
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Eindhoven, februari 2021 

Informatiebrief                               

Ontwikkelingen en informatie rondom de aanpak op kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Beste samenwerk- en netwerkpartners, 
 
De eerste Informatiebrief van RAK in 2021, waarin RAK je graag informeert over actuele ontwikkelingen c.q. 
wetenswaardigheden die te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor deze 
Informatiebrief gebruiken we informatie vanuit landelijke websites én nieuws en relevante zaken vanuit social 
media. Onze informatiebrieven zijn ook op de 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. 

 

CORONA 

40.000 kinderen mishandeld tijdens eerste lockdown 

Onderzoek  (Universiteit van Leiden) toont aan dat een enorm aantal te maken kregen 
met mishandeling (met name emotionele verwaarlozing) tijdens de eerste lockdown.  
Sluiting van scholing kan extra schadelijk zijn voor kwetsbare kinderen en gezinnen.  
Lees hier wat Ellen de Bruin (manager Sociale Studies) hierover schrijft en bekijk de 
podcasts die Sociaal Domein Online hierover plaatst op LinkedIn. 

 

Huiselijk geweld en kindermishandeling uitzondering op de avondklok 

Kindermishandeling en huiselijk geweld vallen onder calamiteiten. Oproep aan 
slachtoffers en bekenden / omstanders om huiselijk geweld te melden en/of niet binnen 
te blijven! De chatfunctie van Veilig Thuis is overal in het land van 9.00-17.00 uur 
bemenst en telefonisch is Veilig Thuis 24/7 bereikbaar. 

 

Steun kan het verschil maken; CORONA SURVIVAL KID 

Tips voor als je het verschil wilt kunnen maken als je in je werk in aanraking komt met 
kinderen in een onveilige thuissituatie – met extra tips voor in coronatijd. 
Ook Corona Survival Kid (onderdeel van Dynamo Jeugdwerk / Lumens) biedt tips en 
activiteiten aan jongeren om de coronaperiode goed door te kunnen komen.   
Help Mark Kierkes – van Dynamo Jeugdwerk – om nog meer inzichtelijk te krijgen 
waaraan behoefte is via: M.Kierkels@dynamojeugdwerk.nl met antwoorden op de 
volgende vragen:  a) Zet jij als professional Corona Survival Kid en op welke wijze?  
b) Zijn er onderwerpen die je als professional mist bij Corona Survival Kid en wat zie je als 
waardevolle toevoeging? c) Waar ligt volgens jou de kracht van Corona Surival Kid? 

 

Onmacht kan leiden tot boosheid en agressie 

Zeker in tijden van lockdown en sociale isolatie bestaat het gevaar van onmacht als 
uitlokkende factor voor agressie of kindermishandeling, vindt Stichting Praat. Als er 
onvoldoende steun en begeleiding aan kinderen wordt geboden, wordt structureel niet 
voldaan aan de emotionele behoeften van het kind.  

 

http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen/forensische-gezinspedagogiek-en-jeugdhulpverlening/rapport-prevalentie-kindermishandeling-tijdens-covid-lockdown.pdf?utm_source=Augeo+nieuwsbrief&utm_campaign=23b0097fc7-2101181-email-nb&utm_medium=email&utm_term=0_67dd9915a7-23b0097fc7-45498890&ct=t(2101181-email-nb)
https://www.linkedin.com/posts/ellen-debruin_geweld-hoort-nergens-thuis-activity-6757616895320449024-k1oI/
https://www.linkedin.com/company/sociaaldomeinonline/
https://voordejeugd.nl/nieuws/uitzondering-op-avondklok-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling-vallen-onder-calamiteiten/
https://voordejeugd.nl/nieuws/chat-van-veilig-thuis-ook-2021-bereikbaar/
https://academiepratenmetkinderen.nl/tip-1/
https://www.coronasurvivalkid.nl/
mailto:M.Kierkels@dynamojeugdwerk.nl
https://www.linkedin.com/posts/stichting-praat_praat-praat-deze-week-over-onmacht-het-niet-activity-6764454477308289024-sH15/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/nieuws/


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

WEBINARS 
 

Ouderverstoting 

Het programma ‘Scheiden zonder Schade’ gaf op 4 februari een webinar over 
ouderverstoting. Onder leiding van Frenk van der Linden kwamen o.a. een familierechter, 
minister Sander Dekker en André Rouvoet aan het woord. Ook Villa Pinedo kwam aan 
bod. Voor meer informatie / het terugkijken (tot 4 maart!) van dit webinar: zie hier. 

