezoekadres: Parnassusplein 5, 

2511 VX Den Haag
 Postadres: Postbus 20350, 

2500 EJ Den Haag
 www.vng.nl/geweldnergensthuis
 Email: info@geweldnergensthuis.nl

http://www.vng.nl/geweldnergensthuis
mailto:info@geweldnergensthuis.nl


Dank voor jullie inbreng in 
en betrokkenheid bij 
de leerkringen!

Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling


