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1. Inleiding
In de week van 20 tot en met 26 november van 2017 vonden diverse

Met ruim 11.000 leden, in alle leeftijdsgroepen vanuit de hele gemeente, geeft het

activiteiten plaats in het kader van de Publiekscampagne Kindermishandeling

Groninger Stadspanel een adequaat beeld van de mening van inwoners van de

die door de gemeente Groningen werd verzorgd, met inzet van bekende

stad. Wel moet worden opgemerkt dat voor het Stadspanel geen aselecte

Groningers. Tijdens en ná de campagne zijn er extra activiteiten geweest in

steekproef van alle bewoners is getrokken. Elke inwoner kan lid worden van het

de Oosterparkwijk, Lewenborg en Vinkhuizen en in het Centrum. In deze

Stadspanel.

publiekscampagne wordt onder meer een beroep gedaan op mensen om bij

oververtegenwoordigd en andere ondervertegenwoordigd. Dit neemt niet weg dat

een ‘niet-pluis-gevoel’ in actie te komen. Daarbij is de kernboodschap van de

het Stadspanel een zeer bruikbaar instrument is om in korte tijd de mening van

campagne: Vermoeden van kindermishandeling? Ook jij kunt iets doen!

een aanzienlijke groep inwoners van de stad Groningen te peilen.

Het

Steun het kind, ga in gesprek met de ouders of vraag (anoniem) advies aan
Veilig Thuis.
De gemeente Groningen heeft Onderzoek & Statistiek Groningen gevraagd
om na deze campagne een enquête te houden onder de leden van het
Groninger Stadspanel. Het doel van de enquête was om de bekendheid van
de campagne te onderzoeken. De campagne richt zich op het ondernemen
van actie bij een vermoeden van kindermishandeling. Om deze reden
hebben we gevraagd of respondenten ooit te maken hebben gehad met een
dergelijk vermoeden en wat ze vervolgens hebben gedaan.
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2. Resultaten
2.1 Respons

2.2 Definitie kindermishandeling

In totaal hebben 3.306 personen de enquête ingevuld, 2.983 deden dit

Kindermishandeling wordt op de website van de rijksoverheid als volgt

volledig. Alle antwoorden op de open vragen en de toelichtingen op de

omschreven:

vragen uit de enquête zijn in een apart bestand aan de opdrachtgever

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor
een kind bedreigend of gewelddadig is. Bijvoorbeeld
lichamelijke mishandeling, emotionele mishandeling,
seksueel misbruik of verwaarlozing. Maar ook getuige zijn
van huiselijk geweld valt onder kindermishandeling.

verstrekt.
De helft (49%) van de respondenten is man en de helft (51%) vrouw. Van de
respondenten is 16 procent jonger dan 35 jaar, ruim een kwart is tussen de
35 en 50 jaar (27%), een derde is tussen de 50 en 65 jaar (32%) en tot slot is
ongeveer een kwart van de respondenten ouder dan 65 jaar (26%).

Uit deze omschrijving blijkt dat kindermishandeling verschillende vormen
Bijna een derde van de respondenten heeft een éénpersoonshuishouden. De

heeft, er is geen eenduidige definitie. De volgende vormen van mishandeling

meerderheid (40%) heeft een tweepersoonshuishouden.

vallen onder kindermishandeling :

1

Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld bij een kind.
Emotionele mishandeling: een volwassen persoon scheldt het kind
regelmatig uit, doet vaak afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het
kind opzettelijk bang.
Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg en verzorging die het
nodig heeft.
Emotionele verwaarlozing: doorlopend tekort aan positieve aandacht voor
het kind. Het negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte en
geborgenheid. Bijvoorbeeld ook als een kind getuige is van geweld tussen
ouders en/of verzorgers.
Seksueel misbruik: seksuele aanrakingen die een volwassene een kind
opdringt.

1

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling/wat-kindermishandeling-is
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Wat verstaat u onder kindermishandeling? Wilt u aangeven met een cijfer van 1 tot
10 of u de omschrijving niet of nauwelijks of juist heel sterk van toepassing vindt? (1
is niet en 10 is heel sterk)

We hebben deze vijf omschrijvingen voorgelegd aan de respondenten en
gevraagd om aan te geven, met een cijfer van 1 tot 10, of de omschrijving
niet of nauwelijks of juist heel sterk van toepassing is op kindermishandeling.
Bijna alle respondenten zijn van mening dat alle vormen van toepassing zijn.

