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VOORWOORD 

Voor u ligt mijn afstudeerscriptie van de opleiding master Sociologie met als specialisatie 

Criminaliteit & Veiligheid. In dit onderzoek is gekeken naar welke invloed bemoeienis van Veilig 

Thuis Groningen heeft op het aantal hermeldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het 

onderzoek is in opdracht van Veilig Thuis Groningen en gemeente Groningen uitgevoerd.  

Om de scriptie te kunnen voltooien heb ik eerst bij gemeente Groningen stage gelopen. Ik heb 

daarbij als stagiaire beleidsadviseur veldonderzoek gedaan naar een relatief nieuw beleidsthema 

namelijk ‘jongensprostitutie’. Het doel was om dit thema ten behoeve van beleidsverbetering te 

verhelderen en daarmee te bepalen in hoeverre jongensprostitutie een probleem is én of er behoefte is 

aan hulp. 

Na mijn stage bij gemeente Groningen heb ik bij Veilig Thuis Groningen stage gelopen. Waar 

de eerste stage vooral oriënterend van karakter was, stond de tweede stage in het teken van het scriptie 

onderzoek. Tijdens deze stage heb ik door middel van dossieronderzoek, observaties en de vele 

gesprekken met de medewerkers van Veilig Thuis Groningen het onderzoek uitgevoerd. De inzet van 

de datagegevens zorgde in beginsel voor verwarring en spanning maar gelukkig is het gelukt om de 

data zodanig in te richten en dit onderzoek uit te voeren.  

Ik wil mijn docenten en in het bijzonder mijn scriptiebegeleider Michael Mäs bedanken voor 

zijn wijze raad, zijn positieve instelling en zijn meedenken. Scriptie schrijven is een proces van lange 

adem geweest. Zonder zijn begeleiding had ik het niet tot een mooi onderzoek kunnen brengen. Ik heb 

veel leerzame momenten gehad die ik meeneem naar mijn volgende uitdaging.  

Daarnaast wil ik graag Veilig Thuis Groningen bedanken voor de mogelijkheid om mijn 

scriptie te schrijven. Het was mooi om te zien dat er voor de veiligheid van de medemens hard wordt 

gewerkt. Bedankt dat ik jullie makkelijk kon benaderen voor vragen over het onderzoek. Dankzij de 

goede begeleiding en de gesprekken heb ik het vertrouwen gehad dat het goed zal komen. 

Zonder mijn familie en vrienden was het niet gelukt de moed er in te houden. Een bijzonder 

moment tijdens de afstudeerfase was de geboorte van mijn dochter die tijdens de studie voor wat 

opschudding heeft gezorgd. Het geeft voldoening om te zien dat het is gelukt om het tot een goede 

einde te brengen. Bedankt, ik had jullie voor geen goud willen missen. 

Ik kijk terug op een mooi jaar waarin ik veel heb geleerd. Ik ben dankbaar dat ik een 

fantastische studie als Sociologie heb mogen afronden. Ik heb met veel plezier en liefde aan dit 

onderzoek gewerkt en vind het stiekem ook jammer dat het nu afgelopen is. Ik hoop dat jullie mijn 

scriptie ook met plezier zullen lezen.  

 

Latife Sengul-Bozkurt 

Groningen, mei 2020   
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SAMENVATTING 

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen helaas nog vaak voor. In een periode van vijf jaar zijn 

in Nederland 747 000 volwassenen betrokken geweest bij huiselijk geweld en jaarlijks worden tussen 

de 90 000 en 127 000 kinderen geschaad door kindermishandeling (Alink et al., 2018; Ten Boom et 

al., 2019). De gevolgen zijn langdurig en ingrijpend van aard. Het speelt zich af in het privé domein 

waar geweld niet thuis hoort. De kans is groot dat problemen zich opstapelen omdat er sprake is van 

emotionele en financiële afhankelijkheden. Dit maakt het ook lastig om de precieze aantallen te 

achterhalen omdat problemen zich vaak achter de deuren schuil houden, uit schaamte of loyaliteit. Er 

zijn door de jaren heen veel onderzoeken gedaan naar deze geweldstypen. Er is daarmee veel te weten 

gekomen over de aard van deze geweldstypen. Daarnaast zijn vele methodieken ontwikkeld om het 

geweld binnen de huiselijke kringen te stoppen. Toch blijkt dat het niet altijd lukt om de veiligheid te 

herstellen en te waarborgen. Betrokkenen die geweld hebben meegemaakt, hebben helaas een grotere 

kans om opnieuw geweld te begaan of te ondergaan. Sinds Veilig Thuis een centrale rol speelt in de 

aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling, krijgen hermeldingen een speciale aandacht. Dit 

onderzoek is daarom in opdracht van Veilig Thuis Groningen en gemeente Groningen uitgevoerd om 

te onderzoeken wat de aard en omvang is van het aantal hermeldingen en welke factoren, zoals de 

actieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen, bijdragen aan het verminderen van het aantal 

hermeldingen. De analyse is uitgevoerd met 20 827 unieke personen die betrokken zijn geweest bij in 

totaal 9078 unieke casussen (dossiers). Dit waardevolle mixed method onderzoek waarbij een 

combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden is ingezet, laat zien dat actieve bemoeienis 

van Veilig Thuis Groningen een aanzienlijke effect heeft op het verminderen van het aantal 

hermeldingen. Aantal betrokken kinderen zorgen daarbij voor een sterkere daling in het aantal 

hermeldingen. Daartegenover is gebleken dat monitoring zorgt voor een toename in het aantal 

hermeldingen, terwijl de verwachting was dat monitoring een belangrijke rol zou spelen in het 

verminderen van het aantal hermeldingen. Dit onderzoek laat zien op welke manier monitoring toch 

kan bijdragen aan het minderen van hermeldingen. 
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INLEIDING 

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn geweldsvormen met een grote impact. De gevolgen 

strekken zich uit over de hele samenleving. In een periode van vijf jaar zijn in Nederland 747 000 

volwassenen betrokken geweest bij huiselijk geweld en jaarlijks worden tussen de 90 000 en 127 000 

kinderen geschaad door kindermishandeling (Alink et al., 2018; Ten Boom et al., 2019). Deze vormen 

van geweld zijn ernstig en anders van aard omdat het niet het publieke domein, maar het privé domein 

raakt. Dit privé domein bestaat uit de huiselijke kring van de betrokkene(n) welke niet zozeer verwijst 

naar de locatie ‘thuis’ maar eerder naar de hechte of intieme gezinsrelaties van de betrokkenen. Het 

behoort tot de meest vertrouwde omgeving die voor ieder gezinslid uniek is maar tegelijkertijd kan het 

de kans op geweld vergroten. Door de intieme relaties ontstaat emotionele afhankelijkheid die het 

lastig maakt deze problematieken op tijd te signaleren en aan te pakken (Lünnemann & Pels, 2013). 

Zo kan er sprake zijn van onderdrukking of bedreiging tot geheimhouding. De verwevenheid van 

emoties, loyaliteitsbanden en economische afhankelijkheden maakt het dat deze geweldssoorten voor 

langere tijd achter gesloten deuren kan blijven bestaan en daardoor problemen zich kunnen opstapelen. 

Om dit tegen te gaan en om deze problematieken meer specifieke aandacht te kunnen geven, zijn sinds 

1 januari 2015 gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Dit heeft geresulteerd in het opzetten van Veilig Thuis in 26 regio’s die als een 

spin in het web een centrale plek hebben in deze aanpak. Zo is Veilig Thuis Groningen één van deze 

regio’s die in de provincie Groningen hét advies- en meldpunt is voor huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Het ontstaan van de Veilig Thuis regio’s is een belangrijke stap geweest om 

huiselijk geweld en kindermishandeling terug te dringen en te stoppen omdat hierin een gerichte 

aanpak niet kon ontbreken.  

De gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn ernstig. Kinderen kunnen 

getraumatiseerd raken, depressief worden of een onveilige hechting met de ouders en later met het 

eigen netwerk hebben (Alink et al., 2018; McGowan et al., 2009; Tierolf et al., 2014). Volwassenen 

kunnen eveneens getraumatiseerd en depressief raken met veel gezondheidsklachten en emotionele 

problemen zoals een negatief zelfbeeld, laag welbevinden en zelfvertrouwen als gevolg (Tierolf et al., 

2014; Van der Veen & Bogaerts, 2010). Hoewel voor de maatschappij de kosten van niet-behandelen 

hoger liggen, kan zorg en behandeling van directbetrokkenen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling ook hoge kosten met zich meebrengen. De invloed van huiselijk geweld en 

kindermishandeling op het herstelvermogen van directbetrokkenen is groot. Daarom is er vaak 

intensieve en langdurige hulpverlening nodig voor herstel (Beijersbergen, Blokdijk & Eijters, 2018; 

Steketee et al., 2016; Tierolf et al., 2014). Daarnaast kan er sprake zijn van intergenerationele 

overdracht waarbij kinderen die geweld hebben ondergaan een grotere kans hebben om later zelf ook 

geweld te begaan (Lünnemann & Pels, 2013; Steketee, 2017). Dit kan zich verder voortzetten in een 



 

 9 

vicieuze cirkel van geweld waarbij de schade van huiselijk geweld en kindermishandeling kan 

toenemen. Kortom, het is voor zowel de betrokkene als voor de maatschappij van belang om geweld te 

voorkomen en zo snel mogelijk de veiligheid te waarborgen en de schade te herstellen.   

Behalve dat het belangrijk is dat geweld zoveel mogelijk wordt voorkomen, is het ook van 

belang dat het ontstane geweld zich niet herhaalt. Landelijk zijn 60% van alle huiselijk geweld en 

kindermishandeling meldingen die bij Veilig Thuis1 binnenkomen, hermeldingen (Tierolf, Lünnemann  

& Steketee, 2014). Bij Veilig Thuis Groningen is uit een pilot2 in 2017 naar voren gekomen dat het 

aantal hermeldingen hoog is. Deze ontwikkelingen zijn aanleiding geweest voor dit onderzoek. Er is 

sprake van een hermelding indien een directbetrokkene(n)3 die vanwege een nieuw incident van 

huiselijk geweld en/of kindermishandeling, opnieuw gemeld wordt bij Veilig Thuis Groningen 

(definiëring volgens Veilig Thuis Groningen). In dit onderzoek wordt gekeken in hoeverre Veilig 

Thuis Groningen effect heeft op het aantal hermeldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Daarnaast wordt onderzocht onder welke omstandigheden de aanpak van Veilig Thuis leidt tot meer of 

minder hermeldingen.  

De rol die Veilig Thuis Groningen heeft op de aanpak van hermeldingen van huiselijk geweld 

en kindermishandeling, kan enerzijds bestaan uit actieve en/of passieve bemoeienis en anderzijds uit 

bemoeienis door monitoring. Actieve bemoeienis betekent dat Veilig Thuis Groningen onderzoek doet 

om vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te bevestigen dan wel te verwerpen. 

Passieve bemoeienis houdt in dat Veilig Thuis Groningen een melding direct of indirect overdraagt 

aan de directbetrokkene(n) en/of het lokaal veld (hulpverlening) of een andere ketenpartner zoals de 

Raad voor de Kinderbescherming, de Geestelijke Gezondheidszorg of de Jeugdbescherming. Bij 

monitoring wordt toezicht gehouden op de naleving van de gemaakte afspraken met de betrokkenen en 

de ketenpartners. 

Een hermelding wordt in deze studie in verband gebracht met de (on)mogelijkheid om 

gedragsverandering bij betrokkenen van geweld te bewerkstelligen. Er wordt onderzocht in hoeverre  

het mogelijk is om via bemoeienis van Veilig Thuis Groningen indirect het gedrag van personen die 

geweld hebben ondergaan of begaan, zodanig te beïnvloeden dat de kans op het opnieuw meemaken 

van een geweldssituatie verminderd kan worden. Vermindering van het aantal hermeldingen zou dan 

betekenen dat het gedrag van betrokkenen positief is veranderd en daardoor minder in aanraking komt 

met geweldsituaties. Te denken valt bijvoorbeeld aan het weerbaarder worden van personen die 

geweld ondergaan of het versterken van het netwerk van personen die geweld begaan. De vraag is er 

vooral op gericht onder welke omstandigheden die gedragsverandering kan optreden. Uit verschillende 

literatuur blijkt dat factoren als sociale steun, psychisch welbevinden, netwerkrelaties, alcohol en 

drugsgebruik, Sociaal Economische Status (SES) en IQ voorspellers zijn voor het toe of afnemen van 

geweld (Polak, Romijn, Snoeren & Speetjens, 2013; Van Dijk et al., 1997; Van der Veen & Bogaerts, 

2010; Tierolf et al., 2014; Factsheet, 2018; Dijkstra, 2018; Ten Boom et al., 2019). In dit onderzoek 

worden een aantal voorspellers meegenomen waar Veilig Thuis Groningen een zichtbare verandering 
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in kan teweeg brengen. Deze voorspellers zijn vertaald in vier hypothesen die in de volgende 

theorieparagraaf wordt uiteengezet. Andere factoren worden niet uitgebreid geanalyseerd omdat het 

niet binnen de reikwijdte valt maar wordt volstaan met een verwijzing naar eerder onderzoek waarin 

de relatie tussen deze factoren en het plegen van geweld is aangetoond (Polak, Romijn, Snoeren, 

Speetjens & Hoefnagels, 2013; Van Dijk et al., 1997; Van der Veen & Bogaerts, 2010; Tierolf et al., 

2014; Factsheet, 2018; Dijkstra, 2018; Ten Boom et al., 2019). 

In deze studie wordt getracht de cijfers voor het aantal hermeldingen tussen 1 januari 2016 en 

31 december 2018 te onderzoeken en weer te geven. Daarnaast zal worden beoordeeld welke rol 

Veilig Thuis Groningen hierbij kan hebben om het aantal hermeldingen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling terug te dringen. Wanneer door inzet van actieve bemoeienis het aantal 

hermeldingen daalt, heeft geweld zich minder herhaald en is de veronderstelling dat deze inzet van 

Veilig Thuis Groningen effectief is geweest. Met de factoren monitoring, huiselijk geweld, 

kindermishandeling en de betrokkenheid van kinderen wordt nagegaan of  het aantal hermeldingen 

hierdoor nog meer zal dalen. Zo kan het effect van actieve bemoeienis afhangen van het soort geweld. 

In het geval van kindermishandeling bijvoorbeeld kan sprake zijn van minder hermeldingen dan bij 

huiselijk geweld. Afsluitend zal middels worden bediscussieerd wat de specifieke bevindingen van dit 

onderzoek voor de praktijk kunnen betekenen en welke toekomstig onderzoek en aanbevelingen nodig 

zijn om goedwerkende interventies te kunnen ontwikkelen. In dit onderzoek staat de volgende 

onderzoeksvraag centraal:  

 

Relevantie 

Deze studie is maatschappelijk relevant omdat het onderzoek inzicht kan geven in de geldigheid van 

de bestaande meetinstrumenten van Veilig Thuis Groningen die worden ingezet om het aantal 

hermeldingen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling in de maatschappij te bepalen. Het is van 

belang om het aantal hermeldingen zo goed mogelijk te kunnen meten omdat hierop het provinciaal 

beleid wordt gemaakt. Het beleid is er op gericht om het aantal incidenten van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling in de provincie te verminderen dan wel te voorkomen. Dit onderzoek onderscheidt 

zich van andere onderzoeken omdat er naast cijfermatig onderzoek ook handmatig dossieronderzoek is 

uitgevoerd, specifiek voor de meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling van Veilig Thuis 

in Groningen. 

Daarnaast wordt de invloed van de aanpak van Veilig Thuis Groningen op het aantal 

hermeldingen onderzocht. Een effectieve aanpak van Veilig Thuis Groningen kan er voor zorgen dat 

er minder hermeldingen zijn wat volgens dit onderzoek kan duiden op minder geweld binnen 

‘In hoeverre draagt actieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen bij aan het verminderen van 

het aantal hermeldingen en welke factoren zijn daarbij van invloed?’ 
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(gezin)systemen. Vermindering van geweld is een voorwaarde voor een veiligere samenleving. Door 

het verminderen en voorkomen van geweld kunnen gemeenschappen beter functioneren omdat het de 

betrokkenheid naar elkaar toe kan verhogen. Zo kunnen gemeenschappen versterken omdat inwoners 

zich veiliger voelen en daardoor meer contact met elkaar kunnen hebben, wat ervoor kan zorgen dat de 

betrokkenheid onderling toeneemt (Kleinhans & Bolt, 2010). Dit zal ook een positieve uitwerking 

hebben op kinderen voor wie de gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling groot zijn. 

Kinderen die veilig opgroeien zullen naar verwachting als volwassene zelfstandig in de maatschappij 

staan. Veilig opgroeien verkleint de kans om later geweld te plegen of te ondergaan (De Wit, Slot & 

Van Aken, 2004; Bowlby, 1969; Gove & Crutchfield, 1982; McCord, 1991). Bovendien kunnen 

patronen van plegers worden doorbroken zodat geweld niet van ouder op kind wordt doorgegeven 

(Lünnemann & Pels, 2013; Steketee et al., 2016; Steketee, 2017). 

De wetenschappelijke relevantie heeft betrekking op de niche namelijk dat er in de provincie  

Groningen geen onderzoek naar hermeldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling bij Veilig 

Thuis Groningen is gedaan. In bestaande literatuur wordt veelal gesproken over landelijke cijfers van 

recidive voor de herhaling van een geweldsmisdrijf waarbij alleen veroordeelde misdrijven worden 

meegenomen (Brochure Recidivemonitor, 2011). Bij Veilig Thuis zijn niet alle meldingen 

veroordeelde misdrijven en de justitiële veroordeling is geen voorwaarde om bij Veilig Thuis een 

melding van geweld te kunnen doen. Voor de landelijke recidivemonitor zou dit betekenen dat 

meldingen zonder justitiële veroordeling niet worden meegeteld waardoor het aantal 

geweldsmisdrijven van huiselijk geweld en kindermishandeling onterecht lager zijn.  Er is behoefte 

aan onderzoek waaruit blijkt hoeveel hermeldingen er in totaal zijn in de provincie Groningen. 

Daarnaast is het nodig om wetenschappelijk onderzoek te doen naar gedragsverandering bij geweld in 

het privé domein. In tegenstelling tot de vele onderzoeken naar (publieke) gedragsverandering in de 

uiteenlopende thema’s zoals consumptie, duurzaamheid en verkeer, zijn er tot nog toe weinig 

onderzoeken bekend over gedragsverandering bij geweld in de huiselijke kring. Geweld in het privé 

domein is een zeer specifiek en complex geweldsvorm dat afzonderlijk onderzocht zou moeten 

worden. 

Als laatste kan het onderzoek helpen bij een betere afstemming met het Centraal Bureau voor 

de Statistiek (CBS) zodat definities eenduidig kunnen worden gehanteerd. Het CBS krijgt namelijk 

van alle Veilig Thuis organisaties ieder half jaar cijfers aangeleverd waarmee een rapport met alle 

meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt opgemaakt. Het verkregen overzicht 

helpt mee aan landelijk beleidsverbetering. De cijfers van de verschillende regio’s zijn echter niet 

goed met elkaar te vergelijken, omdat naar grote waarschijnlijkheid de notering per regio verschilt. Dit 

kan het gevolg zijn van onduidelijke definities van de gehanteerde begrippen. Zo zouden alle Veilig 

Thuis regio’s ieder incident met dezelfde coderingen moeten invoeren. Het CBS adviseert daarom pas 

na verder onderzoek de resultaten te gebruiken (CBS, 2017). Dit is een lopend proces dat gaande is bij 

de Veilig Thuis regio’s in het algemeen en waarbij goede stappen zijn genomen om meer 
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eenduidigheid in de registraties te creëren. De resultaten van dit onderzoek worden in dat proces 

meegenomen en zal daarmee een bijdrage leveren aan de vorming van eenduidigere definities en 

coderingen. 

 

THEORETISCH KADER 

In dit deel van het onderzoek wordt allereerst de werking van Veilig Thuis Groningen specifieker 

toegelicht waaronder ook de rol en de positie die Veilig Thuis Groningen inneemt in het sociaal 

domein, ten opzichte van de andere ketenpartners. Daarnaast wordt het probleem van ‘dark number’ 

uitgelegd en wordt ingegaan op de term veiligheid. Afsluitend wordt theoretisch uiteengezet op welke 

manier de aanpak van Veilig Thuis Groningen kan leiden tot minder hermeldingen en welke factoren 

ervoor kunnen zorgen dat het aantal hermeldingen sterker toe of afneemt. Dit wordt vertaald in vier 

hypothesen die in de resultatenparagraaf zullen worden getoetst. Voor de volledigheid is in Bijlage 0 

als achtergrondinformatie voor dit theoretische kader een uitgebreid overzicht gegeven van de meest 

toonaangevende onderzoeken naar huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast is in dezelfde 

bijlage een gedetailleerdere uitwerking van de werkwijze van Veilig Thuis Groningen opgenomen.  

Bij de aanpak van (herhaalde) huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland speelt de 

inzet van Veilig Thuis een centrale rol. Daarbij wordt de prioriteit gegeven aan de belangen van 

kinderen (Handelingsprotocol Veilig Thuis, 2014). Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten 

verantwoordelijk voor de Participatiewet, Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Dit is 

onderdeel van de decentralisatie die tot heden gaande is. Binnen de decentralisatie speelt het 

transformatieproces een rol. Dit houdt in dat de gemeenten een grotere rol zullen spelen bij de inzet 

van zorg door meer maatwerk te leveren, de hulp zo veel mogelijk in de eigen netwerk te organiseren 

en de eigen kracht centraal te stellen. Deze ontwikkeling zou ook voor kosten besparing zorgen. Om 

deze doelstellingen te kunnen bereiken is het van belang dat gemeenten samenwerken met de 

ketenpartners zoals cliënten, zorgaanbieders, zorgverzekeringen, onderwijsinstellingen (De 

Basismonitor, 2018). Deze samenwerking kan met de zogeheten regulatieve cyclus worden 

samengevat (Van Stienen, 1986). De cyclus in figuur 1 laat zien welke stappen worden doorlopen 

nadat door Veilig Thuis Groningen een melding van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt 

ontvangen. Stap 1 en 2 (donkerblauw) zijn hierin de stappen waar de taken van Veilig Thuis 

Groningen beginnen en eindigen.  
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Figuur 1. De regulatieve cyclus  

 

De aanpak die Veilig Thuis Groningen in stap 1 en 2 hanteert valt te verdelen onder 3 categorieën 

namelijk actieve bemoeienis, passieve bemoeienis en monitoring. Deze taken zijn afgebeeld in figuur 

2 en hangen als volgt samen met de regulatieve cyclus. In stap 1 van deze cyclus wordt een melding 

ontvangen die ter handen wordt genomen om een eerste probleemomschrijving te maken. Dit wordt 

gedaan aan de hand van een eerste screening van de gegevens die met de melding zijn ontvangen. 

Vervolgens wordt in het registratiesysteem bekeken of deze persoon eerder bekend is en of er binnen 

vijf dagen meer informatie is op te vragen zodat bekend wordt of de vermoedens van geweld correct 

zijn. Nadat de nodige informatie is verzameld, kan Veilig Thuis Groningen besluiten om in stap 2 

actieve of passieve bemoeienis in te zetten. Wanneer actieve bemoeienis wordt ingezet, betekent dit 

dat Veilig Thuis een melding heeft ontvangen met vermoedens van geweld. Veilig Thuis doet dan 

onderzoek om de vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling te bevestigen dan wel te 

verwerpen zodat een juiste diagnose gesteld kan worden. Vaak wordt onderzoek ingezet als er bij een 

melding kinderen betrokken zijn. Tijdens onderzoek wordt uiterlijk binnen 10 weken zoveel mogelijk 

informatie verzameld door onder andere met betrokkenen en professionals te praten en de informatie 

te analyseren en te beoordelen. Naast het verzamelen van informatie wordt er ook naar gestreefd dat 

betrokkenen zich gezien en begrepen voelen en dat er sprake is van onderlinge betrokkenheid. Het 

onderzoek wordt afgesloten met een rapportage met daarin een besluit over de vermoedens van geweld 

die wel of niet worden bevestigd. Indien vermoedens niet worden bevestigd, wil dit echter niet zeggen 

dat er geen sprake is van geweld. Het betekent hooguit dat met de beschikbare middelen geweld niet is 

aangetoond. Soms kan de onderzoeker daarbij een niet-pluisgevoel hebben maar heeft daar geen 

gegronde redenen voor om verder in actie te kunnen komen. Die gegronde redenen zijn met wettelijke 

afspraken en werkprotocollen vastgesteld waaraan medewerkers zich dienen te houden. Hoewel het 

belangrijk is om afspraken en protocollen te hebben, kan een overmaat hieraan resulteren in 

(af)wachten totdat er wel gegronde redenen zijn ontstaan. Buiten de wil om kan het gevolg hiervan 
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zijn dat geweld achter de voordeur blijft en hierdoor de situatie verergert waardoor mogelijk een 

toename van het aantal (her)meldingen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling ontstaat.  

Nadat het onderzoek is afgesloten, vindt er een warme overdracht plaats. Dit is de indirecte 

overdracht waarbij de casus middels een persoonlijk gesprek met de overdrachtspartij en de 

directbetrokkene wordt overgedragen (na stap 2). Na de indirecte overdracht bespreekt de ketenpartner 

met de directbetrokkene(n) in detail de bevindingen uit het onderzoek. Dit vertaalt zich in een plan 

voor het vervolgtraject (stap 3). Het vervolgtraject zou tot een interventie leiden die in stap 4 wordt 

uitgevoerd. In de laatste stap wordt geëvalueerd of de interventie heeft geleid tot herstel en 

waarborgen van de structurele veiligheid.   

Indien na stap 1 wordt gekozen voor passieve bemoeienis, dan houdt dit in dat Veilig Thuis 

Groningen geen onderzoek doet en dat een melding direct wordt overgedragen aan de 

directbetrokkene(n) of een ketenpartner. De directe overdracht vindt telefonische en/of schriftelijk 

plaats nadat een melding is ontvangen en middels het risicotaxatie instrument de veiligheid van 

directbetrokkene(n) is beoordeeld.  

Monitoring is de derde vorm van bemoeienis die (vaak) na actieve bemoeienis (na stap 2) bij 

bevestigde vermoedens van geweld wordt ingezet. Monitoring wordt in dat geval toegepast in de 

stappen 3, 4 en 5. Hierbij houdt Veilig Thuis Groningen op afstand toezicht op de naleving van de 

gemaakte veiligheidsafspraken met de ketenpartner(s) zodat de situatie veilig blijft. De monitoring 

heeft betrekking op de directbetrokkene(n) en het gebeurt meestal schriftelijk of telefonisch.  

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
  
 
 
Figuur 2. Schematische weergave van de bemoeienis van Veilig Thuis Groningen 
 

 

Een factor waarmee binnen dit onderzoek rekening wordt gehouden is de kwestie ‘dark number’. Dark 

number verwijst naar het aantal huiselijk geweld en kindermishandeling meldingen die niet zijn 

geregistreerd maar wel bestaan. Het deel dat wel is geregistreerd, laat eigenlijk het topje van de ijsberg 

zien (Van Dijk et al., 1997, Smit et al., 2018). De reden waarom dit in acht wordt genomen is omdat 
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dark numer een effect kan hebben op de cijfers waarmee gewerkt wordt. Huiselijk geweld en 

kindermishandeling zijn namelijk aangrijpende gebeurtenissen waarbij veel achter gesloten deuren 

plaatsvindt waardoor het niet gemakkelijk is om het exacte aantal incidenten per jaar te achterhalen. 

Dit kan er voor zorgen dat het aantal hermeldingen te laag worden geschat.  

Er zijn voor dark number twee redenen te noemen. Ten eerste kan er sprake zijn van lage 

meldbereidheid van betrokkene(n) van geweld. Geschat wordt dat slechts 1 op de 8 incidenten bij de 

politie worden gemeld (Van Dijk et al., 1997). Dit komt neer op ongeveer 12%. In 2010 is de 

meldbereidheid gestegen naar 17% (CBS, 2017). Ondanks dat de meldbereidheid iets is gestegen, 

blijft het relatief laag. Dit kan te maken hebben met de maatschappelijke taboe die op huiselijk geweld 

en kindermishandeling rust en vaak speelt schaamte een belangrijke rol om geen melding te doen. 

Deze meldbereidheid gaat echter niet volledig op voor Veilig Thuis Groningen. De meeste meldingen 

van huiselijk geweld en kindermishandeling worden namelijk door de politie geregistreerd (waarbij de 

melder vaak niet de directbetrokkene is geweest maar een externe zoals de buren of een school). 

Tussen 1 januari 2016 en 31 december 2018 was dit aandeel 72,8% (cijfers Veilig Thuis Groningen).  

Ten tweede kan een hoog ‘dark number’ het gevolg zijn van incorrecte registratiegegevens 

doordat een incident onder een andere categorie dan huiselijk geweld of kindermishandeling wordt 

geregistreerd.  

Ondanks dat er sprake is van dark number, is in Nederland het gevoel van veiligheid toegenomen en 

het aantal slachtoffers van geweld afgenomen (Centraal Bureau voor de Statistiek, 2018). Onder 

veiligheid wordt bij Veilig Thuis Groningen verstaan de afwezigheid van huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Handelingsprotocol, 2014). Een andere definitie van veiligheid is te geven vanuit 

het perspectief ‘positieve veiligheid’ (Schuilenburg & Van Steden, 2016). Voor criminologen heeft 

veiligheid een negatieve lading. Vaak gaat het namelijk over onveiligheid, overlast of criminaliteit. Dit 

is volgens Schuilenburg & Van Stenden terecht maar het vraagt om een aanvulling. Immers, 

onveiligheid bestrijden staat niet gelijk aan het creëren van veiligheid. Deze invalshoek, namelijk die 

van de positieve veiligheid, bevordert de opbouwende elementen van de samenleving zoals 

geborgenheid, vertrouwen en zorg waardoor de veiligheid in de samenleving kan toenemen. Dit kan 

betekenen dat geweld minder vaak plaatsvindt. Bij Veilig Thuis Groningen is er naast het bestrijden 

van onveiligheid, ook de insteek om veiligheid op te bouwen en te versterken zodat burgers minder 

betrokken raken in geweldsituaties en de veiligheid zal toenemen.  

 

Er zijn een aantal verklaringen te geven voor het herhalen van huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling. Ten eerste is herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling te verklaren 

met de sociale leertheorie van Sutherland (ook wel differentiële associatietheorie genoemd 

(Sutherland, 1947)). Deze theorie heeft als uitgangspunt dat crimineel gedrag aangeleerd wordt. 

Hierbij is de intensiteit, duur en frequentie van contacten met geweld bepalend. Vooral wanneer deze 

contacten met geweld op jonge leeftijd veelvuldig en intensief zijn gelegd, wordt de kans op 
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(herhaling van) gewelddadig gedrag later verhoogd. Ook Bandura (1977) stelt dat gedrag wordt 

aangeleerd door de omgeving. In zijn model gaat hij in op intergenerationele overdracht van huiselijk 

geweld. Volgens Bandura spelen naast de omgevingsfactoren ook de persoonlijke factoren en het 

gedrag van de lerende een rol bij het aanleren van nieuw gedrag. Aangeleerd gedrag hoeft echter niet 

altijd crimineel gedrag te zijn. Bandura gaat in zijn leertheorie er vanuit dat mensen leren door vooral 

anderen te observeren. Dit kan goed en kwaad gedrag zijn geweest. Te denken valt aan ouders of 

leerkrachten die voorbeeldgedrag laten zien wat gepast is om de eigen behoeften te vervullen.  

Ten tweede is herhaling van huiselijk geweld en kindermishandeling te verklaren met de 

sociale controle theorie, ook wel de social bonding theory genoemd (Hirschi, 1969). Deze theorie 

veronderstelt dat bindingen met de maatschappij remmend kunnen werken op gewelddadig gedrag. 

Naarmate een persoon bijvoorbeeld hechte relaties heeft met zijn ouders, leuke vrienden heeft en een 

baan die voldoet aan de (maatschappelijke) verwachtingen, zal deze persoon minder neigen tot 

gewelddadig gedrag omdat hij bindingen heeft die hij niet zomaar op het spel kan zetten (Hirschi, 

1969; Wilterdink & Heerikhuizen, 2007). Vergeleken met de sociale leertheorie, biedt de sociale 

controle theorie ook een verklaring voor afwijkend gedrag maar dan in de andere richting van het 

verband; terwijl de sociale leertheorie veronderstelt dat de omgang met gewelddadige mensen de kans 

op crimineel gedrag vergroot, stelt de sociale controle theorie dat mensen die crimineel gedrag 

vertonen, omgaan met gewelddadige mensen.  

 

Volgens de literatuur kan actieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen leiden tot minder 

hermeldingen door de volgende aspecten. Ten eerste kunnen betrokkenen zich gesteund en gezien 

voelen (Dijkstra, 2018). Dit is in lijn met de sociale controle theorie. Mensen voelen zich verbonden 

en gesteund in relaties waarbij ze het gevoel hebben erbij te horen, want mensen zijn sociale wezens 

en hebben de sterke behoefte om zich aan de groep te verbinden. Dit heeft tevens een positief effect op 

het welbevinden (Dijkstra, 2018; Klamer, 2013, De Vos, 2003). De behoefte om zich te binden wordt 

ook wel de 'need to belong' genoemd, die sinds Sigmund Freud (1930) veelvuldig is onderzocht. De 

meest invloedrijke versie is die van Baumeister & Leary (1995) die 'need to belong' hebben 

gedefinieerd als de wens om sociale relaties met anderen te vormen en te onderhouden. Wanneer 

wordt voldaan aan de ‘need to belong’ behoefte, kan dat leiden tot positieve effecten voor de 

psychische en fysieke gezondheid (Baumeister & Leary, 1995; Dijkstra, 2018). Ook is de kans kleiner 

op (kleine4) criminaliteit (Kassenberg, 2002). Het gevoel hebben er niet meer bij te horen, kan in 

tegenstelling het stresshormoon aanwakkeren (Baumeister & Leary, 1995; Dijkstra, 2018; De Vos, 

2003). Dit kan zich uiten in het hebben van negatieve gedachten en gevoelens waardoor het 

welbevinden kan verminderen. Zo kan iemand zich ongelukkig, eenzaam en angstig voelen en in een 

vicieuze cirkel van isolement terechtkomen waardoor het risico op geweld kan groeien. 

De ervaren steun wordt uitgedrukt in sociale steun en bestaat uit vier soorten namelijk de 

emotionele steun (luisteren en begrip tonen), de informationele steun (advies en informatie geven), de 
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instrumentele steun (praktische hulp zoals boodschappen doen) en de waarderende steun (goedkeuring 

en aanmoediging) (Dijkstra, 2018). Het is afhankelijk van de situatie en de persoon welke steun het 

meest passende is. Veilig Thuis Groningen zet vooral in op emotionele en informationele steun. Bij 

sociale steun gaat het meer om de waargenomen steun door de ontvanger (Dijkstra, 2018). Wanneer 

een betrokkene zich gesteund voelt, is hij meer in staat om de (on)veilige situatie het hoofd te bieden 

of te verbeteren want betrokkenen die de sociale steun ervaren, hebben minder stress, voelen zich 

beter en zijn minder angstig (Dijkstra, 2018; Bredewold & Malda, 2014). Hierdoor is de kans kleiner 

dat deze betrokkenen (opnieuw) huiselijke geweld en/of kindermishandeling meemaken waardoor het 

aantal hermeldingen kunnen dalen of worden voorkomen.  

Ten tweede kan een goede werkrelatie tijdens de actieve bemoeienis leiden tot minder 

hermeldingen. Een goede werkrelatie is een belangrijke bestanddeel van de hulp die aan betrokkenen 

wordt gegeven (Driesen & Besselink, 2016). Hiervoor is een open en betrokken houding van de 

professional van belang. Deze houding kenmerkt zich door empathie te tonen, niet te veroordelen en 

respectvol te zijn (Driesen & Besselink, 2016). Hierdoor kan betrokkene zich gehoord en gezien 

voelen en er kan wederzijds begrip ontstaan (Bredewold & Malda, 2014). Deze basishouding kan 

gunstige effecten hebben op het beloop van de actieve bemoeienis omdat de juiste feiten boven water 

kunnen komen. Het vormt de basis voor het ontstaan van een goede werkrelatie tussen de professional 

van Veilig Thuis Groningen en betrokkenen. Deze basis wordt door Veilig Thuis Groningen gelegd 

tijdens een eerste huisbezoek aan de betrokkenen. Door met betrokkenen ‘in het echt’ te spreken, 

kunnen zij zich namelijk meer gezien en gehoord voelen dan bij de inzet van passieve bemoeienis 

waarbij het contact telefonisch of schriftelijk is. Het persoonlijk contact en de betrokkenheid kan de 

betrokkenen motiveren om wat aan het probleem te doen omdat betrokkenen zich gesteund voelen. 

Daarnaast kunnen betrokkenen tijdens de actieve bemoeienis nauw contact hebben met Veilig Thuis 

Groningen waardoor een vertrouwensband kan worden opgebouwd. Onderzoek bevestigt dat een 

vertrouwensrelatie tussen de cliënt en de professional belangrijk is bij een goed resultaat van de 

geboden hulp (Pijnenburg et al., 2013; Steketee, Jansma & Gilsing, 2015; Van Arum, Verweij & Van 

der Veer, 2018). Dit kan ervoor zorgen dat door de actieve bemoeienis het aantal hermeldingen 

vermindert omdat betrokkenen een nieuwe ‘prettige binding’ zijn aangegaan die ze niet willen 

opgeven (Hirschi, 1969). Volgens de eerder aangekondigde social bonding theory, kan de ‘prettige 

binding’ remmend werken op gewelddadig gedrag en het kan aanleiding zijn tot het aangaan van meer 

bindingen met de maatschappij. Hieruit volgt de eerste hypothese: 

 

H1: Casussen waarbij in plaats van passieve bemoeienis, actieve bemoeienis is                          
ingezet, zijn gekenmerkt door minder hermeldingen 

 

Om ervoor te zorgen dat het effect van actieve bemoeienis daadwerkelijk kan zorgen voor minder 

hermeldingen, dient rekening te worden gehouden met wederkerigheid. Hiermee verandert de 
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invulling van de actieve bemoeienis want naast de sociale steun als belangrijk element speelt 

wederkerigheid hier ook een rol. Een gemeenschap is een kring van wederkerigheidsrelaties (De Vos, 

2003). Wederkerigheid wil zeggen dat mensen bereid zijn elkaar te helpen en geven daarbij het gevoel 

af dat ze ook op elkaar kunnen rekenen. Deze bereidheid kan het contact en de betrokkenheid tussen 

mensen stimuleren waardoor identificatie onderling plaatsvindt, omdat normen en waarden worden 

gedeeld (Kleinhans, 2010; Gesthuizen, Scheepers, Tolsma, & Meer, 2009). De betrokkenheid groeit 

omdat mensen door de onderlinge identificatie meer open kunnen staan voor elkaar. Hierdoor kan er 

sprake zijn van wederkerigheid waarmee relaties duurzamer worden en het welbevinden kan toenemen 

(De Vos, 2003; Van Vugt & Van Lange, 2006). Wederkerigheid betekent dus niet ‘gelijk oversteken’ 

in de vorm van geven en nemen maar het betekent vooral dat er het gevoel is dat men op elkaar kan 

rekenen (De Vos, 2003). Om op elkaar te kunnen rekenen, is het nodig dat er sprake is van vertrouwen 

(Van Vugt & Van Lange, 2006). Vertrouwen draagt bij aan de vorming van het gemeenschapsleven. 