 

Diverse webinars terug te zien 

De Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant deelt verschillende webinars via deze 
link. De moeite waard om terug te kijken. Zo zijn er bv. webinars over het opgroeien met 
een ouder met psychische of verslavingsproblemen, over eergerelateerd geweld of over 
praten  met kinderen over onveiligheid.  

 

ONDERZOEKEN   

Armoede: welke rol kunnen sociaal werkers en pedagogisch medewerkers 
peuterspeelzalen / kinderopvang vervullen bij armoedeproblematiek? 

Onderzoek aanpak armoede (als mogelijke oorzaak voor toename van stress en 
kindermishandeling) in Noord-Nederland: ‘Uit de duivelskring van armoede’  

 

Wat helpt bij het begeleiden van gezinnen met een risico op kindermishandeling? 

Stressreductie, vergroting van zelfvertrouwen ouders, een betere regulatie van boosheid 
en behandeling van traumagerelateerde klachten: werkzame elementen bij gezinnen met 
een risico op kindermishandeling. Dat blijkt uit een onderzoek van Claudia van der Put. 

 

Kindermishandeling tijdens de eerste lockdown 

Zoals ook vermeld onder het subthema ‘Corona’: onderzoek toont aan dat 40.000 
kinderen tijdens de eerste lockdown te maken hadden met kindermishandeling. Dat 
concluderen onderzoekers van het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de 
Universiteit Leiden in hun onderzoeksrapport (zie blz 39 voor aanbevelingen en 
conclusies). Zie ook uitzending EenVandaag hierover of het artikel NJi.  

 

Wat doet kindermishandeling met een kinderbrein? 

YouTube filmpje van de Universiteit van Vlaanderen waarin helder wordt uitgelegd welke 
neurologische en psychologische effecten van het trauma van kindermishandeling 
hebben op het kinderbrein.  

 

file:///C:/Users/h.vandenbrule/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/36U5LB9P/Gisteren%20werd%20door%20het%20programma%20Scheiden%20zonder%20Schade%20een%20webinar%20gegeven%20over%20ouderverstoting.%20Onder%20leiding%20van%20Frénk%20van%20der%20Linden%20zijn%20o.a.%20familierechter%20Cees%20van%20Leuven,%20minister%20Sander%20Dekker%20en%20André%20Rouvoet%20aan%20het%20woord%20over%20dit%20thema
https://www.zorgenomeenkind.nl/activiteiten/webinars-terugkijken/
https://www.zorgenomeenkind.nl/activiteiten/webinars-terugkijken/
https://www.movisie.nl/artikel/hoe-armoede-noord-nederland-wordt-aangepakt?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=210121&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.linkedin.com/posts/zonmw-jeugd_kindermishandeling-eerder-signaleren-en-gezinnen-activity-6757174750675578880-AYzi/
https://www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/sociale-wetenschappen/pedagogische-wetenschappen/forensische-gezinspedagogiek-en-jeugdhulpverlening/rapport-prevalentie-kindermishandeling-tijdens-covid-lockdown.pdf?utm_source=Augeo+nieuwsbrief&utm_campaign=23b0097fc7-2101181-email-nb&utm_medium=email&utm_term=0_67dd9915a7-23b0097fc7-45498890&ct=t(2101181-email-nb)
https://www.npostart.nl/fors-meer-slachtoffers-kindermishandeling/16-01-2021/POMS_AT_16406222?fbclid=IwAR09384rKIiNpcbPmS-HRgTnYOYEcBVVKZ84TfbUIs11yyXlGINIAVGGZR4&utm_source=facebook&utm_medium=augeo&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=&utm_source=Augeo+nieuwsbrief&utm_campaign=23b0097fc7-2101181-email-nb&utm_medium=email&utm_term=0_67dd9915a7-23b0097fc7-45498890&ct=t(2101181-email-nb)
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2021/Emotionele-verwaarlozing-steeg-door-eerste-lockdown?utm_medium=email&utm_campaign=NieuwsbriefJeugd&utm_content=jeugdnieuws&utm_source=14%20januari%202021%20nummer%202
https://www.youtube.com/watch?v=cENXlup_B6w&feature=youtu.be