Gemiddeld

Wat verstaat u onder kindermishandeling? Verschillende vormen beoordeeld met een
cijfer van 1 tot 10 in hoeverre het van toepassing is op kindermishandeling.

Seksueel misbruik

9,66

Emotionele mishandeling

9,07

Lichamelijke mishandeling

9,03

Lichamelijke verwaarlozing

8,78

Emotionele verwaarlozing

8,76

Hoewel blijkt dat men seksueel misbruik het meest algemeen en expliciet ziet
als kindermishandeling, zien we in de tabel dat respondenten de
verschillende vormen van misbruik en mishandeling heel sterk van
toepassing vinden bij kindermishandeling. Verwaarlozing is vaak wat
abstracter en minder zichtbaar, maar ook deze vormen vinden respondenten
sterk van toepassing.
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Vrijwel alle respondenten (90%) beoordeelt de campagne als nuttig. Volgens

2.3 Campagne tegen kindermishandeling

bijna 90 procent van de respondenten zou een dergelijke campagne elk jaar

De enquête werd vervolgd met vragen over de campagne tegen

moeten worden herhaald en wordt de campagne door bijna 95% niet als

kindermishandeling. Bijna de helft (49%) van de respondenten heeft de

vervelend ervaren.

campagne opgemerkt. De meerderheid (56%) daarvan heeft de campagne
via de (lokale) televisie en of radio opgemerkt. Ruim een kwart (28%) van de

Hoe beoordeelt u de campagne?

respondenten heeft het op straat opgemerkt. Het gaat hier vooral om de
posters die op diverse plaatsen te zien waren, zoals in bushokjes en op
billboards langs de wegen. Het grote scherm dat in de binnenstad aandacht
voor deze zaak vroeg, wordt slechts één keer genoemd.
Hoe hebt u de campagne opgemerkt? Meerdere antwoorden waren mogelijk n=1.586

De informatie in de campagne was informatief en begrijpelijk voor
respondenten. Precies 40 procent van de respondenten zegt nu beter te
weten wat kindermishandeling is. Ruim 60 procent zegt nu, door de
campagne, beter te weten waar men een vermoeden van kindermishandeling
kan melden. Dit beschrijft een van de voornaamste doelen van de campagne.

Vervolgens hebben we de respondenten stellingen voorgelegd over hoe ze
de campagne beoordelen en wat ze van de campagne vinden. Het valt op
dat relatief veel respondenten antwoorden met ‘’ik weet het niet’’ of ‘’geen
antwoord’’.

5

BASIS VOOR BELEID

Wat vond u van de campagne?
Van wie verwacht u als eerste reactie bij (vermoeden van) kindermishandeling?
Meerdere antwoorden waren mogelijk n=3.186

2.4 Vermoeden van kindermishandeling
De eerste vraag was ‘’Als er sprake is van (een vermoeden van)
kindermishandeling, van wie verwacht u dan als eerste een actie?’’. Driekwart
Hebt u zelf wel eens kindermishandeling vermoed? Meerdere antwoorden waren
mogelijk n=2.938

(74%) van de respondenten verwacht vooral als eerste actie van de familie
van het kind. Daarna volgen de docent op school (67%) en de buren van het
kind (52%). Uit de antwoorden kunnen we afleiden dat de eerste actie vooral
wordt verwacht van personen uit de directe leefomgeving van het kind. Dit is
ook vanzelfsprekend, omdat deze personen het kind frequenter zien en
meemaken in vergelijking tot een wijkagent of een andere hulpverlener.
We

hebben

de

respondenten

gevraagd

of

ze

zelf

wel

eens

kindermishandeling hebben vermoed. De meerderheid (66%) geeft aan nooit

Ja, bij vrienden

3%

Ja, bij vriendje(s) van mijn kind(eren)

4%

Ja, bij familie

5%

Ja, bij buren

12%

Ja, anders namelijk...

15%

Nee

67%

dergelijke vermoedens te hebben gehad. Een derde zegt wel eens
kindermishandeling

te

hebben

vermoed.

