
 

 Eindhoven, DECEMBER 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 

Geweld(ad)ig filmfestival  

Het online Geweld(ad)ig Filmfestival met als thema ‘Psychisch geweld’  
vertoonde een aantal indrukwekkende films, inclusief expert livestreams. 

Bekijk hier de ‘Na de film’-pagina van Alacritas, waarin films, links en boekentips  
staan opgenomen. Alacritas werkt op dit moment aan een ‘aftermovie’.  

Podcasts ‘Ik zie jou’ 

De Taskforce Kindermishandeling regio Hart van Brabant hanteerde het thema  
‘Ik zie jou!’ voor de Week tegen Kindermishandeling.  

Op de website zijn podcastst opgenomen over het thema ‘Ik zie jou bij:’  
de dokter, het gezin, de sportclubs, op school.  

Luister / lees hier terug.  

Lied 

Zangeres Sita zingt in het kader van de Week tegen Kindermishandeling  
het lied en thema ‘Dichterbij dan je denkt’, luister hier naar haar lied. 

SIGNALEREN – OVERLEGGEN - MELDEN 

Kleine signalen makkelijk te missen of verkeerd in te schatten?  

Lees hier het verhaal van gezinswerker Judith.  
Judith raakt betrokken bij een gezin en vraagt zich achteraf af of zij signalen gemist heeft:  
‘Niets is wat het lijkt’.  

Eerlijk inkijkje in de gevoelens van falen, schaamte en schuld bij een hulpverlener. 

http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://www.geweldadigfilmfestival.nl/na-het-festival
https://www.zorgenomeenkind.nl/week/
https://www.zorgenomeenkind.nl/week/
https://www.youtube.com/watch?v=24ycIV50ehI
https://veiligthuisgm.nl/judith-week-tegen-kindermishandeling
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/nieuws/


 

Signaleren kan óveral: ‘Gaat het wel goed bij jullie?’! 

Contactberoepen kunnen een zeer waardevolle bijdrage leveren aan het signaleren van 
huiselijk geweld. Zo worden bijvoorbeeld Brabantse kappers getraind in het signaleren 
daarvan. Sterk Huis schrijft daarover op LinkedIn.  

Ook vrijwilligers bij bijvoorbeeld sportverenigingen zijn belangrijke signaleringspartners. 
Zo is er een pilot ‘Veilig Sporten en grensoverschrijdend gedrag’ (samenwerking RAK – 
sportregisseur gemeente Eindhoven – studenten Fontys) gestart. In deze pilot gaan 
Studenten Sport clinics aanbieden aan jonge sporters om hen te leren wat  
‘grensoverschrijdend gedrag’ inhoudt en welke stappen ze kunnen zetten om dit 
bespreekbaar te maken.  

Lees hier meer over het belang een veilig sportklimaat in de gemeente Eindhoven. 

‘Hoe ga ik het gesprek aan bij een vermoeden van huiselijk geweld?’  

Vind je het spannend of lastig om het gesprek aan te gaan als je (alleen maar) een 
vermoeden hebt van kindermishandeling en/of huiselijk geweld? Je staat niet alleen.  

Veel professionals ervaren deze spanning, ongemak of handelingsverlegenheid.  
Augeo biedt oefeningen in het voeren van dit soort gesprekken (tijdelijk gratis) aan! 
Lees daarover meer op de website, maak een (gratis) account aan en download (tot het 
einde van dit jaar) deze gesprekstechnieken.  

WEBINARS – PRESENTATIES – BIJEENKOMSTEN - VOORLICHTINGEN 

Webinar mensenhandel en jongeren met LVB 

Op 15 december (10.30-12.00 uur) organiseert het Expertisecentrum Veiligheid  
(Avans, Open Universiteit en Koraal) een webinar over mensenhandel en jongeren  
met een licht verstandelijke beperking.  
Deze jongeren lopen een extra risico slachtoffer te worden van mensenhandel.  
Lees hier meer of meld je aan! 

Psychisch Geweld - Informatieavond 

Op 15 december (19.00 uur) organiseert gemeente Amsterdam een (online) informatieavond  
(lezing en panelgesprekken) voor professionals over het thema ‘psychisch geweld’.  
Sprekers zijn o .a. Kirsten Regtop, Melissa Elstak en Lara van Gaalen. 
Meer lezen of aanmelden? Klik hier. 

Kirsten Regtop organiseert op deze datum (15 december, 12.00 uur) ook een webinar  
over het thema ‘Geweldspatronen’ (niet gratis, maar wel met korting i.v.m. Orange the World) 

No Shhhame voorlichtingen 

Ken jij jongeren die in aanmerking komen voor een No Shhhame training? 
Jongeren tussen de 12 en 21 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien 
óf slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag kunnen deze training volgen. 
Doel van de training is het bevorderen van een gezonde seksuele ontwikkeling. 
Hiermee kan het risico op herhaald of ernstiger seksueel grensoverschrijdend gedrag 
en slachtofferschap mensenhandel te verkleinen.  
Lees hier voor meer informatie! NoShhhame is onderdeel van het Expertisecentrum 
Mensenhandel en (jeugd)Prostitutie. 

