
LANDELIJK ACTIEPROGRAMMA “GEWELD HOORT NERGENS THUIS”
Een meerjarenprogramma in opdracht van de ministeries VWS en JenV en VNG

LANDELIJKE FEITEN EN WEETJES:

200.000 volwassenen 
en 119.000 kinderen 
in Nederland zijn ieder jaar 
slachtoffer van huiselijk geweld 
of kindermishandeling.

Anderhalf jaar na een melding 

heeft 50% van de betrokkenen 
nog steeds te maken met 
huiselijk geweld. 

51% van de vrouwen die 
worden omgebracht, of gedood 
door een (ex-)partner.

Bij de 577.000 minderjarige 
kinderen die opgroeien bij ouders met 
psychische of verslavingsproblemen, is 
het risico op kindermishandeling twee tot 
drie keer zo hoog.

Per jaar 7.200 scheidingen met 
typering conflictueus of vechtscheiding 
met mogelijk ernstige gevolgen voor 
kinderen.

Maatschappelijke kosten worden geschat 
op vele miljarden € per jaar.



DOEL:
  

Huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen, de schade ervan te beperken, en zo 
de cirkel van geweld, de overdracht van generatie op generatie, te doorbreken. 

AMBITIE:
  
Huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te hebben, geweld te stoppen 
en de gezinssituaties veilig te maken. Er moet multidisciplinair worden gewerkt, gericht op de 

gezinsleden en hun sociale netwerk (systeemgericht).

Met dit programma werken we aan duurzame oplossingen voor bestaande knelpunten. 
Een landelijk kernteam helpt de ambities te vertalen naar de regio, de betrokken sectoren 
en organisaties. Een landelijke stuurgroep ziet toe op de voortgang en heeft een rol 
in het wegnemen van knelpunten.

ACTIELIJN 1: 
EERDER EN 

BETER IN BEELD

Huiselijk geweld en 
kindermishandeling 
bespreekbaar 
maken

Werkgevers alerter 
maken

Zorgen dat 
professionals 
werken met de 
meldcode

Veilig Thuis 
versterken

Lokale teams 
versterken

Forensische 
medische expertise 
versterken

ACTIELIJN 2: 
STOPPEN EN 

DUURZAAM OPLOSSEN

Multidisciplinair 
en systeemgericht 
samenwerken
 
Traumascreening 
en passende hulp 
bieden

Meer passende 
ondersteuning 
bieden

Plegers strenger 
aanpakken
 
Scholen sneller 
informeren na 
geweldsincidenten 
thuis

Opvang voor 
slachtoffers van 
huiselijk geweld 
verbeteren

ACTIELIJN 3: 
AANDACHT VOOR 

SPECIFIEKE GROEPEN

Kinderen in
kwetsbare 
opvoedsituaties

Slachtoffers van 
seksueel geweld, 
loverboys en 
mensenhandel

Slachtoffers 
ouderenmishandeling

Midden- en Oost 
Europeanen 
(arbeidsmigranten)

AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING 
REGIO NOORD- EN MIDDEN LIMBURG
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