
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 Eindhoven, APRIL 2021 

Informatiebrief                               

Ontwikkelingen en informatie rondom de aanpak op kindermishandeling en huiselijk geweld 
 
Beste samenwerk- en netwerkpartners, 
 
Via deze Informatiebrief informeert RAK je 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. Wist je dat onze informatiebrieven ook op de 
website regionaleaanpakkindermishandeling.nl terug te vinden zijn? 
 
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.  
Een sluitende aanpak bereiken kunnen we niet alleen; dat lukt alleen samen met de aandachtsfunctionarissen 
en (netwerk)organisaties.  
RAK is onderdeel van Lumens, ontwikkeld binnen een regionaal samenwerkingsverband - gesubsidieerd door de gemeente Eindhoven. 

 

MELDCODE 

Bestaat er een Meldcultuur? 

Is het zo dat er (te) snel wordt gemeld? Media praten over een zgn. ‘meldcultuur’  
(voorbeelden: glazenwasser die kindermishandeling opspoort / ouders waarvan 
 het kind niet ontbijt). De directeur van Augeo neemt een aantal van deze beweringen  
onder de loep. Waar moet de discussie wél over gaan? 

Lees hier het volledige artikel over meldcultuur, meldcode en afwegingskader. 

BIJBLIJVEN! 

Hoe blijf je bij over de aanpak van kindermishandeling en het gebruik van de Meldcode? 
Augeo organiseert regelmatig opfrismodules! 
 

 

WEBINARS – PRESENTATIES - BIJEENKOMSTEN 
 

Virtual Reality in de Jeugdzorg? 

Op 18  maart vond er een Kennisfestival plaats met als onderwerp: Technologie in Zorg & 
Welzijn. Zo kwam o.a. de inzet van Virtual Reality in de Jeugdzorg aan bod (Jeugdbescherming 
Overijssel). Hoe zet je Virtual Reality in tijdens een proces met ouders – leidend tot positieve 
gedragsverandering? Lees / kijk hier voor meer informatie! 

 

Opvoeden van sombere en depressieve tieners 

Op 14 april staat een gratis webinar gepland met als onderwerp ‘Het opvoeden van sombere 
of depressieve tieners’. Helaas zit dit webinar al VOL. Maar: binnenkort wordt een tweede 
webinar gepland. Je kunt je nu alvast aanmelden, dan ontvang je bericht als er voor deze 
tweede webinar kan worden ingeschreven. Klik hier voor meer informatie. 

 

http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://www.socialevraagstukken.nl/niet-meldcultuur-maar-knelpunten-in-jeugdbescherming-moeten-meer-aandacht-krijgen/
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/zo-blijf-je-bij-over-de-aanpak-van-kindermishandeling/
https://www.technologiezorgenwelzijn.nl/tegels/de_empathie_machine/
https://www.linkedin.com/company/jeugdbescherming-overijssel/posts/?feedView=all
https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2021/04/alumni-webinar-het-opvoeden-van-sombere-of-depressieve-tieners
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/nieuws/


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Deskundigheidsbevordering voor aandachtsfunctionarissen 

RAK organiseert, samen met LVAK, een webinar op maandagmiddag 19 april (13.30-16.30 uur) 
met als thema: algemene informatie over de rol, taken en verantwoordelijkheden van de 
aandachtsfunctionaris.  
Benieuwd naar deze interessante middag of deelnemen? Kijk hier voor meer informatie.  

 

Inspiratiesessie ‘Ieder Kind Geïnformeerd’  

Het programma Geweld Hoort Nergens Thuis organiseert op woensdag 21 april van 14.00-
16.00 uur een brede Inspiratiesessie over kinderrechten en kindermishandeling. Meedenken, 
meepraten of meeluisteren?  
Lees hier het inspiratiedocument over activiteiten van klankbordregio’s en lees hier meer over 
de sessie van 21 april a.s.; aanmelden via: info@geweldnergensthuis.nl  

 

VLAM webinar over o.a. Sexting en Online Shaming 

Zeg ‘Bilal Wahib’ en het eerste waar je aan denkt is de beschamende vertoning waarbij een 12-
jarige jongen werd uitgedaagd zijn geslachtsdeel te laten zien. Social media ontploften na deze 
gebeurtenis. Fabriek 69 organiseert een webinar op dinsdag 25 mei vanaf 19.30 uur over 
sexting, sextortion en online shaming (kosten €20). Voor aanmelden: zie hier. 

 

 
 

Voor de Jeugd Dag 

Op 27 september vindt een (gratis) congres plaats over o.a. de rol van jeugdprofessionals, 
ouders en andere opvoeders bij het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. 
Deze dag wordt georganiseerd door VWS, VNG en NJI en vindt online plaats. 
Meer informatie? Klik hier. 

 

Week van de Opvoeding, Week tegen Kindermishandeling 2021 

Alvast voor de agenda: 
Week van de Opvoeding: 4-10 oktober 2021: Opvoeden en ouderschap 
Week tegen de Kindermishandeling: 15-21 november 2021 

 

ONDERZOEKEN   

Participatie van kinderen (bijvoorbeeld in de Meldcode): wat kan wel, wat niet? 

Aan de Universiteit van Leiden onderzocht Mariëlle Bruning (hoogleraar Jeugdrecht) 
juridische aspecten rondom het betrekken van minderjarige kinderen. Welke wetten en 
regels gelden er, wat is er mogelijk voor het kind? Lees hier de uitkomsten van het 
onderzoek zoals Augeo deze heeft samengevat.  

 

Digitaal vangnet van buddy’s helpt kinderen van gescheiden ouders 

Villa Pinedo onderzocht samen met de Universiteit van Utrecht de effecten van online 
buddy’s voor kinderen van gescheiden ouders. Deze vorm van ondersteuning sterkt 
kinderen bij de verwerking van een scheiding. Lees hier over het onderzoek. 

 

https://preview.mailerlite.com/t9j7w9
https://drive.google.com/file/d/1U6cUbuCkEVIp27XvnZSqKmb8QpBXcMPn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EWQzwVOnkJ70_Z7wnioYN3zW6UCgTGfP/view?usp=sharing
mailto:info@geweldnergensthuis.nl
https://www.linkedin.com/posts/jeroen-hindriks-53418441_online-vragen-om-naakt-zoals-acteur-bilal-activity-6780884509274456064-KlPS/
https://www.ticketkantoor.nl/shop/vlamwebsexting
https://www.nji.nl/nl/Agenda/Voor-de-Jeugd-Dag?utm_medium=email
https://www.nji.nl/nl/Kennis/Dossier/ouderschap-en-opvoeden/Week-van-de-opvoeding-2021
https://www.weektegenkindermishandeling.nl/over/#:~:text=In%202021%20vindt%20de%20Week,en%20met%20zondag%2021%20november.&text=Daarom%20staan%20in%20de%20Week,om%20te%20leren%20van%20elkaar.
https://www.augeomagazine.nl/kind-centraal-augeo-magazine-21/niet
https://www.linkedin.com/posts/stichting-villa-pinedo_een-digitaal-vangnet-van-jonge-buddys-sterkt-activity-6780830937707032576-FmYs/
https://www.uu.nl/nieuws/een-digitaal-vangnet-van-jonge-buddys-sterkt-kinderen-bij-verwerking-scheiding


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Mensenhandelaar niet langer de ‘klassieke loverboy’ 

Onderzoek van het CKM (Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel) toont aan dat 
het klassieke beeld van de loverboy die misbruik maakt van zijn verliefde slachtoffer 
achterhaald is. Lees hier wat het Nederlands JeugdInstituut hierover schrijft. 

Lees hier het volledige onderzoeksrapport ‘Daders van binnenlandse seksuele uitbuiting’  of 
bekijk hier de vier factsheets n.a.v. dit onderzoeksrapport.  

 

ARTIKELEN – BLOGS - INTERVIEWS 

Gender van invloed op mishandeling? 

Het doet ertoe of je man of vrouw bent bij huiselijk geweld, vooral als het gaat om 
partnergeweld. Kinderen zijn maar al te vaak getuige van huiselijk geweld tussen partners.  
In haar blog schrijft Kirsten Regtop over het genderaspect bij partnergeweld, mede n.a.v. 
een docuserie van Hilde van Hieghem die eerder al een serie over kindermishandeling 
maakte. 

 

Hoe grijp je in bij online discriminatie? 

Ingrijpen bij discriminatie op social media heeft zin! Tips hoe je dit het best kunt aanpakken 
worden in dit artikel beschreven.  

 

Signaleringsinstrument Kindermishandeling voor ziekenhuizen 

Vanaf 2022 kunnen Nederlandse ziekenhuizen gebruik maken van één NSK (Nationaal 
Signaleringsinstrument Kindermishandeling), meldt het LECK. Dit moet de veiligheid van 
kinderen verhogen en de handelingsverlegenheid van professionals verminderen.  
Het instrument is tot stand gekomen in een samenwerking tussen het Erasmus MC, het 
Amsterdam MC en UMC Utrecht. Lees hier het volledige artikel van LECK. 

 

Is je partner seksueel misbruikt? Wat kan je doen? 

Artikel met stripverhaal over wat je kunt doen als je geliefde seksueel misbruikt is.  
Hoe geef je samen het misbruik een plaats in je relatie? 

 

Seksueel misbruik beschadigend voor een hele familie 

Therapeut Patricia van Ee ziet regelmatig broertjes en zusjes van misbruikte kinderen in 
haar spreekkamer. Lees hier het achtergrondartikel van Augeo waarin wordt beschreven 
dat vaak een hele familie therapie of begeleiding nodig heeft.  

 

Gedrag van kinderen als overlevingsmodus 

Lang niet altijd wordt gedrag herkend dat voortkomt uit verwaarlozing of huiselijk geweld. 
Het gevaar is dat kinderen verkeerd worden gelabeld waardoor andere oorzaken niet meer 
aan bod komen. Lees hier een interview met orthopedagoog Nanda de Bruin. 

 

Wees betrouwbaar! 

Wees betrouwbaar! Dat is de boodschap van Kristin Gerritsen. Dat is belangrijk om de 
veerkracht van een kind te versterken. Zij verwijst daarbij naar een artikel van Anika 
Grover, dat nog eens duidelijk maakt hoe waardevol het is om te doen wat je belooft. 

 

https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuws-uit-het-jeugdveld/2021/Mensenhandelaar-is-niet-langer-klassieke-loverboy?utm_medium=email&utm_campaign=NieuwsbriefJeugd&utm_content=jeugdnieuws&utm_source=4%20maart%202021%20nummer%209
https://www.hetckm.nl/mediadepot/1923e2bf6f2d/Dadersvanbinnenlandseseksueleuitbuitingdefinitieffeb2021.pdf
https://www.hetckm.nl/mediadepot/192493ede1ad/Factsheet.pdf
https://kirstenregtop.com/het-doet-er-toe-of-je-man-of-vrouw-bent-bij-huiselijk-geweld/
https://www.dezondag.be/hilde-van-mieghem-gaat-in-tweede-reeks-van-als-je-eens-wist-dieper-in-op-partnergeweld-ik-ben-hier-nog-altijd-niet-van-gerecupereerd/
https://www.movisie.nl/artikel/ingrijpen-online-discriminatie-hoe-doe-je-dat?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=180221&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.linkedin.com/posts/leck_nationaal-signaleringsinstrument-kindermishandeling-activity-6782545037298290688-qMXc/
https://leck.nu/nsk/
https://www.oneworld.nl/kijkenluisteren/strip/wanneer-je-geliefde-seksueel-misbruikt-is/
https://www.augeomagazine.nl/beter-in-beeld-augeo-magazine-22/achtergrond-broertjes-zusjes-mishandelde-kinderen
https://www.augeomagazine.nl/beter-in-beeld-augeo-magazine-22/interview-nanda-de-bruin
https://www.linkedin.com/posts/kristin-gerritsen-357643a_ill-be-here-again-next-week-because-activity-6785213334410014720-a9W5/
https://www.acesconnection.com/blog/i-ll-be-here-again-next-week-because-if-one-person-stays-that-will-be-enough


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

FILMS, DOCUMENTAIRES, YOUTUBE, PODCASTS 
 

Als je eens wist…! 

Hilde van Hieghem maakte eerder al voor de VRT België een serie over kindermishandeling; 
onlangs is een serie over partnergeweld gestart. Indrukwekkend! 

 

Online seksueel geweld 

Hoe actueel kan het zijn?! Naar aanleiding van alle actualiteit op Instagram rondom Bilal 
Wahib en Oussama Ahammoud (zie ook aankondiging webinar 25 mei over sexting en online 
shaming eerder in deze informatiebrief) vertelde Johannes Dijkstra van Fier over online 
seksueel geweld. Luister hier naar het interview op Radio 3FM.  

 

Podcast Geweld Hoort Nergens Thuis – taskforce Kindermishandeling 

Interview met wethouder Hendrickx en ervaringsdeskundige Maaike over de Taskforce 
Kindermishandeling. Hoe zien zij de toekomst? Wat heeft de Taskforce tot nu toe opgeleverd? 

Lees hier meer over de podcasts. 

 

De kinderen van Ruinerwold: huiselijk geweld en meerdere vormen van mishandeling 

BNN Vara heeft een serie gemaakt over de kinderen van Ruinerwold. De vier oudste kinderen 
van het gezin vertellen over hun leven in het gezin en over hun vader en de rechtspraak. 

 

OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN 

Tips, tools en links voor onderwijsprofessionals 

Kinderen mogen weer naar school! Als onderwijsprofessional is er aandacht voor de 
leerontwikkeling en het welbevinden van kinderen en jeugdigen. 
Lees hier voor een scala aan tips, tools en links over bijvoorbeeld het welbevinden van 
kinderen, (sociale) veiligheid en veerkracht. 

 

H.E.L.P ME – zorg dat er hulp wordt ingeschakeld! 

Bekend met het signaal ‘Help!’? Bekijk o.a. hier het filmpje hierover. 
Open hand – duim naar binnen – alle vingers over de duim heen.  

 

Informatietool slachtoffers seksueel geweld 

Het Centrum Seksueel Geweld ontwikkelde een tool waarin het snel duidelijk moet worden 
welke beschikbare hulp er is na seksueel geweld. Lees hier wat Augeo hierover schrijft. 

 

Kindermishandeling apps 

Augeo ontwikkelde speciale Qurve apps m.b.t. mishandeling. Er zijn meerdere versies: voor 
professionals in de zorg, het onderwijs of de kinderopvang. Ook is er een Kind Centraal app. 
Je kunt meerdere versies installeren, iedere versie heeft een eigen activeringscode. 
De moeite waard om te downloaden! 

 

https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/als-je-eens-wist/1/als-je-eens-wist-s1a1/
https://www.vrt.be/vrtnu/a-z/als-je-eens-wist/
https://www.linkedin.com/posts/fier_johannes-dijkstra-van-chat-met-fier-bij-sanders-activity-6780868521736843264-bodN/
https://www.linkedin.com/posts/fier_johannes-dijkstra-van-chat-met-fier-bij-sanders-activity-6780868521736843264-bodN/
https://www.zorgenomeenkind.nl/nieuws/podcast-geweld-hoort-nergens-thuis/
https://www.npostart.nl/de-kinderen-van-ruinerwold/24-03-2021/BV_101404938
https://www.nji.nl/nl/coronavirus/Professionals/Specifiek-beroep-of-werkveld/Professionals-in-het-onderwijs?utm_medium=email
https://www.linkedin.com/posts/miranda-siebel-8453a04b_ion-dacian-activity-6776268779950362624-5kkj/
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/welke-hulp-is-er-na-aanranding-of-verkrachting/
https://www.augeo.nl/nl-nl/download-de-gratis-qurve-app/


  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gezinsprofielen 

Augeo ontwikkelt een nieuw leerproduct dat ingaat op gezinsprofielen waar 
kindermishandeling of huiselijk geweld aan de orde is. Als je snel op de hoogte wilt zijn van dit 
product, kun je hier het formulier alvast invullen. 

 

Slachtoffers van geweld in jeugdzorg 

Trimbos meldt dat slachtoffers van geweld in de jeugdzorg binnenkort terecht kunnen op een 
website voor ondersteuning: www.geweldinjeugdzorg.info 

 

 

 

 

 

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

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

* gratis aanbod voor professionals in de gemeente Eindhoven; 

werkzaam buiten de gemeente Eindhoven maar wel interesse? 

Bel of mail! 

 
Bekijk onze voorlichtingen hier of mail ons:  

info@rak-eindhoven.nl  
 

www.regionaleaanpakkindermishandeling.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.augeo.nl/nl-nl/onderzoek/wat-kun-jij-ermee-doen/contact-leerproduct-gezinsprofielen/
https://www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/centraal-informatie-en-expertisepunt-opgericht-voor-slachtoffers-geweld-in-jeugdhulp-naasten-en-hulpverleners
http://www.geweldinjeugdzorg.info/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/trainingen/
mailto:info@rak-eindhoven.nl
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
mailto:info@rak-eindhoven.nl