 

 

  

https://www.linkedin.com/posts/sterk-huis_vraag-eens-gewoon-gaat-het-wel-goed-bij-activity-6867775232275570688-KOuk
https://www.eindhovensport.nl/voor-sportaanbieders/themas/veilig-sportklimaat#:~:text=Omschrijving%3A%20Eindhoven%20Sport%20gaat%20samen,bewust%20waar%20de%20grenzen%20liggen.
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/hoe-ga-ik-het-gesprek-aan/
https://dashboards.cbs.nl/v3/regionaaldashboardveiligthuis/
https://wijknetwerken.amsterdam/blog/15-december-online-bijeenkomst-psychische-mishandeling/
https://kirstenregtop-com.webinargeek.com/geweldspatronen-zie-jij-wat-ik-zie-3
https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/wp-content/uploads/2021/07/Flyer-No-Shame.pdf
https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/training-no-shhhame/
https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/
https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/


 

ONDERZOEKEN   

Onderzoeksspecial kindermishandeling: nieuwe inzichten?! 

Augeo en ZonMW maakten zeven onderzoeken op het gebied van kindermishandeling 
toegankelijk en begrijpelijk in een onderzoeksspecial.  

Met welk nieuw inzicht ga jij aan de slag?  

 

Zijn social media wel veilig voor kinderen? 

De Consumentenbond onderzocht hoe geschikt social media zijn voor kinderen. 
Conclusie: alle onderzochte platforms houden o.a. te weinig rekening met de 
kwetsbaarheid van kinderen.  
Lees hier meer over het onderzoek. En lees hier wat het NJI daarover zegt.  

 

ARTIKELEN – BLOGS – INTERVIEWS  

Waar vind je hulp bij kindermishandeling? 

Een speciale site voor kinderen met informatie over (hulp rondom) kindermishandeling. 
Belangrijke boodschap voor kinderen: je staat er niet alleen voor!  

Bekijk hier de site speciaal voor kinderen. 

Kinderen in een vechtscheiding 

Doen we in Nederland aan ‘moederverering’?  
En is er voldoende aandacht voor de positie van kinderen tijdens een complexe (v)echtscheiding?  
Lees en luister hier hoe kinderpsycholoog Marga Akkerman hierover denkt. 

Niet het delen van naaktbeelden, maar het doorsturen daarvan is abnormaal 

Naaktbeelden delen met iemand die je leuk vindt, hoort bij de ontwikkeling van een kind.  
Veel te vaak wordt daaraan voorbij gegaan. Het dóórsturen van naaktbeelden, dát is niet  
normaal. Als het gaat om online shaming wordt er te vaak gekeken naar het slachtoffer als  
verantwoordelijke.  
‘Terwijl degenen die écht verantwoordelijk zijn, de plegers, buiten beeld blijven’ – volgens onderzoek  
aan de Radboud Universiteit Nijmegen.  

Scholen zouden structureel aandacht moeten hebben voor online shaming, sexting en sextortion.  

Lees hier wat KRO-NCRV daarover schrijft.  
Of lees hier het verslag van RAK over het webinar over o.a. sexting en sextortion. 

‘Doorbreek jij de stilte?’ 

Verhaal van Delaine (26 jaar), slachtoffer van fysieke en geestelijke mishandeling – en verwaarlozing.  
Hoe is het om overal de schuld van te krijgen, niet te eten te krijgen, bang te zijn voor je moeder?  
En ook: welke rol gaat een hulpverlener in je leven spelen als je uithuis wordt geplaatst?  

Indrukwekkend verhaal, dat te lezen is op de website van Veilig Thuis, met de oproep van Delaine  
aan ieder kind of jongere in een onveilige situatie: doorbreek de stilte en kom maar op voor jezelf! 

  

https://www.augeomagazine.nl/aan-de-slag-met-kennis-augeo-magazine-onderzoeksspecial/cover?utm_campaign=jeugd&utm_content=jeugd26okt2021&utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.consumentenbond.nl/nieuws/2021/sociale-media-ongeschikt-voor-kinderen
https://www.nji.nl/nieuws/sociale-media-onveilig-voor-kinderen?utm_medium=email
https://hulpbijkindermishandeling.nl/waar-vind-ik-hulp-bij-kindermishandeling-en-seksueel-misbruik/
https://www.nporadio1.nl/fragmenten/reporter-radio/49b76724-bce3-48fa-8ad2-cd2c38f4a314/2020-12-18-kinderpsycholoog-marga-akkerman-over-kinderen-in-vechtscheidingen
https://pointer.kro-ncrv.nl/groot-gelijk-als-je-je-naaktbeelden-wilt-delen-het-gaat-pas-fout-als-iemand-ze-misbruikt?fbclid=IwAR2l64T4x5qcmaLsqus-sSXa91cbQlZwKztP1tO9rHtR813zCz-O-wZ2W_A
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/2085-2/
https://veiligthuis.nl/doorbreekdestilte/delaine/


 

Dream School: kijk jij ook? 