Bovendien kan zorg makkelijker worden ontvangen als er een zekere mate van vertrouwen aanwezig 

is (Rothstein, 2013). In deze studie is de genoemde wederkerigheid van toepassing op alleen 

volwassenen dus betrokkenen die 18 jaar of ouder zijn. 

Voor Veilig Thuis Groningen kan dit betekenen dat wederkerigheid tussen betrokkenen en 

Veilig Thuis Groningen kan ontstaan maar dat dit niet vanzelfsprekend is omdat haar doelgroep vaak 

kwetsbare mensen zijn en hierdoor sprake is van ongelijkwaardigheid (Bredewold & Malda, 2014). De 

doelgroep heeft hulp nodig en Veilig Thuis Groningen biedt hulp aan. Andersom is het niet, waardoor 

de kring van wederkerigheidsrelaties niet kan sluiten. Vanuit de doelgroep is er namelijk niet altijd de 

mogelijkheid om iets terug te toen omdat de relatie onevenwichtig is. Daarbij kan het ook zijn dat zij 

het juist niet als hulp ervaren maar als ongevraagde bemoeienis in hun privé leven. In de hulp die 

wordt geboden, kan Veilig Thuis Groningen wel streven naar steun en begrip aan de doelgroep 

waardoor de doelgroep meer medewerking kan tonen. Indien het tegenovergestelde ook mogelijk 

wordt gemaakt, dus dat de doelgroep in de geversrol staat, kan wederkerigheid ontstaan (Bredewold & 

Malda, 2014). Dit zal tevens de behoefte om iets terug te willen doen, kunnen vervullen (Linders, 

2010). Door het geven van hulp kan namelijk de eigenwaarde worden versterkt en kan de waardering 

naar elkaar groeien. Dit kan tevens bijdragen aan gelukservaring (Bredewold & Malda, 2014; De Vos, 

2003). In de praktijk lukt dit echter niet altijd. Te denken valt bijvoorbeeld aan een persoon die geweld 

heeft meegemaakt en licht verstandelijk beperkt is. Voor deze persoon is het moeilijk om in de 

geversrol te komen omdat het aannemelijk is dat deze persoon ‘de handen vol heeft aan zichzelf’. 

Kwetsbare of zwakke mensen kunnen dus om een aantal redenen geen toegang hebben tot een 

wederkerige contact waardoor ongewild uitsluiting van deze doelgroep kan plaatsvinden. Het is dan 

ook lastig om een vertrouwensrelatie op te bouwen zodat wederkerigheid ontstaat en duurzame relaties 

worden opgebouwd. Dit is van belang zodat de geboden hulp kan aanslaan en betrokkene weer in 

veiligheid kunnen verkeren. Hierin is de rol van de professional groot die kan helpen voorkomen dat 
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zwakkeren niet worden uitgesloten. Veilig Thuis Groningen werkt hier actief aan mee middels het 

Handelingsprotocol die nauwkeurig wordt opgevolgd. 

Een manier voor Veilig Thuis Groningen om toch een wederkerig relatie met betrokkenen te 

kunnen onderhouden en het aantal hermeldingen te verminderen, is door inzet van monitoring. 

Monitoring kan gezien worden als een controle middel om er op toe te zien dat betrokkenen zich 

houden aan de gemaakte afspraken. Maar het kan ook gezien worden als een manier om vanuit 

persoonlijke aandacht en vertrouwen ‘een oogje in het zeil’ te houden zodat de situatie van de 

betrokkene veilig en stabiel blijft. Als reactie hierop kunnen betrokkenen het gevoel krijgen op 

‘iemand’ te kunnen rekenen en zullen daardoor bereid zijn om meer medewerking te tonen. Dit kan 

leiden tot het ontstaan van wederkerige relaties. Zo kan Veilig Thuis Groningen na actieve bemoeienis  

monitoren en betrokkenen kunnen proberen zich aan de gemaakte afspraken te houden. Monitoring 

kan dus middels de toezicht functie het ‘geven’ en ‘nemen’ stimuleren en kan daarmee zorgen dat de 

nieuwe ontstane veilige situatie blijft voortbestaan. Op deze manier kan de inzet van monitoring die na 

actieve bemoeienis wordt ingezet, de kans aanzienlijk verkleinen dat personen opnieuw bij een 

geweldsincident betrokken raken. Dit leidt tot de volgende hypothese: 

 

H2: Actieve bemoeienis leidt tot minder hermeldingen wanneer er monitoring is ingezet 

 

Naast de inzet van monitoring dient rekening te worden gehouden met het aantal betrokken kinderen 

bij geweldsituaties. Eerder is gebleken dat er jaarlijks een groot aantal kinderen zijn die (herhaaldelijk) 

betrokken raken bij kindermishandeling (Alink et al., 2018; Ten Boom et al., 2019). Deze 

betrokkenheid van kinderen kan variëren van getuige zijn van geweld tot het ondergaan of begaan van 

fysieke of psychische mishandeling of verwaarlozing. Kinderen zijn kwetsbaar en hebben het recht op 

bescherming tegen alle vormen van geweld (Artikel 19 Kinderrechtenverdrag, 1995; 

Handelingsprotocol, 2019). Veilig Thuis Groningen treedt namens de overheid op om maatregelen te 

nemen tegen kinderen in onveilige situaties. De betrokkenheid van kinderen onder de 18 jaar zorgt 

ervoor dat Veilig Thuis Groningen hierdoor sneller en vaker in actie komt om de kinderen in korte tijd 

veilig te stellen. Immers, Veilig Thuis Groningen heeft de wettelijke bevoegdheid om in het geval van 

betrokken kinderen onder de 18 jaar, direct op te treden zodat er geen langdurige blootstelling aan 

geweld is. De snelheid waarmee het eerste contact met de betrokkenen wordt gelegd is tevens 

bepalend voor de mate waarin de hulp wordt geaccepteerd en betrokkenen gemotiveerd blijven (De 

Vaan & Bakker, 2017). Daarnaast kan Veilig Thuis samen met ketenpartners bij betrokken kinderen 

maatregelen hanteren die kunnen zorgen voor het structureel stoppen van geweld.  

De mogelijkheden om in geval van betrokken kinderen snel in te kunnen grijpen en eventueel 

sancties te kunnen opleggen, liggen in lijn met de sociale leertheorie (Sutherland, 1947; Bandura 

1977). Deze theorie stelt dat gedrag wordt aangeleerd door anderen te observeren en te imiteren. 

Vooral kinderen en jongeren zijn gevoeliger om nieuw gedrag aan te leren. Ook geldt dat hoe jonger 
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de leeftijd is, hoe groter de kans op herhaling van geweld. Bij regelmatig blootstelling aan geweld kan 

het kind denken dat geweld een toegestaan middel is om iets gedaan te krijgen. Om die betrokkenheid 

tot geweld te verminderen dan wel tegen te gaan is het vooral voor kinderen onmisbaar om een veilige 

omgeving te hebben. Een fundamentele basis voor die veilige omgeving wordt aanvankelijk gevormd 

door het hebben van een goede band met de verzorger of de lerende persoon waardoor het kind zich 

gezien en gesteund kan voelen. De mechanisme die hier achter ligt is de gehechtheidsrelatie en het is 

de emotionele band tussen het kind en de opvoeder die de basis vormt voor de sociaal-emotionele 

ontwikkeling van het kind (Bowlby, 1938). Een veilige hechting tussen het kind en de ouder of de 

opvoeder kan er voor zorgen dat het kind zich begrepen voelt en minder angstig is waardoor een 

gezonde emotionele ontwikkeling wordt gestimuleerd. Bij een onveilige hechting of een verstoorde 

hechting kan gewelddadig gedrag toenemen (Bowlby, 1938; Hirschi, 1969). Als het kind niet of niet 

meer betrokken raakt in een geweldssituatie en het geweld zich niet meer herhaald, kan het kind dus 

op den duur in plaats van gewelddadig gedrag, positieve gedrag leren. Om kinderen zo snel mogelijk 

veilig te stellen, kan actieve bemoeienis vaker worden ingezet zodat kinderen in korte tijd veilig 

worden gesteld. Naarmate echter het aantal betrokken kinderen toeneemt, wordt verwacht dat de 

actieve bemoeienis minder goed zal werken omdat de betrokkenheid van veel kinderen maakt dat de 

geweldssituatie ingewikkelder wordt. Er is dan vaak sprake van complexe casuïstiek met meerdere 

problematieken en een hulpverleningsgeschiedenis. Dit bemoeilijkt het om in korte tijd het geweld te 

stoppen en voor stabiele veiligheid te zorgen omdat een casus met veel kinderen vraagt om een multi-

aanpak met de andere betrokken ketenpartners. De verwachting is daarom dat de invloed van actieve 

bemoeienis op het aantal hermeldingen afhangt van het aantal betrokken kinderen onder de 18 jaar. Dit 

vertaald zich in de volgende hypothese: 

 
H3: Het effect van actieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen op het                                         

aantal hermeldingen zal afnemen naarmate er kinderen onder de 18 betrokken zijn 

 

Voortbouwend op de vorige hypothese, is het ook van belang om de invloed van de geweldstypen 

huiselijk geweld en kindermishandeling op het aantal hermeldingen te bekijken. Zo blijkt uit het 

Handelingsprotocol (2019) van Veilig Thuis dat de prioriteit van handelen ligt bij kinderen. Dit 

veronderstelt een relatie tussen kindermishandeling en het aantal hermeldingen. De betrokkenheid van 

kinderen betekent echter niet altijd dat er sprake is geweest van geweld. Kinderen kunnen namelijk, 

net zoals volwassenen, als lid van het gezin of het huishouden (mede-betrokkenen) worden 

opgenomen in het registratiesysteem. In het geval van kindermishandeling kan aangenomen worden 

dat er sprake is (geweest) van kindermishandeling of dat er vermoedens waren die (nog) niet zijn 

bevestigd . De relatie tussen de geweldstypen en het aantal hermeldingen kan verklaard worden door 

de inzet van bemoeienis. In het geval van kindermishandeling is bijvoorbeeld Veilig Thuis Groningen, 

net zoals bij betrokken kinderen, bevoegd om snel in te grijpen zodat kinderen in korte tijd veilig 
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worden gesteld en het geweld wordt gestopt dan wel wordt verminderd. Bij huiselijk geweld is sprake 

van de vrijwillige kader die op volwassenen van 18 jaar en ouder van toepassing is. Dit betekent dat 

volwassenen zelf kunnen beslissen over het wel of niet meewerken aan een traject van Veilig Thuis 

Groningen (bij ernstig geweld kan de gedwongen kader in werking treden). Het recht op deze 

zelfbeschikking heeft zijn voordelen maar het kan ook een nadelige uitwerking hebben wanneer 

betrokkenen niet snel worden bereikt of dat de hulp niet wordt geaccepteerd waardoor mogelijk het 

geweld blijft bestaan. Er wordt daarom verwacht dat bij kindermishandeling de hermeldingen zullen 

dalen door de inzet van actieve bemoeienis. Een reden hiervoor is dat kinderen gevoeliger zijn voor 

nieuwe informatie en ze anderen graag imiteren waardoor actieve bemoeienis beter kan werken. Dit is 

in lijn met de eerder genoemde sociale leertheorie die als uitgangspunt heeft dat gedrag wordt 

aangeleerd (Sutherland, 1947; Bandura 1977). Zo kan de omgang met delinquente mensen 

gewelddadig gedrag stimuleren en wordt het normaal gevonden om geweld als middel in te zetten om 

iets gedaan te krijgen. Om die cirkel te doorbreken is het nodig om het contact met delinquente 

mensen te staken. De snelheid waarmee de actieve bemoeienis wordt ingezet is hierbij bepalend. Hoe 

eerder het contact wordt gelegd, hoe eerder betrokkene zich gesteund voelt en hoe groter de kans op 

medewerking van de betrokkene. Daarnaast helpt het persoonlijk contact en de emotionele steun voor 

het ontstaan van een prettige werkrelatie tussen de betrokkene en Veilig Thuis Groningen. Dit stelt 

kinderen op hun gemak en voelen ze zich veiliger waardoor ze zich prosociaal zullen gedragen. De 

volgende hypothese is geformuleerd: 

 

H4: Veilig Thuis Groningen zet vaker actieve bemoeienis in bij kindermishandeling dan bij huiselijk 
geweld en dit leidt tot minder hermeldingen 

 
Bij het toetsen van de bovenstaande hypothesen zal gecontroleerd worden voor de gemiddelde leeftijd 

van betrokkenen binnen een casus, de geslachtsverhouding van mannen en vrouwen binnen een casus, 

het aantal betrokken personen binnen een casus, het aantal incidenten per casus5 en het aantal casussen 

in gemeente Groningen. De gemiddelde leeftijd kan een effect hebben op het aantal hermeldingen 

naarmate er meer kinderen onder de 18 jaar betrokken zijn. Ook is het waarschijnlijk dat actieve 

bemoeienis beter werkt bij jonge mensen dan bij ouderen waardoor het aantal hermeldingen kan 

verminderen. Er wordt voor geslachtsverhouding mannen en vrouwen gecontroleerd omdat uit eerder 

onderzoek blijkt dat bij een incident vaker een man betrokken is dan een vrouw (Tierolf et al., 2014).  

Bij het aantal personen is de kans groter dat personen opnieuw terugkomen wanneer er meer mensen 

bij een casus betrokken zijn. Dit zou betekenen dat wanneer er geen rekening wordt gehouden met het 

aantal personen, het zou lijken dat er meer hermeldingen zijn dan eigenlijk het geval is. Het aantal 

personen kan ook bepalend zijn of Veilig Thuis Groningen actieve of passieve bemoeienis zal inzetten. 

Het kan een verschil maken wanneer een systeem uit twee personen bestaat en wanneer uit tien 

personen. Hierbij wordt veronderstelt dat hoe meer personen, hoe complexer de casus, hoe vaker 
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passieve bemoeienis wordt ingezet en hoe meer hermeldingen er zullen zijn (omdat complexe 

casussen vaak al bekend zijn bij het lokaal veld, draagt Veilig Thuis Groningen vaak snel over). Een 

andere controle variabele is het aantal incidenten. Dit geeft aan uit hoeveel meldingen een casus 

gemiddeld bestaat. Het kan een rol spelen bij de inzet van bemoeienis van Veilig Thuis Groningen. 

Hoe meer incidenten per casus zijn geregistreerd, hoe groter de kans dat Veilig Thuis Groningen direct 

overdraagt. De laatste controle variabele is het aantal casussen per gemeente, dit is de plaats waar de 

betrokkene(n) tijdens het incident ingeschreven stond. Het is belangrijk om ook hiervoor te 

controleren omdat eigenschappen als de grootte van de stad, verstedelijking, aantal inwoners van 

invloed kunnen zijn op het aantal hermeldingen. Zo heeft een stad bijvoorbeeld minder informele 

sociale controle waardoor herhaling van geweld sneller kan plaatsvinden. 

 

METHODE 

Dit onderzoek is een mixed-methods studie waarbij gebruik is gemaakt van kwalitatieve en 

kwantitatieve methoden. Er is gekozen voor een combinatie van deze twee omdat aan de ene kant de 

cijfermatige uitkomst een inhoudelijke betekenis krijgt en aan de andere kant cijfermatig inzicht wordt 

gekregen over de onderzoeksvraag.  

De kwalitatieve gegevens hebben er voor gezorgd dat de kwantitatieve analyse een meer 

inhoudelijke betekenis heeft gekregen waardoor meer inzicht in de onderzochte problematiek is 

ontstaan. De kwantitatieve methode heeft geholpen om antwoord op de onderzoeksvraag te geven en 

de hypothesen te toetsen. Binnen dit onderzoek lag er vooral de behoefte om de cijfermatige data beter 

te begrijpen en te controleren op de validiteit. Aan de hand van interviews met medewerkers van 

Veilig Thuis Groningen werd het mogelijk om de cijfers beter te begrijpen en te interpreteren. 

Daarnaast is er dossieronderzoek gedaan om onder andere de betrouwbaarheid van de data te 

waarborgen. Zonder kwalitatief onderzoek zou bijvoorbeeld een statistische bevinding van 40 of 50 

hermeldingen niet gecontroleerd kunnen worden of dit een betrouwbare uitslag is of dat het een 

registratiefout betreft.  

 

Kwalitatieve methode 

De kwalitatieve gegevens zijn verzameld middels dossieronderzoek, een beknopte casestudy, 

observaties en gesprekken met medewerkers van Veilig Thuis Groningen. 

Het dossieronderzoek is gedaan door ruim 100 casussen in het digitale registratiesysteem 

REGAS 1.0 te analyseren met het doel om de dossieropbouw en de achterliggende verhalen van de 

casussen beter te begrijpen. Ook heeft het geholpen om de werkwijze van Veilig Thuis Groningen 

beter in kaart te brengen. Het is opgevallen dat in tegenstelling tot de kwantitatieve gegevens, bij de 
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kwalitatieve gegevens een verscheidenheid aan gebruikte termen zijn. Ene keer worden kinderen die 

getuige zijn van geweld gerekend tot huiselijk geweld en de andere keer tot kindermishandeling. Dit 

kan het gevolg zijn van het feit dat gegevens handmatig en door verschillende medewerkers worden 

bijgehouden. Soms treedt ook een verandering op in de beschreven werkprotocollen waardoor 

gegevens voortaan op een andere wijze ingevoerd moeten worden. Dit was onder andere het geval in 

het jaar 2016 toen er een nieuw registratiesysteem is geïntroduceerd (REGAS 1.0) en in medio 2017 

toen bestaande registratieregels en protocollen zijn aangescherpt waardoor er verschillen zijn ontstaan 

tussen enerzijds de registraties in 2016 en anderzijds de registraties in 2017 en 2018. Dit kan nadelige 

gevolgen hebben voor de kwaliteit van de data omdat gegevens niet meer eenduidig zijn bijgehouden. 

Zo kunnen in 2016 andere termen zijn gebruikt bij de beschrijving van een incident dat in 2018 ‘een 

ander jasje’ heeft gekregen of met compleet nieuwe termen is beschreven. Dit was vooral te merken 

aan de gebruikte formulieren zoals een risicotaxatie of een veiligheidstaxatie. Vaak lukte het niet te 

ontrafelen welke formulieren horen bij het ‘oude’ systeem en welke bij het ‘nieuwe’ omdat het 

gebruik ervan in de praktijk ook soms door elkaar kon lopen. Dit kan verwarring geven bij de 

interpretatie van de gegevens uit de dossiers. Hier is geprobeerd rekening mee te houden door de 

gegevens uit 2016 voorzichtiger te interpreteren. Dit wordt in de discussieparagraaf verder toegelicht 

waarbij ook aanbevelingen worden gedaan voor toekomstig vervolgonderzoek. 

De casestudy heeft geholpen bij het leren begrijpen van de achtergrondkenmerken van een 

hermelding zoals hoe een persoon betrokken is geraakt met geweld, waarom een geweldssituatie 

verergerde, hoe de samenstelling van een casus is (veranderd) en of de persoon bereid is om de situatie 

te verbeteren. Er is gekozen voor de uitwerking van een complexe casus waarbij een persoon meer dan 

10 keer opnieuw is gemeld en meerdere dossiers heeft opgebouwd. Deze dossiers zijn diepgaand 

bestudeerd. De uitkomsten worden meegenomen in de resultatenparagraaf. 

De observaties hebben geholpen bij het vormen van een eerste indruk van Veilig Thuis 

Groningen als organisatie, de dagelijkse werkzaamheden van medewerkers en de betrokkenen van 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Concreet betekent dit dat de observaties zijn ingezet bij het 

triageoverleg, telefoondienst en politiemelding door ongeveer twee maanden lang wekelijks mee te 

kijken. De telefoondienst en de politiemeldingen zijn de eerste diensten waarbij de triagiste dagelijks 

de meldingen in ontvangst neemt. Zij screenen de melding en maken een veiligheidsbeoordeling op. 

Meldingen die complex, acuut of spoed zijn, worden in korte tijd verder in behandeling genomen door 

deze meldingen in het dagelijkse triagevervolg te bespreken. Het triageoverleg is multidisciplinair en 

bestaat uit een gedragswetenschapper, vertrouwensarts, onderzoeker en een triagiste (maatschappelijk 

werker). 

De gesprekken met medewerkers hebben meer inzicht gegeven in hoe de praktijk eruit ziet en 

in hoeverre dit overeenstemt met de protocollen en de geschreven regels. 
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Kwantitatieve methode 

Data 

Dit onderzoek maakt gebruik van twee anonieme databestanden namelijk Registratie op 

Persoonsniveau (RPN) en Registratie op Casusniveau (RCN) die na statistische bewerkingen tot stand 

zijn gekomen. De oorspronkelijke data is afkomstig van Veilig Thuis Groningen waarbij medewerkers 

meldingen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebben ingevoerd in het digitale 

registratiesysteem REGAS 1.0. Per casus worden hierin cijfermatige codes en (uitgebreide) toelichting 

gegeven op de meespelende factoren zoals de fysieke en de mentale gezondheid. Op die manier 

worden per persoon casussen (dossiers) aangemaakt en bijgehouden. Een casus kan bestaan uit 1 of 

meerdere meldingen en betrokken personen. Een melding wordt bij ontvangst op BSN nummer 

(Burgerservicenummer) geregistreerd. In februari 2019 staan in de oorspronkelijke dataset 39 941 

registraties van personen en meldingen die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2018 in de provincie 

Groningen betrokken zijn geweest bij huiselijk geweld en/of  kindermishandeling. Volgens deze 

dataset zijn hiervan 27 359 personen (68.5%) minimaal 1 keer opnieuw gemeld bij Veilig Thuis 

Groningen waarvan sommigen dubbel geregistreerd staan. Dit kan mogelijk het gevolg zijn geweest 

van meerdere registraties door verschillende partners over een zelfde incident. Dit betekent dat een 

persoon of een dossier onterecht vaker wordt meegeteld waardoor een overschatting van het aantal 

betrokkenen en incidenten kan worden gemaakt. Om dat tegen te gaan, is besloten om de twee 

databestanden RPN en RCN te ontwikkelen zodat de dubbel geregistreerde personen en meldingen 

niet worden meegeteld. Dit betekent dat er op twee niveaus wordt  gemeten namelijk op het niveau 

van persoon en op het niveau van casus (incidenten waar meerdere personen bij betrokken kunnen 

zijn). Dit zal helpen om de kwaliteit van de data te waarborgen en de kans op toevallige fouten te 

verminderen zodat de betrouwbaarheid van het onderzoek wordt vergroot. Het RPN databestand is 

enkel gebruikt bij de beschrijvende analyses en het RCN bestand bij de beschrijvende én de toetsende 

analyses omdat in de RCN dataset alle variabelen op casusniveau zijn en daarmee geschikt voor de 

toetsende analyses. Dit had te maken met het feit dat de meeste variabelen in de oorspronkelijke data 

op casusniveau zijn aangeleverd én omdat de afhankelijke variabele ʻaantal hermeldingenʼ op 

casusniveau is gemeten. Hierover meer in de resultatenparagraaf.  

De RPN dataset bevat 20 827 unieke personen die tussen 1 januari 2016 en 31 december 2018 

betrokken waren bij meldingen van huiselijk geweld (52,3%) en/of kindermishandeling (56.1%). De 

leeftijd van betrokkenen varieert tussen 0 en 97 jaar waarbij de helft ongeveer vrouw (48.4%) en de 

andere helft man is (51.6%). De grootste groep staat ingeschreven in de gemeente6 Groningen (34%) 

gevolgd door 15 kleine gemeenten (29%). In dit databestand zijn enkel de variabelen ‘triagebesluit’, 

‘monitoring’, ʻgeslachtʼ en ‘gemeente’ bewerkt en is de variabele ‘(her)melders’ op persoonsniveau 

aangemaakt. Overige variabelen (type geweld, leeftijd) van het oorspronkelijke databestand 

overgenomen. Voor elk van de betrokkenen is berekend of en hoe vaak ze opnieuw bij Veilig Thuis 
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Groningen zijn gemeld (aantal hermelders) en welke bemoeienis daarbij door Veilig Thuis Groningen 

is ingezet (actieve of passieve bemoeienis). 

De RCN dataset bevat 9078 casussen. Dit is het aantal unieke dossiers dat Veilig Thuis 

Groningen van 1 januari 2016 tot 31 december 2018 heeft geregistreerd. Binnen dit onderzoek staat 

een casus gelijk aan een nieuw ontstaan incident. De volgende variabelen zijn bewerkt zodat niet op 

persoonsniveau maar op casusniveau wordt gemeten: leeftijd en geslacht. Zo betekent ‘leeftijd’ niet 

meer de leeftijd van een persoon, maar de gemiddelde leeftijd van betrokkene(n) binnen een casus. 

Geslacht is bewerkt naar de geslachtsverhouding welke aangeeft wat het aandeel van man versus 

vrouw is. Bemoeienis en monitoring zijn op dezelfde manier bewerkt als in de RPN dataset. Naast de 

variabelen die zijn bewerkt, zijn er ook nieuwe variabelen aangemaakt. Dit zijn de variabelen ‘aantal 

hermeldingen’, ‘aantal betrokken kinderen onder de 18 jaar’, ‘aantal incidenten per casus’, ‘aantal 

personen per casus’ en ‘gemeente’. In het onderdeel operationalisaties worden de variabelen verder 

toegelicht.  

 

 
Figuur 3. Visualisatie van de gebruikte data 

 

Operationalisaties 

 
Aantal (her)melders en (her)meldingen 

Het aantal (her)melders is in de RPN data gemeten door hoe vaak een betrokken persoon staat 

geregistreerd, oftewel, hoe vaak een melding is ontvangen voor een persoon. Dit kunnen meldingen 

zijn over hetzelfde incident of verschillende incidenten. 5% van alle meldingen zijn op dezelfde dag 

ontvangen (die mogelijk over hetzelfde incident gaan) en vanwege de kleine hoeveelheid zijn deze 

Oorspronkelijke dataset van 
Veilig Thuis Groningen

39 941 registraties  

RPN dataset

20 827 personen

8245 betrokken personen die meer dan 1 keer zijn 
teruggekomen (hermelders)

RCN dataset

9 078 casussen

3286 casussen waarin een persoon in meer dan 1 casus 
voorkomt (hermeldingen)
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cases niet verwijderd omdat hierdoor niet wordt verwacht dat er datavervuiling zal ontstaan. De 

variabele is tot stand gekomen door in de oorspronkelijke data personen te koppelen aan de meldingen 

zodat dubbele registraties niet worden meegenomen.  

In de RCN data wordt het aantal (her)meldingen gemeten door hoe vaak personen, die 

betrokken zijn geweest bij een casus, terugkomen. Een waarde van drie bijvoorbeeld kan betekenen 

dat drie personen in een later casus opnieuw zijn teruggekomen of dat één persoon in drie andere 

casussen is geregistreerd. Op deze manier wordt geteld hoeveel nieuwe herhaalde incidenten zijn 

geregistreerd. Een nadeel is dat op basis van alleen deze dataset niet kan worden nagegaan wat de 

groepssamenstelling van een casus is en hoe vaak een zelfde persoon in een andere casus voorkomt. 

Dit kan wel worden achterhaald middels dossieronderzoek. De variabele is tot stand gekomen door in 

de oorspronkelijke data het aantal keren dat een persoon in een latere casus is verschenen, bij elkaar op 

te tellen. Hoe hoger het aantal, hoe vaker een persoon in dossiers voorkomt.  

Een verschil tussen de RPN en de RCN data set is dat bij de berekening van het aantal 

(her)melders in de RPN data, geen rekening is gehouden met de zogenoemde ‘lopende meldingen’7 en 

in de RCN dataset hiervoor wel is gecorrigeerd. Een lopende melding is een casus die nog niet is 

afgesloten. Hierdoor kunnen in een zelfde casus meerdere meldingen worden geregistreerd die 

waarschijnlijk over hetzelfde incident gaan. Terwijl de RPN dataset deze meldingen ieder als aparte 

incidenten meetelt, wordt in de RCN data het aantal meldingen per casus beschouwd als 1 incident 

zodat niet iedere melding maar iedere casus als een incident wordt meegeteld. Op deze manier worden 

meerdere meldingen binnen een openstaande casus niet apart meegeteld en wordt een overschatting 

van het aantal hermeldingen voorkomen, want lopende meldingen worden niet als hermeldingen 

geïnterpreteerd. 

 

Bemoeienis Veilig Thuis Groningen 

De onafhankelijke variabele ‘bemoeienis Veilig Thuis Groningen’ is in beide datasets een dummy 

variabele waarbij 0 = passieve bemoeienis en 1 = actieve bemoeienis. 0 betekent dat een melding na 

triage direct wordt overgedragen aan een ketenpartner. Bij 1 doet Veilig Thuis Groningen onderzoek 

naar vermoedens van geweld. De variabele is tot stand gekomen door in de oorspronkelijke data de 

variabele triagebesluit te hercoderen8. Er zijn in totaal 94 missende waarden doordat gegevens 

ontbraken en meldingen in advies zijn omgezet. Binnen dit onderzoek zijn adviezen niet meegenomen.  

 

Monitoring 

Monitoring is een dummyvariabele met 0 = geen monitoring en 1 = wel monitoring. De variabele is 

bewerkt door de casussen zonder gegevens te labelen met 0 omdat Veilig Thuis Groningen alleen ‘wel 

monitoring’ bijhoudt. Hierbij is dus de aanname gemaakt dat alle overige waarbij geen ‘1’ is ingevuld, 

een ‘0’ is. Monitoring is een vorm van bemoeienis waarbij geen sprake is van actieve of passieve 
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bemoeienis. In plaats van onderzoek of overdracht wordt bij monitoring telefonisch en/of schriftelijk 

toegezien op de naleving van de gemaakte afspraken.  

 

Aantal betrokken kinderen onder de 18 jaar 

De variabele ‘aantal betrokken kinderen onder 18’ wordt in de RCN data gemeten door het aantal 

kinderen onder de 18 jaar dat betrokken is geweest bij een casus, bij elkaar op te tellen. Hoe hoger het 

aantal, hoe meer kinderen onder de 18 bij een dossier betrokken zijn geweest. De variabele is tot stand 

gekomen door in de oorspronkelijke data leeftijd te hercoderen waarbij 0 = geen kind onder de 18 jaar 

en 1 = kind onder de 18 jaar. Vervolgens is leeftijd gekoppeld aan het aantal unieke casussen zodat op 

casusniveau wordt gemeten. 

 

Type geweld 

Type geweld is geoperationaliseerd door 6 dummy variabelen namelijk huiselijk geweld (hg), 

kindermishandeling (km), oudermishandeling (om), geweld tegen ouders (gto), eerwraak gerelateerd 

geweld (ew) en anders. In de RPN data zijn de variabelen ongewijzigd gebleven. Voor alle 

geweldstypen worden de beschrijvende statistieken gegeven maar bij de hypothesetoetsing zal enkel 

huiselijk geweld en kindermishandeling worden toegevoegd omdat dit onderzoek zich op deze twee 

soorten geweldstypen richt. In de RCN data zijn de variabelen huiselijk geweld en kindermishandeling 

extra gecorrigeerd met de variabele ‘Uitkomst onderzoek’ die verder niet als aparte variabele in het 

databestand is opgenomen. Dit is gedaan zodat zoveel mogelijk de bevestigde vermoedens van geweld 

in het databestand staan. Veilig Thuis Groningen kan namelijk uit veiligheidsoverwegingen besluiten 

onderzoek te doen zodat vermoedens van geweld bevestigd of verworpen kunnen worden. Het eerste 

besluit dat door het triageteam wordt vastgesteld, is namelijk een nog niet bevestigd dan wel 

verworpen beslissing. Dit is slechts een vermoeden op basis van een binnengekomen signaal, die na 

onderzoek een definitieve vorm krijgt. Dit besluit staat boven het besluit van het triageteam. De 

correctie is bij een kwart van alle meldingen uitgevoerd omdat daar de informatie over beschikbaar 

was.  

 

Controle variabelen 

De controle variabelen in de RPN data zijn geslacht, leeftijd en gemeente. Geslacht is gehercodeerd 

naar een dummyvariabele waarbij man = 0 en vrouw = 1. In totaal zijn 3 missende waarden verwijderd 

omdat voor die personen geen informatie beschikbaar was. Om de zelfde reden is dit ook bij leeftijd 

gedaan, waarbij het gaat om 13 missende waarden. Gemeente is aangepast door 1 = gemeente klein,  2 

= gemeente middel, 3 = gemeente middelgroot, 4 = gemeente groot (Groningen), 5 = gemeente buiten. 

Daarbij zijn in totaal 324 missende waarden omdat de codering ‘onbekend’ niet is meegenomen. 

In de RCN data wordt gecontroleerd voor de gemiddelde leeftijd van alle personen per casus, de 

geslachtsverhouding per casus, bij welke gemeente de betrokkene staat ingeschreven en het aantal 
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personen en meldingen per casus. De geslachtsverhouding heeft waarden tussen de 0 en 1 waarbij een 

1 betekent dat een casus alleen mannen als betrokkenen heeft en bij 0 alleen vrouwen zijn betrokken. 

Naarmate een score dichterbij 1 ligt, neemt de betrokkenheid van mannen dus toe. Er is in dit dataset 

gekozen voor het gemiddelde leeftijd omdat meerdere personen bij een casus betrokken zijn. Voor de 

gemeente zijn 5 dummy variabelen aangemaakt waarbij 1 = gemeente klein, 2 = gemeente middel,      

3 = gemeente middelgroot, 4 = gemeente groot (Groningen), 5 = gemeente buiten.  Er zijn 211 

casussen waarbij de informatie over de gemeente niet bekend is. Aantal personen per casus wordt 

gemeten met hoeveel personen betrokken zijn geweest bij een casus. Aantal incidenten wordt gemeten 

met hoeveel meldingen per casus zijn geregistreerd. De variabelen zijn tot stand gekomen door deze 

een voor een te koppelen met het aantal unieke casussen.  

 
Tabel 1. Overzicht van de variabelen en de bewerkingen die zijn gedaan 

 

 

                                         Oorspronkelijke data 

 RPN data RCN data 

Aantal (her)melders Samengevoegd persoon & melding: 
Hoe vaak komt een persoon terug. 

N.v.t. 

Aantal 
(her)meldingen 

N.v.t. Samengevoegd persoon & casus: 
Hoe vaak komt een persoon uit een casus terug 
in een nieuwe casus, oftewel hoe vaak heeft een 
incident met bij VT bekenden plaatsgevonden. 

Bemoeienis Triagebesluit hercodering:  
Passief (0) = Einde bemoeienis AMHK + Geen 
vervolg door Veilig Thuis Groningen + Inzetten 
vervolgtraject + Overdragen aan derden.  
Actief (1) = Onderzoek Veilig Thuis Groningen + 
Start onderzoek 
62 missings 

Triagebesluit hercodering:  
Passief (0) = Einde bemoeienis AMHK + Geen 
vervolg door Veilig Thuis Groningen + Inzetten 
vervolgtraject + Overdragen aan derden 
Actief (1) = Onderzoek Veilig Thuis Groningen 
+ Start onderzoek 
32 missings 

Monitoring Hercodering: 
0 = #N/A=geen monitoring 
1 = wel monitoring 

Hercodering: 
0 = #N/A=geen monitoring 
1 = wel monitoring 

Aantal kind<18 N.v.t. Samengevoegd leeftijd <18 & casus 
Type geweld Ongewijzigd gebleven Ongewijzigd gebleven 
Controle variabelen Geslacht:  

Hercodering naar 0=man, 1=vrouw 
3 missings  
Leeftijd:  
13 missings  
Gemeente:  
Hercodering: 
1 = gemeente klein (tot 25000 inwoners) 
2 = gemeente middel (tot 50000 inwoners) 
3 = gemeente middelgroot (tot 100000 inwoners) 
4 = gemeente groot (tot 300000 inwoners) 
5 = buiten de provincie 
324 missings  

Geslachtsverhouding:  
samengevoegd geslacht & casus 
Gemiddelde leeftijd:  
samengevoegd leeftijd & casus 
Aantal personen:  
samengevoegd personen & casus 
Aantal meldingen:  
samengevoegd melding & casus  
Aandeel gemeente:  
Hercodering tot dummy variabelen: 
Dummy gemeente klein  
Dummy gemeente middel 
Dummy gemeente middelgroot 
Dummy gemeente groot 
Dummy gemeente buiten de provincie 
211 missings  
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Analyseopzet 

Binnen dit onderzoek bestaat de analyse uit een beschrijvende en een toetsende gedeelte. De 

beschrijvende statistieken worden uitgevoerd met beide datasets (RPN en RCN). Hierbij worden de 

aantallen van de variabelen bekeken en wordt de samenhang uitgebeeld middels boxplots, 

kruistabellen en correlaties. Dit geeft een eerste indruk weer van de resultaten.  

Hierna wordt in de toetsende gedeelte de vier hypothesen gebruikt om de verwachtingen te 

toetsen. Dit wordt gedaan aan de hand van een stapsgewijze regressieanalyse waarbij de RCN dataset 

wordt gebruikt. Als eerste stap wordt gekeken naar het effect van bemoeienis op het aantal 

hermeldingen. Vervolgens worden de controle variabelen toegevoegd. Hierna wordt nader gekeken of 

en welke van de controle variabelen een bepaald effect in het aantal hermeldingen voorspellen. Daarna 

worden achtereenvolgens monitoring, de geweldstypen huiselijk geweld en kindermishandeling en het 

aantal betrokken kinderen onder de 18 jaar toegevoegd. Als laatst wordt het interactie-effect met 

bemoeienis en het aantal betrokken kinderen onder de 18 jaar meegenomen. Los van deze 

regressieanalyse worden tevens twee extra regressieanalyses uitgevoerd. Deze zijn nodig zodat de 

mediatieverbanden met monitoring en bemoeienis als verklarende factoren voor de tweede en de 

vierde hypothese worden getoetst.   

Na afloop van de toetsende analyses wordt gekeken of er aan de assumpties zijn voldaan en er 

wordt besproken wat hiervan de mogelijke gevolgen zullen zijn voor de interpretaties. Hierop volgt 

het onderzoek naar de outliers en er wordt gekeken welk model de meeste samenhang heeft met het 

aantal hermeldingen. Afsluitend worden in Bijlage 6 meerdere regressieanalyses uitgevoerd om de 

statistische samenhang van de verschillende factoren met het aantal hermeldingen te analyseren en om 

na te gaan of de hoofdbevindingen hierdoor zullen veranderen, oftewel, zijn de bevindingen robuust. 

Bijlage 6 omvat een stapsgewijze regressieanalyse zonder de gecentreerde interactieterm, een 

stapsgewijze regressieanalyse zonder de gedetecteerde outliers, een stapsgewijze regressieanalyse met 

hermeldingen die 1 tot 10 keer zijn teruggekomen, een stapsgewijze regressieanalyse met de 

getransformeerde afhankelijke variabele aantal hermeldingen en een logistische regressieanalyse.  

 

RESULTATEN KWALITATIEVE METHODE 

Casestudy 

Aan de hand van het dossieronderzoek waarbij ruim 100 casussen zorgvuldig zijn geanalyseerd, is de 

dossieropbouw en de daarmee samenhangende sociale processen inzichtelijk gemaakt. Ook is 

duidelijk geworden welke aanpak Veilig Thuis Groningen per dossier heeft ingezet en in hoeverre er 

na een geweldssituatie sprake is geweest van stabiele veiligheid. Daarnaast is gekeken of de inzet van 
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Dossier 6: 
• Kindermishandeling  
• Man+vrouw+3 kinderen  
• September 2018 
• 1 melding 
• Directe overdracht 

 

 

Veilig Thuis Groningen mogelijk heeft bijgedragen aan het verminderen van het aantal hermeldingen. 

Ter illustratie is gekozen voor de uitwerking van 1 complexe casus. Dit is weergegeven in figuur 4.  