Dit

vermoeden

kregen

respondenten vaak via hun werk. Zo zijn er respondenten werkzaam in de
zorg of in het onderwijs.
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Wat hebt u toen gedaan? Woordwolk bij antwoord ‘’anders, namelijk’’

De volgende vraag was hoe iemand een vermoeden van kindermishandeling
heeft gekregen. Dit was een open vraag. De antwoorden hebben vaak
betrekking op het gedrag van het kind, fysieke afwijkingen bij het kind,
uitspraken van het kind, uiterlijke verzorging van het kind en het gedrag van
de ouders ten opzichte van het kind.
Vaak hebben respondenten op een bepaalde manier dit vermoeden
bespreekbaar gemaakt. Bij de antwoordcategorie ‘’anders, namelijk’’ zeggen
respondenten vaak contact te hebben opgenomen met een instantie zoals
de politie, de huisarts of de school. Contact met het WIJ team wordt het
minst vaak genoemd. Dit komt waarschijnlijk ook door het feit dat het WIJ

Als

team relatief nieuw is.

respondenten

nu,

na

de

campagne,

een

vermoeden

van

kindermishandeling hebben, dan zouden ze het kind vragen wat er aan de
hand is of contact opnemen met Veilig Thuis Groningen. Respondenten die

Wat hebt u toen gedaan? Meerdere antwoorden waren mogelijk n=946

de campagne hebben opgemerkt kiezen vaker voor de optie ‘contact
Anders, namelijk...

42%

Ik heb met de ouders van het kind gepraat.

24%

Met anderen besproken, maar zelf geen actie ondernomen

20%

Ik heb het kind gevraagd wat er aan de hand is.

18%

Niets, want ik was niet zeker of er écht sprake was van kindermishandeling.

17%

Ik heb contact opgenomen met Veilig Thuis Groningen.

11%

Niets, want ik wist niet wat ik kon doen.

9%

Niets, want ik durfde geen actie te ondernemen, omdat...

7%

Ik heb contact opgenomen met het WIJ team.

5%

opnemen met Veilig Thuis’ in vergelijking tot de andere antwoordopties. Ook
het contact opnemen met het WIJ team wordt vaker genoemd.
Als u vandaag een vermoeden zou hebben van kindermishandeling, wat zou u doen?
Uitgesplitst naar het wel of niet kennen van de campagne
Ja

Nee

Totaal

Ik zou met de ouders van het kind praten.

24%

22%

22%

Ik zou het kind vragen wat er aan de hand is.

41%

37%

39%

Ik zou contact opnemen met het WIJ team.

28%

26%

27%

Ik zou contact opnemen met Veilig Thuis Groningen.

43%

30%

36%

12%

15%

13%

11%

14%

13%

Niets, want ik weet niet wat ik kan doen.

1%

5%

3%

Niets, want ik durf geen actie te ondernemen, omdat...

1%

1%

1%

Anders, namelijk...

11%

17%

14%

Aantal respondenten

894

1062

1956

Ik zou het met anderen bespreken, maar zelf geen actie
ondernemen.
Niets, want ik zou zeker willen weten of er écht sprake is van
kindermishandeling.
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Kent u Veilig Thuis Groningen?

De respondenten die ooit melding van kindermishandeling hebben gemaakt,
verwachten dat de melding in behandeling wordt genomen en vooral wordt
onderzocht. Daarbij is het voor veel panelleden belangrijk dat de privacy niet
in gevaar komt.
Als u een geval van kindermishandeling WEL zou melden, wat verwacht u dan van de
partij bij wie u hebt gemeld? Meerdere antwoorden mogelijk n=2.947
Ik verwacht dat deze partij de situatie onderzoekt.

83%

Ik verwacht dat deze partij mijn melding in behandeling neemt.

73%

Ik verwacht van deze partij dat mijn privacy niet in gevaar komt.

53%

Ik verwacht dat deze partij het gezin bezoekt.

41%

Ik verwacht dat deze partij mij informeert over de afloop.

32%

2.5 Tips voor een volgende campagne

Ik verwacht dat/van deze partij...anders?

7%

Als laatste hebben we de respondenten de mogelijkheid gegeven om een

Ik verwacht dat deze partij het kind uit huis plaatst.

3%

opmerking te plaatsen of tips te geven voor een volgende campagne. De

Ik weet het niet.

