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Het belang van hulp aan kinderen na huiselijk geweld
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Figuur 1 Huiselijk geweldscores versus de totaalscores Monitor Aanpak Kindermishandeling (n=127)
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Meer informatie of advies nodig?
Meer informatie is te vinden op www.nji.nl/MonitorAanpak-Kindermishandeling. Hier vind je ook de
mogelijkheid om een gemeente bij de monitor aan
te melden. Of neem contact op met het Nederlands
Jeugdinstituut: José van Boven (j.vanboven@nji.nl).
© 2015 Nederlands Jeugdinstituut

Bronnen: de Kinderombudsman en
het Verwey-Jonker Instituut.
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Er is dus nog veel werk aan de winkel!

Het Nederlands Jeugdinstituut
ontwikkelde de monitor in opdracht
van de Bernard van Leer Foundation.
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Inzetting van specifieke programma's, zoals:
Opvoedingsondersteuning met specifieke aandacht voor het kind
Voorlichting over huiselijk geweld en kindermishandeling voor het kind
'Let op de kleintjes'
'Storm en Spetters'

gering: kinderen lijken er niet mee geholpen.
•

Figuur 2 Inzet van beleidsmaatregelen: sturing op kwaliteitseisen, ketensamenwerking en de inzet van
specifieke programma’s (n=78)

Gemeenten lijken vooral te sturen op algemene

60

80

100

Foto: Martine Hoving

www.nji.nl

