
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Informatiebrief  Eindhoven, 15  december 2020                                                          

‘Actuele ontwikkelingen rondom de aanpak op kindermishandeling en huiselijk geweld’ 
 
 
Beste samenwerk- en netwerkpartners, 
 
Opnieuw een Informatiebrief met nieuws dat 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, nieuws en 
relevante zaken vanuit social media. 
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 - gesubsidieerd door de gemeente Eindhoven. 

 

TERUGBLIK WEEK TEGEN KINDERMISHANDELING: 

‘Never alone’ – indrukwekkende muzikale brief van Iris Hond 
aan alle 119.000 kinderen in Nederland die slachtoffer zijn 
van kindermishandeling. Luister hier. 

 

30 verhalen ‘over wat helpt’ 
Bundeling van dertig indrukwekkende persoonlijke 
ervaringsverhalen in het kader van de Week tegen 
Kindermishandeling. Lees hier de verhalen. 

 

Getekend – sporen van kindermishandeling  
De EO zond korte portretten uit van slachtoffers van 
kindermishandeling. Kijk hier voor meer informatie. 

 

‘Samen tegen geweld, doe je mee?’  
Hoe herkennen (mede)studenten of docenten mishandeling? 
Zuyd Hogeschool, Beweging Limburg tegen 
Kindermishandeling én de gemeente Heerlen sloegen de 
handen ineen. Dit filmpje – speciaal ontwikkeld voor 
studenten en docenten - vertelt daarover. 

 

 
GEWELD(dad)IG filmfestival 
Alacritas organiseerde een geweldig filmfestival tijdens de 
Week tegen Kindermishandeling. Er was een ruim aanbod 
aan films die het onderwerp huiselijk geweld raakten. Ná het 
festival geven zij tips om te kijken (films, documentaires), te 
raadplegen (internetsites) of te lezen (boeken). 

 

http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://www.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=aQtiqn29a1s&app=desktop
https://www.weektegenkindermishandeling.nl/wp-content/uploads/2020/11/073-2020037magazine_weekTegenKindermishdef.pdf
https://www.eo.nl/programmas/getekend-sporen-van-kindermishandeling?fbclid=IwAR0MivKQ1h_BX5Hq5-JP_i9SRXmDNwRnkzpldVBEz2D3nGMo8t477tB9CPw
https://www.youtube.com/watch?v=gCPWl5H1CYs&feature=youtu.be
https://www.geweldadigfilmfestival.nl/na-het-festival
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/nieuws/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

#Lerenvanelkaar 
Het NJI heeft vier podcasts gemaakt in het kader van de 
Week tegen Kindermishandeling met als leus ‘leren van 
elkaar’. Vier verhalen over lessen en inzichten.  
Lees hier over de inhoud van de podcasts. 

 

Veilig Thuis ziet slechts topje ijsberg! 
Het ED schreef onlangs over de drempel die wordt ervaren bij 
het melden van hulp bij kindermishandeling.  
Bij 70% van de meldingen van huiselijk geweld bij Veilig Thuis 
zijn kinderen betrokken. Het is zó belangrijk om ‘niet-pluis’-
gevoel te melden en te bespreken.  
Lees hier het hele artikel waarbij het ED een middag met een 
frontoffice medewerker van Veilig Thuis meeloopt. 

 

Collegeweek 2020 
De Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant heeft een 
compilatie gemaakt van de vijf interactieve colleges die de 
Taskforce organiseerde in het kader van de Week tegen 
Kindermishandeling. Rode draad: praten helpt! 

 

“Praten met kinderen, hoe doe je dat?” 
Veilig Thuis Utrecht interviewde Irene Teerink van het 
Expertisecentrum Praten met Kinderen over dit onderwerp. 
Waar moet je op letten als je in gesprek met het kind gaat, 
wat moet je juist niet doen, hoe ga je om met 
handelingsverlegenheid? Lees het interview hier. 

 

‘Betrek het hele gezin bij de behandeling van 
kindermishandeling’! Dat is de boodschap van de GGZ in dit 
artikel. Als alleen een getraumatiseerd kind wordt behandeld, 
is de behandeling in feite niet zinvol. Het kind is onderdeel 
van een systeem. Juist dat het hele systeem, het hele gezin 
moet worden behandeld.  