2%

antwoorden laten zien dat kindermishandeling een complex onderwerp is
om bespreekbaar te maken. We zien diverse meningen voorbij komen over
de campagne maar ook over het onderwerp. De een vindt dat het onderwerp

Veilig Thuis Groningen

bespreekbaar moet blijven, terwijl de ander aangeeft dat het stigmatiserend

Veilig Thuis Groningen is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en

kan werken. Verder vindt de één een doorlopende campagne terecht, terwijl

kindermishandeling (www.veiligthuisgroningen.nl). Bij Veilig Thuis kunnen

de ander vindt dat een campagne geen recht doet aan de problematiek en

mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. We

dat dit op andere manieren moet. We hebben de gegevens tips samengevat.

hebben respondenten gevraagd in hoeverre ze Veilig Thuis Groningen

In de woordwolk ziet u de woorden die het meest naar voren komen..

kennen. Meer dan de helft van de respondenten kent deze organisatie niet
en 45 procent zegt hem wel te kennen. Slechts 14 procent zegt niet alleen de

In totaal zijn afgerond rond 900 inhoudelijke antwoorden gegeven op deze

organisatie te kennen maar ook te weten wat Veilig Thuis Groningen doet.

open vraag. De antwoorden zijn te categoriseren naar meningen en tips over
aandacht voor dit onderwerp middels een campagne, over de vorm van de
campagne en via welke kanalen deze campagne bekendheid moet krijgen,
over de doelgroep en over de inhoudelijke informatie van een dergelijke
campagne.
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Hebt u nog tips voor een volgende campagne tegen kindermishandeling?

Volgens de respondenten moeten kinderen weten wat er met mishandeling
wordt bedoeld. En kinderen zouden moeten weten waar ze dan terecht
kunnen. Maar ook ouders en scholen zouden veel aandacht moeten krijgen
in een campagne.
De bekendheid van de huidige campagne was volgens een deel van de
respondenten onvoldoende. Zo zou volgens respondenten de campagne
duidelijker en concreter moeten zijn. De posters waren soms lastig te
interpreteren vinden respondenten. En de informatie over waar je
kindermishandeling kunt melden viel bij het langsrijden niet op. Verder geeft
een respondent als tip dat een veelheid aan verschillende posters niet nodig
is. Het gebruik van één of twee verschillende posters zou effectiever zijn,

Campagne ja of nee?

omdat je je gaat afvragen waar het over gaat als je telkens dezelfde beelden

Veel personen reageren positief op de aandacht voor dit onderwerp. Zo zien

ziet. Daarentegen zijn er ook respondenten die de huidige campagne prima

we aandacht ook als een van de woorden die uit de woordenwolk springt. Er

vonden en zeggen dat deze zo moet doorgaan. Een verdere suggestie is om

zijn respondenten die vinden dat een dergelijke campagne het hele jaar door

meer filmpjes of spotjes in te zetten en het gebruik van sociale media te

zou moeten gaan, anderen vinden een week per jaar campagne ook

verbeteren.

voldoende. Het zou volgens de respondenten zorgen voor bewustwording.
Maar er zijn ook personen die aangeven, dat een dergelijke campagne geen

Verder zou de boodschap van een campagne duidelijk moeten zijn. Gaat het

meerwaarde heeft. Een argument is dat je de doelgroep hier niet mee

om waar je kindermishandeling kan melden? Is dat dan wel anoniem? Er is

bereikt. Zo suggereert men dat het geld en de aandacht beter aan de

verschil tussen het vermoeden van kindermishandeling en daadwerkelijk

instanties

andere

kindermishandeling. Wat doe je in deze beide gevallen? Respondenten

campagnemiddelen moeten worden ingezet, of dat de boodschap anders

schromen bij een vermoeden voor het maken van een melding vanwege de

moet zijn.

gevolgen. Hoe gaat het verder na het maken van een melding? Wie zijn erbij

in

de

zorg

besteed

kunnen

worden,

dat

betrokken? Zijn de gevolgen voor het kind of de kinderen en de ouders niet

Campagne doelgroep en middelen

te groot? Als laatste geven professionals uit de zorg of het onderwijs vaak

Uit de antwoorden blijkt dat de respondenten nadenken over wie de

aan al veel te weten over hoe te handelen bij kindermishandeling.

doelgroep moet zijn van een dergelijke campagne. Zo zien we dat de
woorden ‘kind’ en ‘kinderen’ vaak naar voren komen. Kinderen worden
relatief vaak genoemd als doelgroep voor een campagne.

9

BASIS VOOR BELEID

Colofon
Publiekscampagne Kindermishandeling - Evaluatieonderzoek via het Groninger Stadspanel

Auteurs:
Kübra Ozisik
Frans Oldersma
Opdrachtgever:
Gemeente Groningen
Fotografie:
Gemeente Groningen
Uitgave:
Onderzoek en Statistiek Groningen

T (050) 367 56 30
E info@os.groningen.nl
I

www.os-groningen.nl
@basisvoorbeleid

BASIS VOOR BELEID