Complexe casuïstiek 

In figuur 4 staat persoon A geregistreerd in 8 dossiers. Dit komt neer op 16 meldingen van huiselijk 

geweld en kindermishandeling, in een looptijd van 18 maanden. Vanwege anonimiteit wordt de 

betrokkene persoon A genoemd waarbij de leeftijd en de maanden zodanig zijn verzonnen zodat de 

persoon niet herleidbaar is. Er is wel een soortgelijke opbouw te zien zoals in de data van Veilig Thuis 

Groningen. Hieronder volgt eerst een overzicht van het dossieropbouw van persoon A: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 4. Visualisatie van een complex dossier 

Dossier 3: 
• Partnergeweld + 

kindermishandeling 
• Man+vrouw+3 kinderen 
• November 2017  
• 1 melding 
• Directe overdracht 

 

 

Dossier 2: 
• Kindermishandeling (bevestigd) 
• Man+vrouw+5 kinderen 
• Augustus-September 2017 
• 3 meldingen 
• Onderzoek en directe overdracht 
• monitoring 

 

 

Dossier 1: 
• Partnergeweld 
• Man+vrouw+3 kinderen 
• Juni 2017 
• 1 melding 
• Directe overdracht 

 

 

Dossier 4: 
• Partnergeweld + kindermishandeling 
• Man+vrouw+6 kinderen (waarvan 1 

kind uit dossier 1 en 3, overige 
betrokkenen gelijk aan dossier 2) 

• Januari-Februari-Maart  2018 
• 4 meldingen 
• Directe overdracht (ICM-huisverbod) 

 
 

 

Persoon A: 
46 jaar, man 

Dossier 5: 
• Kindermishandeling (bevestigd) 
• Man+vrouw+man+man+3 kinderen  
• Mei-Juni-Juli 2018 
• 3 meldingen 
• Onderzoek+VTO aanvraag 

 

 

Dossier 7: 
• Kindermishandeling (niet bevestigd) 
• Man+vrouw+5 kinderen  
• Oktober 2018 
• 2 meldingen 
• Onderzoek 

 

 

Dossier 8: 
• Geweld tegen ouders 
• Man+vrouw+man+man+3 kinderen  
• December 2018 
• 1 melding 
• Onderzoek (loopt) + directe 

overdracht 
• Monitoring 
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De meldingen binnen een dossier kunnen gaan over hetzelfde incident zoals bij dossier 2 waarbij 

verschillende partijen over een zelfde incident hebben gemeld. Dit is mogelijk het gevolg van de 

aangescherpte meldcode9. De meldingen kunnen ook om verschillende incidenten gaan zoals bij 

dossier 4 en 5 het geval is. In de RPN dataset worden al deze herhaalde meldingen meegeteld als een 

hermelder omdat er geen onderscheid in de ‘lopende meldingen’ wordt gemaakt met als gevolg een 

overschatting van het aantal hermelders. In de RCN dataset is deels gecorrigeerd zodat lopende 

meldingen niet worden meegeteld als een hermelding. Het gaat om in totaal 1395 dossiers (15%) die 

uit meer dan 1 melding bestaan. Een nadeel voor de RCN dataset is dat er mogelijk een onderschatting 

van het aantal hermeldingen wordt gedaan omdat de kans bestaat dat de meldingen binnen een lopende 

melding, verschillende incidenten zijn. De dossiers 4 en 5 bestaan bijvoorbeeld uit meerdere 

meldingen waarbij verschillende incidenten hebben plaats gevonden. De reden waarom deze 

meldingen toch in hetzelfde dossiers zijn geplaatst is omdat de dossiers, ten tijde van het ontvangen 

melding, niet afgesloten waren. Veilig Thuis Groningen wil op die manier de betrokkenen van een 

open dossier de tijd en de kans geven om de veiligheid (structureel) te herstellen. Om voor de gehele 

data preciezer te zien of meldingen binnen een dossier verschillende incidenten zijn, is er meer 

dossieronderzoek voor nodig omdat dit cijfermatig niet voldoende naar voren komt. Daarom is in deze 

studie aangenomen dat meerdere meldingen binnen een dossier lopende meldingen zijn waarbij het 

gaat om hetzelfde incident oftewel, een dossier staat gelijk aan 1 incident.  

Voor de 16 meldingen zijn 8 dossiers aangemaakt met in totaal 3 verschillende 

groepssamenstellingen of (gezins-)systemen. Dossiers met dezelfde kleur betekenen dat de 

groepssamenstelling gelijk is gebleven dus dat dezelfde personen betrokken zijn geweest bij de 

meldingen binnen hetzelfde dossier. Personen kunnen worden geregistreerd vanwege betrokkenheid 

tot de geweldssituatie en/of omdat de persoon behoort tot het gezinssysteem of het huishouden 

(Handelingsprotocol, 2014). Dit betekent dus niet dat deze personen samen altijd een gezin vormen, 

hoewel die kans wel bestaat. Dit is op basis van alleen de cijfers niet te zeggen, wel op basis van 

dossieronderzoek.   

In de meeste gevallen ging het om kindermishandeling waarbij 3 keer onderzoek is ingezet. 

Daarvan is 1 keer verzoek ingediend bij de Raad voor de Kinderbescherming (VTO bij dossier 5). Er 

is tijdens dossier 4 huisverbod ingezet. Het valt op dat ook daarna geweld niet is gestopt omdat 

persoon A opnieuw is geregistreerd vanwege een nieuw incident. Er is in totaal 6 keer directe 

overdracht gedaan. Dit is de inzet van passieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen. In deze studie 

is verder niet gekeken naar de inzet van de ketenpartners waardoor het niet mogelijk is om te verklaren 

waarom herhaaldelijk na directe overdracht de meldingen terug zijn gekomen. Bij een complex dossier 

als deze wordt vaak meerdere soorten bemoeienis ingezet. Het is ingewikkeld te beoordelen of actieve 

bemoeienis niet heeft bijgedragen aan het verminderen van geweld of dat de overdrachtspartij hierin 

een rol heeft gehad. Het feit dat iemand zo vaak terugkomt, laat zien dat vervolgonderzoek nodig is 
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om te begrijpen onder welke omstandigheden Veilig Thuis Groningen, in samenwerking met de 

ketenpartners, invloed kan hebben op het aantal hermeldingen10. 

Op basis van dit dossier kan gesteld worden dat al deze betrokkenen, ongeacht of ze geweld 

hebben gepleegd of hebben ondergaan, betrokken zijn geweest bij herhaaldelijk geweld. Op 

casusniveau geeft dit het aantal hermeldingen weer namelijk 8 keer. Gekeken op persoonsniveau zou 

deze persoon (onterecht) vaker worden opgemerkt omdat het aantal meldingen voor een zelfde 

persoon wordt geteld. In dit geval zou deze persoon een hermelder van 16 keer zijn. Opvallend is dat 

per melding één betrokkene (persoon A) steeds terugkomt waarbij een geweldssituatie is ontstaan en 

dezelfde persoon betrokken raakt in verschillende (gezins-)systemen. Dit suggereert dat deze persoon 

steeds opnieuw afwijkend gedrag vertoont en dat de situatie herhaaldelijk uit de hand loopt. Dit is 

echter niet precies vast te stellen omdat de begrippen dader en slachtoffer niet worden gebruikt en 

persoon A niet als een dader kan worden bestempeld. En wat onopgemerkt blijft is dat door het 

handelen van persoon A, de mede-betrokkenen ook steeds opnieuw worden geregistreerd, omdat ze tot 

hetzelfde (gezins-)systeem horen. Het blijkt opnieuw dat dossieronderzoek of in ieder geval het 

teruglezen in eerdere dossiers, van essentieel belang is zodat de juiste hulp de juiste persoon kan 

bereiken. Medewerkers van Veilig Thuis Groningen vertellen hierover dat het goed is om alles te 

registreren maar dat het vaak ingewikkeld is om de nodige informatie snel terug te kunnen vinden. Een 

melding wordt eerst volledig geanalyseerd zodat begrepen wordt water aan de hand is voordat een 

beslissing voor het vervolg kan genomen worden. Bij complexe casussen worden zonder 

intercollegiaal overleg geen beslissingen genomen.  

 

Reflectie op de gebruikte data 

De cijfermatige dataset geeft een goede indruk maar het is soms te abstract om de achterliggende 

patronen beter te begrijpen zoals waarom een persoon terugkomt. Cijfers geven een globaal overzicht 

van de aard en omvang van de geweldsvormen, maar deze methode is minder geschikt om 

bijvoorbeeld de sociale processen in kaart te brengen omdat de problematiek lastig in cijfers is weer te 

geven (Lünneman & Pels, 2013). Het dossieronderzoek heeft daarop een waardevolle aanvulling 

gehad. Er is onder andere informatie verkregen over de achtergrondkenmerken van de dossiers, welke 

factoren een rol kunnen spelen waarom een persoon opnieuw gemeld wordt en hoe de dossieropbouw 

eruit ziet. Alle waardevolle bevindingen zijn meegenomen in het onderzoek.  

Dossieronderzoek heeft laten zien dat het ingewikkeld is om hermeldingen eruit te filteren. Dit 

heeft onder andere te maken met het feit dat een persoon bij meerdere en verschillende incidenten 

betrokken kan raken. Een voorbeeld hiervoor is een man en een vrouw die in een echtscheiding zitten. 

Er zijn kinderen getuige van geweld. Vervolgens verhuist de man naar een andere gemeente waar hij 

een nieuwe relatie aangaat en opnieuw betrokken raakt bij een incident vanwege ruzie met zijn tweede 

vrouw. In de nieuwe situatie heeft de man stiefkinderen. De man krijgt vervolgens een nieuwe relatie, 
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in een andere gemeente waar hij dit keer in een geweldssituatie geraakt met de ex-man van zijn derde 

vriendin etc. In het cliëntvolgsysteem REGAS 1.0 wordt voor deze man 3 dossiers aangemaakt met in 

ieder dossier een andere samenstelling van personen. Als wordt gekeken naar een ander betrokken 

persoon in een van de dossiers, dan is het lastig te achterhalen dat deze man in ieder dossier 

terugkomt. Daarnaast worden andere betrokkenen ook steeds meegenomen, ook als een persoon verder 

geen rol heeft gehad in een geweldssituatie. Dit kan in de kwantitatieve cijfers een vertekend beeld 

geven namelijk een onder- of overschatting van het aantal hermeldingen. Het is daarom van belang 

een totaalbeeld te creëren van een situatie of een betrokkene die een rol heeft gespeeld in een 

geweldssituatie. Het vraagt per betrokkene om een nauwkeurige bestudering van het achterliggende 

verhaal zodat de juiste hulp ingezet kan worden. Een nadeel is dat deze bestudering tijdrovend kan 

zijn.  

Ondanks dat er twee databestanden zijn aangemaakt, is er nog steeds sprake van ruis. We 

kunnen namelijk niet met zekerheid zeggen dat één persoon, die meer dan 1 keer is gemeld, 

daadwerkelijk is teruggekomen vanwege een nieuw incident. Er zijn bijvoorbeeld meldingen die zijn 

overgedragen maar waarbij de hulpverlening niet van de grond is gekomen en opnieuw bij Veilig 

Thuis Groningen worden gemeld als een nieuwe melding. Dit zijn de zogenoemde terugmeldingen die 

door het registratiesysteem van Veilig Thuis Groningen niet als zodanig wordt herkend maar als 

hermeldingen worden geregistreerd. Hierdoor ontstaat een overschatting van het aantal hermeldingen. 

Hoe groot de ruis is, is niet bekend. Er is (nog) niet een manier gevonden om deze overschatting 

statistisch te voorkomen dan wel te verminderen.  

Concluderend, uit de kwalitatieve data blijkt dat de kwantitatieve data van Veilig Thuis 

Groningen betekenis heeft maar dezelfde data heeft ook zijn beperkingen. Die beperkingen zijn deels 

weggehaald met de aanmaak van de twee databestanden en het kwalitatief onderzoek. Toekomstig 

(mixed method) vervolgonderzoek kan meer inzicht geven in het verdere beloop en de aanpak van 

hermeldingen.  

 

RESULTATEN KWANTITATIEVE METHODE 

In dit onderzoek staan de volgende hypothesen centraal: (H1) casussen waarbij in plaats van passieve 

bemoeienis, actieve bemoeienis is ingezet, worden gekenmerkt door minder hermeldingen, (H2) 

actieve bemoeienis leidt tot minder hermeldingen wanneer er monitoring is ingezet, (H3) het effect 

van actieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen op het aantal hermeldingen zal afnemen naarmate 

kinderen onder de 18 jaar betrokken zijn, (H4) Veilig Thuis Groningen zet vaker actieve bemoeienis in 

bij kindermishandeling dan bij huiselijk geweld en dit leidt tot minder hermeldingen. Tot zo ver is er 

een theoretische onderbouwing gegeven, de methode van het onderzoek is toegelicht en de 
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kwalitatieve resultaten zijn weergegeven. In deze paragraaf worden de kwantitatieve resultaten 

gepresenteerd.  

Beschrijvende statistieken 

Tabel 2 geeft een overzicht van het aantal betrokkenen en incidenten van geweld in het jaar 2016, 

2017 en 2018 en de factoren die daarbij een rol kunnen spelen. 60,4% van alle betrokkenen zijn geen 

hermelders. Dit komt neer op 12 582 personen die niet opnieuw zijn gemeld. Deze personen zijn 

betrokken geraakt bij 5507 incidenten waarbij betrokkenen niet in een ander casus voorkomen en 

daarom geen hermeldingen zijn. 40% van alle betrokkenen (39,6%) zijn opnieuw gemeld bij Veilig 

Thuis Groningen vanwege herhaald huiselijk geweld en/of kindermishandeling (hermelders). Dit komt 

neer op in totaal 3571 incidenten, rekening houdend met de betrokkenheid bij een later casus 

(hermeldingen). Opvallend is dat de 121 betrokkenen11 die meer dan 10 keer zijn geregistreerd, in 

zesdubbel keer zoveel incidenten verzeild zijn geraakt. Oftewel, de 816 casussen zijn ontstaan door 

121 personen die herhaaldelijk betrokken zijn geweest bij verschillende incidenten. Vergeleken met de 

betrokken die meer dan 5 keer zijn gemeld, is de betrokkenheid bij verschillende incidenten bijna twee 

keer zoveel. Een kwart van alle betrokkenen (25,1%) heeft daarbij actieve bemoeienis gekregen. Dit is 

gelijk aan 21,1% van alle casussen. Het aantal keren dat er monitoring (22,2% en 17,3%) is ingezet, is 

niet gelijk aan het aantal keren dat actieve bemoeienis is ingezet. Dit suggereert dat monitoring niet 

altijd na elke actieve bemoeienis is ingezet.  

Bij meer dan de helft van de betrokkenen was er sprake van huiselijk geweld (52,3%) Op 

casusniveau is dit iets hoger namelijk 60,6%. Voor kindermishandeling gelden soortgelijke 

percentages (56,1% en 51,6%). Er is een overlap te zien, dit betekent dat er casussen zijn met huiselijk 

geweld én kindermishandeling. Ook valt het op dat er in de meeste casussen (69,3%) minimaal 1 kind 

onder de 18 betrokken is waarbij het jongst betrokken kind gemiddeld 15 jaar is. Bij 38,3% van alle 

incidenten in de provincie Groningen zijn zelfs minimaal 2 kinderen onder de 18 jaar betrokken. Dit 

krijgt ook ondersteuning vanuit de literatuur waaruit blijkt dat jaarlijks veel kinderen betrokken zijn bij 

huiselijk geweld (Tierolf et al., 2014; Alink, et al., 2018).  

De overige geweldstypen zijn niet het minst belangrijke maar gezien de directe relevantie met de 

onderzoeksvraag, worden hierna alleen huiselijk geweld en kindermishandeling verder meegenomen 

in de analyses.  

Gemiddeld zijn per casus 3 personen (3,58) betrokken en de meeste casussen bestaan 

gemiddeld uit 1 tot 2 meldingen (1,20). 36,5% van alle betrokkenen van geweld zijn woonachtig of 

staan ingeschreven bij een grote gemeente (tot 300 000 inwoners) tegenover 26,6% betrokkenen van 

geweld in kleine gemeenten (tot 25 000 inwoners). In dit onderzoek is gemeente Groningen de enige 

optie voor ‘grote gemeente’ met het hoogst aantal casussen terwijl bijvoorbeeld ‘kleine gemeente’ 

bestaat uit 15 gemeenten met minder casussen.  
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Tabel 2.  Beschrijvende statistieken RPN (N = 20827) en RCN (N = 9078) 

 

Aantal (her)melders en het aantal (her)meldingen 

Met figuur 5 en 6 kan de verdeling van het aantal (her)melders en (her)meldingen beter worden 

bestudeerd. Op het eerste oog lijken beide figuren veel op elkaar maar er ontstaan ook enige 

verschillen wanneer op persoonsniveau en op casusniveau wordt gekeken. Het valt op dat bij de 

(her)melders de meeste betrokkenen minder dan 5 keer terugkomen terwijl de meeste (her)meldingen 

tussen de 5 en 10 keer opnieuw worden gemeld. De spreiding van (her)melders is kleiner dan de 

spreiding van (her)meldingen. Aantal (her)melders heeft een totale range van 1 tot 19 keer met een 

gemiddelde van 2. Een hermelder wordt na 4 meldingen beschouwd als een extreme waarde (outlier). 

 RPN   RCN   
Variabele Categorie Percentage N Categorie Percentage N 
Aantal (her)melders Geen hermelder 60,4% 12 582 Geen hermelding 60,7% 5507 
en (her)meldingen Meer dan 1x 39,6% 8245 1 keer of meer 39,3% 3571 
 Meer dan 5 keer 4,5 938 5 keer of meer 18,4% 1672 
 Meer dan 10 keer 0,6 121 10 keer of meer 0,9% 816 
       
Bemoeienis Passieve bemoeienis 74,9% 15 548 Passieve bemoeienis 78,5% 7127 
 Actieve bemoeienis 25,1% 5217 Actieve bemoeienis 21,1% 1919 
       
Monitoring Geen monitoring 77,8% 16 197 Geen monitoring 82,7% 7504 
 Monitoring  22,2% 4630 Monitoring  17,3% 1574 
       
Type geweld Huiselijk geweld (hg) 52,3% 10 899 Huiselijk geweld (hg) 60,6% 5502 
 Kindermishandeling (km) 56,1% 11 690 Kindermish. (km) 51,6% 4687 
 Oudermishandeling (om) 1,1% 229 Oudermishandeling (om) 1,6% 141 
 Geweld tegen ouders (gto) 6,3% 1314 Geweld tegen ouders (gto) 6,7% 608 
 Eerwraak (ew) 0,9% 193 Eerwraak (ew) 0,8% 71 
 Anders 4,3% 887 Anders 4,4% 400 
       
(Aandeel) Gemeente Klein 29% 5940 Klein 26,6% 2414 
 Middel 20,4% 4174 Middel 18,8% 1706 
 Middelgroot 11,7% 2391 Middelgroot 10,9% 991 
 Groot (Groningen) 34,0% 6970 Groot (Groningen) 36,5% 3315 
 Buiten de provincie 5,0% 1028 Buiten de provincie 4,9% 441 
       
Jaar 2016 44,4% 9254 2016 38,5% 3491 
 2017 31,2% 6505 2017 32,9% 2988 
 2018 24,3% 5068 2018 28,6% 2599 
       
Geslacht Man  51,4%     
 Vrouw 48,6%     
       
Geslachtsverhouding    Man 50%  
    Vrouw 50%  
       
 Gemiddelde Minimum Maximum Gemiddelde Minimum Maximum 
Leeftijd  29,16 0 97    
Gemiddelde leeftijd    29,95 1 97 
Aantal kinderen<18     1,28 0 7 
Aantal personen     3,58 1 13 
Aantal incidenten    1,20 1 7 
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Een extreme waarde wordt bepaald middels de Inter Quartile Range (IQR). Hiervoor geldt: Q3 + 1,5 * 

IQR = 2 + 1,5 * (2-1) = 3,5. Dit betekent dat personen die tussen de 4 en 19 keer zijn teruggekomen, 

invloedrijke punten zijn. Het aantal (her)meldingen varieert van 0 tot 82 keer met een gemiddelde van 

3 keer betrokkenheid bij andere casussen. Vanaf 10 keer is een hermelding een extreme waarde (Q3 + 

1,5 * IQR = 4 + 1,5 * (4-0) = 10), oftewel, hermeldingen die meer dan 10 keer zijn geregistreerd, zijn 

outliers. Incorrecte data invoer kan de reden zijn voor het feit dat er veel extreme waarden zijn en deze 

kunnen er voor zorgen dat er een vertekend beeld van de data ontstaat. Het is de vraag of en in 

hoeverre de resultaten robuust zijn. De invloed van de outliers wordt verder besproken in Bijlage 5. 

Beide verdelingen zijn rechtsscheef verdeeld. Hiervoor kan worden gecorrigeerd middels een 

transformatie namelijk de natuurlijke logaritmische functie. De verschillen met de niet 

getransformeerde afhankelijke variabele (aantal hermeldingen) wordt in Bijlage 6 besproken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5. Boxplot voor het aantal (her)melders met RPN dataset (N = 20827) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 6. Boxplot voor het aantal (her)meldingen met RCN dataset (N =  9078) 
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Aantal (her)meldingen en bemoeienis 

In figuur 7 is de relatie tussen het aantal hermeldingen voor actieve en passieve bemoeienis 

weergegeven. Hoewel een klein verschil, is hierin te zien dat het aantal (her)meldingen bij actieve 

bemoeienis minder vaak voorkomt dan bij passieve bemoeienis en dat er bij passieve bemoeienis meer 

invloedrijke punten aanwezig zijn (165) dan bij actieve bemoeienis (41). Dit kan een voorzichtige 

aanwijzing zijn dat casussen waarbij passieve bemoeienis is ingezet, vaker terugkomen dan de 

casussen die actieve bemoeienis hebben gehad.  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7. Boxplots voor het aantal (her)meldingen bij inzet van actieve en passieve bemoeienis   

 

Om de relatie tussen het aantal hermeldingen en bemoeienis beter te kunnen bestuderen, zijn extra 

analyses uitgevoerd. Tabel 3 en figuur 8 laten zien wat de verandering is in het aantal hermeldingen 

voor de eerste 10 (her)meldingen. Hieruit blijkt dat de meeste actieve (65,7%) en passieve (59,4%) 

bemoeienis is ingezet bij casussen die voor het eerst bij Veilig Thuis Groningen zijn gemeld. Gekeken 

naar alleen de hermeldingen, dus vanaf 1-2, valt het op dat het aantal keer dat actieve bemoeienis is 

ingezet, daalt naar 10%. Dit is tevens lager dan de inzet van passieve bemoeienis bij hermeldingen 

(13,9%). De genoemde effecten kunnen echter nog veranderen wanneer voor een ander effect wordt 

gecontroleerd zoals het aantal betrokken kinderen en het type geweld. Voor nu veronderstellen deze 

resultaten twee dingen, namelijk dat de meeste actieve bemoeienis wordt ingezet bij de eenmalige 

meldingen en dat daardoor diezelfde dossiers niet terugkomen (1) of dat ze juist wel terugkomen en 

dat er daarna geen bemoeienis van Veilig Thuis Groningen maar van een andere instantie aanwezig is 

(2). Dit is aannemelijk omdat vaak de meeste hermeldingen bekend zijn bij het lokaal veld of een 
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andere ketenpartner. Een volgende stap hierin wordt gezet in de toetsende analyse middels de 

regressieanalyse.  
 

Tabel 3.  Verdeling tussen het aantal (her)meldingen en bemoeienis 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

Figuur 8. De verdeling van het (her)meldingen bij de inzet van actieve en passieve bemoeienis 

 

Bemoeienis en type geweld 

De relatie tussen bemoeienis en het type geweld wordt duidelijk uit tabel 4. Hieruit blijkt dat bij 

kindermishandeling vaker actieve bemoeienis wordt ingezet dan bij huiselijk geweld. Van alle 

casussen waarbij sprake was van huiselijk geweld, heeft 65% passieve bemoeienis gekregen en van 

alle casussen waarbij kindermishandeling heeft plaatsgevonden heeft 78,2% actieve bemoeienis 

gekregen tegenover 44,8% actieve bemoeienis bij huiselijk geweld. De chi-Kwadraattoets is 

significant wat betekent dat bemoeienis en type geweld afhankelijk zijn en dus dat er samenhang is 

tussen bemoeienis en kindermishandeling en tussen bemoeienis en huiselijk geweld. Dit kan 

betekenen dat Veilig Thuis Groningen de belangen van kinderen prioriteit geeft met vaker inzet van 

actieve bemoeienis. 

Aantal (her)meldingen 
 
 

 0 1-2 3-4 5-6 7-8 9-10         >10         Totaal 
   

 
 
 
 
 

Actieve bemoeienis 65,7% 10,0% 8,0% 4,7% 3,3% 0,9% 7,4% 100% 

N 1260 191 154 91 64 17 142 1919 
         

Passieve bemoeienis 59,4% 13,9% 7,7% 4,3% 4,0% 1,2% 9,4% 100% 
         

N 4230 992 551 308 285 88 673 7127 

0 >1 >3 >5 >7 >9 >10

Actieve bemoeienis

Passieve bemoeienis
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Tabel 4. Verdeling van de actieve en passieve bemoeienis over het type geweld 

 

 

 

Type geweld en het aantal betrokken kinderen 

Uit figuur 9 wordt duidelijk dat de casussen met betrokken kinderen waarbij geen kindermishandeling 

maar huiselijk geweld is bevestigd, het vaakst terug zijn gekomen (oranje kader). Dit zijn tevens de 

casussen waarbij passieve bemoeienis is ingezet en waar de meeste invloedrijke punten zich bevinden. 

Het suggereert enerzijds dat het niet altijd lukt om bij betrokken kinderen kindermishandeling te 

bevestigen. Uit het literatuur kwam dit naar voren als ‘dark number’ wat te maken kan hebben met de 

complexiteit van het probleem. Anderzijds wordt duidelijk dat kinderen ook bij huiselijk geweld 

incidenten betrokken kunnen raken. De spreiding in het aantal hermeldingen lijkt afhankelijk te zijn 

van het aantal betrokken kinderen. Bij 6 betrokken kinderen is de spreiding het grootst (oranje kader). 

Het kan interessant zijn om te kijken of het aantal betrokken kinderen een betere voorspeller is voor 

het aantal hermeldingen dan kindermishandeling. Voor nu zou het een te snelle conclusie zijn om de 

stijging in het aantal hermeldingen te wijten aan de betrokkenheid van kinderen (en de inzet van 

passieve bemoeienis). Maar het verdient de aandacht om nader onderzoek te doen en wellicht de 

casussen die zijn overgedragen en waarbij kinderen zijn betrokken, langer te volgen om er zeker van te 

zijn dat er geen sprake is van kindermishandeling en dat deze kinderen dus veilig zijn.  

 Actieve bemoeienis                Passieve bemoeienis     Chi-Kwadraattoets 
Kindermishandeling Ja 78,2% 44,5% χ2 (1) = 688,143; p = < 0,001 

N 1500 3168  
    
Nee 21,8% 55,5%  
    
N 419 3959  

     
Totaal  100% 100%  
     

 N 1919 7127  
Huiselijk geweld Ja 44,8% 65% χ2 (1) = 258,980; p = < 0,001 
     
 N 859 4631  
     
 Nee 55,2% 35%  
     
 N 1060 2496  
     
Totaal  100% 100%  
     
 N 1919    7127  
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Figuur 9. Boxplots voor het aantal (her)meldingen en bemoeienis waarbij kinderen zijn betrokken geweest bij 

kindermishandeling en/of huiselijk geweld 

 

Monitoring en bemoeienis 

Figuur 10 laat zien dat monitoring vooral bij actieve bemoeienis is ingezet. Dit is gebeurd bij 1384 

casussen (72,1%). Neemt niet weg dat monitoring is ingezet bij passieve bemoeienis; 189 casussen 

(2,7%) hebben na passieve bemoeienis monitoring gehad. Dit roept de vraag op in welke gevallen er 

na passieve bemoeienis wel monitoring is ingezet. Daarnaast is te zien dat bij 535 casussen (27,9%) na 

actieve bemoeienis geen monitoring is ingezet. De veronderstelling dat er alleen na actieve bemoeienis 

monitoring wordt ingezet, wordt na tabel 2 ook hier niet ondersteund. 
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Figuur 10. Monitoring bij actieve en passieve bemoeienis 

 

Correlaties 

In tabel 5 is te zien dat het aantal hermeldingen negatief samenhangt met actieve bemoeienis                  

(r = - 0,035**; p = 0,001; N = 9078). Dit betekent dat het aantal hermeldingen daalt wanneer Veilig 

Thuis Groningen actieve bemoeienis inzet. Hoewel dit een klein effect is, is het een significant effect 

(bij een streng niveau van significantie 0.01). Wanneer echter wordt gecontroleerd voor niet-

hermelders, is er geen effect tussen bemoeienis en aantal hermeldingen (r = - 0,010; p = 0,567; N = 

3275). Dit kan verklaard worden door het feit dat Veilig Thuis Groningen vaker bemoeienis heeft 

ingezet bij niet-hermeldingen dan bij de hermeldingen, zoals dit ook uit tabel 3 naar voren is gekomen. 

Het doet tegelijkertijd opnieuw het vermoeden dat hermeldingen vaker direct worden overgedragen en 

dat deze hermeldingen groter kans hebben om terug te komen, gezien de correlatie tussen bemoeienis 

en hermeldingen. Dit vermoeden wordt kracht bijgezet met figuur 7. Daarin is te zien dat 

hermeldingen vaker terugkomen na inzet van passieve bemoeienis dan na actieve bemoeienis.  

Aantal hermeldingen hangt het meeste positief samen met het aantal betrokken kinderen onder 

de 18 jaar (r = 0,252**; p < 0,001). Dit betekent dat het aantal hermeldingen het meest toeneemt 

wanneer er kinderen onder de 18 jaar betrokken zijn geweest bij een geweldssituatie. Aantal betrokken 

kinderen hangt ook sterk positief samen met kindermishandeling (r = 0,391**; p < 0,001), zoals dat te 

verwachten is, en negatief met huiselijk geweld (r = - 0,214**; p < 0,001). Tussen kindermishandeling 

en het aantal hermeldingen is een klein negatief effect te zien (r = - 0,025**; p = 0,018) terwijl het 

aantal betrokken kinderen sterk positief samenhangt met het aantal hermeldingen (r = 0,252; p < 

0,001). Dit lijkt elkaar tegen te spreken maar het laat al zien dat aantal betrokken kinderen een 

belangrijke voorspeller is voor het aantal hermeldingen. Wanneer wordt gecontroleerd voor het aantal 

betrokken kinderen, wordt het verband tussen kindermishandeling en het aantal hermeldingen 
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logischerwijs sterker (r = - 0,138**; p < 0,001). Dit wijst op een suppressie verband tussen 

kindermishandeling en het aantal hermeldingen (tegenovergestelde van schijnverband, waarbij een 

verband verschijnt/sterker wordt nadat voor een ander effect wordt gecontroleerd). Uit figuur 9 werd 

dit ook duidelijk waarbij te zien was dat het aantal (her)meldingen toeneemt naarmate er meer 

kinderen betrokken zijn geweest en dat de grootste stijging in het aantal hermeldingen plaats vindt bij 

casussen van huiselijk geweld waarbij betrokken kinderen waren.   

Bemoeienis hangt het sterkst samen met monitoring (r = 0,749**; p = 0,001). Dit ondersteunt 

het gegeven dat na actieve bemoeienis vaker monitoring wordt ingezet dan na passieve bemoeienis, 

maar dit is niet altijd het geval (figuur 10). Opmerkelijk is het dat er tussen monitoring en het aantal 

hermeldingen geen samenhang bestaat (r = - 0,001; p = 0,894). Want daarbij was de verwachting dat 

de inzet van monitoring zou zorgen voor een daling van het aantal hermeldingen. In dit geval betekent 

dit dat de inzet van monitoring niet voor een toe of afname zorgt in het aantal hermeldingen. Wanneer 

wordt gecontroleerd voor het aantal betrokken kinderen, is er wel een klein significant effect (r = - 

0,046*; p < 0,001) tussen monitoring en aantal hermeldingen waarmee de verwachting meer 

ondersteuning krijgt. Dit effect wordt in de toetsende analyse nader bekeken.   

Bemoeienis hangt daarnaast ook sterk positief samen met kindermishandeling (r = 0,276**; p 

< 0,001). Dit betekent dat bij kindermishandeling vaker actieve bemoeienis wordt ingezet dan bij 

huiselijk geweld. Daar tegenover is er een negatief verband te zien tussen bemoeienis en huiselijk 

geweld (r = - 0,169**; p < 0,001). Incidenten van huiselijk geweld worden dus vaker direct 

overgedragen omdat passieve bemoeienis is ingezet. Dit is eerder ook uit tabel 4 gebleken. Het is nog 

onduidelijk of het type bemoeienis bij incidenten van huiselijk geweld en kindermishandeling tevens 

zorgt voor een daling van het aantal hermeldingen. Dit effect wordt in de toetsende analyse nader 

bekeken. Gekeken naar de rol van monitoring bij de geweldstypen, is er tussen kindermishandeling en 

monitoring een positieve samenhang (r = 0,273**; p < 0.001) terwijl een klein negatief effect bestaat 

tussen huiselijk geweld en monitoring (r = - 0,093**; p < 0,001). Dit betekent logischerwijs dat ook 

monitoring vaker wordt ingezet bij kindermishandeling dan bij huiselijk geweld. Uitgaande van het 

kleine significante effect (r = - 0,046**; p < 0,001) tussen monitoring en hermeldingen, gecontroleerd 

voor het aantal betrokken kinderen, kan dit betekenen dat de inzet van monitoring effectiever is bij de 

vermindering van het aantal hermeldingen wanneer er kinderen betrokken zijn geweest.  

De grootte van de gemeente waar een betrokkene vandaan komt, hangt niet samen met het 

aantal hermeldingen. Alleen voor een grote gemeente is er een klein positief effect (r = 0,029**; p = 

0,007). Dit kan betekenen dat een inwoner in de stad, groter kans heeft om een geweldssituatie mee te 

maken dan iemand die uit het platteland komt. Vanwege de kleine niet-significante effecten van 

gemeente klein, gemeente middel en gemeente middelgroot, wordt in de toetsende analyse alleen 

gemeente groot, dus gemeente Groningen, als voorspeller gebruikt omdat Groningen de enige 

gemeente is met meer dan 100 000 inwoners. 

 



 
      

 

Tabel 5. Correlatie van de variabelen 

*Correlatie is significant bij p < 0,05; tweezijdige toets; N = 9078    **Correlatie is significant bij p < 0,01; tweezijdige toets; N = 9078

 Aantal 

hermeld. 

Bemoei-

enis 

Moni-

toring 

Aantal 

kind<18 

Huiselijk 

geweld 

Kindermis-

handeling 

Gem. 

leeftijd 

Geslachts-

verhouding 

Aantal 

personen 

Aantal 

incidenten 

Gem. 

klein 

Gem 

middel 

Gem. 

m.groot 

Gem. 

groot 

Aantal hermeldingen - -0,035** -0,001 0,252** 0,054** -0,025* -0,159** 0,043** 0,235** 0,083** -0,006 -0,011 -0,009 0,029** 

Bemoeienis  - 0,749** 0,188** -0,169** 0,276** -0,136** 0,003 0,153** 0,140** 0,018 0,041** 0,012 -0,042** 

Monitoring   - 0,170** -0,093** 0,273** -0,142** -0,001 0,132** 0,176** 0,010 0,039** 0,023* -0,035** 

Aantal kinderen<18    - -0,214** 0,391** -0,562** 0,030** 0,813** 0,100** 0,037** 0,024* 0,000 -0,030** 

Huiselijk geweld     - -0,514** 0,086** 0,014 -0,178** 0,103** -0,036** -0,031** -0,017 0,028** 

kindermishandeling      - -0,321** -0,021* 0,299** 0,114** 0,031** 0,051** 0,022* -0,028** 

Gemiddelde leeftijd       - 0,070** -0,355** -0,087** 0,035** -0,009 0,018 -0,044** 

Geslachtsverhouding        - 0,117** 0,019 0,009 0,002 0,033** -0,023* 

Aantal personen         - 0,103** 0,073** 0,032** 0,016 -0,085** 

Aantal incidenten          - -0,009 -0,004 0,017 0,002 

Gemeente klein           - -0,299** -0,217** -0,473** 

Gemeente middel            - -0,173**  -0,377** 

Gemeente m.groot             - -0,274** 

Gemeente groot              - 



 

      

Toetsende analyse 

In tabel 6 zijn de resultaten van de stapsgewijze regressieanalyse van het aantal hermeldingen te zien 

waarbij de RCN dataset is gebruikt. Hiermee worden de hypothesen getoetst die eerder aan bod zijn 

gekomen. De eerste hypothese luidt of casussen waarbij in plaats van passieve bemoeienis, actieve 

bemoeienis is ingezet, worden gekenmerkt door minder hermeldingen. Met de tweede hypothese 

wordt getoetst of actieve bemoeienis leidt tot minder hermeldingen wanneer er monitoring is ingezet. 

De derde hypothese is of het effect van actieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen op het aantal 

hermeldingen zal afnemen naarmate kinderen onder de 18 jaar betrokken zijn. De laatste hypothese is 

of Veilig Thuis Groningen vaker actieve bemoeienis inzet bij kindermishandeling dan bij huiselijk 

geweld en of dit leidt tot minder hermeldingen.  

In het eerste model wordt het aantal hermeldingen voorspeld uit bemoeienis, zonder andere 

factoren toe te voegen die hierop van invloed kunnen zijn. Hieruit blijkt dat het aantal hermeldingen 

lager is wanneer Veilig Thuis Groningen actieve bemoeienis heeft ingezet (b = 0,561). Dit is tevens 

een significant effect (p = 0,001). Daarnaast is er een kleine verklaarde variantie van 0,1%                        

(F = 10,791; p = 0,001) dat wil zeggen dat bemoeienis een niet al te sterke voorspeller is voor het 

aantal hermeldingen en dat de voorspelling voor 99,9% afhangt van andere factoren. In dit model 

wordt echter nog niet voor andere factoren gecontroleerd. 

Wanneer aan het eerste model extra informatie wordt toegevoegd, neemt de verklaarde 

variantie van het tweede model toe van 0,1% naar 7,1% (F = 67,677; p = < 0,001). De toegevoegde 

controle variabelen (gemiddelde leeftijd, geslachtsverhouding, aantal betrokken personen, aantal 

incidenten per casus en gemeente Groningen) spelen dus een rol in het verklaren van het aantal 

hermeldingen. De helling van bemoeienis is verdriedubbeld naar - 1,424 (p = < 0,001) en het betekent 

dat het aantal hermeldingen sterker daalt bij actieve bemoeienis wanneer wordt gecontroleerd voor de 

controle variabelen. De vraag dringt zich op welke van de controle variabelen het grootste effect heeft 

op het aantal hermeldingen. Tabel 11 (Bijlage 6) geeft hier meer duidelijkheid over. Daaruit blijkt dat, 

vergeleken met de andere controlevariabelen, aantal personen de grootste voorspeller is voor het aantal 

hermeldingen met een verklaarde variantie van 5,5% (F = 528,567, p = < 0,001). Dit betekent dat het 

aantal hermeldingen toeneemt wanneer een extra persoon betrokken is geweest bij een incident (b = 

1,056; p = < 0,001). Dit is aannemelijk en onderstreept het belang van het controleren voor dit effect 

want als er meer personen bij een incident betrokken zijn, dan kunnen er ook meer personen 

terugkeren dan wanneer slechts 1 persoon betrokken is geweest. De verklaarde variantie van model 

zes (Bijlage 6) is klein, maar het is een significant effect. Geslachtsverhouding heeft de grootste 

helling (b = 1,385; p = < 0,001). Dit betekent dat het aantal hermeldingen toeneemt naarmate er meer 

mannen betrokken zijn.  

