
 

 Eindhoven, NOVEMBER 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. 

 

WEEK TEGEN KINDERMISHANDELING: 15-21 NOVEMBER 2021 

‘Dichterbij dan je denkt’ 

Dit is het thema van de Week tegen Kindermishandeling (15-21 november 2021).  
Mishandeling kan dichterbij gebeuren dan je denkt. Maar de oplossing kan óók  
dichterbij liggen dan je denkt. In de Week tegen Kindermishandeling vinden veel 
 activiteiten plaats rondom dit thema. Ben jij daar ook bij? 

‘Ik zie jou!’  

De Taskforce Kindermishandeling regio Hart van Brabant hanteert het thema  
‘Ik zie jou!’ voor de Week tegen Kindermishandeling. Zo wordt er o.a. een fototentoonstelling,  
een themamiddag en een film aangeboden; er is aandacht voor sportclubs en onderwijs.  

Film ‘Ray en Liz’ 

Bezoek in het kader van de Week tegen Kindermishandeling de film ‘Ray en Liz’ tegen een gereduceerd  
tarief (€3,50)  in de Cacaofabriek in Helmond! Bij alle voorstellingen zijn Veilig Thuis medewerkers  
aanwezig; er is na afloop gelegenheid om door te praten.  
 
In 1996 publiceerde de Britse fotograaf en schilder Richard Billingham het fotoboek Ray’s a Laugh, over  
zijn alcoholische vader Ray en zijn obese, zwaar getatoeëerde moeder Liz. Ruim twintig jaar later  
debuteert hij als speelfilmregisseur met Ray & Liz, een grimmig, maar nooit klagerig portret van  
twee falende ouders. Zijn achtergrond als fotograaf is heel zichtbaar.  

Wanneer? maandag 15 november,  10.00 uur; dinsdag 16 november, 13.30 en 16.30 uur; 
woensdag 17 november, 19.00 uur; donderdag 18 november, 10.00 en 19.00 uur. 

Reserveer tickets via www.cacaofabriek.nl; toegang: €3,50. 
Geniet op vertoon van je toegangsbewijs van koffie/thee met een bonbon! 

Psychisch geweld centraal bij Geweld(ad)ig Filmfestival  

Het online filmfestival van Geweld(ad)ig Filmfestival heeft dit jaar als thema ‘Psychisch geweld’. 
Neem deel aan dit festival en bekijk het ruime aanbod films via deze link.  

  

http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://weektegenkindermishandeling.nl/over/?utm_medium=email
https://www.zorgenomeenkind.nl/week/
http://www.cacaofabriek.nl/
https://www.geweldadigfilmfestival.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/nieuws/


 

Social media campagne 

Al gezien of over gelezen? Online is er een preventiecampagne ‘Time Out’ gestart tegen  
kindermishandeling en huiselijk geweld. Lees hier wat het Ministerie van VWS daarover schrijft.  
De VNG beschrijft hier de Time-Out toolbox.  
Een time out is de eerste stap die gezet kan worden om escalatie en geweld te voorkomen.  
Geweld Hoort Nergens Thuis ontwikkelde deze campagne samen met Veilig Thuis en de Kindertelefoon. 
Lees ook wat Augeo over deze campagne schrijft. 

MELDCODE 

Het toverwoord: herhalen! 

Wat is de overeenkomst tussen hardlopen en de Meldcode? Voor beiden geldt: veel 
oefenen en herhalen zorgt dat je beter wordt en dat het makkelijker gaat.  
Dus: heb je ooit een training of cursus over de meldcode gevolgd, schroom niet om je in 
te schrijven voor een herhaalcursus. De Meldcode blijft het instrument om zorgvuldig en 
via stappen signalen te onderzoeken en daar eventuele vervolgstappen aan te 
verbinden, zoals het inzetten van hulp of een melding doen – samen met ouders en 
kinderen. 
Lees ook eens het Augeo Magazine over het werken aan veiligheid in gezinnen. 

WEBINARS – PRESENTATIES – BIJEENKOMSTEN - VOORLICHTINGEN 

Online seksueel grensoverschrijdend gedrag 

Op 30 november (13.00-16.00 uur) organiseert o.a. Act4Respect een online congres 
over online seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hoe maak je als professional online 
gedrag bespreekbaar? Hoe draag je bij aan een veilige en leuke online omgeving? 
Lees hier meer over dit congres of meld je aan! 

 

‘Laat je raken!’ 