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Meisjes tussen 13 en 15 jaar bellen/chatten het meest met Kindertelefoon 

In een onderzoek van De Kindertelefoon werden 3200 geanonimiseerde chats en 255 
forumtopics over het onderwerp kindermishandeling onderzocht. Lees hier de factsheets 
met onderzoeksresultaten.  

 

Prevalentiemonitor Huiselijk Geweld en Seksueel Geweld 2020 

Onderzoek CBS naar de aard en de mate waarin huiselijk geweld en seksueel geweld in 
Nederland voorkomen. 22% van de bevolking van 16 jaar of ouder gaf daarbij aan dat zij 
in de kinderjaren (vóór hun twaalfde jaar) slachtoffer waren van één of meerdere vormen 
van huiselijk en/of seksueel geweld. 

 

ARTIKELEN en  BLOGS 

Therapeutisch opvoeden 

Een artikel over hoe je keihard moet werken aan jezelf bij het opvoeden van een  
kind met hechtingsproblematiek. Zoiets moet groeien en dat kost energie en tijd. 

 

Ouder uit huis om kind te helpen 

Niet het kind uithuisplaatsen, maar de dader. Het Parool schreef er in 2019 een artikel 
over. De moeite waard om over na te blijven denken. 

 

Maatschappelijke problematiek vraagt om gezamenlijke focus en samenwerking 

Artikel Dagblad van het Noorden over kindermishandeling, over o.a. het grote belang van 
de signalerende functie van de burger – juist in deze tijd bekendheid over de weg naar 
Veilig Thuis en de Kindertelefoon zo belangrijk is! 

 

Het geheim van beter signaleren 

Over het belang van gevoel en emotie als goede raadgever schreef Kirsten Regtop een 
mooi artikel. 

 

TIPS voor het onderwijs! 

Stichting Praat gaf al eerder tips aan professionals en kinderen hoe om te gaan met 
kwetsbare kinderen en gezinnen bij het weer (half) naar school gaan. Nog steeds zijn 
deze tips actueel! Lees / bekijk ook eens de preview vanhet Praatboek voor Kinderen – 
speciaal voor basisschoolkinderen. 

 

FILM(PJE)S en PREMIÈRES 
 

Durf te kijken! 

Mooi YouTubefilmpje waarin wordt opgeroepen om het verschil te maken voor een kind. 
Weliswaar daterend van 2017, maar nog steeds actueel! 

 

  

https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/vijftien-kinderen-per-dag-benaderen-de-kindertelefoon-over-huiselijk-geweld/?utm_source=linkedin&utm_medium=augeo+foundation&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=
https://www.kindertelefoon.nl/resources/pdf-bestanden/handout-onderzoek-kindermishandeling.pdf
https://longreads.cbs.nl/phgsg-2020/
https://www.linkedin.com/pulse/therapeutisch-opvoeden-veronique-renting-1c/?trackingId=lHmgBEUvTXS9R6wGPy6jtA%3D%3D
https://www.parool.nl/nieuws/ouder-uit-huis-om-kind-te-helpen~bf09f73b/
https://www.linkedin.com/posts/sanne-kraayeveld-b644bb66_kindermishandeling-samenwerking-preventie-activity-6749239289269370880-5kpf/
https://kirstenregtop.com/betrokken-hulpverleners-maken-meer-goed-dan-je-lief-is/
https://academiepratenmetkinderen.nl/wij-gaan-weer-half-naar-school/
https://academiepratenmetkinderen.nl/wp-content/uploads/2021/02/210203-praatboek-preview-met-handleiding.pdf
https://www.linkedin.com/posts/marikevangemert_praatboek-veiligthuis-wijkteam-activity-6763122721548181504-BCp6/
https://www.youtube.com/watch?v=SD8lZwxAkfA&feature=youtu.be


