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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.  
 
In deze handreiking geven we met 10 stappen weer hoe de Impactmonitor te benutten is voor meer 
kennisgestuurd werken bij het verbeteren van de aanpak HGKM. In 05 Voorbeeld Zaanstreek-Water-
land stap 1-6 en 06 Voorbeeld Drenthe stap 1-6 geven wij twee voorbeelden waarin beleidsvragen 
aan de hand van dit stappenplan beantwoord worden.  
 
 
Stappenplan voor de implementatie van de Impactmonitor  

 
 
 

Hierbij kun u zich de volgende vragen stellen: 

 Welke vragen willen we in onze regio beantwoorden om meer inzicht te krijgen in de impact 
van onze aanpak van HGKM? 

 Spelen er knelpunten in de aanpak die we willen oplossen?  

 Zijn er recente ontwikkelingen geweest in de aanpak van HGKM, waarvan we de effecten in 
kaart willen brengen?  

 
 
 

In deze stap inventariseert u welke informatie u nodig heeft om de vraag te antwoorden die u in 
stap 1 heeft geformuleerd. Hierbij hoeft u zich niet te limiteren tot de informatie die is opgeno-
men in de Impactmonitor.  

 
 
 

 
Nadat u in kaart heeft gebracht welke informatie u nodig heeft om de (beleids)vraag te beant-
woorden, kijkt u welke indicatoren in de Impactmonitor daarin (deels) kunnen voorzien. Hiervoor 
kunt u 02 Overzicht van beschikbare indicatoren gebruiken.  
 
 
 
 
 
De volgende stap is om de relevante data uit de Impactmonitor te halen. Voor een deel van de 
indicatoren is het mogelijk om regionale data in te zien. In het eerdergenoemde overzicht kunt u 
opzoeken welke indicatoren dit zijn. 
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Ga in gesprek met partners/uitvoerders: samen reflecteren 

Analyseer de data: welke vragen roept het op? 

Vergelijk de data met andere regio’s, landelijke cijfers en over de tijd 

Trek (voorlopige) conclusies op basis van het gesprek en de cijfers 

Ontwerp acties op basis van de conclusies 

Inventariseer de regionale partners/uitvoerders waarmee u in gesprek kunt om de vra-

gen te kunnen beantwoorden, alsmede de relevante regionale/lokale databases die aan-

vullende informatie kunnen opleveren.  

 
 

 
Voor het duiden van de meeste (beleids)vragen is het behulpzaam om data te vergelijken. In de 
Impactmonitor kan dit op de volgende manieren: 

 Landelijke cijfers kunnen context bieden om de regionale data te interpreteren. 

 Een vergelijking met andere regio’s kan zeer informatief zijn. Het is belangrijk dat u regio’s uit-
kiest die vergelijkbaar zijn met uw regio met betrekking tot achtergrondvariabelen die een rol 
spelen bij HGKM. Hierbij kunt u denken aan variabelen als bevolkingssamenstelling, stedelijk-
heid of de inrichting van het HGKM-beleid.  

 Een vergelijking over de tijd is mogelijk voor de data die afkomstig zijn uit registraties (bijvoor-
beeld van VT of de politie). Dit is zeer informatief als er bijvoorbeeld recentelijk ontwikkelin-
gen zijn geweest in het HGKM-beleid in uw regio.  

 

 
 

 
De volgende stap is om de data te analyseren en vragen te formuleren die de data bij u oproe-
pen. Wat valt op? Zijn er opvallende verschillen met andere regio’s, landelijke cijfers of over de 
tijd?  
 
Het is waarschijnlijk dat uw vraag nog niet (volledig) beantwoord is met de informatie uit de Im-
pactmonitor. In deze stap kijkt u daarom ook welke informatie nog ontbreekt. 

 

 
 

 
 
 
In deze stap kijkt u welke partners/uitvoerders u wilt betrekken om de aanvullende vragen uit 
stap 6 te beantwoorden. Met welke partijen is het nuttig om het gesprek aan te gaan? Welke 
partijen kunnen eventueel aanvullende informatie leveren? 

 
 

 
 
In de gesprekken met de partners/uitvoerders kunt u gezamenlijk reflecteren op de uitkomsten 
van uw analyse van de data in de Impactmonitor en eventuele aanvullende informatie.  

 
 
 

 
Op basis van basis van de cijfers en het gesprek dat u heeft gevoerd met partners/uitvoerders 
kunt u (voorlopige) conclusies trekken met betrekking tot uw (beleids)vraag.  

 
 
 
 
De laatste stap is het ontwerpen van acties op basis van uw conclusies, om de aanpak van HGKM 
te optimaliseren.  
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