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Huiselijk geweld een complex 

probleem (1)

� Omvangrijk en toch onzichtbaar

� pleger is bekend

� probleem komt voor in alle lagen van de 

bevolking

� aanpak van de oorzaken staat nog in de 

kinderschoenen



Huiselijk geweld een complex 

probleem (2)

� Het heeft raakvlakken met diverse 
beleidsterreinen:
Veiligheid, gezondheidszorg,
Welzijn,Maatschappelijke zorg, 
maatschappelijke opvang, (preventief) 
jeugdbeleid



Landelijke cijfers

� 45% van de Nederlandse bevolking heeft 

ooit te maken gehad met huiselijk geweld

� In 21% heeft het geweld langer dan 5 jaar 

geduurd

� 27% heeft als slachtoffer of als getuige te 

maken met wekelijks of dagelijks geweld



De wet tijdelijk 

huisverbod

Een nieuw instrument in een 

breder kader



Wet tijdelijk huisverbod

� Wet stelt norm: huiselijk geweld wordt niet 
geaccepteerd!

� Doel: doorbreken geweldsspiraal

�Bieden van veiligheid

�Creëren van time-out

�Starten van samenhangende hulp voor hele 
systeem



Kenmerken huisverbod

� Bij ernstig en onmiddellijk gevaar of 
ernstig vermoeden daarvan, op basis van 
het RIHG

� Pleger niet in/om woning

� Contactverbod met huisgenoten

� 10 dagen, verlenging tot 28 dagen

� Aan personen vanaf 18 jaar



Kenmerken huisverbod

� Beschikking door burgemeester 

� HOvJ kan worden gemandateerd om 
huisverbod op te leggen

� Verlenging of intrekking huisverbod alleen 
door burgemeester



Regierol gemeente

De regierol heeft betrekking op situaties 

waarbij het gemeentebestuur 

verantwoordelijk is voor de 

totstandkoming van bepaald beleid, maar 

hiervoor afhankelijk is van de 

medewerking van een of meer andere 

actoren.



Verschillende niveaus van regie

� Beleids/bestuurlijke regie---- doelen 

stellen, keuzes maken, afspraken met 

ketenpartners in voorbereidende fase, 

financiering

� Ketenregie --- regie over samenwerking 

van betrokken partijen in uitvoeringsfase. 

Verzilvering van regie op andere niveau



Activiteiten bij regie, nodig voor 

succes

� Gemeente moet processen entameren, 
stimuleren. Stappenplan

� Partners bij elkaar brengen

� Randvoorwaarden scheppen

� Knopen doorhakken

� Verantwoording afleggen aan actoren over 
handelen en resultaten



Regierol gemeente

� Bestuurlijke en ambtelijke regie is nodig , ook bij 

uitbesteding blijft gemeente verantwoordelijk

� Waar moet je op letten?

�Taken hulpverlening/organisaties

�Keten op orde (overlap en gaten)

�Overdracht na 10 dagen

�Werken convenanten in de praktijk zoals ze 

zijn bedoeld



Regievoering, voorwaarden

� Bestuurlijk draagvlak/bevlogenheid

� Duidelijke visie, lokale ambities en 
mogelijkheden

� Ambities vertalen in politieke/bestuurlijke 
en ambtelijke prioriteiten



Tot slot regierol

� Weet wat speelt in je gemeente

� Doe samen met anderen wat kan

� Doe lokaal wat lokaal moet

� Zie toe of de keten op orde is

� Zorg voor politiek draagvlak


