
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Informatiebrief  Eindhoven, 17  november 2020                                                          

‘Actuele ontwikkelingen rondom de aanpak op kindermishandeling en huiselijk geweld’ 
 
 
Beste samenwerk- en netwerkpartners, 
 
Opnieuw een Nieuwsbrief die RAK – als ketenpartner – graag met je deelt. Hiermee willen we je informeren 
over actuele ontwikkelingen in relatie tot Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Voor deze Nieuwsbrief 
gebruiken we informatie vanuit landelijke websites en we delen Tips en Tools en (gratis) Webinar trainingen. 
Nieuwsbrieven zijn ook op onze website regionaleaanpakkindermishandeling.nl terug te vinden. 
 
Regionale Aanpak kindermishandeling (RAK) brengt het onderwerp kindermishandeling structureel onder de 
aandacht. Dit doen we door, samen met verschillende organisaties, een sluitende aanpak te organiseren.  
RAK is onderdeel van Lumens, ontwikkeld binnen een regionaal samenwerkingsverband en gesubsidieerd door 
de gemeente Eindhoven. 
 

 
 

Het LOCK stopt! 
Niet alleen gezinnen lijden onder de coronacrisis met 
bijbehorende maatregelen. Ook instanties en organisaties 
hebben moeite het hoofd bovenwater te houden.  
Het LOCK (Landelijk OpleidingsCentrum Kindermishandeling) 
wordt in dat kader opgeheven per 1 januari 2021 – helaas! 
Zie hier voor de aankondiging van het LOCK. 

 
Bij ruim de helft gewelddadige gezinnen gaat de 
mishandeling ook na melding door! 
Helaas gaat het geweld in meer dan de helft van de gezinnen 
waarin sprake is van kindermishandeling of partnergeweld 
door nadat er gemeld is bij Veilig Thuis onderzoek Verwey 
Jonger Instituut).  
NOS schreef hier een artikel over, inclusief filmpje.  

 

 

 

 

Project Vrijwillige Inzet na Huiselijk Geweld 
Moviera en Movisie organiseren een ONLINE 
inspiratiebijeenkomst op 26 november 2020:  
Wat is geleerd van het project Vrijwillige Inzet na Huiselijk 
Geweld? Hoe kan het werken met vrijwilligers op een goede 
manier worden ingericht en georganiseerd? 
Voor meer informatie: zie hier. 
 

 
Challenge Armoede 
Movisie ontwikkelde een Challenge Armoede – de 
opdrachten die daarbij horen kun je nog steeds doen. 
Armoede is een risicofactor voor kindermishandeling. 
Belangrijk om je kennis en vaardigheden rondom dit 
onderwerp te ontwikkelen om zo op een juiste manier te 
kunnen begeleiden! 

http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://hetlock.nl/
https://amp-nos-nl.cdn.ampproject.org/c/s/amp.nos.nl/artikel/2356251-bij-ruim-helft-gewelddadige-gezinnen-gaat-mishandeling-ook-na-melding-door.html
https://nos.nl/video/2356305-kim-werd-jarenlang-mishandeld-het-voelde-alsof-ik-een-boksbal-was.html
https://www.movisie.nl/agenda/online-inspiratiebijeenkomst-vrijwillige-inzet-na-huiselijk-geweld
https://www.movisie.nl/challenge-armoede
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/nieuws/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://www.moviera.nl/


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Team-KIM op het Jeugdjournaal 
Team-KIM was op het Jeugdjournaal te zien. Onderzoek 
wijst uit dat er té weinig hulp is voor kinderen bij 
mishandeling (zie tekst). Voorlichting geven is essentieel! 
Dat geeft Team-KIM ook in de week tegen 
Kindermishandeling mee – o.a. door het aanbieden van de 
film ‘Jij bent de baas’ en andere activiteiten.  

 
Nieuw! Gebruik de gratis Kind Centraal app 
15 dagen lang, tips, informatie of iets om over na te denken. 
Heb je vermoedens van kindermishandeling? De Kind 
Centraal app helpt je om het kind nog beter te betrekken. 
Benieuwd? Download de app hier. 

 
Hoe zet jij het kind centraal? 
Klik hier voor een filmpje over over hoe je het kind centraal 
zet in de Meldcode en het kind kan betrekken. 

