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Monitor Aanpak Kindermishandeling uitgebreid met aanpak huiselijk geweld

Instrument helpt gemeenten bij integrale aanpak van geweld in
afhankelijkheidsrelaties
Utrecht, 26 juli 2016 – Vanaf vandaag besteedt de Monitor Aanpak Kindermishandeling ook
aandacht aan de aanpak van huiselijk geweld. Deze uitbreiding ondersteunt gemeenten in het
streven om geweld in afhankelijkheidsrelaties integraal aan te pakken. De monitor is een
sturingsinstrument waarmee gemeenten beleidsontwikkelingen kunnen volgen, hun beleid in
kaart brengen en waar nodig bijsturen. Ruim 200 gemeenten maken hier al gebruik van.
Effectief gemeentebeleid op kindermishandeling en huiselijk geweld begint met het in kaart brengen van de
huidige situatie in een gemeente. De Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld helpt om de
aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld verder te verbeteren. Met de monitor krijgen
deelnemende gemeenten de mogelijkheid om (al dan niet anoniem) kennis te delen en benchmarks te maken.
Gemeenten die zich aansluiten, krijgen online toegang tot een website en een dashboard waarop de monitor
voor hen beschikbaar komt.
Wat heeft de monitor te bieden?
De monitor bevat cijfers op gemeenteniveau over het aantal onderzoeken, het aantal betrokken kinderen, de
aard van de mishandeling, de herkomst van de meldingen en wat ermee gebeurd is. Daarnaast biedt de
monitor gewogen schattingen over de omvang van kindermishandeling en huiselijk geweld. Omdat de cijfers
van Veilig Thuis over 2015 nog niet compleet zijn, heeft het NJi via het CBS aanvullende gegevens van de
politie en Slachtofferhulp over (huiselijk) geweld opgenomen.
Verder geeft de monitor een gemeente inzicht in de vraag hoe de aanpak er bij hen voorstaat. Zij vullen een
vragenlijst in aan de hand van negentien indicatoren, zoals de preventie van het shaken baby syndrome of het
trainen van professionals om huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren. Hierdoor wordt
zichtbaar hoeveel er binnen een gemeente al bereikt is en hoe verbeteringen te realiseren zijn. Daarnaast
kunnen gemeenten via het online dashboard van de monitor tips met elkaar uitwisselen. Omdat via de
monitor ook de voortgang kan worden gevolgd is het een instrument dat goed gebruikt kan worden bij het
opstellen van meerjarenbeleidsplannen en regiovisies.
De makers van de monitor
De monitor is ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en wordt gefinancierd door de Bernard van
Leer Foundation. De uitbreiding van de monitor naar huiselijk geweld is in nauwe samenwerking met
Movisie tot stand gekomen. Gemeenten kunnen zich gratis aansluiten bij de monitor via
www.nji.nl/nl/Producten-en-diensten/Monitor-Aanpak-Kindermishandeling-en-Huiselijk-Geweld.
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