
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Eindhoven, maart 2021 

Informatiebrief                               

Ontwikkelingen en informatie rondom de aanpak op kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Beste samenwerk- en netwerkpartners, 
 
Via deze Informatiebrief informeert RAK u graag over actuele ontwikkelingen c.q. wetenswaardigheden die te 
maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor 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. 

 

MELDCODE 

Gebruik Meldcode en Afwegingskader  

Werken met de Meldcode is verplicht voor professionals die met kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar 
werken. Per branche is een afwegingskader opgesteld. Ook het Nederlands Jeugd Instituut geeft  
informatie over het gebruik van de Meldcode en het afwegingskader.  
Voor iedere aandachtsfunctionaris (huiselijk geweld en kindermishandeling) van belang om nog eens te lezen. 
Lees hierover ook de informatie van RAK in de nieuwsbrief van maart.   

DILEMMA’s bij gebruik Meldcode 

Aan de hand van de vijf stappen van de Meldcode doen professionals een melding van 
huiselijk geweld of kindermishandeling. Zo eenvoudig werkt de praktijk echter niet. ‘Niets is 
wat het lijkt!’. Mooi artikel over dilemma’s bij het gebruik van de Meldcode – speciaal ter 
ondersteuning van professionals die met de Meldcode werken.  

Ook de Academie voor Praten met kinderen  schreef over dilemma’s: de molensteen van de 
consequenties. Soms moet je ingrijpen, waardoor een thuissituatie verandert. Maar 
verandering kan ook eng en onveilig aanvoelen. Hoe gaat een kind om met de gevoelens 
die daarbij horen? Lees over dit onderwerp in deze blog. 
 

 

WEBINARS – PRESENTATIES - BIJEENKOMSTEN 
 

Webinar ‘Hoe zet je ervaringsdeskundigheid in bij huiselijk geweld en 
kindermishandeling?’ 

17 maart vanaf 15.15 uur: over de unieke meerwaarde van ervaringsdeskundigheid – zowel 
voor cliënten als voor u als professional. Misschien ook voor uw organisatie? En hoe kunt u 
gebruik maken van de inzet van ervaringsdeskundigheid?  
Meer informatie en aanmelden via deze link.  

 

http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://www.nji.nl/Werken-met-de-meldcode
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/Kindermishandeling/Wegen-en-beslissen/Het-afwegingskader-in-de-meldcode
https://preview.mailerlite.com/r7a1l8
https://www.movisie.nl/artikel/niets-wat-lijkt-dat-heb-ik-wel-geleerd?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=17.12.2020&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://academiepratenmetkinderen.nl/de-molensteen-van-de-consequenties/
https://www.zorgenomeenkind.nl/activiteiten/webinar-ervaringsdeskundigheid-inzetten/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/nieuws/


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Society College ‘Verbindend Gedrag en Geweldloos Verzet’ 

18 maart vanaf 20.00 uur (online): Carla Stals spreekt over dilemma’s voor ouders bij 
onacceptabel gedrag van kinderen/jongeren. Dit gedrag leidt makkelijk tot escalaties, 
onmacht of agressie. Hoe kan gebruik worden gemaakt van de instrumenten van 
verbindend gezag en geweldloos verzet? Lees hier meer over dit college van Fontys. 

 

Webinar: ‘4 sleutels voor een betere samenwerking bij huiselijk geweld’ – en meer! 

25 maart om 10 uur: gratis webinar met een proeverij aan interventies uit de training 
‘Samenwerken begint bij jezelf’. Voor informatie en aanmelden: zie hier (webinar 4). 

Overigens biedt Kirsten Regtop via dezelfde link ook erg relevante en betaalbare (€25) 
webinar: zicht houden op veiligheid tijdens coronatijd; signalen bespreekbaar maken: het 
gewenste effect; hoe signaleren in coronatijd?  

 

Boekpresentatie: ‘Ik was het duivelskind’ 

16 april 2021, 15.30 uur: online boekpresentatie via Zoom met sprekers (Karin Bloemen, 
Kim van Laar, Ted Kloosterboer). De schrijfster van het boek is Angelique van Deursen. Zij 
zegt over het boek: “Met dit boek wil ik de rauwe werkelijkheid laten zien wat de gevolgen 
zijn van langdurig seksueel misbruik / kindermishandeling. Niets verhullend neem ik u mee 
in mijn gedachtes, mijn twijfels, mijn angsten – maar ook mijn hoop, mijn geluk, mijn 
vrijheid”.  

