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Implementatietraject Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling:  
03 Q&A – een overzicht van gestelde vragen 
Opgesteld in mei 2022, door Regioplan 

De Impactmonitor Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (verder: Impactmonitor) is een middel dat 
bijdraagt aan het verbeteren van de aanpak van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (HGKM). Het 
benutten van de beschikbare kennis bij agendering, aansturing, inrichting en uitvoering van de aanpak 
van HGKM helpt bij het komen tot een effectievere aanpak.  
 
De Impactmonitor, opgesteld door het CBS, biedt informatie over de prevalentie van huiselijk geweld en 
kindermishandeling en welke impact het geweld heeft op de betrokkenen. Dit wordt gedaan aan de 
hand van verschillende indicatoren, afkomstig uit meerdere onderzoeken en registraties van betrokken 
instellingen. Een deel van de informatie in de Impactmonitor kan uitgesplitst worden naar regio en peri-
ode. In deze Q&A geven we een overzicht van vragen die leven bij gebruikers:  
 
Welke cijfers worden geregistreerd in de Impactmonitor? 
In de Impactmonitor worden cijfers geregistreerd over de volgende thema’s: 
- omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling; 
- kenmerken van het geweld; 
- kenmerken van de slachtoffers; 
- kenmerken van de plegers; 
- bereik van Veilig Thuis; 
- verbinding tussen zorg en veiligheid; 
- outcome na de melding bij Veilig Thuis. 
Voor meer informatie over de indicatoren die onder ieder thema geregistreerd worden kunt u 02 Over-
zicht beschikbare indicatoren raadplegen. 
 
Hoe wordt de informatie voor de Impactmonitor verzameld? 
De data in de Impactmonitor zijn afkomstig uit verschillende bestaande bronnen. Dit zijn enerzijds we-
tenschappelijke onderzoeken en anderzijds gegevens die periodiek geregistreerd worden door organisa-
ties op gestandaardiseerde wijze. Het dashboard van de impactmonitor wordt elk half jaar bijgewerkt en 
aangevuld. 
Wat betreft wetenschappelijke onderzoeken worden de volgende bronnen gebruikt: 
1. Onderzoeksprogramma prevalentie huiselijk geweld en kindermishandeling 
2. Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 
3. Recidiveonderzoek WODC 
4. Cohortstudie Verwey-Jonker instituut 
 
Daarnaast put de Impactmonitor uit de volgende periodiek geregistreerde gegevens: 
1. Beleidsinformatie Veilig Thuis 
2. Beleidsinformatie Jeugd 
3. Politieregistratiegegevens 
4. Registraties Raad voor de Kinderbescherming 
 
Het CBS voert geen controle uit over de databronnen of de gebruikte onderzoeksmethodes die door an-
deren worden aangeleverd.  
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Waar kan ik de Impactmonitor voor gebruiken? 
De Impactmonitor bevat cijfers die weergeven welk verschil de aanpak van huiselijk geweld en kinder-
mishandeling maakt in de levens van de betrokkenen. Dit geeft een basis voor het verbeteren van de 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Uit de Impactmonitor kunnen zowel landelijke als regionale cijfers gehaald worden. Dit maakt het moge-
lijk om een regio met het landelijke beeld of verschillende regio’s met elkaar te vergelijken. Ook is het 
voor de landelijke en regionale cijfers uit registraties mogelijk om het verloop tussen begin 2019 en eind 
2020 te zien.  
 
De cijfers uit de impactmonitor kunnen dus gebruikt worden om een beeld te geven van waar een regio 
staat wat betreft de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.  
Hierbij moet altijd de context achter de data meegenomen worden, door het combineren van cijferma-
tige informatie met bijvoorbeeld gesprek tussen partners en gezamenlijke duiding. In 07 Handreiking 
hoe voer je het ‘goede’ gesprek zijn aandachtspunten en tips beschreven voor deze gezamenlijke dui-
ding. 
 