In het derde model wordt monitoring toegevoegd om het aantal hermeldingen te voorspellen.  

De helling (b = 0,442; p = 0,110) laat zien dat het aantal hermeldingen toeneemt wanneer monitoring 
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is ingezet. Dit is echter een niet significant effect. De helling van bemoeienis stijgt naar - 1,725          

(p = < 0,001). Dit betekent dat bij actieve bemoeienis het aantal hermeldingen nog sterker daalt 

wanneer naast de controle variabelen ook rekening wordt gehouden met monitoring. Dit kan verklaard 

worden door het feit dat monitoring vaker bij actieve bemoeienis wordt ingezet en daardoor 

bemoeienis en monitoring meer met elkaar samenhangen. Die samenhang bleek eerder ook uit tabel 5 

(r = 0,749**; p = 0,001). Verder lijkt het er op te wijzen dat monitoring zonder inzet van actieve 

bemoeienis niet effectief is. Om dit beter te kunnen interpreteren wordt het effect van monitoring 

nader bekeken. De verklaarde variantie van het model is 7,1% (F = 2,560; p = 0,110). Vergeleken met 

model twee is hier geen verandering in behalve dat het nu een niet significant effect is; model drie 

voegt niet veel toe aan de voorspelling van het aantal hermeldingen.  

 In de volgende stap wordt aan model vier huiselijk geweld toegevoegd                                     

(b = 1,132; p = < 0,001). Dit betekent dat het aantal hermeldingen toeneemt wanneer er sprake is van 

huiselijk geweld. De toename in het aantal hermeldingen kan een gevolg zijn van het type bemoeienis 

dat vaker is toegepast. Het is bijvoorbeeld aannemelijk dat vanwege de complexiteit van huiselijk 

geweld casussen, er meer hulp nodig is om het geweld te stoppen dan alleen de actieve bemoeienis van 

Veilig Thuis Groningen. Het effect van bemoeienis is vergeleken met model drie iets gedaald (b = - 

1,446; p = < 0,001) maar het ligt nog steeds ver boven de helling van het eerste model  (- 0,561). 

Monitoring is, net zoals in het vorige model, niet significant (b = 0,354; p = 0,199). De verklaarde 

variantie van het model is 7,7% (F = 59,651; p = < 0,001). Vergeleken met het vorige model is dit 

licht toegenomen. Als model wordt er iets meer in het aantal hermeldingen verklaard dan met het 

vorige model.  

 Aan model vijf wordt de variabele kindermishandeling toegevoegd (b = - 1,447; p = < 0,001). 

Dit betekent dat het aantal hermeldingen daalt wanneer er sprake is van kindermishandeling. De 

helling is groter dan de helling van huiselijk geweld en in de tegenovergestelde richting; hermeldingen 

nemen toe bij huiselijk geweld terwijl het afneemt bij kindermishandeling. Dit verschil kan te maken 

hebben met het feit dat bij kindermishandeling vaker actieve bemoeienis en bij huiselijk geweld vaker 

passieve bemoeienis wordt ingezet. Om de toe- en afname in het aantal hermeldingen voor de 

verschillende typen geweld beter te kunnen interpreteren wordt het effect van de geweldstypen nader 

bekeken. Opvallend is het dat de helling van huiselijk geweld is gedaald van 1,132 (p < 0,001) naar 

0,447 (p = 0,008). Dit betekent dat kindermishandeling een groter effect heeft op het aantal 

hermeldingen dan huiselijk geweld. De daling van het effect van huiselijk geweld kan ook het gevolg 

zijn van monitoring want het effect van monitoring is in dit model wel significant (b = 0,638; p = 

0,021). Dit betekent dat het aantal hermeldingen toeneemt bij inzet van monitoring, gecontroleerd voor 

de andere factoren in het model. Voor kindermishandeling kan het betekenen dat monitoring samen 

met actieve bemoeienis beter werkt bij kindermishandeling en daardoor een dalend effect hebben op 

het aantal hermeldingen. De verklaarde variantie is dit keer 8,4% (F = 66,135; p = 0,005). Vergeleken 

met het vorige model is dit een significante toename van 0,7%.  
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 In model zes wordt het aantal betrokken kinderen onder de 18 jaar toegevoegd. De helling is 

1,142 (p = < 0,001) wat betekent dat het aantal hermeldingen toeneemt wanneer bij een incident een 

extra kind betrokken is. Het effect van kindermishandeling op het aantal hermeldingen is negatiever 

geworden (b = - 1,661; p = < 0,001). De helling van huiselijk geweld blijft laag (b = 0,513; p = 0,002). 

Dat het effect van kindermishandeling groter is geworden terwijl huiselijk geweld weinig verandert, 

gecontroleerd voor bemoeienis, kan verklaard worden door het feit dat naast Veilig Thuis Groningen 

ook andere ketenpartners ‘bemoeienis’ kunnen inzetten. Te denken valt aan de Raad voor de 

Kinderbescherming. De verklaarde variantie van het model is 9,4% (F = 98,106; p = < 0,001). Bijna 

na iedere schatting is de verklaarde variantie tussen de 0,6 en 1% significant toegenomen.  

In het laatste model is de interactieterm toegevoegd om te zien of het aantal betrokken 

kinderen een invloed heeft op de relatie tussen bemoeienis en het aantal hermeldingen. Het model 

heeft de hoogste verklaarde variantie van 9,8% (F = 36,347; p = < 0,001). Vergeleken met model zes 

is dat een toename van 0,4% (Ra2 = 0,094; F = 98,106; p = < 0,001). De helling van de interactieterm 

is b = - 0,861; p = < 0,001 wat betekent dat het aantal hermeldingen daalt wanneer actieve bemoeienis 

wordt ingezet bij casussen met betrokken kinderen onder de 18 jaar. Dit is een significant effect en het 

laat zien dat er mogelijk een interactie effect aanwezig is. Voor een beter onderscheid in de effecten 

van het aantal betrokken kinderen is het verband uitgebeeld in figuur 11 en 12. Dit is op twee 

manieren gedaan waarbij figuur 11 het totale verband voor alle (her)meldingen laat zien en figuur 12 

een gedeeltelijke verband voor de (her)meldingen die tot 20 keer zijn geregistreerd. Uit beide figuren 

blijkt inderdaad dat er een interactie effect bestaat omdat het aantal hermeldingen daalt bij inzet van 

actieve bemoeienis naarmate bij een incident meer kinderen betrokken zijn geweest. Deze daling is het 

sterkst bij de betrokkenheid van 3, 5 of 6 kinderen. Opvallend hierbij is dat wanneer er 7 kinderen 

betrokken zijn, het aantal hermeldingen juist toeneemt (paarse lijn). Dit kan te maken hebben met het 

feit dat bij deze casussen sprake is van complexe casuïstiek en dat daardoor vaker passieve bemoeienis 

wordt ingezet vanwege eerder contact met ketenpartners (tabel 4). Het kan ook betekenen dat er 

weinig casussen zijn met 7 betrokken kinderen. Bij een klein aantal cases kunnen namelijk de 

uitkomsten van de regressieanalyse sterk worden beïnvloed waardoor er juist een lage of een hoge 

score wordt gevonden. Dit kan een vertekend beeld laten zien zoals dit te zien is aan de paarse lijn die 

als enige een stijgende lijn laat zien.  
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Figuur 11. Totaaloverzicht voor de samenhang tussen het aantal (her)meldingen en de inzet van bemoeienis bij verschillende 
aantallen betrokken kinderen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12. De samenhang tussen het aantal hermeldingen die tussen 1-20 keer zijn geregistreerd en de inzet van bemoeienis 
bij verschillende aantallen betrokken kinderen



 
 48 

 

Tabel 6. Regressieanalyse met gecentreerde aantal betrokken kinderen en afhankelijke variabele aantal hermeldingen 

* Significant bij p < 0.05; tweezijdige toets 

 

 

                                                                 Model 1                                     Model 2                              Model 3                              Model 4                                     Model 5                                   Model 6                             Model 7 

   b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p 

Constante 3,287 (0.079) <0,001* 0,093 (0.371) 0,802 0,087 (0.371) 0,814 -0,656 (0.382)   0,086 0,483 (0.406)   0,234 1,763 (0.424) <0,001* 1,775 (0.423) <0,001* 

Gemiddelde leeftijd   -0,051 (0.006) <0,001* -0,050 (0.006) <0,001* -0,051 (0.006) <0,001* -0,064 (0.006) <0,001* -0,032 (0.007) <0,001* -0,031 (0.007) <0,001* 

Geslachtsverhouding   0,873 (0.341) 0,010* 0,876 (0.341) 0,010* 0,805 (0.340) 0,018* 0,761 (0.339) 0,025* 0,959 (0.337) 0,004* 0,961 (0.337) 0,004* 

Aantal personen   0,937 (0.051) <0,001* 0,937 (0.051) <0,001* 1,005 (0.052) <0,001* 1,064 (0.052) <0,001* 0,433 (0.082) <0,001* 0,442 (0.082) <0,001* 

Aantal incidenten   0,758 (0.124) <0,001* 0,737 (0.125) <0,001* 0,600 (0.126) <0,001* 0,735 (0.126) <0,001* 0,745 (0.125) <0,001* 0,745 (0.125) <0,001* 

GemeenteGroningn   0,526 (0.143) <0,001* 0,528 (0.143) <0,001* 0,518 (0.143) <0,001* 0,505 (0.142) <0,001* 0,453 (0.141) 0,001* 0,454 (0.141) 0,001* 

Bemoeienis -0,561 (0.171) 0,001* -1,424 (0.173) <0,001* -1,725 (0.256) <0,001* -1,446 (0.257) <0,001* -1,403 (0.257) <0,001* -1,475 (0.255) <0,001* -1,176 (0.260) <0,001* 

Monitoring      0,442 (0.276) 0,110 0,354 (0.276) 0,199 0,638 (0.277) 0,021* 0,634 (0.275) 0,021* 0,684 (0.275) 0,013* 

Huiselijk geweld       1,132 (0.147) <0,001* 0,447 (0.169) 0,008* 0,513 (0.168) 0,002* 0,487 (0.167) 0,004* 

Kindermishandeling         -1,447 (0.178) <0,001* -1,661 (0.178) <0,001* -1,759 (0.179) <0,001* 

Aantal kinderen<18           1,142 (0.115) <0,001* 1,334 (0.119) <0,001* 

Interactie term 
bemoeienis * aantal 
kinderen<18  

            -0,861 (0.143) <0,001* 

Ra2 0,001  0,071  0,071  0,077  0,084  0,094  0,098  

Partiele F-toets 10,791 0,001*   67,677 <0,001* 2,560 0,110 59,651 <0,001* 66,135 0,005* 98,106 <0,001* 36,347 <0,001* 

N 9045  8837  8837  8837  8837  8837  8837  
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Bemoeienis Aantal hermeldingen 

Monitoring

Bij de bespreking van tabel 6 is naar voren gekomen dat monitoring een reden kan zijn dat actieve 

bemoeienis zorgt voor minder hermeldingen. Om dit nader te kunnen toetsen is met behulp van de 

regressieanalyse een mediatie toets uitgevoerd. Dit is gedaan volgens de methode van Baron en Kenny 

(1986). Om deze methode te kunnen toepassen is het van belang dat er aan drie voorwaarden wordt 

voldaan namelijk dat de aangegeven verbanden 1, 2 en 3 in figuur 13 significant zijn. De resultaten 

zijn weergegeven in tabel 7. De eerste stap, die gelijk is aan model 2 van tabel 6, laat een negatieve 

relatie zien  (b = - 1,424; p = < 0,001) wat betekent dat actieve bemoeienis samengaat met minder 

hermeldingen. De verklaarde variantie is daarbij 7,1%.  In de volgende stap is gekeken of bemoeienis 

een voorspeller is voor monitoring. Dit is een positief effect (b = 0,682; p = < 0,001) met een 

verklaarde variantie van 56,7% en het laat zien dat bemoeienis een grote voorspeller is voor 

monitoring. Dit is waarschijnlijk omdat monitoring vaak na actieve bemoeienis wordt ingezet. In de 

derde stap is er een negatieve relatie gevonden tussen monitoring en het aantal hermeldingen (p = -

0,897; p = < 0,001) wat betekent dat bij inzet van monitoring het aantal hermeldingen daalt. De 

verklaarde variantie daalt naar 6,6%. Hiermee wordt voldaan aan de drie voorwaarden van Baron en 

Kenny (1986).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 13. Model voor monitoring als verklarende factor voor het aantal hermeldingen 

 

In de laatste stap van tabel 7 zijn alle factoren toegevoegd om het aantal hermeldingen te voorspellen. 

Dit is tevens gelijk aan model 3 van tabel 6. Als monitoring de verklarende factor is dat actieve 

bemoeienis leidt tot minder hermeldingen, dan zou in deze laatste stap het effect van bemoeienis op 

het aantal hermeldingen kleiner moeten worden of  helemaal moeten verdwijnen, met een significant 

effect voor monitoring. Het tegenovergestelde is echter te zien. Monitoring heeft een niet significante, 

positief effect (b = 0,442; p = 0,110) op het aantal hermeldingen en bemoeienis heeft een significante, 

negatief effect (b = - 1,725; p = < 0,001). Dit betekent dat de inzet van actieve bemoeienis zorgt voor 

een groter daling van hermeldingen en dat monitoring geen verklarend effect heeft op het aantal 

hermeldingen. Hoewel in deze stap de helling van bemoeienis groter is geworden, verandert de 
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verklaarde variantie hierdoor niet. Dit is van gelijke grootte als in de eerste stap namelijk 7,1%  en het 

laat opnieuw zien dat toevoeging van monitoring niet een extra deel in het aantal hermeldingen 

voorspelt. Aansluitend op alle voorgaande stappen, suggereert deze laatste stap hiermee dat het 

verband tussen bemoeienis en het aantal hermeldingen niet wordt gemedieerd door monitoring. (Er is 

in dit geval sprake van een inconsistente mediatieverband waarbij monitoring de suppressor wordt 

genoemd omdat het de relatie tussen bemoeienis en hermeldingen versterkt zonder dat er samenhang is 

tussen monitoring en hermeldingen. Dit wordt ook wel een suppressie verband genoemd en is de 

tegenhanger van het mediatie verband.). 

 
Tabel 7. Monitor als verklarende variabele nader bekeken 

   b (SE) p 
1 Bemoeienis  aantal hermeldingen Constante 0,093 (0.371) 0,802 
  Gemiddelde leeftijd -0,051 (0.006) <0,001* 
  Geslachtsverhouding 0,873 (0.341) 0,010* 
  Aantal personen 0,937 (0.051) <0,001* 
  Aantal incidenten 0,758 (0.124) <0,001* 
  Gemeente Groningen 0,526 (0.143) <0,001* 
  Bemoeienis -1,424 (0.173) <0,001* 
  Ra2 0,071 <0,001* 
  Partiele F-toets 113,865  
  N 8837  
2 Bemoeienis  monitoring  Constante 0,014 (0.014) 0,343 
  Gemiddelde leeftijd -0,001 (0.000) <0,001* 
  Geslachtsverhouding -0,006 (0.013) 0,664 
  Aantal personen 0,000 (0.002) 0,808 
  Aantal incidenten 0,047 (0.005) <0,001* 
  Gemeente Groningen -0,006 (0.006) 0,317 
  Bemoeienis 0,682 (0.007) <0,001* 
  Ra2 0,567 <0,001* 
  Partiele F-toets 1932,146  
  N 8837  
3 Monitoring  aantal hermeldingen Constante 0,011 (0.372) 0,976 
  Gemiddelde leeftijd -0,049 (0.006) <0,001* 
  Geslachtsverhouding 0,873 (0.341) 0,010* 
  Aantal personen 0,910 (0.051) <0,001* 
  Aantal incidenten 0,743 (0.125) <0,001* 
  Gemeente Groningen 0,558 (0.143) <0,001* 
  Monitoring -0,897 (0.188) <0,001* 
  Ra2 0,066 <0,001* 
  Partiele F-toets 106,125  
  N 8866  
4 Bemoeienis monitoring  aantal hermeldingen  Constante 0,087 (0.371) 0,814 
  Gemiddelde leeftijd -0,050 (0.006) <0,001* 
  Geslachtsverhouding 0,876 (0.341) 0,010* 
  Aantal personen 0,937 (0.051) <0,001* 
  Aantal incidenten 0,737 (0.125) <0,001* 
  Gemeente Groningen 0,528 (0.143) <0,001* 
  Bemoeienis -1,725 (0.256) <0,001* 
  Monitoring 0,442 (0.276) 0,110 
  Ra2  0,071 <0,001* 
  Partiele F-toets 97,982  
  N 8837  
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Het feit dat in de laatste stap de relatie tussen bemoeienis en het aantal hermeldingen niet kleiner 

wordt of verdwijnt maar integendeel juist sterker wordt, maakt nieuwsgierig of er een ander soort 

verband bestaat tussen bemoeienis, monitoring en hermeldingen met eventueel andere beïnvloedende 

factoren. Want in stap 3 was te zien dat monitoring zonder bemoeienis wel een deel in het aantal 

hermeldingen voorspeld (b = - 0,897; p = < 0,001). De verwachting dat monitoring de relatie tussen 

bemoeienis en het aantal hermeldingen medieert, wordt niet ondersteund maar er is een ander 

onverwachte bevinding gevonden die wellicht een betere schatting is van het effect van monitoring. 

Ter verkenning worden daarom vijf mogelijke methodologische verklaringen besproken voor het feit 

dat de verwachting niet wordt ondersteund. Ten eerste kan schending van de assumpties hier een rol in 

spelen. Want naast de drie voorwaarden waaraan volgens Baron en Kenny (1986) moet worden 

voldaan, is het voor een lineaire regressieanalyse ook van belang dat de assumpties niet zijn 

geschonden. In Bijlage 3 is te zien dat niet wordt voldaan aan de assumpties en wordt daarom de vraag 

gesteld of dit een geschikt model is geweest om monitoring als verklarende factor voor bemoeienis en 

hermeldingen te toetsen.  

Ten tweede kunnen outliers een vertekend beeld opleveren. Er zijn extreme waarden die de 

data kunnen vervuilen waardoor er geen zuivere schattingen kunnen worden gedaan. Om te 

beoordelen of de outliers geen invloed hebben op de schatters, en dus dat de schatters robuust zijn, 

worden een aantal verschillende regressieanalyses uitgevoerd die verder in Bijlage 5 en 6 worden 

besproken. Dit sluit echter niet uit dat outliers toch voor een vertekend beeld kunnen zorgen. 

Ten derde kan er sprake zijn van één of meerdere ontbrekende waarden. Er kunnen 

bijvoorbeeld achterliggende factoren (confounders) zijn die een invloed kunnen hebben op het verband 

tussen bemoeienis en het aantal hermeldingen maar die niet in het onderzoek zijn opgenomen. Zo is er 

in de laatste stap van tabel 7 geen samenhang gevonden tussen monitoring en hermeldingen welke na 

toevoeging van een andere factor wel verandert in een significant effect. Dit is het geval bij 

kindermishandeling (b = - 1,683; p = < 0,001), die afzonderlijk samenhangt met monitoring (tabel 5) 

en in de laatste stap zorgt voor een iets hoger verklaarde variantie van 8,4% én dat monitoring nu wel 

een deel in het aantal hermeldingen verklaart (b = 0,710; p = 0,01). Het gevolg van niet controleren 

voor confounders kan leiden tot misleidende resultaten van het aantal hermeldingen.  

Ten vierde kan vertekening worden veroorzaakt door een sterke samenhang 

(multicollineariteit) tussen bemoeienis en monitoring (Baron & Kenny, 1986). Hierdoor kan er een 

onderschatting van het effect van monitoring op het aantal hermeldingen zijn en een overschatting van 

het effect van bemoeienis op het aantal hermeldingen.  

Een laatste verklaring kan gezocht worden in het feit dat een ander factor de mediërende factor 

is zoals de afhankelijke variabele aantal hermeldingen. In dat geval zou in plaats van een effect van 

monitoring op het aantal hermeldingen, een effect van het aantal hermeldingen op monitoring 

aanwezig zijn. Dit wordt een omgekeerd causaal verband (reverse causality) genoemd en het kan 

betekenen dat monitoring vaker wordt ingezet bij herhaalde geweld dan bij geweld dat niet is herhaald. 
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Een variant hierop is dat niet de afhankelijke variabele medieert maar een ander factor die mediërende 

rol heeft. Zo heeft bemoeienis een effect op het aantal hermeldingen én op monitoring en kan daardoor 

gezien worden als de mediërende factor. Het verband tussen monitoring, bemoeienis en het aantal 

hermeldingen verandert hierdoor omdat in plaats van monitoring, bemoeienis de verklarende factor  

tussen monitoring en het aantal hermeldingen is.  

 

Bij de bespreking van tabel 6 is ook naar voren gekomen om de relatie tussen type geweld, bemoeienis 

en het aantal hermeldingen nader te bekijken. Hiervoor wordt opnieuw een mediatie toets uitgevoerd 

volgens de zelfde principes die bij de vorige mediatie toets van toepassing zijn. Er is van te voren 

gecontroleerd of er aan de drie voorwaarden wordt voldaan. Er is vastgesteld dat alle verbanden uit 

onderstaand figuur significant zijn.  

 

 
Figuur 14. Model voor bemoeienis als verklarende factor voor het aantal hermeldingen 

 

Tabel 4 en figuur 14 laten zien om welke stappen het gaat. In de eerste stap is gekeken naar de relatie 

tussen huiselijk geweld en het aantal hermeldingen (b = 1,312; p = < 0,001). Dit betekent dat 

incidenten van huiselijk geweld zorgt voor een toename van het aantal hermeldingen. In de tweede 

stap is in tabel 4 geconstateerd dat bij huiselijk geweld vaker passieve bemoeienis wordt ingezet (χ2 = 

258,980; p = < 0,001). De derde stap is eerder met tabel 6 geanalyseerd waaruit bleek dat actieve 

bemoeienis samengaat met minder hermeldingen (b = - 1,424; p = < 0,001). In de laatste stap worden 

alle factoren toegevoegd om te zien of bemoeienis de relatie tussen huiselijk geweld en hermeldingen 

medieert. Uit figuur 14 en tabel 8 blijkt dat het effect tussen huiselijk geweld en het aantal 

hermeldingen kleiner wordt wanneer bemoeienis wordt toegevoegd (b = 1,140; p = < 0,001). Dit wijst 

erop dat bemoeienis de verklarende factor is voor het aantal hermeldingen.  

Hetzelfde wordt gedaan voor de geweldstype kindermishandeling. Uit de eerste stap blijkt uit figuur 

14 dat incidenten van kindermishandeling zorgen voor een afname in het aantal hermeldingen (b =         

- 1,858; p = < 0,001). In de tweede stap is in tabel 4 te zien dat bij kindermishandeling vooral actieve 

Huiselijk geweld
(b = 1,312*)

Aantal 
hermeldingen
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(b = 1,140*)

Bemoeienis Aantal 
hermeldingen

Kindermishandeling
(b = - 1,858*)

Aantal 
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bemoeienis wordt ingezet (χ2 = 688,143; p = < 0,001). De derde stap is net zoals de derde stap bij 

huiselijk geweld, bekeken in tabel 6 waarbij actieve bemoeienis leidt tot minder hermeldingen (b = - 

1,424; p = < 0,001). In de laatste stap worden alle factoren toegevoegd. Tabel 8 laat opnieuw zien dat 

bemoeienis de relatie tussen kindermishandeling en hermeldingen medieert (b = - 1,648; p = < 0,001). 

Er kan hiermee worden geconcludeerd dat het verband tussen de geweldstypen en het aantal 

hermeldingen kleiner wordt wanneer aan het model bemoeienis wordt toegevoegd. Dit laat zien dat 

bemoeienis de verklarende factor is voor het aantal hermeldingen. Het verband tussen de typen geweld 

en hermeldingen wordt gemedieerd door bemoeienis. 

 

Tabel 8. Bemoeienis als verklarende variabele nader bekeken  

 

 

Als afsluiting van de toetsende resultaten wordt (opnieuw) verwezen naar Bijlage 6 voor de 

aanvullende regressieanalyses. Een algemeen punt hierover is dat in alle analyses de patronen 

hetzelfde zijn gebleven en daarmee gesteld kan worden dat de geschonden assumpties en de 

aanwezigheid van de invloedrijke punten de bevindingen niet beïnvloeden oftewel de schatters robuust 

zijn.  
 

 

  

   b (SE) p 
1 Huiselijk geweld  bemoeienis aantal hermeldingen Constante -0,656 (0.382) 0,086 
  Gemiddelde leeftijd -0,052 (0.006) <0,001* 
  Geslachtsverhouding 0,803 (0.340) 0,018* 
  Aantal personen 1,005 (0.052) <0,001* 
  Aantal incidenten 0,616 (0.125) <0,001* 
  Gemeente Groningen 0,516 (0.143) <0,001* 
  Huiselijk geweld 1,140 (0.146) <0,001* 
  Bemoeienis -1,203 (0.175) <0,001* 
  Ra2 0,077 <0,001* 
  Partiele F-toets 60,576  
  N 8837  
2 Kindermishandeling bemoeienis aantal hermeldingen  Constante 0,882 (0.376) 0,019* 
  Gemiddelde leeftijd -0,067 (0.006) <0,001* 
  Geslachtsverhouding 0,773 (0.339) 0,022* 
  Aantal personen 1,051 (0.052) <0,001* 
  Aantal incidenten 0,829 (0.123) <0,001* 
  Gemeente Groningen 0,503 (0.142) <0,001* 
  Kindermishandeling -1,648 (0.154) <0,001* 
  Bemoeienis -1,003 (0.176) <0,001* 
  Ra2 0,083 <0,001* 
  Partiele F-toets 114,998  
  N 8837  
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Assumptietoetsing 

De assumpties zijn getoetst en uitgewerkt in Bijlage 3. Er wordt aan geen van de assumpties voldaan. 

Dit betekent dat de resultaten voorzichtig geïnterpreteerd moeten worden.  

 
Multicollineariteit 
Alle variabelen hebben een VIF score lager dan 10. Hiermee lijkt het dat er geen sprake is van 

multicollineariteit. De variabele ‘aantal betrokken kinderen’ heeft een VIF score van hoger dan 4. 

Volgens de strenge criterium zouden de variabelen bemoeienis, monitoring, aantal personen en aantal 

betrokken kinderen een hoge VIF score van 2 hebben. Binnen dit onderzoek wordt op basis van de 

strenge criterium geconcludeerd dat er sprake is van enige overlap tussen twee of meer variabelen 

waardoor de schattingen minder nauwkeurig kunnen zijn. De volledige uitwerking is toegevoegd aan 

Bijlage 4. 

 
Analyse van outliers 
De outliers zijn geanalyseerd en opgenomen in Bijlage 5.  Hieruit is gebleken dat outliers geen grote 

invloed hebben op de bevindingen van de regressieanalyse. Het blijft echter interessant om de outliers 

nader te analyseren omdat het bijzondere cases zijn die vaak bij Veilig Thuis Groningen terug zijn 

gekomen. 

 

CONCLUSIE 

In de huidige studie is gekeken in hoeverre het mogelijk is om via bemoeienis indirect het gedrag van 

betrokkenen zodanig te beïnvloeden dat de kans op herhaling van geweld wordt verminderd. Jaarlijks 

raken veel volwassenen en kinderen betrokken bij geweld met ernstige gevolgen van deze 

problematiek. Sinds 2015 zijn de Veilig Thuis organisaties het meldpunt voor deze geweldstypen. Een 

eerste speerpunt hierbij is dat inwoners (in korte tijd) weer veilig zijn en dat het geweld zich niet blijft 

herhalen. Veilig Thuis heeft daarin een centrale rol, in het op tijd signaleren van geweld en in het laten 

aansluiten van de juiste aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Om het effect van 

bemoeienis van Veilig Thuis Groningen op het aantal hermeldingen te kunnen meten, zijn 

kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden ingezet. Voor de kwantitatieve methode is gebruik 

gemaakt van de cijfermatige gegevens van alle meldingen die tussen 1 januari 2016 en 31 december 

2018 door Veilig Thuis Groningen zijn ontvangen. De kwalitatieve data is opgehaald middels 

dossieronderzoek, observaties en gesprekken met medewerkers. 

Binnen dit onderzoek was de volgende onderzoeksvraag leidend: ‘In hoeverre draagt actieve 

bemoeienis van Veilig Thuis Groningen bij aan het verminderen van hermeldingen en welke factoren 
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zijn daarbij van invloed?’ Uit de theorie is gebleken dat het ingewikkeld is om huiselijk geweld en 

kindermishandeling op te sporen en aan te pakken. Vaak blijft geweld achter de voordeur en is het een 

probleem op zich om aan te tonen waardoor geweld zich blijft herhalen. Dit heeft enerzijds te maken 

met het verborgen en complexe karakter van deze geweldstypen en anderzijds met de wet- en 

regelgeving. Persoonlijk contact, sociale steun en wederkerigheid kunnen helpen het aantal meldingen 

van geweld te verminderen. Ook is uit de theorie gebleken dat bepaalde kenmerken (psychiatrische 

aandoening, een laag IQ, verslaving) en omstandigheden (zoals werkloosheid, alleenstaand, armoede) 

de kans op geweld vergrotten en dat het daarom van belang is om na bemoeienis de geweldsituaties 

(langer) te monitoren zodat een eventuele terugval op tijd gesignaleerd kan worden. Bovendien blijkt 

dat de betrokkenheid van kinderen voor Veilig Thuis Groningen een extra signaal is om in actie te 

komen en dat deze zaken met betrokken kinderen minder vaak terugkomen. 

Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn vier hypotheses geformuleerd. Met de 

eerste hypothese is getoetst of casussen waarbij in plaats van passieve bemoeienis, actieve bemoeienis 

is ingezet, worden gekenmerkt door minder hermeldingen. Met andere woorden, leidt actieve 

bemoeienis tot minder hermeldingen. Uit de resultaten blijkt dat er een verschil is tussen actieve en 

passieve bemoeienis en dat bij inzet van actieve bemoeienis sprake is van een daling van het aantal 

hermeldingen. Op basis van de gedane analyse wordt ondersteuning gevonden voor de eerste 

hypothese namelijk dat actieve bemoeienis leidt tot minder hermeldingen.  

De tweede hypothese onderzocht of monitoring de verklarende factor is voor de daling van het 

aantal hermeldingen bij inzet van actieve bemoeienis. De analyses hebben laten zien dat monitoring 

niet de mediërende factor is. Monitoring ondersteunt de inzet van bemoeienis en draagt daarmee bij 

aan een betere werking van bemoeienis. Hoewel niet op een directe manier, laat dit toch zien dat 

monitoring via bemoeienis een bijdrage levert aan het verminderen van het aantal hermeldingen. Deze 

bijdrage is het grootst wanneer monitoring wordt ingezet bij incidenten van kindermishandeling. Er 

wordt gedeeltelijke ondersteuning gevonden voor de tweede hypothese.  

Met de derde hypothese is gekeken naar of het effect van actieve bemoeienis van Veilig Thuis 

Groningen op het aantal hermeldingen zal afnemen naarmate kinderen onder de 18 jaar betrokken zijn. 

Dit is door middel van een interactieterm geanalyseerd. De resultaten hebben laten zien dat de sterkte 

van het verband tussen bemoeienis en het aantal hermeldingen afhangt van het aantal betrokken 

kinderen maar dan in de tegenovergestelde richting. Naarmate het aantal kinderen stijgt, neemt het 

effect van de actieve bemoeienis namelijk niet af maar toe. Op basis van deze resultaten kan worden 

gesteld dat er geen ondersteuning is voor de derde hypothese. 

Met de laatste hypothese is onderzocht of  het type geweld leidt tot minder hermeldingen 

wanneer bemoeienis wordt ingezet. Uit de resultaten komt naar voren dat incidenten van 

kindermishandeling waarbij vaker actieve bemoeienis is ingezet, zorgen voor een daling van het aantal 

hermeldingen. Bij de incidenten van huiselijk geweld is een toename van het aantal hermeldingen te 
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zien waarbij vaker passieve bemoeienis is ingezet. Beide gevonden waarden zijn significant. Er wordt 

ondersteuning gevonden voor de vierde hypothese.  

Uit dit onderzoek komt naar voren dat middels de gedane analyses voor twee  hypothesen 

ondersteuning wordt gevonden en voor twee hypothesen geen ondersteuning wordt gevonden. 

Hypothese 2 is hierin een bijzondere omdat deze hypothese gedeeltelijk wordt ondersteund en daarom 

interessant blijft. Monitoring zorgt er namelijk voor dat actieve bemoeienis effectiever wordt (tabel 7). 

Een mogelijke oorzaak kan gevonden worden in het aantal casussen waarbij actieve bemoeienis is 

ingezet. Bij minder dan een kwart van alle casussen is namelijk monitoring ingezet tegenover meer 

dan driekwart van de casussen die geen monitoring hebben gehad waardoor de resultaten . Toch kan 

op basis van de resultaten worden gezegd dat actieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen het 

aantal hermeldingen vermindert en dat kindermishandeling en het aantal betrokken kinderen daar een 

versterkend effect op hebben. Dat wil zeggen dat de factoren kindermishandeling en het aantal 

betrokken kinderen ervoor zorgen dat het positieve effect van actieve bemoeienis op het aantal 

hermeldingen het grootst is. Dit laat tevens zien dat actieve bemoeienis indirect bijdraagt aan de 

gedragsverandering van de betrokkenen waardoor de kans op het opnieuw meemaken van een 

geweldssituatie kleiner wordt.  

 

DISCUSSIE & AANBEVELINGEN 

Voor dit onderzoek zijn kwalitatieve en kwantitatieve gegevens (mixed methods studie) gebruikt om  

inzicht te krijgen in de effectiviteit van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 

combinatie van de verschillende databronnen heeft het mogelijk gemaakt om tot waardevolle 

bevindingen te komen. Zo zou zonder dossieronderzoek niet duidelijk worden wat een hermelding is 

of waarom geweld is ontstaan zodat gepaste hulp sneller ingezet kan worden. Om de kwantitatieve 

cijfers te kunnen interpreteren, was het noodzakelijk om de kwalitatieve gegevens te analyseren. In de 

methoden paragraaf is reeds gereflecteerd op het gebruik van kwalitatieve én kwantitatieve gegevens. 

Hierop aansluitend wordt in deze paragraaf  de bevindingen besproken en teruggekoppeld naar de 

theoretische achtergrond van het onderzoek. Vervolgens wordt ingegaan op de limitaties van het 

onderzoek die mogelijk van invloed zijn geweest op de resultaten. Als afsluiting worden suggesties 

gedaan voor toekomstig vervolgonderzoek en er worden (praktische) aanbevelingen gegeven.  

 

Bevindingen 
Een interessante bevinding binnen dit onderzoek is dat de inzet van actieve bemoeienis van Veilig 

Thuis Groningen leidt tot vermindering van het aantal hermeldingen. Met enige voorzichtigheid kan 

daarnaast worden gesteld dat hermeldingen vaker terugkomen na passieve bemoeienis omdat de 

meeste extreme waarden zijn gevonden bij de casussen die passieve bemoeienis hebben gehad.  De 
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afname in het aantal hermeldingen is het grootst wanneer kinderen onder de 18 jaar betrokken zijn 

geweest bij een geweldssituatie. Veilig Thuis Groningen geeft duidelijk prioriteit aan de belangen van 

de kinderen en slaagt daarin het aantal hermeldingen te beperken. Deze bevinding is in 

overeenstemming met de theorie waaruit blijkt dat kinderen en jongeren gevoeliger zijn om nieuw 

gedrag aan te leren (Sutherland, 1947; Bandura, 1977). Door sneller en vaker te handelen bij 

betrokken kinderen wordt het ‘leren’ van negatief gedrag tegengegaan. Ook is de kans groter dat de 

hulp wordt geaccepteerd en betrokkenen gemotiveerd blijven wanneer het eerste contact snel wordt 

gelegd. De aandacht en de emotionele steun die door Veilig Thuis Groningen wordt geboden kan 

tevens de behoefte van vooral de kinderen vervullen die betrokken zijn geraakt bij een incident 

waardoor de kans op gewelddadig gedrag wordt verkleind. Bovendien 

Een daling van het aantal hermeldingen is een belangrijke uitkomst maar het zou geen doel op 

zich moeten worden. Een te veel inzet van maatregelen om de hermeldingen te verminderen, kan 

namelijk voorbij gaan aan het echte doel zoals het stoppen van geweld, kinderen veilig laten opgroeien 

of  het versterken van de beschermende factoren bij volwassenen. Er zou ook gekeken moeten worden 

waarom het aantal hermeldingen dalen of stijgen. Een daling kan namelijk naast het feit dat er 

daadwerkelijk minder geweld is geweest, ook het gevolg zijn van lopende meldingen, 

registratiefouten, ontbrekende gegevens, veranderende werkwijze, wachtlijsten van cliënten, hoge 

werkdruk bij werknemers en het feit dat Veilig Thuis nog tamelijk nieuw en in ontwikkeling is. Een 

toename in het aantal hermeldingen kan het gevolg zijn van nieuwe geweldsincidenten of door de 

aangescherpte meldcode en de lichte stijging in de meldbereidheid. Zonder vooraf uit te sluiten of er 

inderdaad een nieuw incident heeft plaatsgevonden, zou het dus onterecht zijn om een afname van het 

aantal hermeldingen als een positieve en een toename van het aantal hermeldingen als een negatieve 

ontwikkeling te zien.  

Een ander bevinding is dat monitoring geen significant verband laat zien als er geen 

bemoeienis is ingezet en als er geen sprake is van kindermishandeling. Dit betekent enerzijds dat 

monitoring beperkt wordt ingezet namelijk vooral na actieve bemoeienis en anderzijds betekent dit dat 

monitoring effectief wordt ingezet vooral bij kindermishandeling (dit uit zich in het dalen van 

hermeldingen). Hierop voortbouwend hebben de resultaten ook laten zien dat actieve bemoeienis 

vaker wordt ingezet bij kindermishandeling. De kleine niet-significante effecten kunnen verklaard 

worden door het feit dat tot 1 januari 2019 niet al te vaak en alleen op afstand werd gemonitord 

namelijk telefonisch en/of schriftelijk. Hoewel de tweede hypothese niet volledig wordt ondersteund, 

namelijk dat bemoeienis zorgt voor minder hermeldingen als er monitoring is ingezet, blijft 

monitoring interessant omdat de resultaten een ander onverwachte bevinding hebben laten zien 

namelijk dat monitoring de inzet van actieve bemoeienis, vooral bij kindermishandeling, versterkt 

waardoor geweld zich nog minder vaak herhaalt. In de resultaten sectie zijn hiervoor reeds 

methodologische verklaringen gegeven. Deze onverwachte bevinding sluit aan bij de sociale 

leertheorie omdat daarin wordt gesteld dat gedrag vooral op de jongere leeftijden wordt aangeleerd. 
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Monitoring kan bij kinderen systematisch worden ingezet ter bevordering van de veilige hechting en 

de positieve gedragsverandering. Ondanks dat monitoring bij volwassenen weinig is ingezet waardoor 

de bevindingen hebben laten zien dat monitoring bij volwassenen minder goed zou werken, verwacht 

dit onderzoek nog steeds dat op basis van de theoretische onderbouwing én voldoende inzet van 

monitoring bij volwassenen dit kan bijdragen aan een positieve gedragsverandering. Bij volwassenen 

kan monitoring namelijk via persoonlijke aandacht en vertrouwen het contact met betrokkenen 

voortzetten en de bereidheid naar elkaar toe vergroten. Hierdoor kan er sprake zijn van wederkerigheid 

en kunnen op den duur volgens de sociale controle theorie nieuwe bindingen ontstaan die betrokkenen 

niet meer op het spel willen zetten. Zo kan een betrokkene meer geneigd zijn om wat terug te doen of 

mee te werken wanneer iemand (Veilig Thuis Groningen in dit geval) de moeite neemt om persoonlijk 

contact te leggen. Betrokkenen krijgen het gevoel op iemand te kunnen rekenen en ervaren hierdoor 

minder (negatieve) stress met het positieve gevolg dat het welbevinden toeneemt. Cruciaal is het wel 

om terugval te voorkomen. Daarvoor is het van belang dat betrokkenen ook (intrinsiek) gemotiveerd 

blijven en dat er versterkende omgevingsfactoren aanwezig zijn (Bandura, 1977). Dit kan worden 

bereikt middels wederkerige relaties en door inzet van (langdurig) monitoring waardoor herhaling van 

geweld kan worden voorkomen. Uit de gesprekken met medewerkers van Veilig Thuis Groningen is 

echter gebleken dat zij vaak (vanwege de werkdruk) kort betrokken zijn bij een gezin waardoor er 

geen genoeg tijd is voor de opbouw van een vertrouwensrelatie en motivering van de cliënt. In zeer 

sommige gevallen lukt dit wel maar bij de meerderheid niet. Dit roept de vraag op of de frequentie van 

het contact bepalend kan zijn of dat er wellicht naast monitoring een ander factor is die ervoor kan 

zorgen dat actieve bemoeienis beter werkt omdat het voor een wederkerige relatie gunstig is dat er een 

vertrouwensrelatie ontstaat. Een ander vraag die onbeantwoord blijft is of de inzet van passieve 

bemoeienis ook beter werkt wanneer monitoring is ingezet. Daar is voor nu onvoldoende zicht op 

omdat monitoring in de meeste gevallen na actieve bemoeienis is ingezet. Dit is opmerkelijk omdat 

een overgrote deel van de meldingen (75%) passieve bemoeienis heeft gehad.  