 

ONDERZOEKEN  
 

Emotionele mishandeling sterk gerelateerd aan 
posttraumatische stressklachten 
Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Leiden, schrijft 
Blik op Hulp. Lees hier verder. 

 

Werkt de aanpak KiMi en partnergeweld?  
Augeo deed onderzoek naar de aanpak van 
kindermishandeling en huiselijk geweld.  
Zo’n 1200 ouders, 1500 kinderen en 100 gemeenten  
werkten mee aan dit onderzoek.  
Je kunt doorlinken naar het onderzoeksrapport. 

 

Projectenbundel ZonMW: ZonMw schreef een 
projectenbundel (versie november 2020) huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Interesse? Lees hier voor een 
beschrijving van de projecten en de (voorlopige) resultaten. 

 

https://soundcloud.com/nederlands-jeugdinstituut/wtkm-linda
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Kindermishandeling/lerenvanelkaar?utm_medium=email
https://www.ed.nl/eindhoven/hulp-vragen-bij-kindermishandeling-is-vaak-nog-een-drempel-veilig-thuis-ziet-slechts-het-topje-van-de-ijsberg~a16aa8a2/
https://www.youtube.com/watch?v=oEHsr6GL1fc
https://www.veiligthuisutrecht.nl/2020/11/30/praten-met-kinderen-hoe-doe-je-dat/
https://www.ggznieuws.nl/betrek-het-complete-gezin-bij-de-behandeling-van-kindermishandeling/
https://www.ggznieuws.nl/betrek-het-complete-gezin-bij-de-behandeling-van-kindermishandeling/
https://blikophulp.nl/emotionele-mishandeling-sterk-gerelateerd-aan-posttraumatische-stressklachten/?fbclid=IwAR38TB1o4qtsgvrHhmmlaiAaEsuw0Lkld3i1XFnX83hhSFGI6mHPjNBxGFY
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/bijna-de-helft-van-de-kinderen-kreeg-geen-hulp/?utm_source=linkedin&utm_medium=augeo+foundation&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=
https://www.augeo.nl/-/media/Files/Rapport-Kan-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-echt-stoppen-Kwestie-van-een-lange-adem.ashx
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Jeugd/Geweld_hoort_nergens_thuis/Projectenbundel_Huiselijk_geweld_en_kindermishandeling_nov_2020.pdf?utm_medium=email


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ARTIKELEN en  BLOGS 

‘Dat snap je toch wel?’ 
Blog van de Academie voor Praten met Kinderen over 
hoogbegaafdheid en kindermishandeling. Het verschil tussen 
‘kunnen’ en ‘aankunnen’! 

 

‘Wie ben ik om hier iets van te vinden?’ 
Artikel over (de noodzaak van) het innemen van standpunten 
bij (vermoedens van) kindermishandeling. Kan je hiermee het 
verschil maken bij preventie en aanpak van geweld? 

 

Disclosure: als kinderen zélf vertellen wat er thuis gebeurt. 
Welke processen gaan vooraf? Wat helpt kinderen om tot 
disclosure te komen? Hoe reageer je als professional? 
SchrijfSterre schrijft erover. 

https://www.schrijfsterre.nl/  

‘Samen verder werken aan betere aanpak huiselijk geweld' 
Artikel van Regioplan Beleidsonderzoek: hoe sorteren we nu 
het gewenste effect in de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling? 

 

Psychische mishandeling niet strafbaar: Nederland blijft 
achter! - een opinieartikel van Stichting Het Verdwenen Zelf. 
Hoog tijd dat Nederland hiervoor wetgeving invoert zoals in 
Engeland? 

 

FILMS en PREMIÈRES 
 

“Zij lijkt het probleem te zijn” 
Op woensdag 9 december ging de première ‘Zij lijkt het 
probleem te zijn’ van start. Voor meer informatie: zie hier. 

 

Waar stond je wieg?? 
Hoe belangrijk het is waar je wieg stond, toont de serie 
‘Klassen’ – vanaf 30 november 2020 te zien op NPO: zie hier. 
Een documentaire over de strijd voor gelijke kansen in het 
onderwijs. 

 

ACTIVITEITEN en BIJEENKOMSTEN  

Tentoonstelling ‘Open over Depressiviteit’ 
RAK organiseert, in samenwerking met netwerkpartners, een 
tentoonstelling over depressiviteit onder jongeren. 
Bewustwording, vermindering van vooroordelen en het 
doorbreken van het taboe op praten over depressie: zo 
belangrijk! 

