PERSBERICHT
Amersfoort 14 januari 2011

Nationaal Actieplan nodig voor aanpak Huiselijk Geweld
De Federatie Opvang roept het kabinet op om een Nationaal Actieplan
Huiselijk Geweld op te stellen met de ketenpartners. Een succesvolle aanpak van
huiselijk geweld kan alleen plaatsvinden als er zowel uitbreiding van het aanbod van
opvang plaatsvindt, er uitbreiding is van hulp en opvangmethodieken en er
gezamenlijk een vuist wordt gemaakt om huiselijk geweld te voorkomen.
Het taboe om huiselijk geweld zichtbaar en bespreekbaar te maken moet snel
worden doorbroken.
Door het onderzoek “Huiselijk Geweld in Nederland’’ wordt bevestigd dat de aard en
omvang van huiselijk geweld een groot maatschappelijk probleem is waar meer dan
200.000 mensen slachtoffer van zijn. Daarnaast zijn er jaarlijks ongeveer 1 miljoen
slachtoffers van incidenteel huiselijk geweld. Een jaarlijkse monitoring van de aanpak
van huiselijk geweld is dan ook nodig.
De Federatie Opvang zet wel enige kanttekeningen bij enkele uitkomsten van het
rapport. Zo mag niet het beeld ontstaan dat er ongeveer evenveel vrouwelijke als
mannelijke slachtoffers zijn. De praktijk van alledag leert immers dat vrouwen en
kinderen substantieel veel vaker slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Onder de
verdachten van daderschap zijn de mannen veruit in de meerderheid (83% man).
Om monitoring, effectiviteit van hulp & beleid en aanbevelingen goed in kaart te
brengen is het instellen van een Nationaal Actieplan Huiselijk geweld nodig waarbij
een onafhankelijk rapporteur jaarlijks met bevindingen komt. Dit past in de visie van
de ministeries van Veiligheid en Justitie en VWS die prioriteit geven aan de aanpak
van huiselijk geweld.
Om de slachtoffers beter te kunnen helpen zijn ondermeer investeringen in de
uitbreiding van de capaciteit van de vrouwenopvang noodzakelijk. Daarnaast is het
wenselijk om de interdepartementale coördinatie en samenwerking te verbeteren. De
plannen van aanpak m.b.t het onderzoek ‘Huiselijk Geweld in Nederland’ en het
‘Stelselonderzoek Vrouwenopvang’ zal door de ministeries van Justitie en Veiligheid
en VWS gezamenlijk opgepakt moeten worden. Door de diversiteit in
slachtoffergroepen is ook specifieke hulp en opvang nodig.
Huiselijk geweld zichtbaar en bespreekbaar maken is nog steeds een taboe.
De Vrouwenopvanginstellingen van de Federatie Opvang zijn daarom in 2010 een
meerjarige campagne gestart ‘’Zet Huiselijk Geweld Buitenspel’’ om dit taboe te
doorbreken. Bewustwording bij mensen is een harde voorwaarde om geweld in
huiselijke kring te doorbreken. Ook in 2011 zal op diverse momenten aandacht
worden gevraagd om huiselijk geweld te signaleren en actie te ondernemen.
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