Ook op 30 november (14.30-17.00 uur) organiseert VONK! een bijeenkomst - over de 
relatie tussen professionele afstand en professionale nabijheid. Staan deze zaken op 
gespannen voet met elkaar? Hoe belangrijk is het om jezelf als instrument in te zetten – 
met jouw menselijkheid? Lees hier meer over deze bijeenkomst. 

 

Webinar-weken zonder geweld 

Movisie organiseert van 25 november t/m 16 december zes webinars over 
uiteenlopende onderwerpen rondom het thema geweld. Zo is er bijvoorbeeld een 
webinar over de Meldcode op 30 november of over een ondersteuningsinstrument om 
kindermishandeling te signaleren op 7 december.  

 

Seksueel geweld: terugkijkwebinar 

Ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het Centrum Seksueel Geweld Zwolle  
is het webinar over seksueel geweld terug te kijken via deze link. 
Wist je dat de meeste daders uit de familie- of vriendenkring komen?  

 

  

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/10/15/social-media-campagne-tegen-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld
https://vng.nl/artikelen/campagne-time-out#campagne
https://www.linkedin.com/posts/augeo-foundation_time-out-social-media-campagne-tegen-kindermishandeling-activity-6855836779594035200-OKoU
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/de-overeenkomst-tussen-hardlopen-en-de-meldcode/?utm_source=Augeo+nieuwsbrief&utm_campaign=93e8ec45de-210908-email-nb&utm_medium=email&utm_term=0_67dd9915a7-93e8ec45de-45498890&ct=t(210908-email-nb)
https://www.augeomagazine.nl/jeugdzorgspecial-werken-aan-veiligheid-in-gezinnen/werken-aan-veiligheid-in-gezinnen-augeo-magazine-jeugdzorg-special?utm_medium=email
https://act4respect.nl/agenda/online-grensoverschrijdend-gedrag-sekse-en-het-internet/
https://act4respect.nl/agenda/online-grensoverschrijdend-gedrag-sekse-en-het-internet/#Aanmelden
https://c4youth.nl/actueel/save-the-date-30-november-2021-vonk-bijeenkomst-laat-je-raken-over-de-relatie-tussen-professionele-afstand-en-professionele-nabijheid/
https://www.movisie.nl/agenda/webinar-weken-zonder-geweld
https://www.youtube.com/watch?v=9qq9Dgk4-B8


 

ONDERZOEKEN   

20% jongeren maakt huiselijk geweld mee 

Het CBS onderzocht hoeveel jongeren tussen de 16 en 24 jaar huiselijk geweld 
meemaken. In het voorjaar van 2020 gaf 1 op de 5 van deze jongeren aan te maken te 
hebben met huiselijk geweld! Het gaat dan om fysiek geweld (slaan, schoppen, dreigen 
met pijn), dwingende controle, stalking of seksueel geweld in huiselijke kring.  
Meer lezen? Bekijk hier wat het CBS schrijft en berekent in dit onderzoek.  
Ook het NJI maakt melding van dit onderzoek. 

 

 
 
 
 

Tijdig signaleren: wát werkt?? 

ZonMW start 11 onderzoeksprojecten (en 1 overkoepelend project) waarbij de vraag 
centraal staat: wat wérkt bij het tijdig signaleren en zo goed mogelijk ondersteunen van 
kinderen en gezinnen in kwetsbare omstandigheden? 
Meer weten over deze onderzoeksprojecten? Klik hier.  

 

Artsen en Kindermishandeling: moeizame diagnostiek 

Bij heel jonge kinderen (vooral babies) blijft kindermishandeling heel vaak nog 
onopgemerkt. Dit constateert het Nederlands Forensisch Instituut samen met de 
Universiteit van Amsterdam. Zijn multidisciplinaire centra een oplossing?  
Lees en luister hier verder (NPO1 Radio). 

 

Het waarom van kindermishandeling 

Hoe verklaren we waarom sommige ouders hun kinderen mishandelen? Lenneke Alink 
en haar onderzoeksteam zochten naar antwoorden op deze vraag. De term 
kindermishandeling vinden zij ongelukkig gekozen: alsof ouders hun kinderen 
moedwillig iets aandoen. Dat is vaak niet zo. Ouders hebben vaak zelf problemen 
waardoor een veilige opvoeding niet lukt. Lees hier het artikel van LECK.   