 

https://academiepratenmetkinderen.nl/dat-snap-je-toch-wel/
https://www.movisie.nl/artikel/wie-ben-ik-om-hier-iets-te-vinden?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=25.11.2020&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=mail
https://www.schrijfsterre.nl/disclosure-als-een-kind-zelf-vertelt-over-mishandeling/
https://www.schrijfsterre.nl/
https://www.regioplan.nl/actueel/samen-verder-werken-aan-een-betere-aanpak-van-huiselijk-geweld/?utm_source=Nieuwsbrief%20Regioplan&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief
https://professionals.verdwenenzelf.org/2020/psychische-mishandeling-niet-strafbaar-nederland-blijft-achter/
https://professionals.verdwenenzelf.org/2020/premiere-educatieve-film/#more-894
https://www.npostart.nl/klassen/VPWON_1304701
https://www.nu.nl/eindhoven/6094014/levensgrote-displays-op-stadhuisplein-om-taboe-op-depressie-te-doorbreken.amp


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

19-01-21: Opgroeien en opvoeden in armoede 
Een interactieve webinar van het NJI over de invloed van 
armoede op opgroeien en opvoeden, ontwikkeling en 
welbevinden van kinderen. Hoe kunnen kinderen en ouders 
hierbij goed worden ondersteund? 

 

28-01-21: Uitwisselingsbijeenkomst 
Het NJI organiseert een uitwisselingsbijeenkomst over 
Veiligheid in Gezinnen. In de praktijk blijkt ‘veiligheid’ een 
diffuus begrip te zijn.  
Klik hier voor meer informatie en aanmelding. 

 

Kwartetspel Kindermishandeling 
GGD (Haaglanden) heeft een kwartetspel ontwikkeld voor de 
jeugd in samenwerking met illustrator Gemma Plum.  
Doel: inzet op vroegsignalering. Een mooi voorbeeld hoe 
kinderen in groep 7 en 8 op speelse wijze betrokken kunnen 
worden bij het onderwerp. Zie ook artikel NRC. 

 

 
 

OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN 

Praat over kindermishandeling! 
Stichting Praat doorbreekt het zwijgen over 
kindermishandeling. Wanneer je ouders steeds zeggen ‘dat je 
te stom bent om voor de duvel te dansen’ hoe ontwikkel je 
dan het besef dat je wél slim bent en wél wat kunt? 

 

Vernieuwde animatie Werken met Verbeterde Meldcode 
Augeo heeft een nieuwe animatie over het werken met de 
verbeterde meldcode. Bekijk de animatie hier. 

 

Groepstrajecten kinderen van gescheiden ouders:  
Bureau Jong biedt groepstrajecten aan op basisscholen 
waarin kinderen van gescheiden ouders kunnen praten over 
wat een scheiding met hen doet.  
Gemeente Eindhoven heeft mogelijkheden gegeven om dit 
de komende jaren te kunnen (blijven) doen. 
Zie LinkedIn-bericht  

 

 

 

 

 

 

  Belangstelling voor of vragen over de  
(gratis) 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 

Liesbeth Hegge, projectmedewerker 
Hanna van den Brule, projectmedewerker 

https://www.nji.nl/nl/Agenda/Veiligheid-in-gezinnen-een-zaak-voor-iedereen?utm_medium=email
https://www.nrc.nl/nieuws/2020/11/25/kwartetspel-leert-schooljeugd-over-kindermishandeling-a4021476
https://www.linkedin.com/posts/stichting-praat_praat-praat-deze-week-over-psychische-mishandeling-activity-6737973064165937152-zp24/
https://www.youtube.com/watch?v=p_VSow2tjqY&ab_channel=AugeoFoundation&utm_source=Augeo+nieuwsbrief&utm_campaign=d73b3b80a5-201111-email-nb&utm_medium=email&utm_term=0_67dd9915a7-d73b3b80a5-45498890&ct=t%28201111-email-nb%29
https://www.linkedin.com/posts/susanne-kuijten-4104b04a_zo-fijn-om-een-plek-te-hebben-waar-ik-kan-activity-6739635520277626880-QD7P/
mailto:info@rak-eindhoven.nl
mailto:info@rak-eindhoven.nl