Bij het vormen van de databestanden, was het vooral ingewikkeld om de afhankelijke 

variabele aantal hermeldingen te operationaliseren. Dit had enerzijds te maken met de ingewikkelde 

structuur van de oorspronkelijke data van Veilig Thuis en anderzijds met het ontbreken van een 

duidelijke begripsdefinitie. Aanvankelijk werd bij Veilig Thuis Groningen het begrip ‘hermeldingen’ 

beschouwd als een overkoepelende term voor de vier typen (her)meldingen12 namelijk ‘terugmelding’, 

‘terugval’, ‘lopende melding’ en ‘recidive’. Uit de gesprekken met Veilig Thuis Groningen en de 

bevindingen uit dit onderzoek is gebleken dat lopende meldingen, terugmeldingen en recidive geen 

hermeldingen zijn. Bij nader inzien is daarom besloten om bij Veilig Thuis Groningen geen gebruik te 

maken van deze typen en ‘hermeldingen’ als enige begrip voor herhaling van geweld te hanteren. Het 

gevolg hiervan was dat er hierdoor meer eenduidigheid is aangebracht. 
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Uit de kwalitatieve resultaten is gebleken dat formulieren niet eenduidig zijn. Bij een casusanalyse zijn 

verschillende formulieren ontdekt zoals een veiligheidstaxatie of een risicotaxatie, die daarnaast ook 

op verschillende wijze zijn ingevuld waardoor het niet altijd mogelijk was om de casussen onderling 

met elkaar te vergelijken. Dit heeft enerzijds te maken met de in korte tijd veranderende werkwijze 

van Veilig Thuis. Bij de uitvoering van dit onderzoek is bijvoorbeeld vaak stilgestaan bij de vraag of 

een formulier hoort bij de periode vóór 2019 of na 2019, aangezien dit onderzoek tot 2019 heeft 

gekeken terwijl er ondertussen een nieuwe wijziging (per 1 januari 2019 handelingsprotocol en 

aangescherpte meldcode) was ingevoerd. Dit leverde ook voor de praktijk verwarring op. Anderzijds 

kon de beoordeling van veiligheid per persoon veranderen waardoor er geen eenduidigheid ontstond. 

Als professional maar ook als onderzoeker is er sprake van een persoonlijke inbreng, normen en 

waarden die mee kunnen spelen. Dit kan er voor zorgen dat deze uitkomsten niet valide zijn. Zo kan in 

een casus waarbij kinderen wel in de woning waren maar niet direct aanwezig tijdens een ruzie tussen 

de ouders (omdat zij bijvoorbeeld boven zaten), door de ene medewerker worden gezien als alleen 

huiselijk geweld omdat het incident plaats heeft gevonden tussen twee volwassenen terwijl een ander 

medewerker kan vinden dat het huiselijk geweld en kindermishandeling is omdat kinderen indirect 

getuige zijn geweest doordat ze het geschreeuw van de ouders hebben gehoord.  

Ook is gebleken dat registraties niet eenduidig zijn. De Veilig Thuis organisaties zijn jong en 

volop in ontwikkeling (Sprokkereef, 2017). Door de veranderende verantwoordelijkheden en de 

manier van registreren is het ingewikkeld geworden om de gestelde doelen te bereiken. Dit heeft voor 

niet eenduidige registraties en definities gezorgd. Onduidelijke definities hebben betrekking op 

begrippen als hermeldingen, actieve en passieve bemoeienis, huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Op basis van de cijfers en dossieronderzoek kan bijvoorbeeld niet volledig worden achterhaald welke 

afwegingen worden gemaakt bij de bepaling van veiligheid en of een situatie tot huiselijk geweld of 

kindermishandeling wordt toegeschreven. De ene keer worden betrokken kinderen wel als 

kindermishandeling genoteerd en de andere keer niet terwijl er wel betrokken kinderen aanwezig 

waren. De theorie sluit hier goed bij aan; het is vaak lastig aan te geven volgens welke definitie wordt 

gewerkt, want wanneer kan men spreken van kinderen die getuige zijn? (Lünnemann & Pels, 2013).  

Ook blijkt uit de theorie dat het soms moeilijk is om duidelijk onderscheid tussen huiselijk geweld en 

kindermishandeling te maken. Ze zijn niet geheel van elkaar los te trekken omdat er vaak een oorzaak-

gevolg of gevolg-oorzaak verband kan zijn. Dit maakt het ingewikkeld om niet van 

kindermishandeling te spreken terwijl er kinderen getuige zijn geweest van geweld. Gezien het feit dat 

in 70% van alle casussen minimaal 1 kind onder de 18 jaar betrokken is bij geweld, is het aannemelijk 

dat huiselijk geweld en kindermishandeling niet geheel los van elkaar staan. Bovendien blijkt uit de 

definitie van het Jeugdwet dat er bij huiselijk geweld ook sprake kan zijn van geweld tegen kinderen, 

terwijl bij Veilig Thuis Groningen het onderscheid wordt gemaakt tussen huiselijk geweld en 

kindermishandeling waarbij niet altijd consistent om dezelfde redenen voor huiselijk 
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geweld/kindermishandeling wordt gekozen omdat (a) iedere keer een andere medewerker de 

beoordelaar is en (b) niet altijd dezelfde informatie over een casus beschikbaar is. 

 

Limitaties 
Een eerste limitatie van het onderzoek is dat bij het gebruik van de databronnen het niet altijd duidelijk 

was of  het aantal meldingen die zijn geregistreerd, het exact aantal incidenten weergeeft. Oftewel, een 

ontvangen melding betekende niet automatisch dat er een nieuw incident heeft plaatsgevonden. De 

melding kan namelijk het gevolg zijn geweest van een ketenpartner die vanwege de meldcode ook 

dezelfde melding heeft moeten doen. Dit zorgt voor dubbele signalen waardoor een overschatting van 

het aantal hermeldingen ontstaat. De resultaten uit dit onderzoek hebben laten zien dat bij de 

kwantitatieve data ongeveer de helft van de registraties om dubbele signalen ging. Het bevestigt tevens 

een eerdere verwachting uit de impactanalyse van Veilig Thuis (2017) namelijk dat de aanscherping 

van de meldcode mogelijk voor meer meldingen zou zorgen (Sprokkereef, 2017). Om dit probleem op 

te lossen zijn twee databestanden (RPN en RCN) gevormd. Hierdoor was het mogelijk om op het 

niveau van een individu en op het niveau van een groep analyses te doen en met elkaar te vergelijken. 

Maar het probleem is hiermee niet volledig opgelost. Bij de RPN data kon zonder dossieronderzoek 

niet worden uitgesloten of bij de ontvangen melding ook daadwerkelijk een nieuw incident heeft 

plaatsgevonden terwijl bij de RCN data niet kon worden gezegd of een betrokken persoon bij de ene 

casus dezelfde persoon is in een andere casus. Oftewel, met de huidige analyse kan niet worden 

uitgesloten of dezelfde betrokkenen die binnen een casus actieve bemoeienis hebben gehad, na een 

nieuw incident in een andere casus opnieuw actieve bemoeienis hebben ontvangen. Er konden in de 

RCN data ook geen uitspraken worden gedaan of de groepssamenstelling van een casus een gezin is 

omdat de groep steeds veranderde (zie ook de casestudy). De bevindingen uit dit onderzoek hebben 

niet volledig betrekking op gezinssystemen. Dit bemoeilijkt tevens de uitvoering van het uitgangspunt 

één dossier per gezin.  

Een tweede limitatie is dat de variabele het aantal hermeldingen op casusniveau is 

geoperationaliseerd zodat alle variabelen op casusniveau werden gemeten. Dit heeft zijn beperking 

gehad omdat de variabele aantal hermeldingen extreem hoge waarden liet zien (hoogste was 82). Na 

dossieronderzoek werd duidelijk dat dit het gevolg is geweest van het meten op casusniveau omdat 

een casus bestaat uit een groep van x aantal personen en x aantal meldingen waarbij dezelfde personen 

elders x aantal casussen en/of meldingen hebben en die betrokkenheid bij elkaar werd opgeteld. Het 

laat zien dat de structuur van de data ingewikkeld was om te kwantificeren en dat de validiteit (zonder 

dossieronderzoek) laag is. De inspectie van de invloedrijke punten heeft wel laten zien dat de 

resultaten robuust zijn.  

Een derde limitatie is dat het lastig is om huiselijk geweld en kindermishandeling in cijfers of 

in woorden uit te drukken omdat er sprake kan zijn van ruis in de vorm van non respons of selectieve 

respons. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat cliënten geen contact willen met de hulpverlening of dat 
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een cliënt juist meer vertelt aan die ene medewerker. Dit is niet toe te schrijven aan de kwaliteiten van 

de medewerker maar meer aan de fijne werkrelatie die zo vrij is om wel en niet te ontstaan. Het kan 

voor de een ingewikkelder zijn om alle informatie boven water te krijgen dan voor een andere 

medewerker waardoor de betrouwbaarheid en de vergelijkbaarheid van de informatie kan dalen. 

Een vierde limitatie is dat in deze studie een beperkt, maar niet het minst belangrijke, aantal 

factoren zijn meegenomen omdat de informatie daarvoor ontbrak of niet beschikbaar was. Andere 

factoren, zoals het wel of niet verslaafd zijn, de gezinssituatie, het delictverleden en de etniciteit, die 

wellicht ook een rol hadden kunnen spelen in het meer of minder worden van het aantal hermeldingen, 

zijn hierdoor buiten het onderzoek gebleven. Dit had het gevolg dat informatie niet is meegenomen die 

in de regressieanalyses andere resultaten hadden kunnen opleveren. Het verklaart wellicht ook waarom 

de verklaarde variantie steeds erg laag is geweest (Ra2). Een manier om toch de ontbrekende 

informatie in te kunnen zetten zou mogelijk zijn geweest door data van verschillende bronnen te 

combineren om zo tot een meer betrouwbaardere bevindingen te kunnen komen (poolen). Te denken 

valt bijvoorbeeld aan de gegevens van de politie of het lokaal veld. 

Een vijfde limitatie betreft de onderzoeksopzet. In dit onderzoek is namelijk een vergelijking 

gemaakt tussen actieve en passieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen, zonder hierbij te kijken 

naar de ‘actieve bemoeienis’ van een andere organisatie. Na passieve bemoeienis treedt namelijk 

‘actieve bemoeienis’ op van de overdrachtspartij zoals het lokale veld of een andere ketenpartner. Hier 

is geen rekening mee gehouden omdat de externe datagegevens niet beschikbaar waren. De resultaten 

hebben reeds aanwijzingen gegeven voor het feit dat er naast bemoeienis van Veilig Thuis ook sprake 

is geweest van bemoeienis van een ketenpartner. Binnen dit onderzoek zou het beter zijn geweest om 

actieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen te vergelijken met geen actieve bemoeienis, en dus 

ook geen passieve bemoeienis. In dat geval zou het mogelijk zijn geweest om een beter uitspraak te 

kunnen doen of inderdaad de actieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen effectiever is dan geen 

bemoeienis of de bemoeienis van de overdrachtspartij. Hoewel de resultaten hebben uitgewezen dat 

actieve bemoeienis bijdraagt aan het verminderen van het aantal hermeldingen, is toekomstig 

vervolgonderzoek nodig om te onderzoeken of deze limitatie betreffende de onderzoeksopzet 

problematisch zal zijn voor de interpretatie van de bevindingen.  

Een laatste limitatie is dat de assumpties zijn geschonden. Dit zijn de assumpties 

onafhankelijke waarnemingen, lineariteit, homoscedasticiteit en normaliteit. Schending van de eerste 

assumpties betekent dat personen niet onafhankelijk van elkaar zijn. Zo kan een betrokkene in 

meerdere casussen voorkomen. Schending van de tweede assumptie betekent dat er geen sprake is van 

een lineair verband waardoor een factor niet uit een andere factor voorspeld kan worden. 

Homoscedasticiteit betekent dat de spreiding van de residuen gelijk verdeeld moet zijn en normaliteit 

betekent dat er sprake is van een normale verdeling. Alle genoemde assumpties zijn geschonden. Na 

aanvullende regressieanalyses is echter gebleken dat de bevindingen robuust zijn en dus dat de 
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resultaten niet door deze schendingen worden gevormd. Toch blijft het een punt om mee rekening te 

houden omdat bij andere combinaties van factoren de schendingen toch een invloed kunnen hebben. 

 

Vervolgonderzoek & Aanbevelingen 
Ondanks de veelbelovende resultaten van dit onderzoek zijn (nog) niet alle vragen beantwoord. 

Hiervoor is vervolgonderzoek met een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve methoden (mixed 

methods) van essentieel belang. Een eerste vervolgonderzoek zou ingezet kunnen worden op de cliënt-

tevredenheid. Dit kan bruikbare inzichten opleveren waarmee ook de cliënt-betrokkenheid binnen de 

organisatie wordt bevorderd en de uitvoering van de taken wordt verbeterd. Veilig Thuis kan enerzijds 

de behoeften van de cliënten beter inschatten en daarop inspelen. Anderzijds kan de ontvangen 

feedback van de cliënt er voor zorgen dat cliënt zich gehoord voelt waardoor de betrokkenheid kan 

toenemen. Dit vervolgonderzoek zou zich kunnen focussen op de ‘intrinsieke motivatie’ bij mensen 

die geweld in de huiselijke kring hebben meegemaakt, een belangrijk component die binnen dit 

onderzoek summier is gebleven. Echte gedragsverandering kan ontstaan bij personen die intrinsiek 

zijn gemotiveerd (Verdonck & Jaspaert, 2009). Terwijl de intrinsieke motivatie is gelegen binnen een 

persoon, die (structureel) terugval kan voorkomen, wordt de extrinsieke motivatie vooral door externe 

oorzaken ‘gecontroleerd’ zoals door beloning en waardering (Tierolf et al., 2014; Driesen & Besselink, 

2016). 

Verder onderzoek is ook nodig naar de beschermende factoren. Dit is in lijn met het 

perspectief positieve veiligheid omdat het creëren van veiligheid in de vorm van samenleven en 

verbondenheid, net zo belangrijk is als het bestrijden van onveiligheid. Beschermende factoren zijn 

bijvoorbeeld het hebben van een sociaal netwerk, opvoedingsondersteuning en schoolmotivatie die tot 

positieve gedragsverandering kan leiden en de kans op geweld kan verminderen. Zoals uit eerder 

onderzoek blijkt, gebeurt het nog te weinig om naast de risico factoren ook naar de beschermende 

factoren te kijken terwijl het kan bijdragen aan veiligheid (Steketee, et al., 2015; Steketee, 2017).  

Om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling verder te onderzoeken is 

aanvullend onderzoek nodig naar het effect van de ingezette hulpverlening. Dit is onontkoombaar 

omdat de cyclus van de ketenzorg (laatste drie stappen van de regulatieve cyclus) alleen in 

samenwerking met de ketenpartners volledig doorlopen kan worden. Daarnaast wordt het overgrote 

deel van de meldingen (bijna 75%) direct aan ketenpartners overgedragen waarna het onduidelijk blijft 

waarom een melding terugkomt. Om een volledig beeld van de ingezette bemoeienis (Veilig Thuis en 

ketenpartners) te kunnen krijgen is het nodig om een verdiepend mixed method onderzoek te doen 

naar de werking en de uitvoering van de keten voor een betere afstemming van de hulp. Dit kan niet 

zonder eerder onderzoek te hebben bestudeerd. In Bijlage 0 zijn een aantal grootschalige onderzoeken 

toegelicht waaruit onder andere is gebleken dat de onderlinge vergelijkbaarheid laag is vanwege de 

methodieke verschillen. Om de ontwikkeling van het aantal hermeldingen bij te kunnen houden is het 

juist van belang om met dezelfde methodieken te onderzoeken zodat de resultaten betrouwbare 
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informatie opleveren en gerichte aanpak ingezet kan worden om de hermeldingen te verminderen. 

Meest recente ontwikkeling op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 

is zoals eerder vermeld het landelijk onderzoek dat in 2016 is gestart (Verwey-Jonker). Het onderzoek 

loopt tot 2021.    

 

Naast vervolgonderzoek zijn er praktische mogelijkheden om direct op verbetering in te zetten. Een 

eerste aanbeveling is om een experiment uit te voeren. Een groep medewerkers krijgen hierbij een 

zelfde casus waarbij geen betrokken kinderen zijn en een tweede groep medewerkers krijgen een 

zelfde casus waarbij betrokken kinderen zijn. Beide groepen vullen dezelfde registratieformulier in. 

Daarna worden de ingevulde formulieren onderling en tussen de groepen met elkaar vergeleken. Er 

wordt gelet op de eenduidigheid van de antwoorden en de gebruikte begrippen. Daarnaast wordt 

gekeken op welke manier een medewerker tot haar/zijn beslissing is gekomen om actieve of passieve 

bemoeienis in te zetten. Welke afwegingen worden er bijvoorbeeld gemaakt en waar wordt vooral op 

gelet bij de beoordeling van een melding. Het doel is om te begrijpen welke achterliggende processen 

aanwezig zijn bij de afhandeling van een melding en of daaruit een meer gestandaardiseerde formulier 

samengesteld kan worden zodat de registraties eenduidiger worden. Dit experiment kan laten zien of 

de verkregen gegevens betrouwbaar zijn en of er onzuiverheden zijn.  

Een tweede aanbeveling is om in de registraties het onderscheid te maken in pleger en 

slachtoffer. Hoewel het standpunt van Veilig Thuis Groningen hierover begrijpelijk is, wordt uit dit 

onderzoek geconstateerd dat een onderscheid wel het verschil kan maken. Directbetrokkenen, 

daaronder te verstaan slachtoffers, plegers en mede-betrokkenen (behorend tot hetzelfde huishouden 

en/of gezin), hebben allen hulp nodig maar de hulp die een slachtoffer hoort te krijgen is anders dan de 

hulp die een pleger of mede-betrokkene dient te krijgen. Dit is ook uit de theorie gebleken. De 

mechanismen die leiden tot herhaald slachtofferschap zijn namelijk anders dan de mechanismen die 

leiden tot het herhaaldelijk plegen van geweld (Van Dijk et al., 2010; Van der Knaap et al., 2010; 

Lünnemann & Pels, 2013; Tierolf et al., 2014; Van Eijkern et al., 2018). Voor beleidsvorming en 

toekomstig vervolgonderzoek zou het beter zijn om in de cijfers het onderscheid in pleger en 

slachtoffer (voorzichtig) te maken zodat gerichter en sneller hulp kan worden aangeboden. Bovendien 

kan op deze manier worden voorkomen dat mede-betrokkenen die mee worden geregistreerd maar 

eigenlijk prosociaal hebben gehandeld, andere hulp krijgen dan een betrokkene die herhaaldelijk 

geweld heeft begaan.   

Een derde aanbeveling heeft betrekking op de uitvoering van de (gezamenlijke) monitoring. 

Monitoring kan (samen met de inzet van actieve bemoeienis) een belangrijke rol spelen in het 

terugdringen van het aantal hermeldingen en kan tegelijkertijd als nazorg dienen voor de betrokkenen 

omdat bij hen daarvoor de behoefte bestaat. Meerdere jaren monitoren kan gunstige effecten hebben. 

Voor de looptijd van dit onderzoek (2016-2018) geldt dat monitoring vooral telefonisch en/of 

schriftelijk werd gedaan en er was geen goed zicht op de ingezette monitoring waardoor vaker dubbele 
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signalen zijn ontvangen. In 2019 is monitoring aangescherpt zodat vaker en middels persoonlijk 

contact met de betrokkene en of de overdrachtspartij wordt gemonitord. Een tweede meting na 2019 

zou kunnen laten zien of de aanscherping zorgt voor een daling van het aantal incidenten, zoals dit in 

eerdere onderzoeken wordt bevestigd (Steketee, et al., 2015; Van Yperen & Gorissen, 2018). Maar 

met deze aanscherping is het niet meer mogelijk om na passieve bemoeienis te monitoren terwijl dit 

eerder wel kon. Daarom wordt ook geadviseerd om niet alleen na actieve bemoeienis maar ook na 

passieve bemoeienis toezicht te blijven houden.  

Een laatste aanbeveling is om het aantal hermeldingen digitaal en apart te registreren (en 

volgens een aparte werkwijze te handelen). Op landelijk niveau bestaat geen term voor het aantal 

hermeldingen. Veelal wordt in bestaande literatuur gesproken over cijfers van recidive voor de 

herhaling van een geweldsmisdrijf. Dit is een term dat vaak in justitiële context wordt gebruikt voor 

personen die eerder veroordeeld zijn geweest. Bij Veilig Thuis Groningen is veroordeling geen 

voorwaarde om een melding van geweld te kunnen doen, terwijl de meeste landelijke onderzoeken 

worden gedaan op basis van veroordeelde geweldpleging (Brochure Recidivemonitor, 2011). De 

recidive monitor draait nu ook voor de (veroordeelde) huiselijk geweld plegers. Het zou een goede 

aanvulling zijn om hierin ook de cijfers van het aantal hermeldingen bij te houden. Hiervoor is het 

nodig dat er in het registratiesysteem van Veilig Thuis het aantal hermeldingen digitaal en apart 

worden bijgehouden en halfjaarlijks wordt opgestuurd naar de recidivemonitor met als opmerking dat 

dit niet alleen veroordeelde meldingen zijn. Dit kan de vraag oproepen of een aparte registratie nodig 

is aangezien drie kwart van de meldingen die Veilig Thuis Groningen ontvangt, afkomstig zijn van de 

politie. Dit hoeft echter niet te betekenen dat iedere melding van de politie is uitgesproken door de 

rechter.    

 

Het onderzoek eindigt waar het is begonnen, geweld hoort nergens thuis, niet in de huiselijke kringen 

en ook niet op straat. Met dit onderzoek heeft Veilig Thuis Groningen en gemeente Groningen inzicht 

gekregen in de bestaande meetinstrumenten om het aantal hermeldingen te bepalen. De cijfers worden 

beter begrepen en geïnterpreteerd en het Noorden wordt voorzien van een belangrijke bijdrage 

namelijk een eerste uitgebreid mixed methods onderzoek naar het aantal hermeldingen bij Veilig Thuis 

Groningen. Het onderzoek maakt duidelijk waar de knelpunten liggen met betrekking tot de bepaling 

van de omvang van het aantal hermeldingen. Ook laat het onderzoek zien onder welke 

omstandigheden Veilig Thuis Groningen indirect kan zorgen voor een positieve gedragsverandering. 

Uit het onderzoek blijkt dat de inzet van actieve bemoeienis hieraan bijdraagt en aantal hermeldingen 

verminderen. Dit is een waardevolle bevinding die tevens roept om verder onderzoek zodat terugval 

naar geweld structureel wordt voorkomen.  

  



 

 65 

LITERATUURLIJST 

Alink, L., Pannebakker, F., Euser, S., Bakermans-Kranenburg, M., Vogels, T. & Van IJzendoorn, R. (2013). 

Kindermishandeling in Nederland Anno 2010: De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling 

van Kinderen en Jeugdigen (NPM-2010). Leiden  

Alink, L., Prevoo, M., Van Berkerl, S., Linting, M., Klein-Velderman, M. & Pannebakker, F. (2018). NPM-

2017: Nationale prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen. Leiden 

Baron, R.M. & Kenny, D.A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological 

research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social 

Psychology 51(6). 1173 – 1182.  

Barnhoorn, J., Broeren, S., Distelbrink, M., Greef de, M., Grieken van, A., Jansen, W., Pels, T., 

Pijnenburg, H.& Raat, H. (2013). Cliënt-, professional- en alliantiefactoren. Den Haag: ZonMw 

Baumeister, R. F., & Leary, M. R. (1995). The need to belong: Desire for interpersonal attachments as a 

fundamental human motivation. Psychological Bulletin 117. 497-529. 

Beijersbergen, K.A., Blokdijk, D. & Weijters, G. (2018). Recidive na huiselijk geweld: Recidive onder daders 

van huiselijk geweld veroordeeld in de periode 2008-2013. Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC), volume 2018-02 

Bowlby, J. (1982). Attachment and loss. In: De Wit, J., Slot, N.W., Van Aken, M. (2004). Psychologie van de 

adolescentie. (23e druk). HB uitgevers: Baarn 

Bredewold, F.H. & Malda, I.W. (2014). Het belang van TijdvoorElkaar; Het pincipe van wederkerigheid in 

cotact tussen weerbare en kwetsbare burgers. Movisie 

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2017). Veilig Thuis Groningen: Stand van zaken in 2017. Geraadpleegd 

van: https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/25/beleidsinformatie-veilig-thuis-stand-van-zaken-in-

2017 

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2018). Veiligheidsmonitor 2017. Geraadpleegd van: https://www.cbs.nl/nl-

nl/publicatie/2018/09/veiligheidsmonitor-2017 

De basismonitor gemeente Groningen 2018. Geraadpleegd van: https://basismonitor-groningen.nl/ 

De Vaan, K., Bakker, L. (2017). Het houdt niet op! Advies aan de gemeente Tilburg n.a.v. onderzoek naar 

recidive na huiselijk geweld. Regioplan: Amsterdam 

De Vos, H. (2003). Geld en ‘de rest’: Over uitzwerming, teloorgang van gemeenschap en de noodzaak van 

gemeenschapsbeleid. Sociologische Gids, 50(3). 285-311 

De Wit, J., Slot, N.W., & Van Aken, M.A.G. (2004). Psychologie van de Adolescentie. Baarn: HB Uitgevers 

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/25/beleidsinformatie-veilig-thuis-stand-van-zaken-in-2017
https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2018/25/beleidsinformatie-veilig-thuis-stand-van-zaken-in-2017
https://basismonitor-groningen.nl/


 

 66 

Dijkstra, P. (2018). Sociale Psychologie: Inzicht in sociale relaties en het psychologisch functioneren van 

mensen. Boom uitgevers: Amsterdam 

Driesen, I. & Besselink, P. (2016). De werkzame bestanddelen van de hulpverlening aan gezinnen met 

meervoudige problematiek. Journal of Social Intervention: Theory and Practice, 25(3), pp.39–57. 

DOI: 10.18352/jsi.494 

Gove, W.R. & Crutchfield, R.D. (1982). The Family and Juvenile Delinquency. The Sociological Quarterly, 

23(3). 301-319 

Jaarsma, R.A. (2000). Monitor huiselijk geweld in beeld: de nulmeting. Uitgevoerd door CMO Groningen. 

Volledig rapport niet beschikbaar.  

Jaarsma, R.A. (2009). Zoals het klokje thuis tikt...: Aard en kenmerken van huiselijk geweld in de provincie 

Groningen in de periode 2005-2007. Provincie Groningen afdeling Cultuur en Welzijn. CMO 

Groningen: Groningen 

Kassenberg, A. (2002). Wat scholieren bindt: Sociale gemeenschap in scholen. Proefschrift Universiteit 

Groningen. Uit: Vos, H.D. (2003). Geld en ‘de rest’: Over uitzwerming, teloorgang van gemeenschap 

en de noodzaak van gemeenschapsbeleid. Sociologische Gids. 50(3). 292 

Klamer, A. (2013). Merkbaar minder regeldruk: Een pleidooi voor een sterke samenleving en het vertrouwen in 

informele regels. Actal  

Kleinhans, R. & Bolt, G. (2010). Vertrouwen houden in de buurt: Verval, opleving en collectieve 

zelfredzaamheid in stadsbuurten. Delft: Nicis Instituut  

Linders, L. (2010). De betekenis van nabijheid: Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt. Den Haag: 

SDU Uitgevers 

Lünnemann, K. & Pels, T.V.M. (2013). Van generatie op generatie: Een literatuurstudie naar het doorbreken 

van geweld en de rol van opvoeding. WMO Kenniscahier; No. 20. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut 

McCord, J. (1991). Family Relationships, Juvenile Delinquency, and Adult Criminality. Criminology, 29(3). 

Tempel University. 397-414 

McGowan, P.O., Sasaki, A., D’Alessio, A.C., Dymov, S., Labonte, B., Szyf, M., Turecki, G., & Meaney, M.J. 

(2009). Epigenetic regulation of the glucocorticoid receptor in human brain associates with childhood 

abuse. Nature Neuroschience (12). 342-348. doi: 10.1038/nn.2270 

Polak, G., Romijn, G., Snoeren, F. & Speetjens, P. (2013). Onderzoek naar voorspellers van herhaalde 

meldingen van huiselijk geweld. Utrecht: Trimbos-Instituut 

Privé geweld - Publieke zaak. (2002). Een nota over de gezamenlijke aanpak van huiselijk geweld. Ministerie 

van justitie, Directeur-generaal Preventie, Jeugd en Sanctiebeleid. Geraadpleegd op: 

https://www.huiselijkgeweld.nl/doc/beleid/BELEID_prive_geweld_publiek_zaak.pdf 

 

http://doi.org/10.18352/jsi.494
https://dx.doi.org/10.1038%2Fnn.2270


 

 67 

Rothstein, B. (2013). Corruption and social trust: Why the fish rots from the head down. Social               

Research, 80, 1009-1032. 

Schuilenburg, M. & Van Steden, R. (2016). Positieve veiligheid. Een inleiding. Tijdschrift over Cultuur & 

Criminaliteit (6) 3, 3-18 

Smit, P.R., Ghauharali, R., Van der Veen, H.C.J., Willemsen, F., Steur, J., Te Velde, R.A., Van der Vorst, T., 

Bongers, F., Kabki, A., Zaitch, D. (2018). Tasten in het duister: Een verkenning naar bronnen en 

methoden om de aard en omvang van de criminaliteit te meten - Deel 1: Hoofdrapport. 

Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC), volume 2018-21a 

Soerdjbalie-Maikoe, V., Bilo, R.A.C., Van den Akker, E. & Maes, A. (2010). Niet-natuurlijk overlijden door 

kindermishandeling; gerechtelijke secties 1996-2009. Ned Tijdschr Geneeskd. 2010;154:A2285 

Sprokkereef, J.-D. (2017). Impactanalyse Veilig Thuis: Programma aanscherping en verbetering: Meldcode en 

werkwijze Veilig Thuis. Geraadpleegd op: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/06/01/impactanalyse-veilig-thuis 

Steketee, M. (2017). De olifant in de (kinder)kamer: Intergenerationele overdracht van geweld in gezinnen: hoe 

doorbreken we de cirkel? Utrecht: Verwey-Jonker Instituut 

Steketee, M., Römkens, R., Pels, T., Lünnemann, K., Smits van Waesberghe, E., Mak, J., Mejdoubi, J. & 

Harthoorn, H. (2016). Preventie van intergenerationeel geweld Nederland en EU: Verkenning van wat 

werkt. Utrecht: Verwey-Jonker Instituut. In: Van der Frank,  C.P., Horst, F.C.P., Jongerling, J., Prinzie, 

P. & Kok, R. (2018). Kijk bij slachtoffers van huiselijk geweld niet alleen naar hun 

zelfredzaamheid. Sociale Vraagstukken, online editie. 

Steketee, M., Jansma, A. & Gilsing, R. (2015). Wat werkt bij multiprobleemgezinnen? 

Ervaringen uit Rotterdam. Utrecht: Verweij-Jonker Instituut. 

Ten Boom, A., Wittebrood, K., Alink, L.R.A., Cruyff, M., Downes, R., van Eijkern, E., Van Gils, G., Van der 

Heijden, P.G.M., Prevoo, M., Ramakers, C., Schellingerhout, R., Snippe, J., Veenstra, D.R. (2019). 

Prevalentie van huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. Wetenschappelijk Onderzoek- en 

Documentatiecentrum (WODC), volume 2019-01 

Tierolf, B., Lünnemann, K. & Steketee, M. (2014). Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp: 

onderzoek naar effectiviteit van de aanpak huiselijk geweld in de G4. Utrecht 

Tweede Kamer (2018/2019). Brief van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en voor 

Rechtsbescherming. 28 345, nr. 207  

Uitvoeringsplan AMHK en Regiovisie huiselijk geweld/kindermishandeling (2014). Steller: J. Niemeijer. 

Programmamanager: J. Kamping. Stuurgroep: Jeugd en OOGO 

Van Arum, S., Verweij, S. & van der Veer, K. (2018). Wat werkt bij integraal werken in de wijk? Client en 

professional: In vertrouwen samenwerken aan een oplossing. Utrecht: Integraal Werken in de Wijk. 

Geraadpleegd op: https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-integraal-werken-wijk 



 

 68 

Van der Heijden, P.G.M., Cruyff, M.J.L.F., & Van Gils, G.H.C. (2009). Omvang van huiselijk geweld in 

Nederland. Utrecht: Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, Departement Methoden en 

Technieken. 

Van der Veen, H.C.J., & Bogaerts, S. (2010). Het landelijk onderzoek huiselijk geweld 2010: de methode en de 

belangrijkste resultaten. Justitiële verkenningen (36) 2010-8. 

Van der Veen, H.C.J., & Bogaerts, S. (2010). Huiselijk geweld in Nederland: overkoepelend syntheserapport van 

het vangst- hervangst- slachtoffer- en daderonderzoek, 2007-2010. Onderzoek en beleid (288). s-

Gravenhage: Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, Boom Juridische Uitgevers 

 
Van der Veen, H.C.J. (2011).Secundair analyses slachtofferdata landelijk onderzoek huiselijk geweld. Den 

Haag: WODC. Rapport niet beschikbaar 

Van Dijk, T., Flight, S., Oppenhuis E., & Duesmann, B. (1997). Huiselijk geweld, Aard, omvang en 

hulpverlening. Den Haag: Ministerie van Justitie, Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek.  

ISBN 90-5319-051-1 

Van Dijk, T. & Oppenhuis, E. (2002). Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, 

Marokkanen en Turken in Nederland: aard, omvang en hulpverlening. Den Haag: Ministerie van Justitie 

Van Dijk, T., Veen, M., & Cox, E. (2010); Slachtofferschap van huiselijk geweld: aard, omvang, 

omstandigheden en hulpzoekgedrag. Hilversum: Intomart 

Van Eijkern, L., Downes, R., & Veenstra, R. (2018). Slachtofferschap van huiselijk geweld: 

Prevalentieonderzoek naar de omvang, aard, relaties en gevolgen van slachtoffer- en plegerschap. Den 

Haag: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC), Ministerie van Veiligheid en 

Justitie 

Van Vugt, P. & Van Lange, P.A.M. (2006). Psychological Adaptations for Prosocial Behavior: The Altruism 

Puzzle. In M. Schaller, J. Simpson, & D. Kenrick (Eds.). Evolution and Social Psychology (pp. 237-

261). Psychology Press 

Van Yperen, T. & Gorissen, W. (2018). Opkomen voor een effectievere jeugdhulp. Geraadpleegd op: 

https://www.nji.nl/nl/Download-NJi/Publicatie-NJi/331590-Opkomen-voor-een-effectievere-

jeugdhulp.pdf 

Veilig Thuis Groningen. (2014). Handelingsprotocol. Tekst: Paul Baeten. Met medewerking van Lienja van 

Eijkern, Michel Simon en Wicher Pattje. Opmaak: Chris Koning, VNG. 

Veilig Thuis Groningen. (2019, 01 januari). Handelingsprotocol Veilig Thuis Groningen 2019. Geraadpleegd op: 

https://www.veiligthuisgroningen.nl/professional/handelingsprotocol/handelingsprotocol-Veilig Thuis 

Groningen-2019 

Verdonck, E. & Jaspaert, E. (2009). Motivatie voor gedragsinterventies bij jeugdige justitiabelen: 

meetinstrumenten beoordeeld. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum 

(WODC) 

https://www.veiligthuisgroningen.nl/professional/handelingsprotocol/handelingsprotocol-Veilig%20Thuis%20Groningen-2019
https://www.veiligthuisgroningen.nl/professional/handelingsprotocol/handelingsprotocol-Veilig%20Thuis%20Groningen-2019


 

 69 

Verwey-Jonker Instituut. (2018). Werkt de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld? Eerste resultaten 

van een grootschalig onderzoek: hoe vaak komen kindermishandeling en partnergeweld voor? En hoe 

ernstig is het geweld? (Factsheet). Geraadpleegd op: https://www.verwey-

jonker.nl/publicaties/2018/werkt-de-aanpak-van-kindermishandeling-en-partnergeweld- 

Wallage, J., Boode, A., Van den Brink, A., Brongers, J., Franssen, T., Gopal, O., Ten Hoope, J., Van den Maat, 

A., Steketee, M., Tamsma, J. (2016). Manifest kring van veiligheid: Huiselijk geweld te lijf. Uitgever: 

Kring van Veiligheid 

Wittebrood, K., & Veldheer, V. (2005). Partnergeweld in Nederland: Een secundair analyse van de Intomart-

onderzoeken naar huiselijk geweld. Tijdschrift voor Criminologie, 47(1). 3-23 

  



 

 70 

BEGRIPPENLIJST 

Actieve bemoeienis: zie ‘onderzoek’. 

 

(Direct) Betrokkene(n): ieder die als (voormalig) lid van het gezin/huishouden direct betrokken is bij 

het huiselijk geweld en/of kindermishandeling (Handelingsprototcol, 2014). 

 

Directbetrokkene(n): degene die huiselijk geweld en/of kindermishandeling begaan of ondergaan en 

degenen die tot hetzelfde huishouden/gezin behoren, voor zover Veilig Thuis Groningen directe 

bemoeienis met hen heeft gehad (Handelingsprotocol, 2019).  

Toelichting: binnen dit onderzoek wordt gebruik gemaakt van het begrip ‘directbetrokkene(n)’ omdat 

er tussen de begrippen (direct) betrokkene(n) en directbetrokkene(n) weinig verschil is en de tweede 

term per 1 januari 2019 als geldig is aangenomen. 

 

Directe overdracht: een melding waarbij middels het risicotaxatie instrument de veiligheid van 

directbetrokkene(n) is beoordeeld, telefonisch of schriftelijk (koud) wordt overgedragen aan het lokaal 

veld of aan de directbetrokkene(n). 

Toelichting: binnen dit onderzoek wordt dit de ‘passieve bemoeienis’ genoemd die door Veilig Thuis 

Groningen wordt ingezet.  