 

Webinar ‘Deskundigheidsbevordering voor aandachtsfunctionarissen’ 

RAK organiseert op maandagmiddag 19 april 2021 (datum nog onder voorbehoud!) – in 
samenwerking met het LVAK – een webinar met als thema: deskundigheidsbevordering 
voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling voor professionals in de regio 
Eindhoven.  
Hebt u hierin interesse en wilt u aanhaken? Stuur een mail naar: info@rak-eindhoven.nl  

 

Webinar ‘Had mijn vader kinderen mogen krijgen?’ 

20 april vanaf 16.00 uur: hoe is het als normaal begaafd kind op te groeien met een ouder 
met een verstandelijke beperking? Sprekers: Lisette van Driest (ervaringsdeskundige) en 
Teun Haans (Taskforce Kindermishandeling en clustermanager Sterk Huis). Lees hier meer. 

 

Week tegen de Kindermishandeling: 15-21 november 2021 

Het lijkt nog ver weg, maar noteer alvast in de agenda: van 15 t/m 21 november is het de 
Week tegen de Kindermishandeling. Hoewel iedere week aandacht nodig is voor alle 
vormen van kindermishandeling, worden veel extra activiteiten en bijeenkomsten rondom 
dit thema gepland in deze themaweek. 

 

  

https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Hogeschool-Sociale-Studies/Lectoraat-Sociale-Veerkracht/Events/Social-Work-Society-College-1/Verbindend-Gezag-Geweldloos-Verzet.htm
https://kirstenregtop.com/webinars-voor-jouw-organisatie/
https://www.angelssite.nl/boekpresentatie/
mailto:info@rak-eindhoven.nl
https://www.zorgenomeenkind.nl/category/activiteiten/online-workshops/
https://www.weektegenkindermishandeling.nl/


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ONDERZOEKEN   

Gemeenten aan zet bij aanpak huiselijk geweld! 

Onderzoek van vier samenwerkende inspecties Toezicht Sociaal Domein toont aan dat 
gemeenten het voortouw moeten nemen bij de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Goede samenwerking hierbij is cruciaal. 
Lees hier wat het NJI hierover schrijft en lees hier wat de Inspecties hierover berichten. 

 

ARTIKELEN – BLOGS - INTERVIEWS 

Als zelfs de fietsenmaker niet te vertrouwen is…. 

Blog van Kirsten Regtop over vertrouwen en verantwoordelijkheid nemen. 
Inclusief gedicht over vertrouwen. 

 

Kinderverwaarlozing 

Het is belangrijk om kinderverwaarlozing als één van de vormen van kindermishandeling 
onder de aandacht te brengen of te houden. Het is de meest voorkomende vorm van 
kindermishandeling – denk hierbij aan fysieke, psychische en/of emotionele verwaarlozing. 
Hans Götze schreef hierover op zijn LinkedIn pagina.   
Het waarnemen van emotionele verwaarlozing vraagt om sensitiviteit van 
beroepskrachten, schrijft Götze in een volgend bericht. 

 

Lichamelijke verwaarlozing  

Lichamelijk verwaarlozing: klinkt niet zo ernstig, maar de gevolgen kunnen wél ernstig zijn. 
Lees hier en hier wat Stichting Praat schrijft: praat met het kind, schenk het kind aandacht! 

 

Münchhausen by Proxy 

Een bijzondere vorm van kindermishandeling – een interview met Nina Blom over dit 
onderwerp. Bekijk hier de interviews (3 delen).   

 

Aangifte doen van seksueel misbruik 

Hoe verloopt een aangifte van seksueel misbruik? Waarom voelen slachtoffers zich niet 
altijd serieus genomen door de politie? Op de website van Eva Jinek een interview met Yet 
van Mastrigt – zedenexpert bij de politie. 

Het blijkt dat slachtoffers van seksueel misbruik vaak niet over voldoende informatie 
beschikken over de juiste beschikbare hulp. Het Centrum Seksueel Geweld ontwikkelde 
hiervoor een informatietool– geschikt voor zowel volwassenen als minderjarigen. 