 
Ouderschap: it’s a hell of a job 
Lees hier een interview met Herman Baartman – hoogleraar 
Preventie en Hulpverlening inzake Kindermishandeling. 

 
Aandacht voor de leuke kant van seks werkt preventief 
Hoe kan een kind praten over seksueel geweld als het nooit 
heeft geleerd onderscheid te maken tussen fijne en 
ongewenst aanraking. Geert Verwijmeren en Sanna Maris 
vinden dat voorlichting al in groep 1 moet beginnen. 
Lees hier meer. 

 
Kinderen en seksueel geweld 
Dit online tijdschrift gaat over het herkennen, voorkomen 
en aanpakken van uitbuiting en seksueel geweld tegen 
kinderen. Uitgebracht t.g.v. het twintigjarig bestaan van de 
Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld 
tegen Kinderen. 

 
Orange the World! 
Van 25 november t/m 10 december kleurt de wereld 
ORANJE. Op 25 november is het de Internationale Dag tegen 
geweld tegen vrouwen. Verschillende organisaties en 
gemeenten doen mee aan deze internationale campagne. 
Ook Veilig Thuis Zuidoostbrabant – in samenwerking met 
serviceclubs Zonta en de Soroptimisten en het programma 
Geweld Hoort Nergens Thuis. 
 

 
Lichte daling jeugdzorggebruik eerste helft 2020 
Het NJI meldt dat er een lichte daling merkbaar is in het 
gebruik van jeugdzorg door kinderen en jongeren tot 23 jaar 
– gemeten over de eerste helft van 2020.  
Wat is het effect van de coronacrisis? 
Lees hier het artikel! 
 

 
Rapport ‘Altijd op een richeltje lopen’ 
22 werkende ouders met een inkomen onder de 
armoedegrens vertellen in dit rapport hoe zij worstelen om 
rond te komen. Ook het beschikbare ondersteuningsaanbod 
komt aan bod in dit artikel waarnaar wordt verwezen in de 
Nieuwsbrief van het NJI. 

https://www.linkedin.com/posts/team-kim_zojuist-waren-we-op-het-jeugdjournaal-te-activity-6732722978729050112-pBxl/
https://jeugdjournaal.nl/artikel/2356269-onderzoek-te-weinig-hulp-voor-kinderen-bij-mishandeling.html
https://www.augeo.nl/nl-nl/download-de-gratis-qurve-app/?utm_source=Kind+Centraal&utm_campaign=f9c593a4db-201112-email-Kind-Centraal-enquete&utm_medium=email&utm_term=0_31e2151423-f9c593a4db-45422498&ct=t(201112-email-Kind-Centraal-enquete)
https://www.youtube.com/watch?v=zzpD26_Zbjo&feature=youtu.be
https://www.linkedin.com/posts/landelijke-vakgroep-aandachtsfunctionarissen-kindermishandeling-huiselijk-geweld_ouderschap-its-a-hell-of-a-job-activity-6728288115477360640-KUui/
https://www.linkedin.com/posts/augeo-foundation_aandacht-voor-de-leuke-kant-van-seks-werkt-activity-6719480121931124736-fZNW/
https://www.augeomagazine.nl/seksueel-geweld-tegen-en-seksuele-uitbuiting-van-kinderen-augeo-magazine-special/kinderen-en-seksueel-geweld
https://soroptimist.nl/nl/orange-the-world/
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2020/Lichte-daling-jeugdzorggebruik-in-eerste-helft-2020?utm_medium=email&utm_campaign=NieuwsbriefJeugd&utm_content=jeugdnieuws&utm_source=5%20november%202020%20nummer%2039
https://www.samenvoorallekinderen.nl/werkende-armen/?utm_medium=email
https://content.mailplus.nl/m17/links/nederlandsjeugdinstituut/txt367122/5D8Nx2y6GpJqR7a


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Armoede risicofactor? 
65% van de leerkrachten in het basisonderwijs heeft 
kinderen in de klas die opgroeien in armoede. 
Lees hier wat het NJI hierover schrijft. 

