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2. Toelichting
Op 7 februari 2011 is in het Bestuurlijk overleg huiselijk geweld afgesproken om de cijfers huiselijk
geweld en kindermishandeling en de samenvatting van het toolkitonderzoek ter kennis te brengen van
de Veiligheidsregio.
Een korte toelichting op de bijlagen
Cijfers: Zowel GGD als Politie zijn eind 2009 over gegaan op een nieuw registratiesysteem. Dat
maakt dat de cijfers 2010 zich moeilijk laten vergelijken met voorgaande jaren.
Bij de GGD komen de meldingen huiselijk geweld (HG) en kindermishandeling (KM) lager uit omdat
hier alleen de zaken geteld zijn die als HG of KM binnen gekomen zijn. Dat betekent dat bijvoorbeeld
meldingen die als overlast gemeld werden en waar ook HG aan de orde was, niet zijn meegeteld. Het
registratiesysteem is nu zo aangepast dat vanaf 2011 dit wel weer mogelijk is.
Bij de Politie zien we een paar merkwaardige zaken. Over de hele linie vertonen de cijfers een
dalende tendens, die varieert van – 14 tot – 27%, behalve het aantal verdachten OM, daar registreert
de Politie maar liefst + 250%! Deze gegevens sporen vervolgens weer niet met de gegevens van het
OM zelf. Politie en OM proberen te achterhalen waar deze verschillen vandaan komen.
Toolkit onderzoek: Hoofdlijnen van het onderzoek naar publiekscommunicatie huiselijk geweld
Hollands Midden door de verschillende gemeenten (toolkit en gemeentewebsites).
In november 2009 is aan alle gemeenten in Hollands Midden een zogenaamde “Toolkit Huiselijk
Geweld, Publiekscommunicatie” toegezonden. Deze map bevat tips voor de publiekscommunicatie
over huiselijk geweld en kindermishandeling en concrete voorlichtingsmiddelen die ingezet kunnen
worden. Het gaat o.a. om een USB-stick met teksten voor de gemeentelijke website en lokale media.
Ook zitten er publieksfolders in de map en een formulier om folders bij te bestellen. Informatie op de
gemeentelijke website is van belang omdat lokaal onderzoek heeft uitgewezen dat mensen informatie
over huiselijk geweld en kindermishandeling in eerste instantie bij de gemeente zoeken.
In vervolg op verspreiding van de toolkit zijn, tussen februari en september 2010, aan de ambtenaren
huiselijk geweld van de gemeenten in Hollands Midden vragen gesteld over het gebruik van de toolkit
publiekscommunicatie huiselijk geweld. Daarnaast is onderzocht in hoeverre er informatie te vinden
was op de websites van de gemeenten en of deze volgens de onderzoeker toegankelijk was. In
bijgaande samenvatting kunt u zien hoe uw gemeente volgens het onderzoek scoorde op het gebied
van publiekscommunicatie over huiselijk geweld.
Om gemeenten te ondersteunen bij de publiekscommunicatie huiselijk geweld, zal het Steunpunt
Huislijk Geweld gemeenten in het vervolg regelmatig (het streven is halfjaarlijks) communicatietip(s)
toesturen. De eerste tips zijn in februari toegezonden. De beleidsmedewerkers hebben ook de cijfers
en de samenvatting van het toolkit onderzoek ontvangen.
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