 

Dossier: de gegevens die over één cliënt(systeem) in het registratiesysteem van Veilig Thuis 

Groningen zijn opgenomen (Handelingsprotocol, 2014). 

 

Hermeldingen: een directbetrokkene(n), geselecteerd op Burger Service Nummer, die tussen 1-1-2016 

en 31-12-2018, vanwege een nieuw incident van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, bekend is 

bij Veilig Thuis Groningen. 

Toelichting: de definitie is tot stand gekomen door een oudere definitie van hermeldingen, in overleg 

met Veilig thuis Groningen, aan te passen met de inzichten van dit onderzoek. 

 

Huiselijk geweld: Lichamelijk, geestelijk of seksueel misbruik of bedreiging daarmee door iemand uit 

de huiselijke kring. De ‘huiselijke kring’ kan bestaan uit (ex)partners, familieleden en husivrienden. 

Met ‘huiselijk’ wordt verwezen naar de relatie tussen degenen die geweld begaan en ondergaan en niet 

naar de plaats van het delict (het  kan zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden). Huiselijk 

geweld kan lichamelijk, psychisch of seksueel van aard zijn en kan de vorm aannemen van 

(ex)partnergeweld, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, kindermishandeling, geweld tegen of 

verwaarlozing van ouderen en geweld tegen ouders (definitie artikel 1 Wmo 2015).  
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Huiselijk geweld is een breed begrip die in verschillende vormen kan voorkomen. In dit onderzoek 

wordt onderscheid gemaakt in partnergeweld, ouderenmishandeling, oudermishandeling en eer 

gerelateerd geweld. Het geweld kan bestaan uit fysiek, psychisch en seksueel geweld. Uit onderzoek 

blijkt dat in 82% partnergeweld het vaakst voorkomt en daarbij psychische geweld de meest 

toegepaste vorm is (Factsheet Verwey-Jonker Instituut, 201813). Bij psychisch geweld kan 

bijvoorbeeld sprake zijn van bedreiging, stalking, vernieling van eigendommen, vernedering in woord 

en gebaar en bedreiging of mishandeling van naasten (Janssen, Wentzel & Schakenraad, 2019). 

 

Indirecte overdracht: een melding die na onderzoek middels een persoonlijk gesprek (warm) wordt 

overgedragen aan het lokaal veld of aan de directbetrokkene(n), waarbij samen met de 

overdrachtspartij de bevindingen uit het onderzoek worden besproken en in een vervolgtraject wordt 

uitgezet. 

Toelichting: ook na deze vorm van overdracht, is er sprake van passieve bemoeienis. 

 

Kindermishandeling: vorm van – voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige – interactie van 

fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de 

minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, 

waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de 

vorm van fysiek of psychisch letsel. Het gaat hierbij om: seksuele mishandeling, fysieke mishandeling, 

emotionele/psychische mishandeling, fysieke verwaarlozing, emotionele/psychische verwaarlozing en 

getuige zijn van partnergeweld (definitie artikel 1 Jeugdwet). Naast de andere vormen van 

kindermishandeling zoals fysieke, psychische  en seksuele mishandeling en/of verwaarlozing, zijn de 

meeste kinderen (ook) getuige van geweld  Het getuige zijn van geweld is een ernstige vorm van 

kindermishandeling. Uit het landelijk onderzoek blijkt dat 83% van de kinderen getuige zijn van 

geweld (Factsheet Verwey-Jonker Instituut, 2018). Daarnaast blijkt uit de cijfers van Politie Nederland 

dat er in Nederland iedere maand een kind sterft aan de gevolgen van huiselijk geweld (Soerdjbalie-

Malikoe, Bilo, Van den Akker & Maes, 2010). 

 

Koude overdracht: zie ‘directe overdracht’. 

 

Lokale veld: De zorg-, hulp- en ondersteuningsorganisaties en de multidisciplinair samengestelde 

gebiedsgerichte teams die op gemeentelijk niveau werkzaam zijn (Handelingsprotocol, 2014). 

 

Lopende melding: een melding die door Veilig Thuis Groningen wordt ontvangen terwijl actieve 

bemoeienis van Veilig Thuis Groningen is gestart.  
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Melding: een situatie of vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling die bij Veilig 

Thuis Groningen kenbaar wordt gemaakt, waarbij persoonsgegevens van direct betrokkene(n) worden 

vermeld (Handelingsprotocol, 2014). 

 

Monitoring: nagaan of de stappen die in gang zijn gezet, worden uitgevoerd en of die stappen leiden 

tot het (duurzaam) stoppen van het geweld en tot herstel van schade (Handelingsprotocol, 2014). 

 

Onderzoek: het professionele oordelen over een gemeld (vermoeden van) huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling, gebaseerd op verzamelde feiten die zijn geanalyseerd en beoordeeld, met het doel 

vast te stellen of er sprake is van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en welke stappen dienen 

te worden gezet om het geweld te stoppen en de schade te herstellen (Handelingsprotocol, 2014).  

Toelichting: binnen dit onderzoek wordt dit de ‘actieve bemoeienis’ genoemd die door Veilig thuis 

Groningen wordt ingezet. 

 

Passieve bemoeienis: zie ‘directe overdracht’. 

 

Recidive: een term die wordt gebruikt voor herhaling van een strafbaar feit waarbij justitiecontact 

heeft plaatsgevonden (WODC-Recidivemonitor).  

 

REGAS: het registratiesysteem (cliëntvolgsysteem) van Veilig Thuis Groningen waarin digitaal 

dossiers worden bijgehouden. 

 

Risicotaxatie: het analyseren en beoordelen van de verzamelde informatie die middels het 

risicotaxatie-instrument wordt gedaan, ten behoeve van de veiligheid van directbetrokkenen 

(Handelingsprotocol, 2014). 

 

Terugmelding: een melding van de overdrachtspartij, aan wie Veilig Thuis Groningen eerder heeft 

overgedragen, terugkomt omdat de hulpverlening niet van de grond is gekomen.  

 

Terugval: de ontvangst van een nieuwe melding over een dossier die bekend is bij Veilig Thuis 

Groningen, waarbij de situatie is verergerd. 

 

Triage: besluitvorming door Veilig Thuis Groningen over de vervolgstappen die naar aanleiding van 

de melding worden gezet en welke professional of instelling de verantwoordelijkheid krijgt voor de 

verdere aanpak van de melding (Handelingsprotocol, 2014).  
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Veiligheid: Onder veiligheid wordt verstaan de afwezigheid van huiselijk geweld en 

kindermishandeling (Handelingsprotocol, 2014).  

 

VTO: Veilig Thuis Groningen kan, na eigen onderzoek, aan de Raad voor de Kinderbescherming een 

verzoek tot onderzoek (VTO) indienen naar de vermoedens van kindermishandeling 

(Handelingsprotocol, 2014).  

 

Warme overdracht: zie ‘indirecte overdracht’. 
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BIJLAGEN 

Bijlage 0: Achtergrondinformatie  

 

De eerste bijlage omvat extra achtergrondinformatie waarin sommige onderwerpen duidelijker worden 

toegelicht, met name voor de praktijk. Deze uitbreiding is wellicht niet in lijn met een 

wetenschappelijk onderzoek die exact en bondig hoort te zijn. Als oplossing hiervoor wordt daarom 

een extra bijlage toegevoegd.  

 

Veilig Thuis Groningen 

De organisatie 

Veilig Thuis Groningen is een van de 26 regionale Veilig-Thuisorganisaties (VT’s). Zij zijn sinds 1 

januari 2015 het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis Groningen 

werkt met ongeveer 45 medewerkers elke dag aan de veiligheid van gezinnen in de hele provincie 

Groningen. Uit het handelingsprotocol (2014) blijkt dat Veilig Thuis Groningen hiervoor de volgende 

wettelijke taken en bevoegdheden heeft: 

 

Wettelijke taken: 

- Advies geven en zo nodig ondersteuning bieden bij vermoeden van huiselijk geweld en 

kindermishandeling 

- Als meldpunt fungeren voor vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling 

- Naar aanleiding van een melding onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk 

geweld en/of kindermishandeling 

- De vraag beoordelen en de vervolgstappen bepalen 

- Passende professionele hulp faciliteren indien de ernst van de situatie daartoe aanleiding geeft 

- De politie of de raad voor de kinderbescherming inschakelen indien de ernst van de situatie 

daartoe aanleiding geeft 

- Bij verzoek tot onderzoek bij de raad voor de kinderbescherming, het college van B&W 

hierover  informeren 

- De melder informeren over de stappen die naar aanleiding van zijn melding zijn genomen 

 

Bevoegdheden: 

- Veilig Thuis Groningen kan zonder toestemming van de betrokkene(n) persoonsgegevens 

verwerken 
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o Persoonsgegevens omvatten alle informatie die tot de individuele personen 

herleidbaar is 

o Verwerken is de verzamelterm voor alle handelingen die met persoonsgegevens 

kunnen worden gedaan zoals opslaan, bewaren, analyseren, aan een ander verstrekken 

en aanvullen 

o Deze bevoegdheid kent een belangrijke beperking namelijk: de bevoegdheid geldt 

alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de wettelijke taken 

- Veilig Thuis Groningen heeft niet de bevoegdheid om bij een advies vervolgstappen te zetten 

in de richting van direct betrokkenen. De adviesvrager blijft hiermee zelf verantwoordelijk 

voor de aanpak 

- Veilig Thuis Groningen is verplicht om open te zijn over de melding. Dit betekent dat Veilig 

Thuis Groningen eerst met betrokkenen in gesprek gaat om hen over de melding en de 

mogelijke vervolgstappen te informeren. Dit is de wettelijke informatieplicht. 

o Bij uitzondering kan Veilig Thuis Groningen hiervan afwijken namelijk indien sprake 

is van onveiligheid van betrokkenen en/of medewerkers Veilig Thuis Groningen 

 

Naast de wettelijke taken heeft Veilig Thuis Groningen ook niet-wettelijke taken. Dit zijn Casus 

Overleg Bescherming, Meldpunt Centrum Seksueel Geweld en Intensief Case Management 

(Inspectierapport, 2017) 

 

Veilig Thuis Groningen is een belangrijke schakel bij het in ontvangst nemen van meldingen, deze 

adequaat te beoordelen en een vervolgtraject in te zetten. Daarnaast geeft Veilig Thuis Groningen 

advies aan betrokkenen en professionals. Om de taken en de bevoegdheden zo goed mogelijk te 

kunnen uitvoeren gelden de volgende principes: 

- Spoed = directe inzet. Een melding wordt na ontvangst altijd direct beoordeeld of er sprake is 

van een spoed situatie. 

- Strafbare feit = justitie. Bij strafbaar feit wordt met de politie overlegd over de verdere 

afhandeling. 

- Zorginzet = lokaal veld. Na de veiligheidsbeoordeling wordt een dossier overgedragen aan het 

lokaal veld. Dit kan directe (na triage) of warme (na onderzoek) overdracht zijn. 

 

Werkwijze 

Veilig Thuis Groningen krijgt telefonisch, schriftelijk en digitaal signalen binnen van huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling. Deze signalen worden vaak afgegeven door de politie, het lokaal veld, 

directbetrokkenen en betrokkenen van directbetrokkenen zoals familie, buren en vrienden, maar 
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iedereen kan een melding doen bij Veilig Thuis Groningen. Alle professionals die werkzaam zijn in de 

gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de maatschappelijke ondersteuning, de jeugdhulp 

en de justitie hebben de plicht om een melding te doen volgens de meldcode. Zodra een signaal 

binnenkomt bestaan er twee opties namelijk het signaal opnemen als advies of als melding. Adviezen 

worden in dit onderzoek buiten beschouwing gelaten omdat adviezen zonder BSN nummer worden 

geregistreerd en in dit onderzoek alleen de meldingen met BSN nummers worden meegenomen. Een 

melding is ‘het kenbaar maken aan Veilig Thuis Groningen van een situatie of vermoeden van 

huiselijk geweld of kindermishandeling met vermelding van de persoonsgegevens van de direct 

betrokkene(n)’ (Handelingsprotocol, 2014). Direct betrokkene(n) is ‘ieder die als (voormalig) lid van 

het gezin of huishouden of als ex-partner direct betrokken is bij het huiselijk geweld en/of 

kindermishandeling’ (Handelingsprotocol, 2014). In het eerste contact bespreekt Veilig Thuis 

Groningen zaken als de onveilige situatie, de bedoeling en verwachtingen van degene die contact 

opneemt, de werkwijze en mogelijkheden van Veilig Thuis Groningen, consequenties van de 

verschillende vervolgtrajecten, anonimiteit en beroepsgeheim. 

Het triageteam pakt de melding als eerste op. Op basis van een risicotaxatie wordt uiterlijk 

binnen vijf werkdagen een besluit genomen over de noodzakelijke vervolgstappen en welke instelling 

of professional de vervolgstappen zal uitvoeren. (Handelingsprotocol, 2014). 

Binnen de triagefase zijn er vier opties mogelijk namelijk: 

- Onderzoek Veilig Thuis Groningen  

- Overdracht aan derden  

- Melding omgezet in advies  

- Geen vervolg door Veilig Thuis Groningen  

In het geval van onderzoek Veilig Thuis Groningen betekent dit dat de actieve bemoeienis van Veilig 

Thuis Groningen start. Voor het uitvoeren van de vervolgstappen kan de melding worden 

overgedragen aan het lokaal veld. Bij de laatste twee opties zijn geen vervolgstappen nodig en kan  de 

actieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen direct worden beëindigd. 

Onderzoek Veilig Thuis Groningen wordt ingezet indien vermoedens van huiselijk geweld 

en/of kindermishandeling niet is bevestigd noch weerlegd. Tijdens onderzoek wordt de situatie 

beoordeelt op veiligheid door informatie te verzamelen via de directbetrokkene(n) en de professionals. 

Er wordt daarnaast een veiligheidsplan opgesteld met daarin afspraken om de veiligheid duurzaam te 

herstellen. Het dossier kan na onderzoek worden afgesloten of overgedragen. Bij overdracht wordt 

samen met de overdrachtspartij een hulpverlenings- en herstelplan gemaakt. Indien een dossier wordt 

afgesloten, volgt een periode van drie maanden tot een jaar waarin Veilig Thuis Groningen monitort 

zodat Veilig Thuis Groningen kan nagaan of de gemaakte afspraken zijn uitgevoerd en of dit heeft 

geleidt tot het duurzaam stoppen van geweld. 

De actieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen kan afgesloten worden na risicotaxatie, 

directe overdracht (na triage besluit) en overdracht (warme overdracht na onderzoek). Overdracht kan 
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plaatsvinden na triage en onderzoek. Overdracht na triage betekent in het onderzoek naar de 

hermeldingen ‘koude overdracht’ (middels email of brief) en overdracht na onderzoek betekent 

‘warme overdracht’ (middels een overdrachtsgesprek met direct betrokkenen en de overdrachtspartij). 

Er wordt overgedragen aan het lokaal veld (te verstaan professionals, diensten of instellingen) of aan 

de directbetrokkenen zelf.  

 

Figuur 15. Processchema Veilig Thuis Groningen (Handelingsprotocol, 2014) 

 

Registratie van meldingen 

Iedere casus wordt geregistreerd met een uniek identificatienummer. Er kunnen meerdere meldingen 

binnenkomen over 1 casus. In dat geval worden de meldingen apart behandeld maar toegevoegd aan 

hetzelfde casus als de tweede melding, mits deze nog open staat. Zo komen alle meldingen in beeld 

maar worden tegelijkertijd gekoppeld aan hetzelfde casusnummer (Informatieprotocol 2.0, 2018). 

De directbetrokkenen zijn de vermoedelijke pleger en het vermoedelijke slachtoffer, de 

minderjarige kinderen van de vermoedelijke pleger en/of slachtoffer, onafhankelijk of ze op het adres 

wonen waar het incident heeft plaats gevonden of elders. De persoonsgegevens van de 

directbetrokkenen worden geregistreerd (BSN, geboortedatum, geslacht). Er wordt bewust geen 

onderscheid meer gemaakt tussen pleger en slachtoffer omdat het vaak door elkaar loopt en moeilijk 

van elkaar te scheiden zijn (Informatieprotocol 1.1, 2017). 

Een melding kan aan een bestaande casus worden toegevoegd als deze nog open staat of als de 

monitoring nog loopt. Dit is sinds 2019 mogelijk, eerder was dit niet mogelijk. Indien het dus   een 

gesloten casus is, bijvoorbeeld na overdracht, dan wordt een nieuwe melding in een nieuwe casus 

geregistreerd (Registratiewijzer, 2018). Dit zorgt voor ruis in het onderzoek. Er wordt geprobeerd een 

zuiver data samen te stellen. Het Handelingsprotocol 2019 zegt hierover hetzelfde met aanvulling: de 

informatie van de eerdere meldingen worden volledig meegenomen bij de nieuwe 

veiligheidsbeoordeling (triage). 
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Volgens de Registratiewijzer (2018) zijn de richtlijnen voor de bepaling van de gemeente van de 

casus als volgt: 

- de gemeente waar de kinderen staan ingeschreven 

- Indien geen kinderen of kinderen die elders staan ingeschreven, dan registreert de gemeente de 

plek waar degene die geweld heeft ondergaan, ingeschreven staat. Dus de gemeente waar het 

incident heeft plaats gevonden is niet van belang. 

Onbekende BSN wordt aangegeven met 00000. Ongeboren kinderen worden met 99999 aangegeven 

(Informatieprotocol 2.0, 2018). 

 

Dossiervorming is als volgt: 

- Een dossier bevat alle gegevens van 1 cliënt(systeem) die in de registratie van Veilig Thuis 

Groningen zijn opgenomen. Dit geldt niet voor dossiers die eerder zijn afgesloten en 

vervolgens een nieuwe melding hebben gekregen. Zo kan een bsn nummer meerdere dossiers 

hebben. 

- Een dossier kan bestaan uit meerdere meldingen. 

- Meerdere meldingen kunnen worden gedaan over hetzelfde incident door verschillende 

ketenpartners 

- Veilig Thuis Groningen legt gegevens vast over de melding, triage, het onderzoek, de stappen 

die n.a.v. de melding zijn ondernomen en de keuzes en de besluiten die daarbij zijn gemaakt. 

- 1 dossier per  gezin. Dit betekent dat personen die geweld ondergaan en begaan 

(directbetrokkenen) in hetzelfde dossier kunnen zitten. Dit klopt in zoverre als de betreffende 

dossier nog open staat. 

- Een nieuwe melding tijdens de uitvoering en de monitorfase wordt toegevoegd aan het 

lopende dossier (en is dus geen hermelding) 

 

Typen (her)meldingen 

Binnen dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt in vier typen (her)meldingen. Dit is van belang 

zodat de aard en omvang van hermeldingen goed naar voren kan komen. Theoretisch gezien is het 

onderscheid in de typen te maken maar in de data kunnen de typen niet geheel uit elkaar worden 

getrokken. Dit heeft vooral te maken met de manier waarop de registraties zijn gedaan en hoe het 

systeem daarop is ingericht. Desondanks, met het oog op verdere verbetering van de registratie waarin 

al mooie stappen zijn genomen, wordt dit onderscheid hier toch expliciet gemaakt. Het eerste type 

wordt een ‘terugmelding’ genoemd waarbij een melding van de overdrachtspartij, aan wie Veilig 

Thuis Groningen eerder heeft overgedragen, terugkomt omdat de hulpverlening niet van de grond is 

gekomen. Een terugmelding wordt in het registratiesysteem van Veilig Thuis Groningen opgenomen 

als een nieuwe melding over een bestaand dossier terwijl er geen nieuw incident heeft plaatsgevonden. 

Het gevolg hiervan kan zijn dat een terugmelding onterecht als een hermelding wordt meegeteld.   
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Het tweede type wordt een ‘lopende melding’ genoemd waarbij een melding over een 

bestaande dossier binnenkomt, terwijl actieve bemoeienis van Veilig Thuis Groningen is gestart en 

deze melding niet als een hermelding wordt meegeteld. De later ontvangen melding kan gerelateerd 

zijn aan de eerder ontvangen melding maar dat is niet altijd het geval. Ook kunnen meldingen op 

dezelfde dag of op verschillende dagen zijn binnengekomen. Meldingen die op dezelfde dag zijn 

binnengekomen, zijn gedaan door verschillende partners en worden daarom beschouwd als één 

incident die niet worden meegeteld als een hermelding. Bij meldingen die op verschillende dagen zijn 

ontvangen, kan er sprake zijn van verschillende incidenten. Het zou daarom onjuist zijn om deze 

meldingen als één incident aan te nemen. Dit kan betekenen dat indien er sprake is van verschillende 

incidenten, deze meldingen onterecht in hetzelfde dossier worden geplaatst met als gevolg dat deze 

meldingen niet worden meegeteld als een hermelding. Gezien de definitie van de hermelding zou dit 

niet kloppen omdat een nieuw incident waarbij de directbetrokkenen bekend zijn in een eerder dossier, 

zouden moeten worden opgemerkt als een hermelding. Kortom, bij lopende meldingen is het 

onderscheid in hermeldingen lastig te maken, omdat lopende meldingen altijd in hetzelfde dossier 

worden geplaatst, als bij een eerder melding actieve bemoeienis is ingezet. Aan de andere kant kunnen 

lopende meldingen worden geprezen omdat rekening wordt gehouden met betrokkene(n); de 

betrokkene krijgt gedurende de looptijd van de actieve bemoeienis de tijd om de veiligheid en de 

schade te herstellen.  

Het derde type (her)melding wordt een terugval genoemd. Hierbij komt een nieuwe melding 

binnen van een bekende zaak waarbij de situatie is verergerd. Dit kan betekenen dat de huidige situatie 

heviger of onveiliger is geworden vergeleken met de voorgaande situatie.  

Als laatste wordt het vierde type (her)melding recidive genoemd. Dit is een term die landelijk 

voor herhaling van geweldsdelicten wordt gehanteerd. Hoewel de letterlijke betekenis van recidive 

verwijst naar herhaling, wordt het vaak in justitieel context gebruikt. Zo is er een landelijk 

recidivemonitor van het WODC die sinds 1998 onderzoek doet naar de recidive van de verschillende 

soorten geweldsdelicten (Brochure Recidivemonitor, 2011). Ook voor huiselijk geweld wordt de 

monitor gedraaid. Dit is een monitor waarbij personen die eerder veroordeeld zijn geweest, opnieuw in 

contact zijn gekomen met justitie.  

Bij Veilig Thuis Groningen wordt herhaling van geweld niet gebaseerd op het wel of niet 

hebben van justitiecontact (veroordeeld zijn) omdat Veilig thuis Groningen geen onderscheid maakt 

tussen daders, slachtoffers en justitiecontact. Daarnaast is uit dossieronderzoek14 gebleken dat bij 

personen en meldingen die vaak terugkomen, er niet altijd sprake is van herhaald geweld. Een melding 

tijdens een lopend onderzoek of terugmelding is bijvoorbeeld geen hermelding. Gelet op de definitie 

die in de eerste alinea is gegeven, vallen geen van de vier typen hieronder. Daarnaast zijn de typen niet 

te kwantificeren omdat ze niet apart worden geregistreerd. Daarom is aangenomen dat de term 

hermelding de enige (overkoepelende) term dis ie volgens de definitie wordt gehanteerd voor de 

herhaling van geweld.  
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Handelingsprotocol 

Veilig Thuis Groningen zet zich in om de veiligheid van directbetrokkene(n) te herstellen en werkt 

hiervoor sinds 1 januari 2019 volgens het nieuwe Handelingsprotocol. Binnen dit onderzoek wordt 

echter gekeken naar de (her)meldingen die in 2016, 2017 en 2018 zijn gedaan. Daarom is het nieuwe 

Handelingsprotocol niet van toepassing en wordt volgens het oude Handelingsprotocol (2014)  

geredeneerd.  

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling in vogelvlucht 

Sinds 2002 staat huiselijk geweld hoog op de politieke agenda. Vanaf dat moment is dit geweldstype 

formeel opgenomen in de nota. De laatste jaren wordt huiselijk geweld en kindermishandeling steeds 

meer als grote maatschappelijke problemen erkend. Het manifest Kring van Veiligheid (2016) is hier 

een mooi voorbeeld van waarbij professionals elkaar en iedereen (opnieuw) oproepen tot actie en 

herbezinning. Deze geweldsvormen zijn helaas niet alleen van deze tijd. Het landelijk beleid huiselijk 

geweld 2002-2011 constateert dat echte gedragsverandering kan ontstaan bij personen die intrinsiek 

zijn gemotiveerd (Verdonck & Jaspaert, 2009). 

In 2018 is door ZonMW de jeugdwet geëvalueerd waaruit bleek dat er tekortkomingen zijn en dat 

de transformatie nog niet is voltooid. Er is bijvoorbeeld nog steeds sprake van tekortschietende 

samenwerking door de verschillende bestuurslagen en de wettelijke systemen. Dit kan van invloed zijn 

op de snelheid waarmee mensen worden geholpen. Bij een snelle afhandeling van zaken kan onnodige 

onrust worden verholpen. Deze ontwikkelingen kunnen de kans op geweld verhogen: 

- Wachtlijsten en onrust 

- De verschillen tussen arm en rijk 

- Armoede  

- Werkloosheid 

- Aantal bijstandsgerechtigden  

Een greep uit de meest toonaangevende onderzoeken tussen 1997 en 2019 

Er zijn grootschalige onderzoeken geweest op het gebied van huiselijk geweld, zoals in 1997 onder 

autochtonen, in 2002 onder allochtonen, in 2010 onder daders en slachtoffers en in 2018 opnieuw een 

landelijk prevalentieonderzoek onder daders en slachtoffers (Van Dijk, Flight, Oppenhuis & Duesman, 

1997; Van Dijk & Oppenhuis, 2002; Van Dijk, Veen & Cox, 2010; Van der Veen & Bogaerts, 2010;  

Ten Boom et al., 2019). Ook voor kindermishandeling zijn grote onderzoeken gedaan die met 

regelmaat worden herhaald (Alink et al., 2013; Alink et al., 2018). Het valt op dat in de meeste 

onderzoeken onderscheid wordt gemaakt tussen daders en slachtoffers, terwijl Veilig Thuis Groningen 

dit onderscheid niet maakt en over betrokkene(n) van geweld spreekt. De reden hiervoor is om de 
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neutraliteit te bewaren en “daders” niet een zwaardere verantwoordelijkheid te geven in het doen 

ontstaan van geweld tegenover de groep van de “slachtoffers” die hierin geen rol zouden hebben 

gespeeld. In feite hebben beide groepen hulp nodig. 

Uit het onderzoek van 1997 onder autochtonen en 2002 onder allochtonen (Van Dijk et al.; 

Van Dijk & Oppenhuis) komt naar voren dat de omvang van huiselijk geweld zorgwekkend hoog is. 

Ook in de politiek is de aandacht naar aanleiding van deze onderzoeken toegenomen (Privé geweld - 

Publieke zaak, 2002; Tweede Kamer, 2018/2019). Voor beide onderzoeken zijn respondenten tussen 

de 18-70 jaar ondervraagd. Daarnaast is gebleken dat er onduidelijkheden zijn over wat de cijfers uit 

het onderzoek precies betekenen. In 2005 hebben daarom Wittebrood & Veldheer de genoemde twee 

onderzoeken (Van Dijk et al.; Van Dijk & Oppenhuis) opnieuw geanalyseerd om meer helderheid te 

bieden. Dit heeft een secundaire analyse rapport opgeleverd met de volgende belangrijkste 

kritiekpunten: 

• Begrip huiselijk geweld omvat te veel typen geweld zoals lichamelijk geweld, geestelijk 

geweld, en seksueel misbruik. In de secundaire analyse is alleen gekeken naar lichamelijk 

geweld tussen (ex)partners. 

• Er is sprake van selectieve non respons omdat degene die nu geweld ervaren, niet met het 

onderzoek willen meedoen omdat ze zich misschien niet veilig voelen of in een instelling 

verblijven. Hierdoor is deze groep ondervertegenwoordigd tegenover de groep die wellicht 

geen geweld heeft meegemaakt maar wel met het onderzoek heeft meegedaan.   

• Onderrapportage omdat degenen die hebben meegedaan aan het onderzoek niet of niet 

volledig aangegeven hebben dat ze betrokken zijn geraakt bij huiselijk geweld. Dit is niet in 

aantallen weer te geven maar is een aanname van het onderzoek op basis van het onderzoek 

van Van Dijk & Oppenhuis (2002). 

Het correctierapport van Wittebrood & Veldheer heeft opgeleverd dat er meer nuances zijn 

aangebracht wat betreft de cijfers. Er is opnieuw gekeken naar wat deze cijfers precies betekenen, 

welke definities worden gehanteerd en waar de problemen van huiselijk geweld exact liggen. Zo 

maken ze onderscheid in lichamelijk en geestelijk geweld, soorten huiselijk geweld, recent of ooit 

slachtoffer van huiselijk geweld en incidenteel of structureel huiselijk geweld. Door deze 

onderscheidingen is uit de analyse gebleken dat er sprake was van overschatting van huiselijk geweld. 

Hiermee werpt dit onderzoek nieuw licht op het onderwerp hermeldingen van huiselijk geweld en 

kindermishandeling bij Veilig Thuis Groningen omdat ook binnen dit onderzoek de bovenstaande 

kritiekpunten de nodige aandacht vragen. Het is namelijk van belang om begrippen als huiselijk 

geweld, kindermishandeling en hermeldingen duidelijk en eenduidig weer te geven zodat duidelijk 

wordt wat precies is gemeten. Hierdoor zullen de cijfers bij Veilig Thuis Groningen ook 

betrouwbaarder zijn. 

In de periode 2000-2004 en 2004-2008 zijn in de provincie Groningen de eerste twee 

onderzoeken naar huiselijk geweld en kindermishandeling gedaan namelijk ‘Zoals het klokje thuis 
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tikt’ (2009) en ‘Monitor huiselijk geweld in beeld’ (2000)15. De onderzoeksresultaten zijn gebaseerd 

op de cijfers van de politieregistratie en de toenmalige Veilig Thuis Groningen (AMK) organisatie  in 

de provincie Groningen. Beide onderzoeken onderstrepen het belang van het probleem namelijk de 

grote aantallen en de negatieve gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast komt 

naar voren dat er behoefte is aan een eenduidige notering van definities zodat het mogelijk is de 

resultaten op landelijk niveau met elkaar te vergelijken. Dit onderzoek richt zich ook op de provincie 

Groningen en aangezien sinds 2015 de politie meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling 

doorgeeft aan Veilig Thuis Groningen, gaat het om de zelfde soort data die nu onder een andere naam 

wordt verzameld. Een vergelijking kan wellicht interessant zijn om te zien of er sprake is geweest van 

een toe- of afname in het aantal incidenten van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

De onderzoeken uit 2010 en 2019 (Van der Veen & Bogaerts, 2010;  Ten Boom et al., 2019) 

volgen elkaar op. Het onderzoek in 2019 is gedaan met onder andere de bevindingen uit het onderzoek 

van 2010. Beide prevalentieonderzoeken hebben een schatting gedaan naar de aard en omvang van 

huiselijk geweld en kindermishandeling in Nederland. De onderzoeken zijn gedaan op basis van 

politiecijfers, secundaire data analyse, zelfrapportages en interviews waarbij de laatste twee worden 

gerelateerd aan de eerste twee data gegevens. Kindermishandeling wordt in het onderzoek van 2010 

niet expliciet meegenomen maar er wordt verwezen naar twee grootschalige onderzoeken die in 2007 

zijn gedaan (Lamers-Winkelman, Slot, Bijl & Vijlbrief, 2007; Van IJzendoorn, et al., 2007). De 

belangrijkste uitkomst uit het onderzoek van 2010 is een stijging van huiselijk geweld tussen 2004-

2007. Dit hoeft niet te betekenen dat huiselijk geweld daadwerkelijk is gestegen. Het kan ook te 

maken hebben met het feit dat de registratie mogelijkheden zijn verbeterd en daardoor cijfers hoger 

zijn uitgevallen (Van der Veen & Bogaerts, 2010). Uit het laatste prevalentieonderzoek naar plegers en 

slachtoffers van huiselijk geweld die door Ten Boom en zijn collega’s (2019) is gedaan, blijkt dat 

huiselijk geweld en kindermishandeling vergeleken met voorgaande jaren is gedaald maar deze daling 

is niet met zekerheid vast te stellen omdat de getrokken steekproeven niet goed met elkaar te 

vergelijken zijn. Er is namelijk een verschil in de methodologische opzet tussen het onderzoek van 

Van der Veen & Bogaerts (2010) en het onderzoek van Ten Boom en zijn collega’s (2019). Hierdoor 

is niet met zekerheid te zeggen of de daling terecht is. Immers, een daling zou betekenen dat er minder 

gezinnen zijn waarbij sprake is van huiselijk geweld. Dat is hiermee niet duidelijk vast te stellen. 

Volgens dit onderzoek (2019) is wel met zekerheid te zeggen dat er geen stijging is geweest in 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit onderzoek is een goede, recente afspiegeling geweest van 

de voor- en nadelen van het poolen van verschillende databronnen. Het verschil in de methodologie 

(met als gevolg geen vergelijkbare cijfers) speelt bijvoorbeeld ook mee in de in de cijfers die het CBS 

ieder half jaar van Veilig Thuis organisaties ontvangt. Zo blijkt dat het niet eenduidig zijn van 

gegevens belemmerend kan werken op onderzoeksresultaten. Gezien het groot aantal landelijke 

onderzoeken, de diversiteit in de gehanteerde definities en de verschillen in de uitkomsten is er meer 

behoefte aan een onderzoek naar eenduidigheid, aard en omvang van huiselijk geweld en 
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kindermishandeling specifiek voor de provincie Groningen. Hieronder een overzicht van de uitgelichte 

onderzoeken.  

 

Auteur Titel Plaats Uitkomst 
Van Dijk, T., Flight, S., 
Oppenhuis E., & 
Duesmann, B. (1997)   

Huiselijk geweld: Aard, 
omvang en hulpverlening 

Den Haag Huiselijk geweld komt veel voor en 
de gevolgen zijn groot. Data is in  
2005 middels secundaire analyse 
opnieuw geanalyseerd (Wittebrood 
& Veldheer, 2005) met 3 belangrijke 
kritiek punten (zie uitleg in de 
tekst). Leeftijd: 18 jaar en ouder 

Van Dijk, T. 

& Oppenhuis, E. (2002) 

Huiselijk geweld onder 
Surinamers, Antillianen en 
Arubanen, Marokkanen en 
Turken in Nederland: aard, 
omvang en hulpverlening 

Den Haag 

Van Dijk, T., Veen, M., 
& 
Cox, E. (2010) 
 

Slachtofferschap van huiselijk 
geweld: aard, omvang, 
omstandigheden en 
hulpzoekgedrag. (1) 

Hilversum In het kader van project ‘Aanpak 
van huiselijk geweld’ zijn 3 
deelonderzoeken uitgevoerd op 
basis van politiecijfers, die in het 
syntheserapport zijn samengevoegd. 
Het prevalentieonderzoek laat zien 
dat in Nederland jaarlijks meer dan 
200.000 
personen slachtoffer worden van 
huiselijk geweld dat wordt 
gepleegd door 100.000 a 110.000 
daders. Vrouwen zijn meestal 
slachtoffers en mannen daders. De 
meldbereidheid is gestegen. De 
meeste daders waren eerder bekend 
met justitie. Later is hierop een 
vervolgonderzoek gedaan in de 
vorm van een secundaire data 
analyse maar het rapport is niet 
gevonden (Van der Veen, 2011).  
Het syntheserapport richt zich niet 
op kindermishandeling en 
oudermishandeling maar kinderen 
jonger dan 18 jaar waren wel 
aanwezig in de resultaten en zijn 
daarom kort benoemd. Dit is ook het 
geval bij het deelonderzoek omvang. 
In het deelonderzoek slachtoffers en 
daders is de ondergrens 18 jaar.  

Van der Knaap, L.M., El 
Idrissi, F. & Bogaerts, S. 
(2010) 

Daders van huiselijk geweld. 
(2) 

Den Haag 

Van der Heijden, P.G.M., 
Cruyff, M.J.L.F. & Van 
Gils, G.H.C. (2009) 

Omvang van huiselijk geweld 
in Nederland (3) 

Utrecht 

Van der Veen, H.C.J. & 
Bogaerts, S. (2010) 

Het landelijke onderzoek 
huiselijk 
geweld 2010 
De methode en de belangrijkste 
resultaten 
(prevalentieonderzoek) 

Den Haag 

Van der Veen, H.C.J. & 
Bogaerts, S. (2010) 

Huiselijk geweld in Nederland: 
overkoepelend syntheserapport 
van het vangst- hervangst- 
slachtoffer- en daderonderzoek, 
2007-2010 

Den Haag 

Jaarsma, R.A. (2000); 
Jaarsma, R.A. (2009) 

Monitor huiselijk geweld in 
beeld16 (2000) 
Zoals het klokje thuis tikt 
(2009) 
  

Groningen In de periode 2000-2004 en 2004-
2008 zijn in de provincie Groningen 
de eerste twee onderzoeken naar 
huiselijk geweld en 
kindermishandeling gedaan De 
onderzoeksresultaten zijn gebaseerd 
op de cijfers van de politieregistratie 
in de provincie Groningen. Beide 
onderzoeken onderstrepen het 
belang van het probleem namelijk 
de grote aantallen en de ernstige 
gevolgen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Daarnaast komt 
naar voren dat er behoefte is aan een 
eenduidige notering van definities 
zodat het mogelijk is de resultaten 
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op landelijk niveau met elkaar te 
kunnen vergelijken. 

Alink, L.,  Pannebakker, 
F., Euser, S., 
Bakermans-Kranenburg, 
M., Vogels, T. & Van 
IJzendoorn, R. (2013) 

Kindermishandeling in 
Nederland Anno 2010. De 
Tweede Nationale 
Prevalentiestudie Mishandeling 
van Kinderen en Jeugdigen 
(NPM-2010) 

Leiden Er is sprake van een toename van 
het aantal AMK meldingen tussen 
2005-2010 namelijk een stijging van 
68%.   
De kans op kindermishandeling is 
groter naarmate ouders 
laagopgeleid, niet westers, werkloos 
en alleenstaand zijn. Daarnaast 
hebben gezinnen met drie of meer 
kinderen en stiefgezinnen een groter 
risico. 

Alink, L., Prevoo, M., 
Van Berkerl, S., Linting, 
M.,  Klein-Velderman, 
M. & Pannebakker, F. 
(2018) 

NPM-2017: Nationale 
prevalentiestudie Mishandeling 
van Kinderen en Jeugdigen 

Leiden Vergeleken met de vorige 
prevalentieonderzoek, NPM-2010, 
zijn de resultaten ongeveer gelijk 
gebleven. Er is geen sprake van een 
daling. 

Polak, G., Romijn, G., 
Snoeren, F., Speetjens, 
P. & Hoefnagels, C. 
(2013) 

Onderzoek naar voorspellers 
van herhaalde meldingen van 
huiselijk geweld 

Utrecht Ouders met psychische problemen, 
licht verstandelijke beperkingen, 
alleenstaand, drugs en/of alcohol 
gebruik en bemoeienis AMK zijn 
voorspellers voor toename aantal 
hermeldingen. De kans op een 
hermelding wordt kleiner wanneer 
de omgeving van het betrokken 
gezin op de hoogte wordt gesteld. 
Leeftijd en geslacht zijn niet als 
meespelende factoren opgenomen. 

Tierolf, B., Lünnemann, 
K. & Steketee, M. 
(2014) 
 

Doorbreken geweldspatroon 
vraagt gespecialiseerde hulp: 
onderzoek naar effectiviteit van 
de aanpak huiselijk geweld in 
de G4. 