Kijk jij op maandagavond ook naar Dream School? (NPO Start). 
Jongeren met lef die zich uiterst kwetsbaar voor de camera opstellen.  
Met begeleiding van bijzonder docenten, bokslegende Lucia de Rijker en rector Eric van ’t Zelfde.  

Deze serie laat zien hoe belangrijk het is verder te kijken dan gedrag. 
De moeite van het kijken waard. 

Armoede en Kindermishandeling 

Een belabberde financiële situatie zorgt voor veel stress. Hierdoor is een relatie te leggen tussen 
armoede en (de kans op) kindermishandeling en/of huiselijk geweld.  

Het Nederlands Jeugdinstituut schreef een artikel en een rapport over armoede en opvoeding. 

Lees hier ook eens wat Lumens onlangs schreef over het belang van een vroege aanpak van schulden. 

BOEKEN – FILMS - PODCASTS  

Kinderen hebben het recht gehoord te worden! 

Beluister hier een interview van Naomi Dessaur met Cees Hoefnagels (onderzoeker, 
klinisch psycholoog) over de rechten van het kind om gehoord te worden. 
Cees vertelt over zijn ideeën over een Minister van Kinderen en over een onderzoek 
over self-disclosures. 

 

Toxische stress 

Wat zijn de gevolgen van toxische stress? Hoe kunnen positieve ervaringen deze 
kinderen helpen? Wat kunnen we er zelf aan doen? Bekijk hier de film die Xavier 
Moonen (UvA) en Jessica Vervoort hierover maakten.  

 

Gezocht: kinderen van gescheiden ouders 

Ken je kinderen tussen 7 en 12 jaar waarvan de ouders zijn gescheiden? En willen ze wel 
meedoen aan een tv-programma? Tatum Dagelet zoekt voor een speciale kersteditie 
kinderen die willen meewerken (NPO-Zapp). Lees hier meer.  

 

Yvonne Keuls vecht tegen onrecht 

Het verhaal van Gemmetje. Yvonne Keuls (bijna 90 jaar) schrijft erover. ‘Door over die 
misbruikte kinderen te schrijven, heb ik anderen laten zien hoe het zit’. 

Gemmetje is een van de pleegkinderen van Yvonne Keuls; Gemmetje is 25 jaar lang in 
haar leven gebleven. 

De Volkskrant plaatste een interview met Yvonne Keuls over het boek, haar 
pleegkinderen en haar gevecht tegen onrecht.  

 

  

https://ntr.nl/DREAM-SCHOOL/229/
https://www.nji.nl/armoede/opvoeding
https://www.nji.nl/system/files/2021-04/Opgroeien-en-opvoeden-in-armoede.pdf
https://www.lumenswerkt.nl/vroege-aanpak-schulden-voorkomt-erger-2/
https://dessaurtrainingen.nl/podcast/48-kinderen-hebben-het-recht-gehoord-te-worden-luister-echt-interview-met-cees-hoefnagels/
https://vimeo.com/639477303/025e475ca0
https://www.linkedin.com/posts/kenniscentrumkindenscheiding_npo-zapp-is-op-zoek-naar-kinderen-tussen-activity-6859548667259482112-jVrg
https://www.volkskrant.nl/mensen/yvonne-keuls-door-over-die-misbruikte-kinderen-te-schrijven-heb-ik-anderen-laten-zien-hoe-het-zit~bc6e9db6/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2F&utm_source=link&utm_medium=app&utm_campaign=shared%20content&utm_content=free


 

OVERIGE WETENSWAARDIGHEDEN 

‘Komt een mens bij de dokter’ 

Ken je de toolkit van de campagne ‘Komt een mens bij de dokter’? 
Zegt de term cisgender jou iets? In de begrippenlijst wordt deze term (en vele andere 
termen rondom sexe, gender en seksuele oriëntatie) uitgelegd.  

 

Kinderrechten 

Sinds 1989 is 20 november de Internationale Dag van de Rechten van het Kind.  
UNICEF en de Verenigde Naties hebben de basisrechten van een kind in een verdrag 
vastgelegd. Dit verdrag is door vrijwel alle landen in de wereld getekend. 

Zo is één van de rechten van het kind dat ze bescherming ontvangen tegen 
mishandeling en geweld.  

Meer weten over de rechten van het kind? Lees meer op de website 
www.kinderrechten.nl (versie voor kinderen of voor professionals). 

 

 

  

 

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://detoolkit.komteenmensbijdedokter.nl/
https://detoolkit.komteenmensbijdedokter.nl/begrippen/?utm_source=LinkedIn&utm_medium=CPC&utm_campaign=Flight+1+THINK&utm_content=Begrippenlijst
http://www.kinderrechten.nl/
mailto:info@rak-eindhoven.nl
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/trainingen/
http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/