Kan ik in de Impactmonitor ook verschillen tussen gemeenten zien? 
In het dashboard is het alleen mogelijk om op regionaal niveau data te verkrijgen. Bekijken van verschil-
len op gemeenteniveau is niet mogelijk. Voor een deel van de cijfers is dit wel mogelijk op andere vind-
plaatsen, zoals voor de Veilig Thuis-cijfers die opgenomen zijn in het Dashboard Veilig Thuis. Daarnaast 
zijn in 08 Handreiking verbinding Impactmonitor met lokale (proces)indicatoren handvatten opgenomen 
voor het opstellen van aanvullende indicatoren op lokaal niveau in afstemming met lokale partners. 
 
Kan ik visuele uitdraaien maken van de data? 
Het is mogelijk om de grafieken en kaarten in het dashboard te downloaden als afbeelding. Dit kan zo-
wel bij de landelijke als regionale data. Dit kan echter alleen voor individuele grafieken en kaarten. Het is 
niet mogelijk om alle regionale data in één PDF uit te draaien.  
 
Zijn alle data voor alle regio’s beschikbaar? 
Een deel van de data die zijn opgenomen in de Impactmonitor is op regionaal niveau beschikbaar. Deze 
regionale gegevens zijn afkomstig uit de periodieke registraties van betrokken instelling en uit de co-
hortstudies van het Verwey-Jonker Instituut. De informatie uit de registraties zijn beschikbaar voor alle 
regio’s. Het onderzoek van het Verwey-Jonker is echter niet alle regio’s uitgevoerd. Deze informatie over 
de outcome na een melding bij Veilig Thuis is beschikbaar voor de volgende regio’s: 
 

 Amsterdam-Amstelland 

 Brabant Noordoost 

 Flevoland 

 Gooi en Vechtstreek 

 Groningen 

 Haaglanden 

 IJsselland 

 Kennemerland 

 Noord-Brabant Midden 

 Rotterdam-Rijnmond 

 Twente 

 Utrecht 

 Zaanstreek-Waterland 

 
Een overzicht van de data die voor alle of een gedeelte van de regio’s beschikbaar zijn, kunt u vinden in 
02 Overzicht van beschikbare indicatoren. 
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Waar vind ik informatie over welke aanpakken werken? 
Informatie over effectieve interventies is niet in de impactmonitor opgenomen, maar hierover is infor-
matie te vinden in onder andere de: 

 Databank effectieve sociale interventies van Movisie, waarin onder meer interventies op het thema 
huiselijk en seksueel geweld te selecteren zijn; 

 Databank effectieve jeugdinterventies van het NJi, waarin onder meer interventies op het thema kin-
dermishandeling zijn opgenomen; 

 Databank Justitiële interventies, waarop geselecteerd kan worden op huiselijk geweld/kindermishan-
deling.  

 
Wordt er in de Impactmonitor gebruikgemaakt van wetenschappelijke literatuur? 
De impactmonitor is ontwikkeld op basis van de adviezen van de Adviescommissie onderzoeks- en ken-
nisprogramma Geweld hoort nergens thuis. Zij hebben een advies uitgebracht over de op te nemen indi-
catoren op basis van de volgende uitgangspunten: 

 het aansluiten op bestaande bronnen en publicaties; 

 het voorkomen van aanvullende registraties; en 

 het bevorderen van een lerende verbeterbeweging. 
In de impactmonitor zitten geen directe verwijzingen naar wetenschappelijke literatuur. In de weten-
schappelijke onderzoeken die ten grondslag liggen aan een deel van de indicatoren zijn deze bronnen 
wel opgenomen. Indien je zoekt naar de wetenschappelijke literatuur die daaraan ten grondslag ligt is 
het raadzaam om in die onderliggende rapportages de bronverwijzingen te raadplegen.  
Een overzicht van de databronnen die zijn opgenomen in de impactmonitor kunt u vinden in 02 Over-
zicht van beschikbare indicatoren. 
 
Hoe voer ik het gesprek met uitvoerders over de betekenis van de cijfers? 
Het maken van beleidskeuzes op basis van data kan eigenlijk niet zonder een goed gesprek met anderen 
over de (regiospecifieke) data uit de Impactmonitor. Deze gezamenlijke reflectie is essentieel om zorg-
vuldige conclusies te kunnen trekken en vervolgstappen te kunnen formuleren. In 07 Handreiking hoe 
voer je het ‘goede’ gesprek vindt u hiervoor handvatten.  
 