Utrecht Dit onderzoek is gericht op 
partnergeweld en 
kindermishandeling (3-18 jaar) 
waarbij het kind vooral getuige is 
van geweld. Aanpak huiselijk 
geweld helpt, maar het is niet 
voldoende om patronen te 
doorbreken. Deze studie heeft een 
vervolg gekregen. Dit is momenteel 
een lopend onderzoek1 tot 2021. 

Steketee, M., Römkens, 
R., Pels, T., Lünnemann, 
K., Smits van 
Waesberghe, E., Mak, J., 
Mejdoubi, J. & 
Harthoorn, H. (2016). 

Preventie van 
intergenerationeel geweld 
Nederland en EU: Verkenning 
van wat werkt. 

Utrecht Onderzoek toont aan dat er sprake is 
van intergenerationeel overdracht 

Ten Boom, A., 
Wittebrood, K., Alink, 
L.R.A., Cruyff, M., 
Downes, R., van Eijkern, 
E., Van Gils, G., Van der 
Heijden, P.G.M., 
Prevoo, M., Ramakers, 
C., Schellingerhout, R., 
Snippe, J., Veenstra, 
D.R. (2019) 

Prevalentie van huiselijk 
geweld en kindermishandeling 
in Nederland. 
Wetenschappelijk Onderzoek- 
en Documentatiecentrum 

Den Haag 
 

Vervolg prevalentieonderzoek op 
het onderzoek van Veen & Bogaerts 
2010. Huiselijk geweld en 
kindermishandeling zijn niet 
gestegen maar ze spreken ook niet 
van een daling. De vergelijkbaarheid 
met de prevalentieonderzoek uit 
2010 is lastig vanwege 
methodologische verschillen. Het 
gaat alleen om lichamelijk en 
seksueel geweld en bedreiging. 
Psychische geweld is buiten het 
onderzoek gelaten.  
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Bijlage 1: Variabelen output  

Identificering van het aantal unieke personen en hermelders  

* Identify Duplicate Cases. 
SORT CASES BY bsn_anoniem(A). 
MATCH FILES 
  /FILE=* 
  /BY bsn_anoniem 
  /FIRST=UniekeBSNfilter 
  /LAST=PrimaryLast. 
DO IF (UniekeBSNfilter). 
COMPUTE  MatchSequence=1-PrimaryLast. 
ELSE. 
COMPUTE  MatchSequence=MatchSequence+1. 
END IF. 
LEAVE  MatchSequence. 
FORMATS  MatchSequence (f7). 
COMPUTE  InDupGrp=MatchSequence>0. 
SORT CASES InDupGrp(D). 
MATCH FILES 
  /FILE=* 
  /DROP=PrimaryLast InDupGrp MatchSequence. 
VARIABLE LABELS  UniekeBSNfilter 'Indicator of each first matching case as Primary'. 
VALUE LABELS  UniekeBSNfilter 0 'Duplicate Case' 1 'Primary Case'. 
VARIABLE LEVEL  UniekeBSNfilter (ORDINAL). 
FREQUENCIES VARIABLES=UniekeBSNfilter. 
EXECUTE. 

 

 

 
 
 

Filter voor de RPN dataset: 
 
USE ALL. 
FILTER BY UniekeBSNfilter. 
EXECUTE. 
 
Variabele unieke personen voor het aantal keer dat ze terugkomen (hermelders) 
 
DATASET ACTIVATE DataSet1. 
AGGREGATE 
  /OUTFILE=* MODE=ADDVARIABLES 
  /BREAK=bsn_anoniem 
  /unieke_personen=N(id_melding). 
 
Filter voor hermelders: 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(UniekeBSNfilter & unieke_personen > 1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'UniekeBSNfilter & unieke_personen > 1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
FREQUENCIES VARIABLES=unieke_personen 
/STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN 
/BARCHART FREQ   
/ORDER=ANALYSIS. 
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Identificering van het aantal unieke casussen en hermeldingen 

* Identify Duplicate Cases. 
SORT CASES BY id_casus(A). 
MATCH FILES 
  /FILE=* 
  /BY id_casus 
  /FIRST=Uniekecasusfilter 
  /LAST=PrimaryLast. 
DO IF (Uniekecasusfilter). 
COMPUTE  MatchSequence=1-PrimaryLast. 
ELSE. 
COMPUTE  MatchSequence=MatchSequence+1. 
END IF. 
LEAVE  MatchSequence. 
FORMATS  MatchSequence (f7). 
COMPUTE  InDupGrp=MatchSequence>0. 
SORT CASES InDupGrp(D). 
MATCH FILES 
  /FILE=* 
  /DROP=PrimaryLast InDupGrp MatchSequence. 
VARIABLE LABELS  Uniekecasusfilter 'Indicator of each first matching case as Primary'. 
VALUE LABELS  Uniekecasusfilter 0 'Duplicate Case' 1 'Primary Case'. 
VARIABLE LEVEL  Uniekecasusfilter (ORDINAL). 
FREQUENCIES VARIABLES=Uniekecasusfilter. 
EXECUTE. 

 

Variabele unieke casussen voor het aantal keer dat ze in een latere casus terugkomen (hermeldingen): 
 
AGGREGATE 
  /OUTFILE=* MODE=ADDVARIABLES 
  /BREAK=id_casus 
  /unieke_casussen=N(bsn_anoniem). 
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Filter voor de RCN dataset:   
 
USE ALL. 
FILTER BY Uniekecasusfilter. 
EXECUTE. 
 
Aanmaak variabele aantal hermeldingen: 
 
*keep if id_casus <= 10000 
*get a counter for individuals in case that adopts missing when the same  
*individuals appears second or third time in the same case 
gen one = 1 
gen reoccurance = . 
*gen a casus counter 
preserve 
 sort id_casus 
 by id_casus: gen obs_counter = _n 
 keep if obs_counter == 1 
 gen casus_counter = _n 
  
 sort id_casus  
 save "casus_data_part4.dta",replace  
restore 
sort id_casus 
merge m:1 id_casus using "casus_data_part4.dta" 
 drop _merge 
 
*generate an observation counter within each cases 
sort casus_counter 
by casus_counter: gen incase_counter = _n 
quietly sum casus_counter 
 local cases = r(max)  
*loop over cases 
set more off 
local casus_index = 1 
while `casus_index' <= `cases' { 
    quietly sum incase_counter if casus_counter == `casus_index'     //how many observations are there in this cases 
  local incase_obs = r(max)  
 quietly sum datum_melding  if casus_counter == `casus_index'     //when was the last day of the case 
     local date_cases = r(max) 
 local obs_index = 1    
 while `obs_index' <= `incase_obs' {  
     quietly sum bsn_anoniem if casus_counter == `casus_index' &  incase_counter == `obs_index' 
   local my_bsn = r(mean) 
  quietly sum one if casus_counter != `casus_index' /// 
           & datum_melding > `date_cases'   /// 
           & bsn_anoniem == `my_bsn' 
  replace reoccurance   = r(N) if casus_counter == `casus_index' &  incase_counter == `obs_index' 
  local obs_index = `obs_index' + 1 
 } 
 local casus_index = `casus_index' + 1 
} 
*save test.dta,replace 
*now aggregate 
*keep only one observation per person 
 sort id_casus bsn_anoniem 
 by id_casus bsn_anoniem: gen involvement_counter = _n 
 keep if involvement_counter == 1 
collapse (sum ) reoccurance, by(id_casus) 
 sort id_casus 
 save "casus_data_part5.dta",replace 
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Hercoderen bemoeienis 

FREQUENCIES VARIABLES=triagebesluit 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
RECODE triagebesluit ('Einde bemoeienis AMHK (04)'=0) ('Geen vervolg door Veilig Thuis (14)'=0)  
    ('Inzetten vervolgtraject (02)'=0) ('Overdragen aan derden (12)'=0) ('Onderzoek Veilig Thuis '+ 
    '(11)'=1) ('Start onderzoek (01)'=1) ('Melding omgezet in advies (03)'=SYSMIS) ('Melding omgezet in advies 
(13)'=SYSMIS) ('0'=SYSMIS) INTO bemoeienis. 
EXECUTE. 

USE ALL. 
FILTER BY UniekeBSNfilter. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=bemoeienis 
  /ORDER=ANALYSIS. 
USE ALL. 
FILTER BY Uniekecasusfilter. 
EXECUTE. 
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FREQUENCIES VARIABLES=bemoeienis 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hercoderen monitoring 

RECODE monitoring ('#N/A'='0'). 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=monitoring 
  /ORDER=ANALYSIS. 

USE ALL. 
FILTER BY UniekeBSNfilter. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=monitoring 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
 
 
Naam wijziging van de geweldstypen:

RECODE hg (0=0) (1=1) INTO typegeweld_hg. 
EXECUTE. 
 
RECODE km (0=0) (1=1) INTO typegeweld_km. 
EXECUTE. 
 
RECODE om (0=0) (1=1) INTO typegeweld_om. 
EXECUTE. 
 
RECODE gto (0=0) (1=1) INTO typegeweld_gto. 
EXECUTE. 
 
RECODE ew (0=0) (1=1) INTO typegeweld_ew. 
EXECUTE. 
 
RECODE anders (0=0) (1=1) INTO typegeweld_anders. 
EXECUTE.  

FREQUENCIES VARIABLES=hg km om gto ew      
    anders 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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USE ALL. 
FILTER BY UniekeBSNfilter. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES= typegeweld_hg typegeweld_km typegeweld_om typegeweld_gto  
    typegeweld_ew typegeweld_anders 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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Hercoderen gemeente: 

FREQUENCIES VARIABLES=gemeente 
  /ORDER=ANALYSIS. 
  /BARCHART FREQ 
 
RECODE gemeente ('Appingedam'=1) ('Delfzijl'=1) ('Loppersum'=1) ('Pekela'=1) ('Bedum'=1) ('De '+ 
    'Marne'=1) ('Bellingwedde'=1) ('Eemsmond'=1) ('Haren'=1) ('Grootegast'=1) ('Leek'=1)  
    ('Marum'=1) ('Ten Boer'=1) ('Winsum'=1) ('Zuidhorn'=1) ('Oldambt'=2) ('Stadskanaal'=2)  
    ('Westerwolde'=2) ('Veendam'=2) ('Midden-Groningen'=3) ('Westerkwartier'=3) ('Groningen'=4)  
    ('Buiten provincie'=5) ('Onbekend'=SYSMIS) INTO Gemeente_indeling. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=gemeente 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
USE ALL. 
FILTER BY UniekeBSNfilter. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=gemeente_indeling 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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Aanmaak dummy variabelen voor gemeente: 

USE ALL. 
FILTER BY Uniekecasusfilter. 
EXECUTE. 
 
RECODE aandeel_gemeente (1=1) (2=0) (3=0) (4=0) (5=0) INTO gemeente_klein. 
VARIABLE LABELS  gemeente_klein 'gemeente_klein'. 
EXECUTE. 
 
RECODE aandeel_gemeente (1=0) (2=1) (3=0) (4=0) (5=0) INTO gemeente_middel. 
VARIABLE LABELS  gemeente_middel 'gemeente_middel'. 
EXECUTE. 
 
RECODE aandeel_gemeente (1=0) (2=0) (3=1) (4=0) (5=0) INTO gemeente_middelgroot. 
VARIABLE LABELS  gemeente_middelgroot 'gemeente_middelgroot'. 
EXECUTE. 
 
RECODE aandeel_gemeente (1=0) (2=0) (3=0) (4=1) (5=0) INTO gemeente_groot. 
VARIABLE LABELS  gemeente_groot 'gemeente_groot'. 
EXECUTE. 
 
RECODE aandeel_gemeente (1=0) (2=0) (3=0) (4=0) (5=1) INTO gemeente_buiten. 
VARIABLE LABELS  gemeente_buiten 'gemeente_buiten'. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=gemeente_klein gemeente_middel gemeente_middelgroot gemeente_groot     
   gemeente_buiten 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

Aanmaak variabele gemiddelde leeftijd: 

(oorspronkelijke data)  
FREQUENCIES VARIABLES=leeftijd 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
USE ALL. 
FILTER BY UniekeBSNfilter. 
EXECUTE. 
 
RPN data 
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FREQUENCIES VARIABLES=leeftijd 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
RCN data 
 
sort id_casus bsn_anoniem 
 by id_casus bsn_anoniem: gen involvement_counter = _n 
 keep if involvement_counter == 1 
collapse (mean)  avg_age = leeftijd           /// 
      , by(id_casus) 
 
USE ALL. 
FILTER BY Uniekecasusfilter. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=gemiddelde_leeftijd 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 

 

 

 

 

Hercoderen geslacht: 

FREQUENCIES VARIABLES=sexe 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
RECODE sexe ('m'=0) ('f'=1) ('0'=SYSMIS) ('u'=SYSMIS) INTO geslacht. 
EXECUTE. 
 
USE ALL. 
FILTER BY UniekeBSNfilter. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=geslacht 
  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 
 
Aanmaak variabele geslachtsverhouding: 
 
 sort id_casus bsn_anoniem 
 by id_casus bsn_anoniem: gen involvement_counter = _n 
 keep if involvement_counter == 1 
collapse (count) share_men = male             /// 
              share_women = female         /// 
      , by(id_casus) 
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USE ALL. 
FILTER BY Uniekecasusfilter. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=geslachtsverhouding 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanmaak nieuwe variabele aantal kind onder de 18 jaar: 

preserve 
 gen under18 = 0 
 replace under18 = 1 if leeftijd < 18 
 gen under16 = 0 
 replace under16 = 1 if leeftijd < 16 
 gen under10 = 0 
 replace under10 = 1 if leeftijd < 10 
sort id_casus bsn_anoniem 
 by id_casus bsn_anoniem: gen involvement_counter = _n 
 keep if involvement_counter == 1 
 collapse (count) number_persons = bsn_anoniem /// 
    (sum)   number_under18 = under18     /// 
    number_under16 = under16     /// 
    number_under10 = under10     /// 
USE ALL. 
FILTER BY Uniekecasusfilter. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=aantal_kind18 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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Aanmaak nieuwe variabele tijdsverloop 

collapse (max)   hg km om gto ew anders active monitoring       /// 
          (min)   firstdate=datum_melding      /// 
          (max)   lastdate=datum_melding       /// 
      , by(id_casus) 
 *tab number_persons 
 gen duration_days = lastdate - firstdate 
 
USE ALL. 
FILTER BY Uniekecasusfilter. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=tijdsverloop 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 

 

Aanmaak nieuwe variabele aantal personen 

Aantal personen die bij een incident betrokken zijn: 
 
* Identify Duplicate Cases. 
SORT CASES BY id_melding(A). 
MATCH FILES 
  /FILE=* 
  /BY id_melding 
  /FIRST=Uniekemeldingfilter 
  /LAST=PrimaryLast. 
DO IF (Uniekemeldingfilter). 
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COMPUTE  MatchSequence=1-PrimaryLast. 
ELSE. 
COMPUTE  MatchSequence=MatchSequence+1. 
END IF. 
LEAVE  MatchSequence. 
FORMATS  MatchSequence (f7). 
COMPUTE  InDupGrp=MatchSequence>0. 
SORT CASES InDupGrp(D). 
MATCH FILES 
  /FILE=* 
  /DROP=PrimaryLast InDupGrp MatchSequence. 
VARIABLE LABELS  Uniekemeldingfilter 'Indicator of each first matching case as Primary'. 
VALUE LABELS  Uniekemeldingfilter 0 'Duplicate Case' 1 'Primary Case'. 
VARIABLE LEVEL  Uniekemeldingfilter (ORDINAL). 
FREQUENCIES VARIABLES=Uniekemeldingfilter. 
EXECUTE. 
 
USE ALL. 
FILTER BY Uniekemeldingfilter. 
EXECUTE. 
 
AGGREGATE 
  /OUTFILE=* MODE=ADDVARIABLES 
  /BREAK=id_melding 
  /unieke_incidenten=N(bsn_anoniem). 
 
FREQUENCIES VARIABLES=unieke_incidenten  
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS.  
 
FREQUENCIES VARIABLES=aantal_personen 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 

  

Aanmaak nieuwe variabele aantal incidenten 

USE ALL. 
FILTER BY Uniekemeldingfilter. 
EXECUTE. 
 
AGGREGATE 
  /OUTFILE=* MODE=ADDVARIABLES OVERWRITEVARS=YES 
  /BREAK=id_casus 
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  /aantal_meldingpercasus=N(id_melding) 
  /N_BREAK=N. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=aantal_meldingpercasus 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 

 

 

 

 

 

 
preserve 
 sort id_casus id_melding 
 by id_casus id_melding: gen melding_counter = _n 
    keep if melding_counter == 1 
 collapse (count) number_incidents=melding_counter       /// 
      , by(id_casus) 
 
USE ALL. 
FILTER BY Uniekecasusfilter. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=aantal_incidenten 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 

 

 

Centreren  

USE ALL. 
FILTER BY Uniekecasusfilter. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=aantal_kind18 
  /STATISTICS=MEAN 
 
COMPUTE aantal_kind18_c=aantal_kind18 - 1.28. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=aantal_kind18ˍc aantal_kind18 
  /STATISTICS=MEAN 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
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Aanmaak interactievariabele (met en zonder gecentreerde) 

COMPUTE moderator_aantalkind18_c=bemoeienis * aantal_kind18_c. 
EXECUTE. 
 
COMPUTE moderator_aantalkind18=bemoeienis * aantal_kind18. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=moderator_aandeelkind18 moderator_aantalkind_c 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 

  

  

 aantal_kind18_c aantal_kind18 

N Valid 9078 9078 

Missing 0 0 

Mean ,0043 1,28 
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Bijlage 2: Analyse output  

 
Beschrijvende statistieken 

RPN dataset: 
 
USE ALL. 
FILTER BY UniekeBSNfilter. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=unieke_personen bemoeienis monitoring typegeweld_hg typegeweld_km      
    typegeweld_om typegeweld_gto typegeweld_ew typegeweld_anders Gemeente_indeling leeftijd geslacht 
    jaar  
  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 

Hermelders: 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(UniekeBSNfilter & unieke_personen > 1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'UniekeBSNfilter & unieke_personen > 1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=unieke_personen bemoeienis monitoring typegeweld_hg typegeweld_km  
    typegeweld_om typegeweld_gto typegeweld_ew typegeweld_anders Gemeente_indeling leeftijd geslacht 
    jaar  
  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN 
  /BARCHART FREQ 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 

 

RCN dataset: 

FILTER OFF. 
USE ALL. 
EXECUTE. 
 
USE ALL. 
FILTER BY unieke_casussen. 
EXECUTE. 
 
DATASET ACTIVATE DataSet2. 
FREQUENCIES VARIABLES=gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_klein gemeente_middel gemeente_middelgroot gemeente_groot gemeente_buiten  
    aantal_hermeldingen bemoeienis monitoring aantal_kind18 aantal_kind18_c moderator_aantalkind18  
    typegeweld_hg typegeweld_km typegeweld_om typegeweld_gto typegeweld_ew typegeweld_anders       
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    tijdsverloop jaar 
  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 

 

Hermeldingen: 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(unieke_casussen & aantal_hermeldingen > 1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'unieke_casussen & aantal_hermeldingen > 1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
DATASET ACTIVATE DataSet2. 
FREQUENCIES VARIABLES=gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_klein gemeente_middel gemeente_middelgroot gemeente_groot gemeente_buiten  
    aantal_hermeldingen bemoeienis monitoring aantal_kind18 aantal_kind18_c moderator_aantalkind18  
    typegeweld_hg typegeweld_km typegeweld_om typegeweld_gto typegeweld_ew typegeweld_anders    
    tijdsverloop jaar 
  /STATISTICS=MINIMUM MAXIMUM MEAN 
  /HISTOGRAM 
  /ORDER=ANALYSIS. 

 
Bivariate analyses 

RPN dataset 
 
USE ALL. 
FILTER BY uniekeBSNfilter. 
EXECUTE. 
 
Boxplot: 
 
EXAMINE VARIABLES=unieke_personen  
  /COMPARE VARIABLE 
  /PLOT=BOXPLOT 
  /STATISTICS=NONE 
  /NOTOTAL 
  /MISSING=LISTWISE. 
 
RCN dataset 
 
USE ALL. 
FILTER BY unieke_casussen. 
EXECUTE. 
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Boxplots: 
 
EXAMINE VARIABLES=aantal_hermeldingen  
  /COMPARE VARIABLE 
  /PLOT=BOXPLOT 
  /STATISTICS=NONE 
  /NOTOTAL 
  /MISSING=LISTWISE. 
 
EXAMINE VARIABLES=aantal_hermeldingen BY bemoeienis 
  /PLOT=BOXPLOT 
  /STATISTICS=NONE 
  /NOTOTAL. 
EXAMINE VARIABLES=aantal_hermeldingen BY aantal_kind18 
  /PLOT=BOXPLOT 
  /STATISTICS=NONE 
  /NOTOTAL 
  /PANEL COLVAR=bemoeienis COLOP=CROSS ROWVAR=typegeweld_km typegeweld_hg ROWOP=CROSS. 
 
Hercoderen en filters voor kruistabel hermeldingen bemoeienis: 
 
IF (aantal_hermeldingen = 0) hermeldingen = 0.  
IF (aantal_hermeldingen >1) hermeldingen = 1. 
IF (aantal_hermeldingen >3) hermeldingen = 3. 
IF (aantal_hermeldingen >5) hermeldingen = 5. 
IF (aantal_hermeldingen >7) hermeldingen = 7. 
IF (aantal_hermeldingen >9) hermeldingen = 9. 
IF (aantal_hermeldingen >10) hermeldingen = 10. 
EXECUTE. 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(unieke_casussen & bemoeienis = 1). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'unieke_casussen & bemoeienis = 1 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(unieke_casussen & bemoeienis = 0). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'unieke_casussen & bemoeienis = 0 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
 
CROSSTABS 
  /TABLES= bemoeienis BY hermeldingen  
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /CELLS=COUNT COLUMN  
  /COUNT ROUND CELL. 
 
Kruistabellen voor type geweld: 
 
CROSSTABS 
  /TABLES=typegeweld_hg BY bemoeienis 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ  
  /CELLS=COUNT COLUMN  
  /COUNT ROUND CELL. 
 
CROSSTABS 
  /TABLES=typegeweld_km BY bemoeienis 
  /FORMAT=AVALUE TABLES 
  /STATISTICS=CHISQ  
  /CELLS=COUNT COLUMN 
  /COUNT ROUND CELL. 
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Type geweld, betrokken kinderen, hermeldingen en bemoeienis boxplot 
 
EXAMINE VARIABLES=aantal_hermeldingen BY aantal_kind18 
  /PLOT=BOXPLOT 
  /STATISTICS=NONE 
  /NOTOTAL 
  /PANEL COLVAR=bemoeienis COLOP=CROSS ROWVAR=typegeweld_km typegeweld_hg 
ROWOP=CROSS.Bardiagram: 
 
Monitoring: 
 
GRAPH 
  /BAR(GROUPED)=COUNT BY bemoeienis BY monitoring. 
 
Correlatie 

USE ALL. 
FILTER BY unieke_casussen. 
EXECUTE. 
 
CORRELATIONS 
  /VARIABLES=gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten gemeente_klein 
gemeente_middel gemeente_middelgroot gemeente_groot gemeente_buiten aantal_hermeldingen bemoeienis monitoring  
    aantal_kind18 typegeweld_hg typegeweld_km typegeweld_om typegeweld_gto typegeweld_ew typegeweld_anders 
tijdsverloop      
  /PRINT=TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
Toetsende analyse 

USE ALL. 
FILTER BY unieke_casussen. 
EXECUTE. 
Regressieanalyse met alleen het hoofdeffect: 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER bemoeienis 
 
Regressieanalyse met alleen de controlevariabelen: 
 
REGRESSION 
  /DESCRIPTIVES MEAN STDDEV CORR SIG N 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER  gemiddelde_leeftijd     
  /METHOD=ENTER geslachtsverhouding 
 /METHOD=ENTER aantal_personen 
 /METHOD=ENTER aantal_incidenten 
 /METHOD=ENTER gemeente_groot 
 
Afzonderlijke invloed van controle variabelen op de afhankelijke variabele: 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
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/METHOD=ENTER gemiddelde leeftijd. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
/METHOD=ENTER geslachtsverhouding. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
/METHOD=ENTER aantal_personen. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
/METHOD=ENTER aantal_incidenten. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
/METHOD=ENTER gemeente_groot. 
 
Regressieanalyse zonder gecentreerde: 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot 
  /METHOD=ENTER bemoeienis 
  /METHOD=ENTER monitoring 
  /METHOD=ENTER typegeweld_hg 
  /METHOD=ENTER typegeweld_km 
  /METHOD=ENTER aantal_kind18 
  /METHOD=ENTER moderator_aantalkind18 
  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID). 
/SAVE PRED ZPRED COOK LEVER RESID ZRESID SRESID DFBETA DFFIT. 
 
Regressieanalyse met gecentreerde: 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot 
  /METHOD=ENTER bemoeienis 
  /METHOD=ENTER monitoring 
  /METHOD=ENTER typegeweld_hg 
  /METHOD=ENTER typegeweld_km 
  /METHOD=ENTER aantal_kind18_c 
  /METHOD=ENTER moderator_aantalkind18_c 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 
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  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 
  /SAVE PRED ZPRED COOK LEVER RESID ZRESID SRESID DFBETA DFFIT. 
 
Regressieanalyse met alleen het interactie-effect: 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER bemoeienis 
  /METHOD=ENTER moderator_aantalkind18_c 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID). 
 
Interactieplot: 
 
GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=bemoeienis WITH aantal_hermeldingen BY aantal_kind18 
  /MISSING=LISTWISE. 
 
Filters bij het interactie-effect: 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(unieke_casussen & aantal_hermeldingen < 11). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'unieke_casussen & aantal_hermeldingen < 11 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(unieke_casussen & aantal_hermeldingen > 10). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'unieke_casussen & aantal_hermeldingen > 10 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
EXECUTE. 
 
Mediatie-effect: monitoring als verklarende variabele 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot bemoeienis. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT monitoring 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot bemoeienis. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot monitoring. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 
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  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot bemoeienis monitoring.  
 
Bootstrap om mediatie te controleren (bootstrap werkt niet goed): 
 
BOOTSTRAP 
  /SAMPLING METHOD=SIMPLE 
  /VARIABLES TARGET=aantal_hermeldingen INPUT=  gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding  
    aantal_personen aantal_incidenten gemeente_groot bemoeienis monitoring   
  /CRITERIA CILEVEL=95 CITYPE=BCA  NSAMPLES=9870 
  /MISSING USERMISSING=EXCLUDE. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot bemoeienis monitoring. 
NONPAR CORR 
  /VARIABLES=gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten gemeente_klein  
    gemeente_middel gemeente_middelgroot gemeente_groot gemeente_buiten aantal_hermeldingen  
    aandeel_gemeente bemoeienis monitoring typegeweld_hg typegeweld_km typegeweld_om typegeweld_gto  
    typegeweld_ew typegeweld_anders tijdsverloop aantal_kind18 
  /PRINT=BOTH TWOTAIL NOSIG 
  /MISSING=PAIRWISE. 
 
Mediatie-effect: bemoeienis als verklarende variabele 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot typegeweld_km. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT bemoeienis 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot typegeweld_km. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot bemoeienis. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot typegeweld_km bemoeienis.  
 
Zelfde mediatie ditmaal voor huiselijk geweld: 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
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  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot typegeweld_hg. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT bemoeienis 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot typegeweld_hg. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot bemoeienis. 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot typegeweld_hg bemoeienis.  
 
 
Assumptiecheck 

PPLOT 
  /VARIABLES=SRE_1 
  /LN 
  /NOSTANDARDIZE 
  /TYPE=P-P 
  /FRACTION=BLOM 
  /TIES=MEAN 
  /DIST=NORMAL. 
 
GRAPH 
  /SCATTERPLOT(BIVAR)=ZPR_1 WITH ZRE_1 
  /MISSING=LISTWISE. 
 
Uitbuiteranalyse 

RECODE SRE_1 (Lowest thru -3=1) (3 thru Highest=1) (ELSE=0) INTO uitbuiterStudentized. 
EXECUTE. 
 
RECODE COO_1 (0,00044063 thru Highest=1) (ELSE=0) INTO uitbuiterCooks. 
EXECUTE. 
 
RECODE LEV_1 (0,00242344 thru Highest=1) (ELSE=0) INTO uitbuiterLeverage. 
EXECUTE. 
 
RECODE DFB0_1 DFB1_1 DFB2_1 DFB3_1 DFB4_1 DFB5_1 DFB6_1 DFB7_1 DFB8_1 DFB9_1 DFB10_1 DFB11_1 
(0,02099108592 thru Highest=1) (ELSE=0) INTO uitbuiterConstante  
uitbuiterLeeftijd uitbuiterGeslacht uitbuiterPersonen uitbuiterIncidenten uitbuiterGroningen uitbuiterBemoeienis 
uitbuiterMonitoring uitbuiterhuiselijkgeweld uitbuiterKindermishandeling  
uitbuiterKind uitbuiterInteractie. 
EXECUTE.  
 
COMPUTE ScoreUitbuiter=uitbuiterStudentized + uitbuiterCooks + uitbuiterLeverage +  
    uitbuiterConstante + uitbuiterLeeftijd + uitbuiterGeslacht + uitbuiterPersonen +  



 

 106 

    uitbuiterIncidenten + uitbuiterGroningen + uitbuiterBemoeienis + uitbuiterMonitoring +  
    uitbuiterhuiselijkgeweld + uitbuiterKindermishandeling + uitbuiterKind + uitbuiterInteractie. 
EXECUTE. 
 
FREQUENCIES VARIABLES=ScoreUitbuiter 
  /ORDER=ANALYSIS. 
 
USE ALL.  
COMPUTE filter_$=(unieke_casussen & ScoreUitbuiter=0). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'unieke_casussen & ScoreUitbuiter = 0 (FILTER)'.  
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0).  
FILTER BY filter_$. 
 
Regressieanalyse zonder de outliers: 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd geslachtsverhouding aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot 
  /METHOD=ENTER bemoeienis 
  /METHOD=ENTER monitoring 
  /METHOD=ENTER typegeweld_hg 
  /METHOD=ENTER typegeweld_km 
  /METHOD=ENTER aantal_kind18_c 
  /METHOD=ENTER moderator_aantalkind18_c 
  /SCATTERPLOT=(*ZPRED ,*ZRESID) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID). 
 

Aanvullende regressieanalyses 

Regressieanalyse met hermeldingen 0 tot en met 10 keer: 
 
USE ALL. 
COMPUTE filter_$=(unieke_casussen & aantal_hermeldingen < 11). 
VARIABLE LABELS filter_$ 'unieke_casussen & aantal_hermeldingen < 11 (FILTER)'. 
VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 
FORMATS filter_$ (f1.0). 
FILTER BY filter_$. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA CHANGE 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER bemoeienis. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT aantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd aandeel_geslacht aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot 
  /METHOD=ENTER bemoeienis 
  /METHOD=ENTER monitoring 
  /METHOD=ENTER typegeweld_hg 
  /METHOD=ENTER typegeweld_km 
  /METHOD=ENTER aantal_kind18_c 
  /METHOD=ENTER moderator_aantalkind18_c 
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  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID) 
  /SAVE SRESID. 
 
Regressieanalyse met getransformeerde afhankelijke variabele: 
 
COMPUTE aantal_hermeldingen=LN(aantal_hermeldingen).  
EXECUTE. 
 
REGRESSION 
  /MISSING LISTWISE 
  /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE ZPP 
  /CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10) 
  /NOORIGIN  
  /DEPENDENT LNaantal_hermeldingen 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd aandeel_geslacht aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot 
  /METHOD=ENTER bemoeienis 
  /METHOD=ENTER monitoring 
  /METHOD=ENTER typegeweld_hg 
  /METHOD=ENTER typegeweld_km 
  /METHOD=ENTER aantal_kind18_c 
  /METHOD=ENTER moderator_aantalkind18_c 
  /SCATTERPLOT=(*ZRESID ,*ZPRED) 
  /RESIDUALS HISTOGRAM(ZRESID) 
  /SAVE COOK LEVER DFBETA RESID LRESID SRESID ZRESID DEV.  
 
Logistische regressieanalyse: 
 
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Hermelding 
  /METHOD=ENTER bemoeienis  
  /PRINT=GOODFIT 
  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
 
LOGISTIC REGRESSION VARIABLES Hermelding 
  /METHOD=ENTER gemiddelde_leeftijd aandeel_geslacht aantal_personen aantal_incidenten  
    gemeente_groot  
  /METHOD=ENTER bemoeienis  
  /METHOD=ENTER monitoring  
  /METHOD=ENTER typegeweld_hg  
  /METHOD=ENTER typegeweld_km  
  /METHOD=ENTER aantal_kind18_c  
  /METHOD=ENTER moderator_aantalkind18_c  
  /SAVE=COOK LEVER DFBETA RESID LRESID SRESID ZRESID DEV 
  /PRINT=GOODFIT CORR 
  /CRITERIA=PIN(0.05) POUT(0.10) ITERATE(20) CUT(0.5). 
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Bijlage 3: Assumptietoetsing 

Bij een regressieanalyse worden vier assumpties gemaakt namelijk onafhankelijke waarnemingen (1), 

lineariteit (2), homoscedasticiteit (3) en normale verdeling van de residuen (4). Indien niet aan de 

assumpties wordt voldaan dan dienen de uitkomsten voorzichtig geïnterpreteerd te worden. Om de 

assumpties te toetsen wordt gebruik gemaakt van tabel 6, het laatste regressiemodel (7).  

 De eerste assumptie kan statistisch niet worden gecontroleerd. Hiervoor wordt gekeken naar 

de manier waarop de data is verzameld. Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van gegevens uit het 

cliëntvolgsysteem van Veilig Thuis Groningen. Hierin worden personen als enkel en als groep 

opgenomen waarbij personen vaker in de dataset voorkomen. Een persoon wordt namelijk bij een 

melding altijd als enkel persoon geregistreerd. Wanneer een melding wordt ontvangen, betekent dit dat 

bijna altijd 1 of meerdere personen bij betrokken zijn geweest. Al deze personen worden vervolgens 

als enkel persoon én als groep opgenomen in de data. Dit werkt het in de hand dat deze personen vaker 

staan geregistreerd. Bovendien is het mogelijk dat een persoon  meerdere dossiers heeft opgebouwd en 

daardoor nog vaker en in andere groepsverbanden in de data voorkomt. Op deze manier ontstaan 

groepen die elkaar kunnen beïnvloeden en soms ook afhankelijk van elkaar kunnen zijn. 

Geconcludeerd wordt daarom dat er aan de eerste assumptie niet wordt voldaan.  

De regressieanalyse veronderstelt dat er tussen de afhankelijke variabele en de onafhankelijke 

variabelen een lineair verband bestaat. Deze assumptie wordt getoetst door naar een ‘residual plot’ te 

kijken waarbij de residuen zijn uitgezet tegenover de voorspellingen. Als de punten rondom de nullijn 

zijn verdeeld, kan worden aangenomen dat aan de assumptie wordt voldaan. Uit figuur 16 blijkt 

inderdaad dat de punten rondom de nullijn zijn verdeeld. Er is echter in figuur 17 ook een 

systematische afwijking in de vorm van een S te zien wat betekent dat er geen lineair verband bestaat. 

Daarom wordt aangenomen dat er aan de tweede assumptie ook niet wordt voldaan. 

 De derde assumptie, homoscedasticiteit, heeft betrekking op  de afstanden van de punten tot de 

regressielijn. Als de spreiding van deze punten steeds gelijk blijft, dan betekent dit dat de 

standaarddeviatie van de residuen gelijk is en de assumptie niet wordt geschonden. Uit figuur 16 blijkt 

dat de afstand van de punten tot de regressielijn niet gelijk zijn. Boven de lijn zijn meer punten met 

grotere afstand tot de lijn dan de punten onder de lijn met een duidelijk kortere afstand tot de lijn. De 

standaarddeviatie van de residuen is dus niet constant en wordt daarom niet aan de derde assumptie 

voldaan.  

 De laatste assumptie veronderstelt dat de residuen normaal zijn verdeeld. Dit uit zich in een 

histogram waarbij de staafjes de zwarte lijn volgen. Figuur 18 laat zien dat de curve rechtsscheef en 

gepiekt is. De residuen zijn dus niet normaal verdeeld. Dit blijkt ook uit figuur 17 waarbij de punten 

niet op de zwarte lijn zitten maar een s-curve laten zien. Er wordt dus ook niet aan deze assumptie 

voldaan.  
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Samenvattend kan worden gesteld dat alle assumpties in hoge mate zijn geschonden. Dit laat 

zien dat een lineaire regressieanalyse niet bij de data past. Een verdere analyse zou mogelijk betere 

resultaten kunnen opleveren. In bijlage 6 worden hiervoor de verschillende mogelijkheden uitgevoerd 

en toegelicht. 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 16. spreidingsdiagram van de residuen    Figuur 17.  PP plot van de residuen 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 18. Histogram van de residuen 
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Bijlage 4: Multicollineariteit 

De VIF (Variance Inflation Factor) waarden zijn een maat voor multicollineariteit. Het geeft aan hoe 

sterk de onafhankelijke variabelen met elkaar samenhangen. Om multicollineariteit te voorkomen is 

centreren bij een interactie term van belang. Om dit te testen zijn twee regressieanalyses voor de 

gecentreerde (tabel 6) en de niet-gecentreerde (tabel 12) variabele ‘aantal betrokken kinderen’ 

uitgevoerd. Het is opgevallen dat beide regressieanalyses veel op elkaar lijken met kleine verschillen 

die verder in bijlage 6 worden toegelicht. 

Om multicollineariteit toch beter te kunnen beoordelen, worden de VIF scores bekeken. In 

tabel 9 is dit gedaan voor de regressieanalyse met de gecentreerde variabele aantal betrokken kinderen. 

Criterium hierbij is dat VIF niet groter mag zijn dan 2. Dit is het meest strenge criterium. Een wat 

soepelere versie hanteert een criterium van 4 en een ruimer criterium is 10. Uitgaande van het strenge 

criterium van 2 betekent dit dat na centreren de variabelen ‘aantal personen’, ‘bemoeienis’, 

‘monitoring’ en ‘aantal betrokken kinderen’ een hoge VIF score hebben. Hierdoor kunnen de 

schattingen voor deze factoren minder nauwkeurig zijn omdat twee of meer variabelen hetzelfde deel 

van de variantie verklaren en daarom sterk met elkaar samenhangen. De sterke samenhang bleek 

eerder ook uit tabel 4 waarbij bijvoorbeeld tussen ‘aantal personen’ en ‘aantal betrokken kinderen’ een 

sterke correlatie is van r = 0,813. Volgens de milde criterium van een VIF score hoger dan 4 zou 

slechts 1 variabele een hoge VIF score hebben namelijk ‘aantal betrokken kinderen’. Dit is 

aannemelijk omdat het aantal betrokken kinderen is opgenomen in het interactie effect. Volgens de ’10 

criterium’ zouden geen van alle variabelen een hoge VIF score hebben. De onafhankelijke variabelen 

hangen in dat geval dus niet sterk met elkaar samen. In bijlage 6 wordt gekeken of volgens de strenge 

criterium van 2 de hoge VIF scores invloed hebben op de resultaten van de regressieanalyse. 

 
Tabel 9. VIF scores voor bepaling multicollineariteit 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

  
   VIF 
Gemiddelde_leeftijd   1,605 
Geslachtsverhouding   1,032 
Aantal_personen   3,165 
Aantal_incidenten   1,080 
Gemeente_groot   1,017 
Bemoeienis   2,438 
Monitoring   2,356 
Typegeweld_hg   1,455 
Typegeweld_km   1,741 
Aantal_kind18_c   4,405 
Aantalkind18 * bemoeienis   1,458 



 

      

Bijlage 5: Outliers  

Outliers zijn invloedrijke cases die de data sterk kunnen vertekenen. Het zijn in feite datapunten die 

sterk van de rest van de data afwijken en op die manier de nauwkeurigheid van het model kunnen 

aantasten. De invloedrijke punten worden onderzocht met Leverage, Cook’s distance, Studentized 

residuals en de DF BETA.  