 

Avondklok: méér seksueel geweld 

Tijdens de avondklok (januari-april 2021) vond er méér seksueel geweld plaats, onder 
jongeren. Dat blijkt uit een onderzoek van Rutgers en Soa Aids Nederland onder 
jongeren van 16-24 jaar. Komt het omdat dates vaker thuis plaats vonden?  
Lees hier wat het Nederlands JeugdInstituut schrijft over dit onderzoek. 

 

Meer adviezen, minder meldingen eerste helft 2021 

Veilig Thuis kreeg in de eerste helft van 2021 minder meldingen en VT gaf méér 
adviezen in deze periode. Het CBS heeft dit berekend. Ruim de helft van de adviezen en 
meldingen ging over vermoedens van kindermishandeling.  
Lees hier wat het Nederlands JeugdInstituut hierover schrijft. 

 

Netwerken Seksueel Kindermisbruik op het Darkweb 

Onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen 
Kinderren heeft in samenwerking met het NSCR een onderzoek gepubliceerd naar 
netwerken rondom seksueel kindermisbruik op het darkweb. Deze informatie geeft 
professionals beter inzicht in de handelswijze van daders die onderdeel zijn van deze 
criminele netwerken. Lees hier meer.  

 

  

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/39/1-op-5-jongeren-slachtoffer-van-huiselijk-geweld
https://www.nji.nl/nieuws/huiselijk-geweld-bij-een-op-de-vijf-jongeren?utm_medium=email
https://www.zonmw.nl/nl/actueel/nieuws/detail/item/wat-werkt-bij-het-tijdig-signaleren-en-ondersteunen-van-kinderen-en-gezinnen-in-kwetsbare-omstandigh-1/?utm_medium=email
https://www.nporadio1.nl/nieuws/onderzoek/0b953ba5-5e20-4daf-a72a-43145bc09526/artsen-missen-signalen-ernstige-mishandeling-jonge-kinderen
https://leck.nu/wp-content/uploads/2021/08/LECK-mini-college-Lenneke_v2.pdf
https://www.nji.nl/nieuws/meer-seksueel-geweld-tijdens-avondklok?utm_medium=email
https://www.nji.nl/nieuws/meer-adviezen-en-minder-meldingen-huiselijk-geweld?utm_medium=email
https://www.nationaalrapporteur.nl/publicaties/publicaties/2021/11/02/uitgelicht-netwerken-van-seksueel-kindermisbruik-op-het-darkweb


 

ARTIKELEN – BLOGS – INTERVIEWS  

Protect children, not porn 

Ken je de organisatie Exodus Cry al? ‘Protect children, not porn!’ is de slogan van Exodus Cry,  
 waarmee zij slachtoffers van mensenhandel willen helpen en bevrijden.  
Neem hier een kijkje op hun website of volg hen op Facebook.  

Hoe doorbreek je die cirkel van geweld? 

Hoe kunnen kinderen die mishandeld zijn in hun latere leven wél veiligheid bieden  
aan hun eigen kinderen? Er zijn factoren die deze kans vergroten.  
Lees hier wat Augeo schrijft over intergenerationele overdracht. 

Ben je leerkracht en maak je je zorgen over de thuissituatie van een leerling? 

Je kunt als professional in het basisonderwijs een belangrijke rol spelen voor een leerling 
in een onveilige thuissituatie. Vroegtijdig signaleren, handelen én het bieden van ee n veilige plek. 
Lees hier voor een overzicht van informatie en materialen, door Augeo opgesteld. 

3 vragen voor het Vlaams ExpertiseCentrum voor Kindermishandeling 

LECK interviewde Tim Stroobants, de directeur van het VECK.  
Hierin o.a. aandacht voor de situatie in Vlaanderen rondom kindermishandeling.  
Lees hier het interview met Stroobants. 

Wat als een kind hulp of toenadering afwijst? 

Marike van Gemert beschrijft in haar blog ‘Verwaarlozing: onmogelijk gedrag, onmogelijk 
 gesprek?’ hoe je het best om kunt gaan als een kind dat verwaarloosd wordt/werd  
jou of jouw aandacht voortdurend afwijst. 

