
 
 

1 
 

Antwoord op toezegging (BAZ 20201161126) bij het Uitvoeringsprogramma van de nota Huiselijk 

geweld en kindermishandeling komt ook informatie m.b.t. de toename van huiselijk geweld door 

de 2e golf Covid virus 

Inleiding 

Om inzicht te kunnen geven in een eventuele toe- of afname van huiselijk geweld tijdens de tweede 

corona-golf wordt het aantal meldingen en adviezen Bij Veilig Thuis (VT) Kennemerland vergeleken 

met een vergelijkbare periode voor de uitbraak van het COVID-virus. Volgens het RIVM, Rijksinstituut 

voor Volksgezondheid en Milieu van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport liep de 

tweede corona-golf in Nederland van juli 2020 tot en met januari 2021.  

Daarom zijn in de vier tabellen hieronder de cijfers van de meldingen en adviezen over heel 2020 en 

het eerste kwartaal 2021 vergeleken met de gemiddelde cijfers van de meldingen en adviezen van 

2019 (oranje lijn in de grafieken) toen er nog geen pandemie was. 

Adviezen van Veilig Thuis Kennemerland 2020 vergeleken met 2019 
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Adviezen bij Veilig Thuis Kennemerland 1e kwartaal 2021 vergeleken met 2019 

 

Totaal aantal adviezen 

In 2019 werden er in totaal 3258 adviezen gedaan, in 2020 waren dat er 3500. Vooral het aantal niet-

beroepsmatige adviezen is gestegen. De belangrijkste verklaring hiervoor is de chatfunctie waarmee 

VT is gestart. Alle Veilig Thuis-organisaties zijn tijdens de coronapandemie gestart met deze 

chatfunctie om mensen thuis de mogelijkheid te bieden om op een laagdrempelige manier advies te 

kunnen geven bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens de avondklok was 

de chatfunctie ook ’s avonds beschikbaar. Er blijkt een nieuwe groep mensen via deze 

laagdrempelige optie advies te vragen aan VT. 
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Meldingen bij Veilig Thuis Kennemerland 2020 vergeleken met 2019 
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Meldingen bij Veilig Thuis Kennemerland 1e kwartaal 2021 vergeleken met 2019 

 

Totaal aantal meldingen 

In totaal weren er in 2019 3459 meldingen gedaan tegen 3248 in 2020. De verklaring hiervoor is dat 

veel professionals hadden ten tijde van de pandemie weinig of minder zicht en direct contact met 

gezinnen.  

Een voorzichtige conclusie: ten tijde van de tweede corona-golf is geen sprake geweest van een 

duidelijke toename van het aantal meldingen van huiselijk geweld bij VT. De verwachting was dat ook 

wereldwijd  het meer thuis zijn van gezinsleden zou leiden tot een duidelijke verhoging van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Maar op grond van deze cijfers kan dat niet worden geconstateerd. 

Dat wil echter niet zeggen dat VT goed zicht heeft en had op wat er achter de voordeur speelt. Veilig 

Thuis is afhankelijk van signalen, van meldingen. Veel professionals hadden ten tijde van de 

pandemie weinig of minder zicht en direct contact met gezinnen. Daarom is wel goed om te zien dat 

het aantal niet beroepsmatige adviezen is gestegen. Daaruit trekken wij de conclusie dat meer 

omstanders en betrokkenen advies vragen bij zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling.  


