
Nieuwsbrief Eindhoven, 28 april 2020                                                          

‘Actuele ontwikkelingen rondom Corona virus versus de aanpak op kindermishandeling 
en huiselijk geweld’ 

 
 
"Blijf zoveel mogelijk thuis, zo blijf je veilig."  
 
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. We delen jullie zorg vanuit Regionale Aanpak Kindermishandeling (Rak).  
 
Vorige week heeft Minister Rutten het bericht gegeven dat na de meivakantie, per 11 mei, het basisonderwijs 
gedeeltelijk en het speciaal onderwijs in de basisschoolleeftijd volledig weer open gaan. De kinderopvang, 
gastouderopvang en de buitens schoolse opvang gaat ook weer van start, zij volgen hierbij het ritme van de 
school. Scholen in het VO kunnen voorbereidingen treffen zodat leerlingen in het VO vanaf dinsdag 2 juni weer 
naar school kunnen. Het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) heeft hier alle vragen en antwoorden voor zowel 
ouders, kinderen en professionals samengepakt.  

Doel van de nieuwsbrief 
In deze coronatijd volgen we als Rak nauwgezet social media en brengen we actuele berichtgeving, aanbod, 
tips en tools bij elkaar vanuit organisaties welke samenwerken aan het voorkomen van kindermishandeling en 
huiselijk geweld. Doel is om op deze wijze onze netwerkpartners snel op de hoogte te brengen van de laatste 
ontwikkelingen.  
We willen jouw medewerking vragen om de nieuwsbrief te delen binnen je eigen netwerk van gezinnen, 
jeugdigen en betrokkenen.  
 
Logo’s 
De onderstaande logo’s staan voor de organisaties welke we volgen. Klik op het betreffende logo om door te 
gaan naar het betreffende Corona nieuwsbericht of aanbod van de betreffende organisatie! 
Op de website www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl brengen we specifieke artikelen en publicaties bij 

elkaar.  
 

 ook als je twijfelt!  

                         

https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Vragen-en-antwoorden-na-persconferentie-21-april
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/kindermishandeling/rak-nieuwsbrief-met-actuele-ontwikkelingen/
https://www.veiligthuiszob.nl/
https://wijeindhoven.nl/nl/contact
https://www.lumenswerkt.nl/
https://www.kindertelefoon.nl/corona/
https://www.burgerkrachtlimburg.nl/nieuws/app-care-free/
https://www.ed.nl/eindhoven/extra-opvang-in-eindhoven-voor-mishandelde-vrouwen-veilig-contact-leggen-is-lastig-door-corona~acae3f7c/
https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/de-kinderombudsman-wil-horen-hoe-het-met-je-gaat-vul-je-onze-vragenlijst-in


               
  

            
 
                               
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.  
Voor de gemeente Eindhoven geldt: 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 de website van WIJeindhoven,  
040 238 89 98 of info@wijeindhoven.nl 

 
Wist je dat? 
Veilig Thuis Zuidoost Brabant vanaf deze week een chatfunctie op haar pagina heeft? Je kunt via   
www.veiligthuiszob.nl je vragen stellen. Bellen kan immers lastig zijn als je met z'n allen thuis bent. Van 9.00 
tot 23.00 uur, 7 dagen in de week, is er gelegenheid om met een medewerker te chatten, alle vragen te stellen 
en advies te vragen. De landelijke telefoonlijn 0800-2000 is zoals gebruikelijk 24/7 bereikbaar.   

Dat binnen elke Basisschool en Kinderdagverblijf in de gemeente Eindhoven wordt gewerkt volgens de 
“veiligheidszorgen rondom een kind”.  
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 poster is te downloaden via de 
website van Regionale Aanpak Kindermishandeling. 
 
Tot slot delen we een video met jullie “wat zijn wij samen goed bezig” vanuit de Eindhovense netwerkpartners, 
zij moedigen alle ouders/verzorgers, kinderen en jeugdigen aan om vol te houden. En dat geldt uiteraard ook 
voor alle inwoners buiten de gemeente Eindhoven.  
 
 
 
Ik wens je namens het Rak team heel veel daadkracht en energie toe in deze bijzonder moeilijke tijd! 
 
 
Karin Sesink, coördinator Regionale Aanpak Kindermishandeling  
06 822 60191  
info@rak-eindhoven.nl  

 

https://wijeindhoven.nl/nl/contact
mailto:info@wijeindhoven.nl
http://www.veiligthuiszob.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/wp-content/uploads/2020/04/Werkproces-bij-veiligheidszorgen-SPIL-V01.pdf
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/wp-content/uploads/2019/09/056.458-RAK-Poster-Meldcode_A3.pdf
https://youtu.be/SJNxPjrNvY8
mailto:info@rak-eindhoven.nl
https://www.ggdghorkennisnet.nl/thema/publieke-gezondheidszorg-asielzoekers-pga/publicaties/publicatie/29334-corona-informatie-en-voorlichtingsmaterialen
https://www.fier.nl/chat
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/vragenlijst?utm_source=augeo%20foundation&utm_medium=linkedin&utm_term=b28048de-e056-41f1-9329-8880fe5d8dad&utm_content=&utm_campaign=
https://vimeo.com/409240633
https://www.deluisterlijn.nl/
https://www.boink.info/nieuws/app-meldcode-kindermishandeling-nu-ook-voor-onderwijs
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Contact-bezoek-en-omgang/Persoonlijke-beschermingsmiddelen
https://academiepratenmetkinderen.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling

