
 

 Eindhoven, SEPTEMBER 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 

Herken of vermoed jij huiselijk geweld? 

Weet jij wat je moet doen als je je zorgen maakt om iemand(s veiligheid)? 
Erover praten of advies nodig? Bel of chat anoniem.  
Klik hier voor voor de mogelijkheden / informatie. 
Wil je advies of informatie? Bel vrijblijvend met Veilig Thuis: 0800-2000 (24/7). 

LVAK - wijziging voorwaarden lidmaatschap; meldcodequiz 

 (Nog) geen lid van LVAK? Dat kan nog steeds, maar voor nieuwe leden geldt: vanaf 2022 pas ná het volgen  
van een gecertificeerde training Training Aandachtsfunctionaris! Lees hier voor meer info. 
Doe je al mee met de Meldcode Quiz van het LVAK – om jezelf en je organisatie scherp te houden? 
Elke woensdag een vraag in je mailbox, je ziet direct het resultaat! 
 

WEBINARS – PRESENTATIES – BIJEENKOMSTEN - VOORLICHTINGEN 

Seksuele uitbuiting van mannen en jongens 

Bij seksuele uitbuiting wordt vaak gedacht aan vrouwelijke slachtoffers. Jongens 
kunnen echter net zo goed slachtoffer zijn of worden van deze vorm van uitbuiting. 
Kijk het webinar terug dat het Expertisecentrum Mensenhandel en (Jeugd)Prostitutie 
organiseerde of vraag de voorlichtingsfilm aan via deze pagina. 

 

No Shhhame! Waar ligt jouw grens? 

Het Expertisecentrum Mensenhandel en (Jeugd)Prostitutie (EMP) en Dynamo 
organiseren (gratis) trainingen No Shhhame!  
Jongeren die in aanmerking komen voor het trainingsaanbod van No Shhhame zijn 
jongeren tussen de 12 en 21 die seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien of 
slachtoffer zijn van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Doel van de training is het 
bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling en hiermee het risico op 
herhaald of ernstiger seksueel grensoverschrijdend gedrag en slachtofferschap 
mensenhandel te verkleinen. Een training duurt 10 weken en wordt gegeven in 
Eindhoven. Meer informatie op de website van EMP. 

 

http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/contact
https://lvak.nl/nieuws/
https://meldcodequiz.nl/
https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/webinar/
https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/training-no-shhhame/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/nieuws/


 

Kennismiddag ‘Daders van mensenhandel’ 

Om de strijd aan te gaan tegen mensenhandel, is – behalve aandacht voor de 
slachtoffers – ook kennis van daderschap nodig. Wie zijn de daders, waarom 
handelen ze zo, zijn ze zelf ooit ook slachtoffer geweest? Deze en andere vragen 
komen aan bod tijdens de kennismiddag / webinar van 23 september  – 
georganiseerd door CoMensha. Klik hier voor meer info. 

 

Voor de Jeugd Dag 

Voor iedereen die werkt met kinderen, jongeren en ouders: ONLINE Voor de Jeugd 
Dag op 27 september (gratis). Ruime keuze aan workshops! Lees hier meer. 

 

Krachtige ouders! 

Hoe bereid je ouders voor op het ouderschap? Hoe maak je twijfels in opvoeding 
bespreekbaar? Op 30 september organiseert OuderWijzer een (gratis) Congres 
‘Aandacht voor Ouderschap’ in De Efteling (10.00-15.30 uur), waarbij de mooie maar 
ook moeilijke zaken rondom ouderschap (en daarbij behorende risico’s) aan bod 
komen. 

 

Het G-woord! 

Op maandag 4 oktober (13.00-17.00 uur) organiseert Act4Respect een (gratis) 
training (live of digitaal) over genderzaken in relatie tot geweld. Ideeën over hoe 
mannen en vrouwen zich zouden moeten gedragen, zijn nogal eens de oorzaak van 
fysiek, seksueel of cybergeweld. Hoe kan jij bijdragen aan de preventie van (dit) 
geweld? Klik hier voor meer informatie. 

 

Veiligheid en onveiligheid: waar ligt de grens? 

Op 7 oktober organiseert het NJI weer een (gratis) online dialoogsessie Veiligheid 
voor jeugdprofessionals (15.30-17.00 uur). Meld je dan hier aan. 

 

Landelijke Stief(ouder)dag 

Op de tweede zondag van oktober is het landelijke Stiefouderdag; deze dag is voor 
iedereen die in een samengesteld gezin leeft of met een samengesteld gezin in zijn of 
haar omgeving leeft. Stiefgoed organiseert op 10 oktober (vanaf 14.00 uur) een 
online event Landelijke Stiefdag. Lees hier voor meer informatie. 

 

Kwartaalbijeenkomst Mensenhandel 

Op 21 oktober a.s. (12.30-14.30 uur) organiseert het Expertisecentrum 
Mensenhandel en (Jeugd)Prostitutie een (gratis) online (ZOOM) kwartaalbijeenkomst 
over het thema mensenhandel. Aan bod komen o.a. regionale ontwikkelingen, 
kennismaking met (de werkzaamheden van) OvJ Mensenhandel Janine Kramer en de 
presentatie van een boek met een verhaal over mensenhandel.  
Interesse? Mail naar zorgcoordinatie-mp@lumenswerkt.nl  

 

Oktober in het teken van de Meldcode 

Op 27 oktober vanaf 20.30 uur organiseert Kirsten Regtop een gratis webinar voor 
aandachtsfunctionarissen ‘In drie stappen succes als aandachtsfunctionaris’.  
Oktober staat helemaal in het teken van de ‘maand van de meldcode’! 

 

  

https://www.comensha.nl/over-mensenhandel/kennismiddag-23-september-2021/
https://www.voordejeugddag.nl/
https://www.ouderwijzer.nl/bondgenoten/congres-ouderschap
https://act4respect.nl/actueel/dossier-huiselijk-geweld-coronacrisis/training-het-g-woord/
https://www.nji.nl/nl/Agenda/Dialoogsessie-veiligheid-3?utm_medium=email
https://fd8.formdesk.com/nji/Veiligheid
https://www.stiefgoed.nl/stiefouderdag/
mailto:zorgcoordinatie-mp@lumenswerkt.nl
https://kirstenregtop-com.webinargeek.com/in-3-stappen-succes-als-aandachtsfunctionaris-1
https://kirstenregtop.com/maand-van-de-meldcode-in-een-nieuw-jasje/


 

ONDERZOEKEN   

Armoede: achterstand begint al in de wieg 

Armoede is één van de mogelijk uitlokkende factoren van kindermishandeling of  
huiselijk geweld. Daarom zijn wij altijd alert op dit onderwerp. De Volkskrant schreef 
een artikel over ongelijkheid en achterstanden door armoede. Twee onderzoekers 
(Erasmus School of Economics) onderzochten hoe ongelijkheid (in brede zin) zich 
ontwikkelt bij jonge kinderen. Lees hier het artikel. 

 

De rol van een onafhankelijk steunfiguur bij kindermishandeling 

Kunnen onafhankelijke steunfiguren hulp bieden aan kinderen zodat deze zich beter 
gehoord en gesteund voelen? In het Verenigd Koninkrijk blijkt dit een succesvolle 
methode te zijn. Maar werkt dit ook in Nederland?  
Lees hier de uitkomst van een onderzoek naar de werkbaarheid van/met 
steunfiguren in Nederland.  

 

Beantwoord jij deze vragen over aanpak kindermishandeling? 

Informatie en kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling blijkt versnipperd. 
Movisie, NJI en CVV onderzoeken wat professionals nodig hebben om huiselijk 
geweld en kindermishandeling goed aan te pakken.  
Werk je ook mee aan dit onderzoek? Vul hier de vragenlijst in (anoniem)! 

 

Langetermijneffecten van verwaarlozing en geweld 

De Vrije Universiteit en het Trimbos Instituut onderzochten de langetermijneffecten 
van verwaarlozing en geweld. Dit onderzoek werd gedaan onder een groep van ruim 
13.000 volwassenen. Door vroege(re) ervaringen met bv. verwaarlozing hebben 
volwassenen aanzienlijk meer kans op chronisch lichamelijke ziekten.  
Wat kan jij doen als professional? Lees hier wat Augeo daarover schrijft. 

 

Welke rol speelt gender bij geweldssituaties? 

Regioplan Beleidsonderzoek ontwikkelde (samen met andere partners) een 
masterclass over gendersensitief handelen bij de aanpak van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Welke betekenis geven we aan het man-, vrouw- (of 
genderneutraal)zijn en hoe speelt dit mee in het ontstaan en voortduren van huiselijk 
geweld? Lees hier meer over deze masterclass. 

 

ARTIKELEN – BLOGS – INTERVIEWS  

‘Kleine, positieve ervaringen geven vertrouwen’ 

Focussen op problemen? Of liever benadrukken wat goed gaat? Bart Heeling (onderwijskracht  
Speciaal Onderwijs) en Ella (ervaringsdeskundige) vertellen over de verschillen in benaderingswijzen.  
Bart: ‘Ik spreek geen verwachtingen uit naar kinderen. Ik zie liever dat een kind met met plezier 
naar school komt’. Lees hier het artikel in Augeomagazine. 

Kinderen van verstandelijk beperkte ouders meer risico op onveilige thuissituatie 

SIEN vraagt aandacht voor de kwetsbare positie van (normaal begaafde) kinderen van (een)  
verstandelijk beperkte ouder(s). Samen met het Trimbos Instituut schreeft SIEN een brochure  
met adviezen en informatie voor (zorg)professionals, onderwijskrachten en familie. 

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/v/2021/hoe-ongelijkheid-zich-in-de-eerste-levensjaren-aftekent/
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/steunfiguur-als-laagdrempelig-en-vanzelfsprekend-aanbod-in-het-jeugddomein-voorlopig-een-toekomstsc/?utm_medium=email
https://nl.surveymonkey.com/r/V3Q8G5X?utm_medium=email
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/ernstige-klachten-door-wat-je-vroeger-hebt-meegemaakt/
https://www.regioplan.nl/actueel/masterclass-gendersensitieve-aanpak-van-hgkm-wat-ga-je-nu-echt-zien-als-je-beter-kijkt/?utm_source=Nieuwsbrief%20Regioplan&utm_medium=email&utm_campaign=Nieuwsbrief
https://www.augeomagazine.nl/door-de-ogen-van-jongeren-augeo-magazine-24/in-gesprek-kleine-positieve-ervaringen-geven-vertrouwen?utm_source=Augeo+magazine&utm_campaign=14deecffc0-AM_24-290621-door-de-ogen-van-jongeren&utm_medium=email&utm_term=0_6665025349-14deecffc0-45307169
https://www.sien.nl/images/20210708-factsheet-kvbo_-kinderen-van-verstandelijk-beperkte-ouders.pdf


 

Kinderen van scheidende of gescheiden ouders 

10 september: Dag van de Scheiding. Een scheiding is niet makkelijk, vaak pijnlijk en kan de  
bodem wegslaan onder het gevoel van veiligheid en welbevinden bij kinderen. Hoe gaan  
ouders om met de conflicten voorafgaand aan, tijdens en na de scheiding?  
Stine Jensen, filosoof/schrijver, vraag aandacht voor dit thema en pleit voor conflictlessen (voor  
kinderen, maar ook voor ouders). Lees hier het artikel in NRC over dit onderwerp. 

‘Mijn kinderen hebben weer een toekomst’ 

Ervaringsverhaal van Dunya die met haar dochter vluchtte uit Irak. Haar echtgenoot mishandelde  
hen en dreigde met de dood. In Nederland werd het gezin weer met elkaar verenigd maar laaide  
het huiselijk geweld weer sterk op. Inmiddels woont Dunya – met hulp en begeleiding van Sterk Huis –  
met kinderen op een geheime en veilige plek. Lees het verhaal van Dunya hier.  

Ruinerwold: schrikbarend herkenbaar 

Voor Angelique van Deursen (auteur van ‘Het Duivelskind’ en ‘Ik was het Duivelskind’) waren de  
afleveringen over het gezin in Ruinerwold een vat vol herkenning. Zij schrijft op haar website  
over de herkenning en haar respect voor de vier kinderen van Ruinerwold.  
Lees hier meer over haar beschouwingen en ervaringen. 

Hoe ga je om met oplopende spanning bij het kind? 

Een kind dat onveilig opgroeit, vindt het soms moeilijk daarover te praten. Het kan dichtklappen,  
gaan huilen of het kind wordt heel druk. Hoe ga je daar als professional (bijvoorbeeld in het  
onderwijs) mee om? Wat kan jij doen om het kind te kalmeren?  
Academie Praten met kinderen schreef daarover een blog: Eerste Hulp bij Oplopende spanning. 

BOEKEN – FILMS - PODCASTS  

REAL TALK: geweld in afhankelijkheidsrelaties  

Lees hier meer over de campagne Real Talk van Fier! die in het leven is geroepen om 
awareness te verhogen over o.a. huiselijk geweld en online geweld. Klik hier om de real talks 
terug te zien over verwaarlozing, seksueel/online geweld, de juiste hulp en eergerelateerd 
geweld.   

 

Verstoten vaders - documentaire 

Bij een scheiding komen veel emoties kijken; vaak is er een extra risico op huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Maar wat als wordt gezegd dat je je kind misbruikt, mishandeld of onder 
druk hebt gezetterwijl dat nooit gebeurd is? NPO 2Doc maakte een documentaire over de 
nachtmerrie van iedere vader: na scheiding mochten zij hun kind niet meer zien. Ze zouden 
hun kind misbruikt, mishandeld of onder druk hebben gezet. Drie mannen die in deze situatie 
terecht zijn gekomen, worden een jaar lang gevolgd in deze documentaire.  
‘Hoe bewijs je dat iets dat nooit plaatsvond, ook nooit gebeurd is?’ 

 

Huwelijksdwang – podcast 

Stel: je zou op vakantie gaan, maar op de plaats van bestemming aangekomen, blijk je 
gedwongen te worden te trouwen met iemand die je niet zelf hebt uitgekozen. Het gebeurt! 
Luister hier naar een ervaringsverhaal en ontdek welke signalen van huwelijksdwang je kunt 
herkennen. Lees tips en tricks om in contact te blijven met een mogelijk slachtoffer. 

 

https://www.nrc.nl/nieuws/2021/09/03/scheiden-is-nu-de-norm-maar-de-samenleving-is-er-niet-klaar-voor-a4057012
https://www.sterkhuis.nl/mijn-kinderen-hebben-weer-een-toekomst/
https://www.angelssite.nl/seksueel-misbruik/ruinerworld-een-vat-vol-herkenning/
https://academiepratenmetkinderen.nl/eerste-hulp-bij-oplopende-spanning/
https://www.fier.nl/chat/real-talk/over-de-campagne
https://www.youtube.com/playlist?list=PL5CoL8aTUwxuPlgI0But5VvbO-Rk8oNAd
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2020/maart/verstoten-vaders.html
https://www.nporadio1.nl/podcasts/alicante/57540/27-dus-je-bent-uitgehuwelijkt-het-was-de-bedoeling-dat-ik-op-vakantie-ging-s02
https://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/sites/www.huwelijksdwangenachterlating.nl/files/downloads/gesprekskaart_lkha_0.pdf


 

‘En plotseling was je van hem!’ – boek  

Boek over de duistere wereld van de loverboys, een waargebeurd verhaal – geschreven door 
Merel van Groningen (pseudoniem). Over angst, schaamte en leven met littekens.   

Overigens pleit de Nationaal Rapporteur Mensenhandel voor het overstappen op een andere 
term dan ‘loverboy’; lees hierover in dit artikel van NPO3. Vier van de vijf leerkrachten geeft 
aan signalen van mensenhandel niet te herkennen onder de eigen leerlingen. 

 

‘Ruzie in de relatie’ – boek 

Relatieconflicten kunnen funest zijn en leiden tot (getuige zijn van) huiselijk geweld of zelfs 
kindermishandeling.  
Dit boek geeft handvaten om positief om te kunnen gaan met conflicten in relaties.  

 

 ‘Het houdt nooit op, niet vanzelf!’ 

Podcast over huiselijk geweld en kindermishandeling (door: Zaaigoed in samenwerking met 
Geweld Hoort Nergens Thuis). Hoe stuur je als gemeente in het sociaal domein en specifiek 
op het thema geweld en mishandeling?  

 

Podcastst FABRIEK69 

FABRIEK69 is vanaf 1 september gestart met tweewekelijkse podcasts over relaties, intimiteit,  
seksualiteit, kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld.  
Houd de website van FABRIEK69 dus in de gaten! 

Ouderverstoting = kindermishandeling 

Ouderverstoting is het opzetten van kinderen van de ene ouder tegen de andere ouder.  
Bij echtscheidingen komt dit regelmatig voor: de andere ouder (lees: ex-partner) zwart maken.  
Dit ontneemt kinderen het gevoel van veiligheid en vertrouwen. Soms verbreken kinderen het  
contact met de andere ouder. KRO/NCRV brengt dit onderwerp onder de aandacht via de  
documentaire ‘Gebroken’ waarin twee ervaringsverhalen aan bod komen.  
Wanneer? 18 oktober, 20.25 uur, NPO2. Bekijk hier de trailer.  

OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN 

Ervaringsdeskundige inzet van toegevoegde waarde 

Vanuit het project ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ is dit jaar een pilot gestart met de inzet van 
ervaringsdeskundigen in verschillende rollen. Ze gaan o.a. aan het werk in de lokale teams 
van Eindhoven en Someren, waarbij de ervaringsdeskundigen de (jeugd)professionals 
voorzien van advies. Daarnaast begeleiden ze lotgenoten in de herstelgroepen van de LEV-
groep. Lees hier meer over de supportgroep voor vrouwelijke slachtoffers van huiselijk 
geweld en hier over die voor ‘plegers’.  

Ook start in september de gratis basisopleiding voor inwoners van onze regio die ervaring 
hebben met huiselijk geweld/kindermishandeling en hiermee willen bijdragen aan het herstel 
van een ander. Hier vind je meer informatie over deze opleiding van Markieza (of mail naar 
trudie@markieza.org). Het project GHNT zoekt nog organisaties waar deze lerende 
ervaringsdeskundigen (huiselijk geweld / kindermishandeling) kunnen worden ingezet als 
maatje of gesprekspartner; suggesties kun je doorgeven aan olaf@markieza.org  

 

https://www.bol.com/nl/nl/p/en-plotseling-ben-je-van-hem/1001004011558927/
https://www.merelvangroningen.nl/boeken/en-plotseling-ben-je-van-hem/
https://www.npo3.nl/brandpuntplus/loverboy-nationaal-rapporteur
https://www.swpbook.com/boeken/150/conflicthantering-bemiddeling-mediation/1913/ruzie-in-de-relatie?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=mailing_10911
https://www.programmasociaaldomein.nl/actueel/nieuws/2019/12/1/zaaigoed-podcasts
https://www.fabriek69.nl/media/#top
https://kro-ncrv.nl/persberichten/kro-ncrv-2doc-documentaire-gebroken
https://www.youtube.com/watch?v=Syo9I5WMV2E
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training=498
https://www.lerenmetlev.nl/inwoners/default.asp?training=499
https://www.markieza.org/basistraining-ervaringsdeskundigheid-voor-jou/
mailto:trudie@markieza.org
mailto:olaf@markieza.org


 

Scholen: praten over een onveilige thuissituatie helpt! 

Per schooljaar 2021/2022 op iedere basisschool in regio Hart van Brabant: de toolkit ‘Praten 
helpt!’. Omdat de school een plek is waar signalen van kindermishandeling, verwaarlozing of 
geweld kunnen worden opgevangen, kunnen professionals op zoek naar de juiste hulp en 
ondersteuning voor het kind. De toolkit is hierbij een hulpmiddel, met veel informatie en 
instrumenten om te praten met kinderen én om te werken aan deskundigheidsbevordering 
bij professionals.  

Ook Leraar24 besteedde eerder aandacht aan het bespreekbaar maken van een onveilig 
thuis. Als school kun je een belangrijke rol spelen bij signaleren en het inschakelen van hulp.  