Een eerste manier om outliers te detecteren is door te kijken naar de ‘leverage’ scores. De 

leverage meet hoe ver een waarde ligt van de rest van de waarden. Naarmate deze afstand groeit, 

groeit ook de leverage score met als gevolg een vertekend beeld van de afhankelijke variabele ‘aantal 

hermeldingen’. Een outlier wordt bepaald met een leverage score hoger dan 2 * p / n. De p is het 

aantal parameters dat is gebruikt om het aantal hermeldingen te voorspellen. Voor dit onderzoek is een 

score een invloedrijke punt als hoger wordt gescoord dan 2 * (11/9078) = 0,00242344. Een tweede 

manier om outliers te detecteren is met de ‘cooks distance’. Net als de leverage laat cooks distance ook 

de afstanden van de waarden zien en hoe de afhankelijke variabele aantal hermeldingen verandert 

wanneer een invloedrijke punt wordt verwijderd. Een outlier heeft op cooks distance een score hoger 

dan 4 / n =  4 / 9078 = 0,00044063. Een derde manier om outliers te detecteren is te vinden in de score 

op de ‘studentized residual’. Dit is een effectieve manier om outliers mee te identificeren. Als een 

score hoger dan 3 en lager dan -3 is, dan is dit een invloedrijke punt. Een laatste manier die hier wordt 

besproken zijn de DF BETA’s. Een hoge score hierop betekent dat de helling van de variabele 

verandert doordat de case is verwijderd. Terwijl er bij leverage, cooks distance en studentized 

residuals naar de invloed op de afhankelijke variabele wordt gekeken en daarmee naar het gehele 

model, wordt bij de DF BETA’s niet naar het model maar naar de invloed op de individuele hellingen 

gekeken. De drempelwaarde voor een outlier met de DF BETA’s score is een score hoger dan             

2 / wortel(n) 2 / wortel (9078) = 0,02099108592.   

Uit tabel 10 blijkt dat op basis van bovenstaande detectie scores, in totaal 206 invloedrijke 

punten zijn. Dit komt neer op 2,3%. Hiervan zijn handmatig 69 extreme casussen nader bekeken en 

uitgewerkt. Er zijn geen patronen gevonden die wellicht konden duiden waarom deze casussen outliers 

zijn. Het is opgevallen dat een casus dat niet veel afwijkt van de rest, toch een outlier is. In bijlage 6 

wordt verder gekeken of de outliers een effect hebben op de resultaten van de regressieanalyse.  

 
Tabel 10. Invloedrijke punten (N = 9078) 

 

 

 

 

 % N 
Geen outlier 97,7% 8872 
Outlier 2,3% 206 
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Bijlage 6: Aanvullende regressieanalyses  

Er worden in totaal 5 extra regressieanalyses uitgevoerd zodat de best bijpassende model voor het 

aantal hermeldingen gevonden kan worden. Dit wordt gedaan omdat de assumpties voor de lineaire 

regressieanalyse in tabel 6 zijn geschonden en om te onderzoeken of de bevindingen robuust zijn 

oftewel, worden in de verschillende regressieanalyses dezelfde patronen gevonden. Vooraf volgt een 

korte analyse op de controlevariabelen. Dit is gedaan om te kunnen zien welke van de vijf controle 

variabelen het grootste effect heeft op de samenhang tussen bemoeienis en het aantal hermeldingen. 

Uit tabel 11 blijkt dat het aantal personen de controle variabele is die zorgt voor de hoogste stijging in 

de verklaarde variantie en dus zorgt voor de grootste verandering in het aantal hermeldingen. 

De eerste regressieanalyse betreft een analyse met de niet-gecentreerde variabele het ‘aantal 

betrokken kinderen’. Dit is in feite dezelfde regressieanalyse als in tabel 6 met het enige verschil dat in 

plaats van de gecentreerde, de niet-gecentreerde variabele aantal betrokken kinderen is toegevoegd. De 

resultaten zijn weergegeven in tabel 12. Hieruit blijkt dat de patronen hetzelfde zijn en dat de 

verklaarde variantie per model gelijk is gebleven. Dus de modellen verklaren niet een extra deel in het 

aantal hermeldingen. Dit blijkt ook uit de meeste hellingen die min of meer gelijk zijn gebleven. Er is 

dus ook niet een afzonderlijk effect van het aantal betrokken kinderen op het aantal hermeldingen te 

zien. Het wel of niet centreren van het aantal betrokken kinderen heeft geen invloed op het aantal 

hermeldingen. Het enige grote verschil met de regressieanalyse met de gecentreerde variabele aantal 

betrokken kinderen (tabel 6), is dat bemoeienis een kleine, niet significante helling heeft terwijl dit in 

tabel 6 een grote, significante effect is (- 1,176; p = < 0,001). Dit betekent dat bemoeienis met de 

gecentreerde aantal betrokken kinderen een groter effect heeft dan zonder de gecentreerde aantal 

betrokken kinderen. Dit effect is echter niet terug te zien in de verklaarde variantie want deze is gelijk 

gebleven. De verandering in de helling van bemoeienis kan veroorzaakt worden doordat er wellicht 

een ander factor is die ook in het model had moeten worden opgenomen of doordat er sprake is van 

multicollineariteit. Zoals eerder toegelicht kan door multicollineariteit de voorspellingen minder 

zorgvuldig zijn omdat variabelen teveel met elkaar samenhangen en het daardoor niet duidelijk is welk 

deel van het aantal hermeldingen door welke variabele wordt verklaard. Om hiervoor te corrigeren is 

de variabele aantal betrokken kinderen gecentreerd (tabel 6). Hoewel de verklaarde variantie hierdoor 

niet is veranderd, heeft centreren wel een impact op het afzonderlijk effect van bemoeienis. In bijlage 

3 is multicollineariteit verder toegelicht.  

De tweede analyse is een regressieanalyse waarbij de outliers, die in Bijlage 5 zijn 

opgespoord, niet zijn meegenomen. De verwachting hierbij is dat de lineaire fit van het model beter 

zal worden. De resultaten zijn weergegeven in tabel 13. Hieruit blijkt dat de verklaarde variantie in 

alle modellen iets is gedaald. Gekeken naar de afzonderlijke effecten valt het op dat de meeste 

hellingen kleiner zijn geworden maar dat de richting niet is veranderd. De resultaten komen niet 

geheel overeen met de regressieanalyse waarbij de outliers wel zijn meegenomen (tabel 6). Dit kan 
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betekenen dat outliers toch een rol spelen in de gevonden hoofdbevindingen van tabel 6. De vraag die 

hierbij wordt gesteld is of bemoeienis in staat is om de (mogelijke) invloed van de outliers te beperken 

en alsnog een goede voorspeller te zijn voor het aantal hermeldingen. Het verdient de aandacht om de 

outliers met kwalitatieve methoden nader te bekijken. Outliers zijn namelijk bijzondere cases die 

interessante inzichten kunnen opleveren over de achterliggende oorzaak van herhaalde meldingen.  

De derde analyse is gedaan door het aantal hermeldingen te beperken tot maximaal 10 keer. 

De personen die meer dan 10 keer in andere casussen zijn geregistreerd, zijn buiten beschouwing 

gelaten. In tabel 14 zijn hiervoor de resultaten weergegeven. Hieruit blijkt dat de verklaarde variantie 

van alle modellen is gedaald. Het weglaten van de hermeldingen die vaker dan 10 keer zijn 

geregistreerd, levert dus niet een beter fit op. Een ander opvallendheid is dat de hellingen kleiner zijn 

geworden maar de richting van de hellingen niet zijn veranderd. Verder blijkt dat het effect van het 

aantal betrokken kinderen niet significant is. Uit tabel 6 bleek juist het tegenovergestelde; aantal 

betrokken kinderen had toen een beduidend sterk effect. Dit verschil kan wellicht te maken hebben 

met het feit dat bij hermeldingen die meer dan 10 keer zijn geregistreerd, vaker en meer personen 

betrokken zijn geweest, waaronder ook kinderen, die nu niet zijn meegenomen. Want aan de controle 

variabele aantal personen is te zien dat daar de helling van groter is geworden, ook na toevoeging van 

het aantal betrokken kinderen. De vraag is in hoeverre de hellingen in deze regressieanalyse zuiver 

zijn.  

De vierde analyse is uitgevoerd met een logaritmische bewerking. Hierbij is de afhankelijke 

variabele aantal hermeldingen getransformeerd naar een natuurlijke logaritmische functie (LN). De 

interpretatie van deze regressieanalyse is hierdoor wel verandert. De toe- of afname van de 

verklarende factoren is namelijk niet meer in absolute aantallen maar het wordt in procenten 

uitgedrukt. In tabel 15 zijn de resultaten weergegeven. Hieruit blijkt dat de patronen hetzelfde zijn en 

dat de lineaire fit van alle modellen is verbetert. De verklaarde variantie van model 6 is toegenomen 

naar 18,9%. Vergeleken met tabel 6 is dit een toename van 9,1%. Gekeken naar de afzonderlijke 

effecten valt het op dat monitoring, huiselijk geweld en het aantal betrokken kinderen geen 

significante effecten zijn. Er kan hiermee echter niet worden aangenomen dat deze factoren geen 

invloed hebben op het aantal hermeldingen maar het laat zien dat er in deze analyse geen resultaten 

zijn gevonden  De helling van bemoeienis in model 7 (b = - 0,134; p = 0,039) geeft aan dat het aantal 

hermeldingen met een factor van e - 0,134 = 0,875 afneemt bij inzet van actieve bemoeienis. Dit komt 

neer op een afname van 12,5%. Het zwakker worden van het effect van bemoeienis kan te maken 

hebben met het feit dat het effect van aantal betrokken kinderen sterker is geworden. Wanneer 

kinderen betrokken zijn, neemt het aantal hermeldingen toe met een groter factor van e 0,211 = 1,235 

wat betekent een toename van 23%. Deze toename verdubbelt zich wanneer het aantal kinderen met 

bijvoorbeeld 2 toeneemt. Dit zou een factor van e 422 = 1,525 zijn en het betekent dat ieder extra 

betrokkenheid van 2 kinderen leidt tot een toename van 52,5% in het aantal hermeldingen. Dus de 

kans op een hermelding verdubbelt zich wanneer er bij een incident het aantal betrokken kinderen 
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toeneemt. Het interactie-effect is een negatief effect en het laat zien dat het een klein invloed heeft op 

het aantal hermeldingen. De daling bij actieve bemoeienis en betrokken kinderen zou zijn e 0,085 = 

0,919 welke neerkomt op een daling van 8,1% hermeldingen. 

De vijfde en de laatste extra analyse is een logistische regressieanalyse. Bij een logistische 

regressieanalyse worden de veranderingen van de verklarende factoren niet met absolute aantallen 

maar met kansen uitgedrukt. Het laat zien wat de kansverhouding (odds) is tussen de twee uitkomsten 

van de afhankelijke variabele. In deze studie is dit de kans op een hermelding versus de kans op geen 

hermelding. De resultaten zijn weergegeven in tabel 16. Hieruit blijkt dat de patronen hetzelfde zijn en 

dat alle modellen goed bij de data passen behalve model 7 omdat de chi2- toets niet significant is. 

Anders dan bij de lineaire regressieanalyse waarbij de verklaarde variantie als fitmaat voor de 

modellen werd gebruikt, wordt bij een logistische regressieanalyse hiervoor gekeken naar de chi2- 

toets welke de aannemelijkheidratio (Deviance) toetst. Hiermee kan worden beoordeeld wat de kans is 

op de data dus hoe goed het geschatte model past bij de data. Het model met de kleinste Deviance 

heeft de beste fit. Dat zou in dit geval model 8 zijn (D2  = 11186,976). Gekeken naar de afzonderlijke 

effecten valt het op dat alle hellingen een significant effect hebben op de kans hermelding versus geen 

hermelding, behalve het aantal betrokken kinderen in model 7 (b = 0,071; p = 0,067). Bemoeienis 

heeft de grootste, negatieve helling wat betekent dat bij actieve bemoeienis de log-odds op een 

hermelding versus geen hermelding afneemt met 0,565 (p = < 0,001). Met de Odds-ratio (OR) kan per 

variabele de kansverhouding op het wel of geen hermelding worden berekend en biedt daardoor een 

makkelijker te interpreteren uitkomst. Bij een Odds-ratio groter dan 1 is er een positief effect en een 

Odds-ratio tussen de 0 en 1 een negatief effect. Naast bemoeienis hebben kindermishandeling en het 

interactie-effect dus ook een negatief effect waarbij de kans op een hermelding kleiner wordt en 

monitoring, huiselijk geweld en het aantal betrokken kinderen hebben een positief effect. Voor 

bemoeienis zou het betekenen dat bij actieve bemoeienis de kans op een hermelding met een factor 

van 0,568 kleiner wordt. Oftewel, iedere keer als er actieve bemoeienis is ingezet, neemt de kans op 

een hermelding af met 43,2%. Net zoals in alle andere analyses krijgt ook hier opnieuw de eerste 

hypothese ondersteuning. Monitoring heeft de grootste Odds-ratio (OR = 1,564) en het betekent dat bij 

inzet van monitoring de kans op een hermelding met een factor van 1,564 toeneemt. Dit komt neer op 

een toename van 56,4% hermeldingen na inzet van monitoring. Voor huiselijk geweld is deze kans een 

toename van 18,4% tegenover een daling bij kindermishandeling van 33,5% hermeldingen. Dus de 

kans op een hermelding bij kindermishandeling is kleiner dan een hermelding bij huiselijk geweld. 

Iedere keer als er kinderen zijn betrokken, neemt de kans op een hermelding toe met 11,1%. Om te 

beoordelen of het aantal betrokken kinderen het effect van bemoeienis op de kans hermelding versus 

geen hermelding beïnvloedt, is er een interactie-effect opgenomen. Uit het laatste model blijkt dat dit 

zorgt voor een afname van de kans op een hermelding met 14,5%. Hieruit kan worden geconcludeerd 

dat monitoring het grootste effect heeft op de toename van de kans op een hermelding en bemoeienis 

de grootste rol speelt in het verlagen van de kans op een hermelding. Daarnaast kan worden 
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geconcludeerd dat dezelfde patronen zijn gevonden als in tabel 6 en dus dat de schatters robuust zijn. 

Er kan worden gesteld dat de geschonden assumpties de bevindingen niet beïnvloeden. 

De kans op een hermelding is het grootst bij inzet van monitoring (OR = 1,564) en de kans op 

een hermelding is het kleinst bij inzet van actieve bemoeienis (OR = 0,568). Daarnaast is de odds ratio 

vergeleken met de rest van de factoren het grootst voor geslacht en aantal betrokken kinderen         

(OR = 1,111)  wat betekent dat de kans op een hermelding groter is voor mannen (OR = 1,411) en 

wanneer kinderen betrokken zijn geweest. Opvallend is dat bij inzet van actieve bemoeienis bij 

casussen met betrokken kinderen, de kans op een hermelding kleiner is (OR = 0,855). Dit geeft reden 

om te denken dat actieve bemoeienis bijdraagt aan minderen van hermeldingen, in het bijzonder bij 

casussen met betrokkenheid van kinderen.



 
      

Tabel 11. Regressieanalyse met als afhankelijke variabele aantal hermeldingen en de controle variabelen 

* Significant bij p < 0.05; tweezijdige toets 

  

                                                                      Model 1                                     Model 2                                       Model 3                                    Model 4                          Model 5                           Model 6 

   b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) P b (SE) p b (SE) p 

Constante 5,775 (0.183) <0,001* 2,469 (0.183) <0,001* -0,615 (0.178) 0,001* 1,983 (0.165) <0,001* 3,077 (0.090) <0,001* -0,057 (0.373) 0,878 

Gemiddelde leeftijd -0,087 (0.006) <0,001*         -0,046 (0.006) <0,001* 

Geslachtsverhouding   1,385 (0.334) <0,001*       0,880 (0.341) 0,010* 

Aantal personen     1,056 (0.046) <0,001*     0,891 (0.051) <0,001* 

Aantal incidenten       0,984 (0.125) <0,001*   0,647 (0.124) <0,001* 

Gemeente Groningen         0,396 (0.147) 0,007* 0,581 (0.143) <0,001* 

Ra2 0,025 <0,001* 0,002 <0,001* 0,055 <0,001* 0,007 <0,001* 0,01 0,007* 0,064  <0,001* 

Partiele F-toets 236,455  17,163  528,567  62,465  7,216  122,482   

N 9077  9077  9077  9077  8866  8866  
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Tabel 12. Regressieanalyse zonder gecentreerde aantal betrokken kinderen en afhankelijke variabele aantal hermeldingen 

* Significant bij p < 0.05; tweezijdige toets 

                                                                 Model 1                                     Model 2                              Model 3                              Model 4                                     Model 5                                   Model 6                             Model 7 

   b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p 

Constante 3,287 (0.079) <0,001* 0,093 (0.371) 0,802 0,087 (0.371) 0,814 -0,656 (0.382)   0,086 0,483 (0.406)   0,234 0,301 (0.404) 0,457 0,067 (0.405) 0,869 

Gemiddelde leeftijd   -0,051 (0.006) <0,001* -0,050 (0.006) <0,001* -0,051 (0.006) <0,001* -0,064 (0.006) <0,001* -0,032 (0.007) <0,001* -0,031 (0.007) <0,001* 

Geslachtsverhouding   0,873 (0.341) 0,010* 0,876 (0.341) 0,010* 0,805 (0.340) 0,018* 0,761 (0.339) 0,025* 0,959 (0.337) 0,004* 0,961 (0.337) <0,001* 

Aantal personen   0,937 (0.051) <0,001* 0,937 (0.051) <0,001* 1,005 (0.052) <0,001* 1,064 (0.052) <0,001* 0,433 (0.082) <0,001* 0,442 (0.082) <0,001* 

Aantal incidenten   0,758 (0.124) <0,001* 0,737 (0.125) <0,001* 0,600 (0.126) <0,001* 0,735 (0.126) <0,001* 0,745 (0.125) <0,001* 0,745 (0.125) <0,001* 

GemeenteGroningn   0,526 (0.143) <0,001* 0,528 (0.143) <0,001* 0,518 (0.143) <0,001* 0,505 (0.142) <0,001* 0,453 (0.141) 0,001* 0,454 (0.141) <0,001* 

Bemoeienis -0,561 (0.171) 0,001* -1,424 (0.173) <0,001* -1,725 (0.256) <0,001* -1,446 (0.257) <0,001* -1,403 (0.257) <0,001* -1,475 (0.255) <0,001* -0,074 (0.345) 0,830 

Monitoring      0,442 (0.276) 0,110 0,354 (0.276) 0,199 0,638 (0.277) 0,021** 0,634 (0.275) 0,021* 0,684 (0.275) 0,013* 

Huiselijk geweld       1,132 (0.147) <0,001* 0,447 (0.169) 0,008* 0,513 (0.168) 0,002* 0,487 (0.167) 0,004* 

Kindermishandeling         -1,447 (0.178) <0,001* -1,661 (0.178) <0,001* -1,759 (0.179) <0,001* 

Aantal kinderen<18           1,142 (0.115) <0,001* 1,334 (0.119) <0,001* 

Interactie  bemoeienis 
* aantal kinderen<18 

            -0,861 (0.143) <0,001* 

Ra2 0,001  0,071  0,071  0,077  0,084  0,094  0,098  

Partiele F-toets 10,791 0,001*   67,677 <0,001* 2,560 0,110 59,651 <0,001* 66,135 0,001* 98,106 <0,001* 36,347 <0,001* 

N 9045  8837  8837  8837  8837  8837  8837  
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Tabel 13. Regressieanalyse zonder de gedetecteerde outliers met als afhankelijke variabele aantal hermeldingen en gecentreerde aantal betrokken kinderen 

* Significant bij p < 0.05; tweezijdige toets 

  

                                                                 Model 1                                     Model 2                              Model 3                              Model 4                                     Model 5                                   Model 6                             Model 7 

   b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p 

Constante 2,550 (0.054) <0,005* 0,200 (0.254) 0,431 0,193 (0.253) 0,447 -0,349 (0.261) 0,181 0,236 (0.277) 0,394 0,781 (0.291) 0,007* 0,798 (0.290)  0,006* 

Gemiddelde leeftijd   -0,032 (0.004) <0,005* -0,032 (0.004) <0,005* -0,032 (0.004) <0,005* -0,039 (0.004) <0,005* -0,026 (0.005) <0,005* -0,025 (0.005) <0,005* 

Geslachtsverhouding   0,690 (0.232) 0,003* 0,694 (0.232) 0,003* 0,643 (0.231) 0,005* 0,623 (0.231) 0,007* 0,705 (0.231) 0,002* 0,707 (0.230) 0,002* 

Aantal personen   0,582 (0.035) <0,005* 0,582 (0.035) <0,005* 0,632 (0.036) <0,005* 0,666 (0.036) <0,005* 0,401 (0.056) <0,005* 0,406 (0.056) <0,005* 

Aantal incidenten   0,736 (0.085) <0,005* 0,711 (0.085) <0,005* 0,610 (0.086) <0,005* 0,680 (0.086) <0,005* 0,684 (0.086) <0,005* 0,682 (0.086) <0,005* 

GemeenteGroningn   0,409 (0.098) <0,005* 0,412 (0.098) <0,005* 0,405 (0.097) <0,005* 0,401 (0.097) <0,005* 0,379 (0.097) <0,005* 0,379 (0.097) <0,005* 

Bemoeienis -0,467 (0.117) <0,005* -1,059 (0.118) <0,005* -1,440 (0.175) <0,005* -1,241 (0.176) <0,005* -1,220 (0.176) <0,005* -1,254 (0.175) <0,005* -1,073 (0.178) <0,005* 

Monitoring      0,559 (0.189) 0,003* 0,497 (0.188) 0,008* 0,642 (0.189) 0,001* 0,643 (0.189) 0,001* 0,675 (0.189) <0,005* 

Huiselijk geweld       0,822 (0.100) <0,005* 0,468 (0.115) <0,005* 0,496 (0.115) <0,005* 0,481 (0.115) <0,005* 

Kindermishandeling         -0,754 (0.122) <0,005* -0,853 (0.123) <0,005* -0,919 (0.123) <0,005* 

Aantal kinderen<18           0,487 (0.080) <0,005* 0,614 (0.083) <0,005* 

Moderator aantal 
kinderen<18 

            -0,549 (0.099) <0,005* 

Ra2 0,002  0,068  0,069  0,076  0,080  0,084  0,087  

Partiele F-toets 16,047 <0,005*   79,968 <0,005* 8,745 0,003* 67,241 <0,005* 38,160 0,005* 37,390 <0,005* 30,775 <0,005* 

N 8639  8831  8831  8831  8831  8831  8831  
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Tabel 14. Regressieanalyse met als afhankelijke variabele aantal hermeldingen die 0 tot 10 keer zijn teruggekomen en de gecentreerde interactieterm 

* Significant bij p < 0.05; tweezijdige toets 

  

                                                                 Model 1                                     Model 2                              Model 3                              Model 4                                     Model 5                                   Model 6                             Model 7 

   b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p 

Constante 1,500 (0.031) <0,001* 0,995 (0.151) <0,001* 0,991 (0.151) <0,001* 0,777 (0.156) <0,001* 1,045 (0.166) <0,001* 1,052 (0.174) <0,001* 1,069 (0.174)  <0,001* 

Gemiddelde leeftijd   -0,016 (0.002) <0,001* -0,016 (0.002) <0,001* -0,016 (0.002) <0,001* -0,020 (0.003) <0,001* -0,019 (0.003) <0,001* -0,019 (0.003) <0,001* 

Geslachtsverhouding   0,366 (0.137) 0,008* 0,368 (0.137) 0,007* 0,345 (0.137) 0,012* 0,332 (0.137) 0,015* 0,333 (0.137) 0,015* 0,336 (0.137) 0,014* 

Aantal personen   0,098 (0.022) <0,001* 0,098 (0.022) <0,001* 0,120 (0.022) <0,001* 0,138 (0.022) <0,001* 0,134 (0.034) <0,001* 0,135 (0.034) <0,001* 

Aantal incidenten   0,412 (0.052) <0,001* 0,395 (0.052) <0,001* 0,355 (0.053) <0,001* 0,388 (0.053) <0,001* 0,388 (0.053) <0,001* 0,386 (0.053) <0,001* 

GemeenteGroningn   0,115 (0.059) 0,050* 0,117(0.058) 0,045* 0,116 (0.058) 0,046* 0,115 (0.058) 0,048* 0,115 (0.058) 0,049* 0,115 (0.058) 0,049* 

Bemoeienis -0,167 (0.068) 0,014* -0,369 (0.070) <0,001* -0,629 (0.103) <0,001* -0,555 (0.104) <0,001* -0,549 (0.104) <0,001* -0,550 (0.104) <0,001* -0,491 (0.105) <0,001* 

Monitoring      0,385 (0.112) 0,001* 0,363 (0.112)  0,001* 0,431 (0.113) <0,001* 0,431 (0.113) <0,001* 0,444 (0.113) <0,001* 

Huiselijk geweld       0,320 (0.060) <0,001* 0,158 (0.069) 0,022* 0,158 (0.069) 0,022* 0,151 (0.069) 0,028* 

Kindermishandeling         -0,348 (0.074) <0,001* -0,350 (0.074) <0,001* -0,380 (0.075) <0,001* 

Aantal kinderen<18           0,007 (0.048) 0,887 0,058 (0.050) 0,247 

Interactie  bemoeienis 
* aantal kinderen<18 

            -0,214 (0.061) <0,001* 

Ra2 0,001 0,014* 0,023 <0,001* 0,024 0,001* 0,027 <0,001* 0,030 <0,001* 0,030 0,887 0,031 <0,001* 

Partiele F-toets 6,068  27,573  11,794  28,500  22,434  0,020  12,426  

N 8230  8230  8230  8230  8230  8230  8230  
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Tabel 15. Regressieanalyse met getransformeerde afhankelijke variabele aantal hermeldingen (LN) en gecentreerde interactieterm 

* Significant bij p < 0.05; tweezijdige toets 

 

 

  

                                                                 Model 1                                     Model 2                              Model 3                              Model 4                                     Model 5                                   Model 6                             Model 7 

   b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p b (SE) p 

Constante 0,448 (0.084) <0,001* 0,458 (0.084) <0,001* 0,455 (0.084) <0,001* 0,417 (0.087) <0,001* 0,412 (0.092) <0,001* 0,624 (0.096) <0,001* 0,614 (0.096) <0,001* 

Gemiddelde leeftijd -0,010 (0.002) <0,001* -0,011 (0.002) <0,001* -0,011 (0.002) <0,001* -0,011 (0.002) <0,001* -0,011 (0.002) <0,001* -0,004 (0.002) 0,017* -0,004 (0.002) 0,029* 

Geslachtsverhouding 0,204 (0.079) 0,009* 0,209 (0.079) 0,008* 0,210 (0.079) 0,008* 0,205 (0.079) 0,009* 0,205 (0.079) 0,009* 0,242 (0.078) 0,002* 0,240 (0.078) 0,002* 

Aantal personen 0,236 (0.011) <0,001* 0,240 (0.011) <0,001* 0,240 (0.011) <0,001* 0,243 (0.011) <0,001* 0,242 (0.011) <0,001* 0,129 (0.019) <0,001* 0,130 (0.019) <0,001* 

Aantal incidenten 0,060 (0.024) 0,013* 0,075 (0.024) 0,002* 0,072 (0.024) 0,003* 0,066 (0.025) 0,008* 0,065 (0.025) 0,009* 0,069 (0.025) 0,006* 0,070 (0.025) 0,005* 

GemeenteGroningn 0,026 (0.031) 0,413 0,020 (0.031) 0,519 0,021 (0.031) 0,512 0,020 (0.031) 0,515 0,020 (0.031) 0,514 0,012 (0.031) 0,697 0,012 (0.031) 0,699 

Bemoeienis   -0,150 (0.041) <0,001* -0,196 (0.063) 0,002* -0,182 (0.063) 0,004* -0,183 (0.063) 0,004* -0,175 (0.063) 0,005* -0,134 (0.065) 0,039* 

Monitoring      0,063 (0.064) 0,329 0,059 (0.064) 0,361 0,058 (0.065) 0,371 0,053 (0.064) 0,409 0,054 (0.064) 0,401 

Huiselijk geweld       0,058 (0.033) 0,083 0,061 (0.039) 0,116 0,067 (0.039) 0,082 0,064 (0.039) 0,100 

Kindermishandeling         0,007 (0.040) 0,866 -0,029 (0.040) 0,460 -0,036 (0.040) 0,371 

Aantal kinderen<18           0,195 (0.026) <0,001* 0,211 (0.027) <0,001* 

Interactie  bemoeienis 
* aantal kinderen<18 

            -0,085 (0.033) 0,010* 

Ra2 0,172  0,175  0,175  0,176  0,176  0,188  0,189  

Partiele F-toets 147,002 <0,001*   13,540 <0,001* 0,955 0,329 3,003 0,083 0,028 0,866 54,402 <0,001* 6,627 0,010* 

N 3504  3504  3504  3504  3504  3504  3504  
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Tabel 16. Logistische regressieanalyse met als afhankelijke variabele aantal hermeldingen en gecentreerde interactieterm 

* Significant bij p < 0.05; tweezijdige toets 

 

  Model 1   Model 2   Model 3   Model 4  

   b (SE) Odds-ratio p   b (SE) Odds-ratio p b (SE) Odds-ratio p b (SE) Odds-ratio p 

Constante -0,516 (0.024) 0,597 <0,001* -0,971 (0.123) 0,379 <0,001* -0,928 (0.123) 0,395 <0,001* -0,936 (0.124) 0,392 <0,001* 

Gemiddelde leeftijd    -0,017 (0.002) 0,983 <0,001* -0,019 (0.002) 0,982 <0,001* -0,018 (0.002) 0,982 <0,001* 

Geslachtsverhouding    0,354 (0.112) 1,425 0,002* 0,357 (0.113) 1,430 0,002* 0,359 (0.113) 1,433 0,001* 

Aantal personen    0,086 (0.016) 1,090 <0,001* 0,100 (0.017) 1,105 <0,001* 0,100 (0.017) 1,105 <0,001* 

Aantal incidenten    0,298 (0.040) 1,348 <0,001* 0,340 (0.040) 1,405 <0,001* 0,324 (0.041) 1,382 <0,001* 

GemeenteGroningn    0,160 (0.046) 1,173 0,001* 0,147 (0.047) 1,159 0,002* 0,150 (0.047) 1,162 0,001* 

Bemoeienis -0,245 (0.055) 0,783 <0,001*    -0,447 (0.058) 0,639 <0,001* -0,719 (0.089) 0,487 <0,001* 

Monitoring           0,387 (0.094) 1,473 <0,001* 

Huiselijk geweld             

Kindermishandeling             

Aantal kinderen<18             

Interactie  bemoeienis 
* aantal kinderen<18 

            

Deviance  11822,325   11372,541   11311,493   11294,130   

Χ2 - toets  20,373  <0,001* 241,630  <0,001* 61,047  <0,001* 17,364  <0,001* 

n 9046   8838   8838   8838   



 
 121 

Vervolg tabel 16. Logistische regressieanalyse met als afhankelijke variabele aantal hermeldingen en gecentreerde interactieterm 

* Significant bij p < 0.05; tweezijdige toets 

 

  Model 5     Model 6     Model 7     Model 8  

 b (SE) Odds-ratio p   b (SE) Odds-ratio p b (SE) Odds-ratio p b (SE) Odds-ratio p 

Constante -1,174 (0.129) 0,309 <0,001* -0,883 (0.136) 0,414 <0,001* -0,810 (0.142) 0,445 <0,001* -0,812 (0.142) 0,444 <0,001* 

Gemiddelde leeftijd -0,018 (0.002) 0,982 <0,001* -0,022 (0.002) 0,978 <0,001* -0,020 (0.003) 0,981 <0,001* -0,019 (0.003) 0,981 <0,001* 

Geslachtsverhouding 0,339 (0.113) 1,403 0,003* 0,332 (0.114) 1,394 0,004* 0,344 (0.114) 1,410 0,003* 0,344 (0.114) 1,411 0,002* 

Aantal personen 0,121 (0.017) 1,129 <0,001* 0,136 (0.017) 1,146 <0,001* 0,097 (0.028) 1,102 <0,001* 0,098 (0.028) 1,103 <0,001* 

Aantal incidenten 0,283 (0.041) 1,327 <0,001* 0,321 (0.042) 1,378 <0,001* 0,322 (0.042) 1,379 <0,001* 0,321 (0.042) 1,379 <0,001* 

GemeenteGroningn 0,148 (0.047) 1,160 0,002* 0,145 (0.047) 1,156 0,002* 0,142 (0.047) 1,152 0,003* 0,142 (0.047) 1,153 0,002* 

Bemoeienis -0,641 (0.090) 0,527 <0,001* -0,631 (0.090) 0,532 <0,001* -0,635 (0.090) 0,530 <0,001* -0,565 (0.092) 0,568 <0,001* 

Monitoring  0,366 (0.094) 1,443 <0,001* 0,443 (0.095) 1,557 <0,001* 0,443 (0.095) 1,557 <0,001* 0,447 (0.095) 1,564 <0,001* 

Huiselijk geweld 0,348 (0.049) 1,416 <0,001* 0,169 (0.056) 1,184 0,003* 0,173 (0.056) 1,189 0,002* 0,169 (0.056) 1,184 0,003* 

Kindermishandeling    -0,377 (0.059) 0,686 <0,001* -0,390 (0.059) 0,677 <0,001* -0,408 (0.059) 0,665 <0,001* 

Aantal kinderen<18       0,071 (0.039) 1,074 0,067 0,105 (0.040) 1,111 0,009* 

Interactie  bemoeienis 
* aantal kinderen<18 

         -0,156 (0.048) 0,855 0,001* 

Deviance (D2) 11242,418   11200,856   11197,495   11186,976   

Χ2 - toets  51,712  <0,001* 41,562  <0,001* 3,361  0,067 10,519  0,001* 

n 8838   8838   8838   8838   



 

      

EINDNOTEN 

1 Veilig Thuis regio’s die aan dit onderzoek mee hebben gedaan zijn de 4 grote steden (G4) nl. Amsterdam, Rotterdam, 
Utrecht en Den Haag. In 2016 is hierop een vervolgonderzoek gestart met een uitbreiding naar 9 regio’s van Veilig Thuis 
waaronder ook Groningen. Een eerste factsheet is in 2018 verschenen. Het onderzoek loopt nog en eindigt in 2021. 
2 Dit is gebleken uit een eerste analyse Hermeldingen 2017. Er is een steekproef getrokken uit 567 hermeldingen waarvan 56 
hermeldingen na handmatig dossieronderzoek in de analyse zijn meegenomen. Een hermelding is daarin als volgt bepaald: 
het aantal unieke bsn nummers van direct betrokkenen die betrokken waren bij een eerdere melding binnen Veilig Thuis 
Groningen en waarbij deze melding maximaal 2 jaar geleden is gedaan en waarbij de melding binnen een eerder casus valt. 
Dit was geen uitgebreid onderzoek maar het geeft een eerste goede indruk weer van het aantal hermeldingen waarvoor 
vervolgonderzoek wenselijk is geweest. 
3 Er wordt bij Veilig Thuis Groningen gebruik gemaakt van het begrip directbetrokkene(n) waarbij bewust geen onderscheid 
wordt gemaakt in dader of slachtofferschap omdat beiden hulp nodig hebben, en omdat het vaak door elkaar loopt en moeilijk 
van elkaar te scheiden zijn (Veilig Thuis Groningen; Informatieprotocol 1.1, 2017).  
4 Onder kleine criminaliteit wordt verstaan strafbaar gedrag ten gevolge van overtredingen zoals in het openbaar baldadigheid 
tegen persoon of goederen, openbaar dronkenschap, verkeersovertredingen en verboden terrein betreden. 
5 Een casus impliceert een registratie over een personen of personen die huiselijk geweld en/of kindermishandeling hebben 
ondergaan of hebben begaan. Een casus kan bestaan uit een of meerdere meldingen. 
6 De gemeente wordt volgens de registratiewijzer van Veilig thuis Groningen (2018) als volgt bepaalt: indien kinderen zijn 
betrokken, wordt de gemeente geregistreerd waar zij ingeschreven staan. Indien er geen betrokken kinderen zijn, dan wordt 
de gemeente geregistreerd waar degene die geweld heeft ondergaan, ingeschreven staat. Er wordt niet uitgegaan van de 
gemeente waar het incident heeft plaatsgevonden. 
7 Nader uitgelegd in de Methoden paragraaf bij de operationalisaties (van het aantal (her)meldingen), in de 
Resultatenparagraaf (van de kwalitatieve methode) bij de casestudy en in Bijlage 0 bij de typen (her)meldingen. 
8 Bemoeienis is geoperationaliseerd door de categorieën ‘Einde bemoeienis AMHK’, ‘Geen vervolg door Veilig Thuis 
Groningen’, ‘Inzetten vervolgtraject’ en ‘Overdragen aan derden’ als passieve bemoeienis (=0) te labelen en de categorieën 
‘Onderzoek Veilig Thuis Groningen’ en ‘Start onderzoek’ als actieve bemoeienis te labelen (=1). 
9 Dit is een stappenplan waarmee professionals worden ondersteund in het proces van signaleren tot aan het beslissen over 
een melding van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Voor meer informatie wordt verwezen naar: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode 
10 Er is zoals eerder genoemd een lopend onderzoek die door het Verweij Jonker instituut landelijk wordt uitgevoerd waarbij 
de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld wordt onderzocht. De eerste resultaten zijn in de vorm van een factsheet 
gepubliceerd. De uitkomsten van de tweede en de derde meting kunnen wellicht meer informatie opleveren maar dient als een 
basis te worden aangemerkt waarop verder kan worden gebouwd. Naast dit onderzoek zou namelijk een meer specifieke 
onderzoek naar de aanpak van het lokaal veld in Groningen voor betere inzichten kunnen zorgen. 
11 Dit zijn in principe de veelplegers; personen die herhaaldelijk (meer dan 10 keer) geweld hebben gepleegd. Maar omdat bij 
Veilig Thuis Groningen de termen ‘pleger’ en ‘slachtoffer’ (terecht) niet worden gehanteerd, is het gebruik van ‘veelpleger’ 
dan ook niet correct en wordt daarom niet gebruikt. Om toch het onderscheid te maken zou ik kiezen voor een begrip als 
‘veel-betrokkenheid’ omdat dit de groep is die het meest herhaalt (verschil aantal personen en casussen is hier het grootst). 
Ook omdat huiselijk geweld en kindermishandeling complexe problematieken zijn waarbij het lastig is om plegers en 
slachtoffers strak uit elkaar te trekken zijn, lijkt dit een beter keus te zijn. 
12 Nader uitgelegd in de Methoden paragraaf bij de operationalisaties (van het aantal (her)meldingen), in de 
Resultatenparagraaf (van de kwalitatieve methode) bij de casestudy en in Bijlage 0 bij de typen (her)meldingen. 
13Dit is het lopend onderzoek dat sinds 2016 als vervolg op het onderzoek van Tierolf et al., 2014 wordt gedaan. 
14 In het registratiesysteem van Veilig Thuis Groningen, Regas, zijn dossiers geanalyseerd waarbij een complex dossier als 
kwalitatieve data aan het onderzoek is toegevoegd. Hiermee wordt inzichtelijk hoe een dossier is opgebouwd en welke 
factoren een rol kunnen spelen bij herhaald geweld.  
15 Hier is geen publicatie van beschikbaar, slechts een samenvatting 
16 Hier is geen publicatie van beschikbaar, slechts een samenvatting 
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