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIVITEITEN en BIJEENKOMSTEN  

LEZING: Strijd tegen oprukkende kinderarmoede 

Zoals bekend kan armoede een uitlokkende factor zijn voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Op 9 maart a.s. verzorgt het NJI samen met De Balie een online 
lezing over dit onderwerp.  

 

OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN 

Gesprekshandreiking voor professionals, bestuurders en beleidsmakers 
kindermishandeling en partnergeweld 

Met deze praktische handreiking van Augeo kan op constructieve wijze  met elkaar worden 
verder gebouwd n.a.v. de onderzoeksresultaten ‘Kwestie van Lange Adem’ van het Verwey-
Jonker Instituut  

 

Animatie gebruik Meldcode 

Nog maar eens de link naar een duidelijk filmpje / animatie van Augeo waarin kort en 
krachtig de werkwijze rond de (verbeterde) meldcode, het afwegingskader en het melden 
bij Veilig Thuis wordt uitgelegd.  
Wist je dat ook het onderwijs een meldplicht kent? Zie hier voor het handelingskader 
kindermishandeling en huiselijk geweld Onderwijs. 

 

Hoe plaats je het kind écht centraal? 

Het VN-kinderrechtenverdrag beschrijft het recht van kinderen betrokken te worden bij 
alles wat hen aangaat. Gaat dat wel altijd goed? Ervaringsdeskundigen, professionals en 
onderzoekers geven in dit Augeomagazine aan hoe het volgens hen wel lukt.  
RAK biedt ook een voorlichting / werksessie aan over participatie van kinderen in de 
Meldcode! 

 

Signalenkaart  

In deze Signalenkaart huiselijk geweld worden emotionele en psychische mishandeling 
(zoals bv. manipulatie) als belangrijke onderdelen genoemd op de LinkedIn pagina van 
Stichting Het Verdwenen Zelf.  
Klik hier voor de Top 7 van meest ‘populaire’ berichten van deze Stichting, bijvoorbeeld 
over coercive control (intieme terreur) en emotionele/psychische mishandeling. 

 

 

 

 

 

  Belangstelling voor of vragen over de  
(gratis) ONLINE VOORLICHTINGEN (Signaleren 

kindermishandeling en/of In gesprek met Ouders) 
of één van onze andere voorlichtingen? 

 
Bekijk onze voorlichtingen hier of 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/Strijd-tegen-oprukkende-kinderarmoede
https://www.nji.nl/nl/Agenda/Strijd-tegen-oprukkende-kinderarmoede
https://www.augeo.nl/demo/R9_Gesprekshandreiking/
https://www.verwey-jonker.nl/wp-content/uploads/2020/11/216037_Kwestie_van_lange_adem-WEB.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=p_VSow2tjqY
https://lvak.nl/nieuws/archief/2020/handelingskader_kindermishandeling_voor_het_onderwijs.html
https://www.augeomagazine.nl/kind-centraal-augeo-magazine-21/kind-centraal
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/trainingen/hey-ik-heb-ook-wat-te-zeggen-participatie-kinderen-in-de-verbeterde-meldcode/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6667343408689950720/
https://www.linkedin.com/posts/verdwenen-zelf_stichting-het-verdwenen-zelf-on-linkedin-activity-6751014385323393024-L6sQ/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/trainingen/
mailto:info@rak-eindhoven.nl
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
mailto:info@rak-eindhoven.nl