 

Shame Sexting 

Hoe praat je met ouders met een migratieachtergrond over shame sexting? 
Professionals vinden dit soms lastig – hoe pak je dit ‘cultuursensitief’ aan? 
KIS (Kennisplatform Integratie & Samenleving) ontwikkelde een brochure ‘Praten over Shame 
Sexting’ voor professionals en vrijwilligers. 

 

Toolkit ‘Stop the Shame’ 

Onder studenten komt regelmatig seksuele intimidatie of seksueel misbruik voor. Vanwege 
schaamte of angst wordt hier vaak geen melding van gedaan. Het Centrum voor Seksueel 
Geweld wil hierin verandering brengen; studenten moeten zich veilig genoeg voelen hulp te 
zoeken en hun verhaal te vertellen. Anders is de kans groot opnieuw slachtoffer te worden. 
Het CSG ontwikkelde een toolkit ‘Stop the Shame’. Vind de toolkit hier. 

Wil je meer weten over het CSG en wat je van het Centrum kunt verwachten? Bekijk hier de 
infographic die het CSG ontwikkelde.  

 

Week van de Opvoeding 

Van 4 t/m 10 oktober 2021 is het de Week van de Opvoeding.  
Hou de website van o.a. het NJI in de gaten voor (gratis) activiteiten. 

 

Kinderen hebben rechten! 

20 november is de Internationale Kinderrechtendag. Eén van de (wereldwijde) kinderrechten 
is het recht op géén misbruik en kindermishandeling. Lees hier wat UNICEF schrijft over de 54 
rechten van een kind.  

 

‘Reageer je soms ook agressief naar je partner?’ – hulp voor plegers 

Agressie en machteloosheid kunnen soms de overhand krijgen – door allerlei redenen.  
Als je dat merkt, waar kun je dan terecht? Hulp vinden voor plegers is lastiger dan je denkt! 
Project PION (Pleger In ONs) zet ervaringsdeskundigheid in om vroegtijdig hulp te verlenen 
aan / bij (dreigende) plegers van huiselijk geweld.  

 

   

Ideeën, tips, mededelingen, vragen?  
Deel ze met ons: info@rak-eindhoven.nl 

 
Team RAK: 

Karin Sesink, coördinator RAK 
Liesbeth Hegge, projectmedewerker 

Hanna van den Brule, projectmedewerker 

 
RAK en Veilig Thuis Zuidoost-Brabant organiseren  

gezamenlijk (gratis*) basisvoorlichtingen (‘Signaleren 
kindermishandeling’ en ‘In gesprek met’). 

RAK organiseert daarnaast ook voorlichtingen / workshops 
‘Hechting’ en ‘Kinderen van gescheiden ouders’ 

* gratis aanbod voor professionals in de gemeente Eindhoven;  

werkzaam buiten de gemeente Eindhoven maar wel interesse? Bel of mail! 
 

Bekijk hier het aanbod aan voorlichtingen! 
 

www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl  
 

https://www.zorgenomeenkind.nl/onderwijs/#:~:text=Toolkit%20Praten%20helpt&text=Alle%20kinderen%20hebben%20recht%20op,te%20maken%20met%20seksueel%20misbruik.
https://www.zorgenomeenkind.nl/onderwijs/#:~:text=Toolkit%20Praten%20helpt&text=Alle%20kinderen%20hebben%20recht%20op,te%20maken%20met%20seksueel%20misbruik.
https://www.leraar24.nl/2626346/een-onveilig-thuis-bespreekbaar-maken/
https://www.kis.nl/publicatie/praten-over-shame-sexting?utm_medium=email
https://www.kis.nl/sites/default/files/shame-sexting-brochure.pdf
https://centrumseksueelgeweld.nl/toolkit-studenten/
https://centrumseksueelgeweld.nl/wp-content/uploads/2021/06/Dit-kun-je-verwachten-van-het-CSG-.pdf
https://www.nji.nl/ouderschap-en-opvoeden/week-van-de-opvoeding-2021
https://www.unicef.nl/over-unicef/kinderrechten
mailto:info@rak-eindhoven.nl
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/trainingen/
http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/

