
 

 

KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD  
Enquête Leefbaarheid 2018 (Afdeling Onderzoek & Statistiek, gemeente ’s-Hertogenbosch) 

 
• 6% van de inwoners geeft aan dat zij in de afgelopen 2 jaar wel eens te maken hebben gehad met 

huiselijk geweld en/of kindermishandeling (als slachtoffer of getuige). In de wijk West is dit 
aandeel het grootst. In Vinkel het kleinst.  

• Zo’n 4 op de 10 mensen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld/kindermishandeling 
hebben dit gemeld bij één of meer instanties. Dit deden zij vooral bij de politie en/of bij Veilig 
Thuis. Het aandeel mensen dat een melding maakte bij Veilig Thuis is toegenomen. 

• De bekendheid van Veilig Thuis is toegenomen. 57% van alle inwoners heeft er wel eens van 
gehoord. 

 
In het najaar van 2018 is de enquête Leefbaarheid uitgezet onder een steekproef van de inwoners van 
de gemeente ’s-Hertogenbosch. Deze enquête wordt iedere twee jaar afgenomen. In de vragenlijst 
zijn ook enkele vragen meegenomen over huiselijk geweld en kindermishandeling.  
 
Onder huiselijk geweld vallen lichamelijk en seksueel geweld binnen de huiselijke kring, maar ook 
emotionele mishandeling. De huiselijke kring bestaat uit (ex) partners, gezinsleden, familieleden en 
huisvrienden. Het slachtoffer kan een volwassene zijn of een kind (kindermishandeling). Ook als 
kinderen getuige zijn van huiselijk geweld is dit kindermishandeling.  
 
Aandeel inwoners dat is geconfronteerd met huiselijk geweld blijft constant 
De vraag die in de enquête gesteld is, luidt: “Hebt u de afgelopen 2 jaar wel eens te maken gehad met 
huiselijk geweld of kindermishandeling binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch (als slachtoffer of als 
getuige)?” Hierop antwoordde 6% dat dit het geval is. Dit is gelijk aan het aandeel in 2016. 
In de meeste gevallen ging het om iemand van buiten het eigen huishouden, bijvoorbeeld een 
buurtgenoot, familielid of kennis.  
 
Figuur 1: Percentage inwoners geconfronteerd met huiselijk geweld (2018)  

 
(N=2.411) 
 
Toename aandeel meldingen bij Veilig Thuis 
Zo’n 4 op de 10 respondenten die te maken hebben gehad met huiselijk geweld hebben hiervan 
melding gemaakt bij één of meerdere instanties. Dat deden zij vooral bij de politie en/of bij Veilig 
Thuis. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Het 
aandeel respondenten dat een melding heeft gedaan bij Veilig Thuis is toegenomen ten opzichte van 
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2016. In 2018 deed bijna de helft van degenen die een melding maakte een melding bij Veilig Thuis. 
Een even grote groep deed (eveneens) melding bij de politie.  
 
Redenen om huiselijk geweld niet te melden 
Aan de respondenten die een voorval van huiselijk geweld niet hebben gemeld is gevraagd waarom 
ze dat niet hebben gedaan. Zij geven vooral aan dat iemand anders al een melding had gemaakt. 
Twaalf respondenten gaven dit antwoord. Ook wordt vaak genoemd dat er twijfel was over de ernst 
van de situatie of dat er al (een) instantie(s) betrokken waren bij het voorval. Acht respondenten 
benoemen dat zij vanwege angst of schaamte geen melding hebben gemaakt.   
 
Bekendheid Veilig Thuis toegenomen 
57% van de respondenten geeft aan dat zij wel eens hebben gehoord van Veilig Thuis, het advies- en 
meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De bekendheid is toegenomen ten opzichte 
van 2016. Toen was 47% er bekend mee. In de wijk Binnenstad is de bekendheid van Veilig Thuis 
lager dan gemiddeld.  


