
 

 

Eindhoven, 1 april 2020 
 
 
Vandaag de dag is alles anders: niemand ontgaat de berichtgeving betreffende de Coronacrisis.  
De hele maatschappij is stilgevallen en voor de meeste kinderen en hun ouders is het een zware tijd 
die gemarkeerd wordt door onzekerheid over de toekomst, maatschappelijke onrust.  
 
Gezinnen leven dicht op elkaar en in deze tijd van crisis en verhoogde stress ligt het gevaar van 
huiselijk geweld en kindermishandeling op de loer. Vanuit de Regionale Aanpak Kindermishandeling 
delen we jullie zorg.  
   
Dagelijks/ wekelijks hebben leerkrachten, pedagogisch medewerkers en professionele hulpverleners 
waaronder School Maatschappelijk Werk van Lumens telefonisch contact met de jongeren. Zij 
vormen daarmee een belangrijke schakel in de veiligheidsketen.  
Wellicht signaleer je zelf tijdens contact verontrustende beelden of signalen die een “niet pluis 
gevoel” bij je oproepen. Goed om te weten dat je deze signalen altijd kunt bespreken met de Intern 
Begeleider van school of opvang. 
 
Ben jezelf niet direct betrokken bij een jongere maar bereikt je een signaal van zorg, bijvoorbeeld 
vanuit een ouder/ opvoeder, verwijs dan ook naar de afgesproken route; de Intern Begeleider.  
Mocht een ouder/opvoeder binnen de school of kinderdagverblijf van haar/zijn kind geen contact 
kunnen/willen leggen met de Intern Begeleider, dan kan de zorg ook gedeeld worden met 
WIJeindhoven: bereikbaar van maandag t/m vrijdag via https://wijeindhoven.nl/nl/contact , 040 238 
89 98, info@wijeindhoven.nl 
 
 
Binnen elke Basisschool en Kinderdagverblijf wordt gewerkt volgens de veiligheidsketen.                        
Ter informatie is de bijlage “veiligheidszorgen rondom een kind” aangehangen.  
In het plan staan stapsgewijs de vervolgstappen opgenomen wanner je een signaal of vermoeden 
hebt van kindermishandeling.  Het stappenplan sluit aan op de Verbeterde meldcode.   
 
 

 
 
 
De Meldcode-app kun je ook op je tablet of smartphone installeren:  
Meldcode app voor iPhone of iPad of Meldcode app voor Android.  
Dan heb je de stappen van de meldcode altijd bij de hand.  

https://wijeindhoven.nl/nl/contact
mailto:info@wijeindhoven.nl
http://itunes.apple.com/nl/app/meldcode/id431602913?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.guppiesinthedark.apps.vws&feature=search_result#?t=W10


 

 

Voor de kinderopvang is dit App Store of Play Store. 
 
Daarnaast wil ik je ook attenderen op de volgende hulpmiddelen  en instrumenten.  
  

 
 
Praten met ouders over je zorgen is misschien wel de moeilijkste stap binnen de Meldcode 
kindermishandeling. Je weet bijvoorbeeld niet zeker of wat je ziet wel klopt: je bent bang om ouders 
vals te beschuldigen. Tien tips om je zorgen te bespreken: 
 
1. Bespreek je zorgen direct 
2. Oordeel niet 
3. Wees nieuwsgierig 
4. Weet wat je wilt bereiken 
5. Luister actief 
6. Bouw het gesprek op 
7. Zoek samenwerking 
8. Geef ruimte aan emoties 
9. Beloof geen geheimhouding 
10. Maak afspraken (Bron: Augeo.nl) 
 

 
 
Care-Free is een app over kindermishandeling voor jongeren van 10 jaar en ouder. Wil jij meer weten 
over wat kindermishandeling is? Wil je meer weten over hoe je dit bespreekbaar kunt maken als je je 
zorgen maakt over jezelf of over een ander? Of wil je weten waarom het gebeurt? Dan kun je de 
Care-Free app gratis en anoniem gebruiken en zelf bepalen of je er iets mee wilt doen. 
 
Verwijs kinderen naar de kindertelefoon: 0800-0432 
De kindertelefoon is dé plek in Nederland waar kinderen elke dag gratis vertrouwelijke gesprekken 
kunnen voeren over onderwerpen die ze niet durven of willen bespreken met mensen in hun 
omgeving.   
Ook Maatschappelijk werkers vanuit Lumens: (040) 219 33 00, zijn bereikbaar voor psychosociale 
ondersteuning. 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/nl/app/meldcode-kindermishandeling/id1441535840


 

 

 
 
Ik wens je heel veel daadkracht en energie toe in deze bijzonder moeilijke tijd! 
 
Namens het gehele RAK-team: 
Karin Sesink, coördinator Regionale Aanpak Kindermishandeling  
06 822 60191  
info@rak-eindhoven.nl  
www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl 
 
 
 
 
Wellicht ben je al bekend met onze organisatie en mogelijk nog niet. In dat laatste geval stellen wij 
ons kort onderin deze mail nog even voor. 
RAK staat voor Regionale aanpak kindermishandeling en brengt het onderwerp kindermishandeling 
structureel onder de aandacht. Dit doen we door, samen met verschillende organisaties, een sluitende 
aanpak te organiseren. Deze aanpak is gericht op het voorkomen en signaleren van 
kindermishandeling. Het betreft alle vormen van kindermishandeling.  
De regionale aanpak kindermishandeling (RAK) is onderdeel van Lumens en ontwikkeld binnen een 
regionaal samenwerkingsverband, gesubsidieerd door de gemeente Eindhoven. 
 

mailto:info@rak-eindhoven.nl
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/