 
App Complexe Scheidingen 
William Schrikker lanceert (in samenwerking met andere 
partijen) een app voor professionals waarin de 
doorontwikkelde aanpak bij complexe scheidingen kan 
worden geraadpleegd, zie hier voor de aankondiging. 

 
Wanneer moet je nu eigenlijk melden? 
Kirsten Regtop schreef over Stap 4 van de Meldcode, waarin 
soms grote dilemma’s rijzen. 
Lees hier het artikel van Kirsten Regtop. 

 
Waardoor blijft huiselijk geweld onbespreekbaar? 
Kirsten Regtop beschrijft 3 hardnekkige overtuigingen 
waardoor huiselijk geweld onbespreekbaar blijft. 

 
Campagne ‘Niet jouw schuld’ 
In deze videobrief - die werd opgesteld door dappere 
mensen die zelf als kind te maken hadden met misbruik -  
wordt aandacht gevraagd voor en van kinderen die 
slachtoffer zijn van seksueel geweld. 

 
Kwetsbare kinderen en coronacrisis 
Wat helpt kwetsbare kinderen die tijdens de coronacrisis 
thuis zijn? Lees hier het onderzoek over de impact van 
isolatie van kwetsbare kinderen tijdens de coronacrisis. 

 
Herkennen en doorzien coercive control 
Geweld kan verscholen gaan achter een charmante en soms 
hulpeloze façade, doelbewust opgezet om de ander op het 
verkeerde been te zetten. Een wolf vermomd in 
schaapskleren of iemand met modelgedrag. 
Dit speelt vaak ook bij ouderverstoting. 
Lees hier wat Sietske Dijkstra hierover schrijft op LinkedIn. 

 
Waarmee help je een kind nu echt? 
Kinderen hebben (ook) behoefte om gezien te worden 
tijdens de moeilijke periode of complexe situatie waarin ze 
verkeren. Lees hier wat de Academie voor Praten met 
Kinderen hierover schrijft. 

 
Webinar ‘Geweld in gezinnen’ 
Hier vind je een webinar over professionele waarden en 
professionele kracht en de manier waarop je kijkt naar 
daders en slachtoffers als het gaat om gewelddadige 
gezinnen. 

 
 

 

 

 

  Belangstelling voor of vragen over de  
ONLINE VOORLICHTING  

‘Signaleren en werken met verbeterde 
meldcode’ en/of ‘In gesprek met ouders’? 

 
MAIL ONS: info@rak-eindhoven.nl  

 
www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl 

 
 
 

Ideeën, tips, mededelingen vanuit  
jouw organisatie of vragen?  

Deel ze met ons: info@rak-eindhoven.nl 
 

STAY SAFE! 
 

Team RAK: 
Karin Sesink, coördinator RAK, 06-82260191 

Liesbeth Hegge, projectmedewerker 
Hanna van den Brule, projectmedewerker 

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2019/Twee-derde-leerkrachten-heeft-leerling-uit-arm-gezin?utm_medium=email&utm_campaign=NieuwsbriefJeugd&utm_content=jeugdnieuws&utm_source=12%20december%202019%20nummer%2039
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.spelpartners.complexescheidingen&gl=NL
https://www.linkedin.com/posts/william-schrikker_complexe-scheidingen-komen-steeds-meer-voor-activity-6722065540090736640-rhip/
http://kirstenregtop.com/stap-4-wanneer-moet-ik-eigenlijk-melden/
https://www.linkedin.com/posts/ilse-crompvoets-a33802ba_3-hardnekkige-overtuigingen-waardoor-huiselijk-activity-6718526064576069632-5USd/
https://www.linkedin.com/posts/thomas-reinhold-b3219913_campaign-niet-jouw-schuld-activity-6722887544737943552-iwfN/
https://www.linkedin.com/posts/het-vergeten-kind_onderzoek-activity-6722167171037954048-rqfp/
https://www.linkedin.com/pulse/herkennen-en-doorzien-van-coercive-control-sietske-dijkstra/?trackingId=JF6ztDZbQLqYDctpPZXP5g%3D%3D
https://academiepratenmetkinderen.nl/opgelost/
https://vimeo.com/event/365009/videos/466602004/76c738a03f
mailto:info@rak-eindhoven.nl
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
mailto:info@rak-eindhoven.nl