Blogs Kirsten Regtop 

Kirsten Regtop schrijft met regelmaat in haar blog over vraagstukken die we allemaal  
wel eens tegenkomen in ons werk. Lees bijvoorbeeld haar blog eens over: 
Mag ik mijn kind dan geen pak rammel meer geven? 
Hoe een adviesgesprek goed mis kan gaan 
3 manieren hoe je signalen van huiselijk geweld kunt krijgen 
Welke 3 dingen het afwegen van de veiligheid in een gezin ingewikkeld maken 
Afwegingskader Meldcode veel meer dan een vragenlijst 

  

https://exoduscry.com/
https://www.facebook.com/exoduscry
https://www.augeomagazine.nl/aandacht-voor-ouderschap-augeo-magazine-25/achtergrond-intergenerationele-overdracht-doorbreken
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/informatie-voor-scholen/
https://leck.nu/tim-stroobants/
https://academiepratenmetkinderen.nl/verwaarlozing-onmogelijk-gedrag-onmogelijk-gesprek/
https://academiepratenmetkinderen.nl/verwaarlozing-onmogelijk-gedrag-onmogelijk-gesprek/
https://kirstenregtop.com/mag-ik-mijn-kind-dan-geen-pak-rammel-meer-geven/
https://kirstenregtop.com/hoe-een-adviesgesprek-goed-mis-kan-gaan/
https://kirstenregtop.com/3-manieren-hoe-je-signalen-van-huiselijk-geweld-kan-krijgen/
https://kirstenregtop.com/welke-drie-dingen-het-afwegen-van-de-veiligheid-in-een-gezin-ingewikkeld-maken%e2%80%8b/
https://kirstenregtop.com/het-afwegingskader-van-de-meldcode-huiselijk-geweld-is-veel-meer-dan-een-vragenlijst/


 

BOEKEN – FILMS - PODCASTS  

Gids ‘Ieder Kind geïnformeerd’ 

Wil je als leerkracht of als school handvaten voor gesprekken met kinderen over 
huiselijk geweld? Lees de gids ‘Ieder kind geïnformeerd’, waarin je leest hoe je kinderen 
kunt informeren over wat zij nodig hebben voor een gezonde ontwikkeling. Ook leer je 
hoe je het praten over hoe het er thuis aan toe gaat, kunt normaliseren – ook als het 
daar onveilig of moeilijk is. 

 

Münchhausen by proxy 

Duidelijk filmpje waarin het het fenomeen Münchhausen by proxy in beeld wordt 
gebracht. 

 

Toestemming: zo simpel als thee 

Mooi filmpje over de expliciete toestemming van alle betrokkenen die je nodig hebt 
voor seks.  

 

Lespakket bespreekbaar maken kindermishandeling 

Kinderen die te maken hebben met kindermishandeling, zwijgen daar vaak over. 
Klokhuis ontwikkelde een lespakket om kinderen te stimuleren te praten over de 
mishandeling. Bekijk hier meer over het lespakket. 

 

OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN 

Nieuwe richtlijn ‘Signaleren Traumagerelateerde problemen’ 

Geïnteresseerd in de nieuwe richtlijn ‘Signaleren traumagerelateerde problemen’ en de 
rol van de jeugdprofessional hierbij? Wanneer zet je een signaleringsinstrument in? Hoe 
leidt je toe naar passende zorg?  
Lees hier de nieuwe richtlijn of bekijk de nieuwe werkkaarten of info voor ouders. 
Een gratis webinar over deze nieuwe richtlijnen vindt plaats op 25 oktober van 13.00-
14.30 uur! 

 

HulpApp.nl breidt uit 

Eind 2021 breidt HulpApp.nl verder uit. Deze app helpt bij het overzichtelijk vinden van 
hulp bij bijvoorbeeld huiselijk geweld en stalking. Zo komt er binnenkort een forum op 
de website. Klik hier voor meer info over HulpApp. 

 

   

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.huiselijkgeweld.nl/publicaties/publicaties/2021/07/30/ieder-kind-geinformeerd?utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=Tnpc0HPwjIw
https://www.youtube.com/watch?v=7K0RsGR7f9o
https://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/voor-scholen/waarom-dit-project/
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2021/09/Richtlijn-Trauma_Richtlijn-V1_2021-28-september.pdf
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2021/09/Richtlijn-Trauma-werkkaarten-V1-2021_7-sept.pdf
https://richtlijnenjeugdhulp.nl/wp-content/uploads/2021/09/Richtlijn-Trauma_info-voor-ouders_V1-2021_14-sept.pdf
https://c.spotler.com/ct/m17/k1/_tfgNQomVtHEdOsHR62QUSNC7xo2XnTQnLvwfNn6xDFi5fYFcu79pEERrA4JTKqd7N5x4Lc3YHQau0Gl89g5fA/iSPiDaBVA26Lxxn
https://www.hulpapp.nl/
mailto:info@rak-eindhoven.nl
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/trainingen/
http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/