 

  

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2021/Gemeenten-aan-zet-bij-aanpak-huiselijk-geweld?utm_medium=email&utm_campaign=NieuwsbriefJeugd&utm_content=jeugdnieuws&utm_source=25%20februari%202021%20nummer%208
https://www.toezichtsociaaldomein.nl/actueel/nieuws/2021/02/18/inspecties-gemeenten-moeten-regie-nemen-bij-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://kirstenregtop.com/als-zelfs-je-fietsenmaker-niet-te-vertrouwen-is/
https://www.linkedin.com/posts/hans-g%C3%B6tze-15741b16_welkom-op-mijn-website-activity-6768193149048381440-UOE6/
https://www.linkedin.com/posts/hans-g%C3%B6tze-15741b16_welkom-op-mijn-website-activity-6773327103481008128-0uwA/
https://www.linkedin.com/posts/stichting-praat_praat-praat-deze-week-over-lichamelijke-verwaarlozing-activity-6772022994366816256-x0Bn/
https://www.linkedin.com/posts/stichting-praat_praat-praat-deze-week-over-lichamelijke-verwaarlozing-activity-6773484760208699392-z2SH/
https://www.linkedin.com/in/nina-blom-44305b52/detail/recent-activity/shares/
https://www.evajinek.nl/onderwerpen/artikel/5215616/aangifte-politie-seksueel-misbruik-gesprek-zeden-rechercheur-interview
https://centrumseksueelgeweld.nl/informatietool/


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

FILM(PJE)S 
 

Emotionele mishandeling 

Diepe sporen laat emotionele mishandeling na. Dit filmpje van Stichting Het Verdwenen Zelf 
laat zien hoe emotionele mishandeling ingrijpt in het leven van een kind.  

 

OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN 

Professionele moed: een ongehoorde uitdaging? 

Movisie ontwikkelde een mooie Infographic over professionele moed bij huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Bouwstenen hierbij zijn o.a. vakkennis, protocollen, moreel besef en het 
wik-en-weegproces rondom een moreel dilemma. Op basis daarvan kan een professional een 
bewust en weloverwogen besluit nemen. 

In de regio Eindhoven heeft Janne Swinkels onderzoek (‘Een ongehoorde uitdaging’ vanuit het 
project Geweld Hoort Nergens Thuis) onder 675 professionals verricht naar professionale 
moed: het blijkt een hele opgave c.q. uitdaging te zijn morele moed en lef in te zetten bij het 
bespreken van kindermishandeling. Geïnteresseerd in de uitkomsten van het onderzoek van 
Janne Swinkels? Mail haar via janne.swinkels@eindhoven.nl  

 

Kan uw organisatie een stagiaire of student inzetten voor een complex pedagogisch 
vraagstuk? 

Spelen in uw organisatie complexe (pedagogische) kwesties die interessant zijn voor studenten 
om te bestuderen en zo mogelijk door studenten kunnen worden onderzocht of zelfs 
opgelost? In het kader van de ketensamenwerking kindermishandeling kunnen organisaties 
een student begeleiden die zich in het werkveld bezighoudt met een complex pedagogisch 
vraagstuk.  
De hogeschool Pedagogiek van Fontys start per september 2021 een minor Jeugdhulp (in 
Eindhoven, Den Bosch, Sittard en Tilburg) waarbij samenwerking met het werkveld 
noodzakelijk is voor de studenten. Interesse in de onderwijsvisie van Fontys en geformuleerde 
competenties rondom deze minor? Lees  er hier meer over. 
 

 

Projecten Fontys Studenten 

28 studenten van Fontys (Pedagogiek) voerden zes opdrachten uit vanuit de Taskforce 
Kindermishandeling Hart van Brabant. Onlangs presenteerden zij de uitkomsten van hun 
opdrachten. Zo werd bijvoorbeeld gewerkt aan een Toolkit ‘Als je ouders uit elkaar gaan… en 
dan?’ en aan het onderwerp ‘Geweld voorkomen’. Ook zochten studenten naar Tips en Tricks 
voor leerkrachten in het onderwijs om te praten over kindermishandeling en werd een ‘Praten 
Helpt-pot’ vragenkaartjes waarmee het gesprek kan worden aangegaan) voorgesteld. 
Lees hier de inspirerende uitkomsten van de opdrachten van Fontysstudenten! 

 

 

 

 

 

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

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

 
Bekijk onze voorlichtingen hier of mail ons:  

info@rak-eindhoven.nl  
 

Ideeën, tips, mededelingen vanuit  
uw organisatie of vragen?  

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

Team RAK: 
Karin Sesink, coördinator RAK 

Liesbeth Hegge, projectmedewerker 
Hanna van den Brule, projectmedewerker 

https://www.linkedin.com/posts/verdwenen-zelf_words-can-hurt-emotional-abuse-childline-activity-6769133665977999360-Nrsb/
https://www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2020-12/Infographic-professionele-moed-lef-december-2020.pdf
mailto:janne.swinkels@eindhoven.nl
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:1cafea38-b283-4564-b38e-28dada97ca8a
https://www.zorgenomeenkind.nl/nieuws/resultaten-projecten-studenten-fontys-pedagogiek/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/trainingen/
mailto:info@rak-eindhoven.nl
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
mailto:info@rak-eindhoven.nl

