
 

 Eindhoven, MAART 2022 

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. 

 

HUISELIJK GEWELD & (KINDER)MISHANDELING  

 
Meldcode huiselijk geweld, ook voor doktersassistenten 

Op 3 maart 2022 was de dag van de doktersassistente. Augeo heeft het hanteren van de meldcode  
voor doktersassistenten en triagisten deze dag centraal gezet. Lees er hier meer over. Ook kun je  
hier het speciale magazine voor huisartsenzorg downloaden. 

 
Mini-college ‘Het waarom van kindermishandeling’  

Lenneke Alink, hoogleraar pedagogiek, doet onderzoek naar waarom sommige 
ouders hun kinderen mishandelen. Op deze pagina kun je de eerste 
onderzoeksresultaten en een interview met Lenneke downloaden. Daarin geeft 
Lenneke tips voor professionals, zoals het belang van investeren in een goede 
(werk)relatie.  
 

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG & SEKSUEEL GEWELD 

 
Objectieve norm grensoverschrijdend gedrag 

In haar blog pleit Wendela Wentel van Movisie voor een objectieve norm voor 
grensoverschrijdend gedrag. Lees hier hoe ze dit voor zich ziet en waarom het van 
belang is.  
 

 
Kindertelefoon: toename gesprekken over seksueel grensoverschrijdend gedrag  

Na het uitbreken van corona is een toename gebleken in gesprekken over online 
seksueel grensoverschrijdend gedrag zoals sexting en chantage met (naakt)foto’s. 
Onderzoek vanuit de Kindertelefoon wijst dit uit. In de Week van de Lentekriebels 
(eind maart) wordt hier aandacht door hen aan besteed. 
 

http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/dan-weet-ik-dat-er-meer-aan-de-hand-kan-zijn/?utm_source=linkedin&utm_medium=post&utm_campaign=doktersassistent
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/wp-content/uploads/2022/03/Informatie-Augeo-Foundationhuisartsenzorg_maart-2022.pdf
https://www.huiselijkgeweld.nl/publicaties/mediateksten/2021/11/22/het-waarom-van-kindermishandeling
https://www.movisie.nl/artikel/er-moet-objectieve-norm-grensoverschrijdend-gedrag-komen?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=03032022&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.kindertelefoon.nl/nieuws-onderzoek-sexting
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/nieuws/


 

 
Themaweek op tv ‘Er zijn grenzen!’  

Van zondag 6 maart tot en met zaterdag 12 maart werd op tv bij NPO Zapp, op website van 
Zapp, op social media en via het YouTube kanaal van NPO Zapp aandacht besteed aan seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Veel is terug te kijken via de genoemde kanalen. Voor een 
overzicht van alle programma’s en lesmateriaal via Schooltv kijk hier.  
Ook het Klokhuis besteedde een aflevering aan het onderwerp met ‘Je lijf is van jou’. 
 

 

 

 
Voorlichtingen liefde, gender en seksualiteit  

Sexmatters is een stichting die zich inzet om het taboe rondom gender, consent en 
seksualiteit bespreekbaar te maken. Ze schrijven blogs en maken laagdrempelige filmpjes 
waarin vragen van jongeren over gender en seksualiteit worden besproken. Daarnaast 
bieden ze workshops aan voor professionals in zorg, onderwijs en jeugdhulp om met 
jongeren in gesprek te gaan over deze onderwerpen. 
Neem eens een kijkje op hun de website van Sexmatters. 
 
Ook het Expertisecentrum Mensenhandel en Jeugdprosititutie (EMP) biedt No Shhhame 
rondom het thema on/offline seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit zijn trainingen, 
voorlichtingen en bedoeld voor basisonderwijs, voortgezet (speciaal) onderwijs en MBO. 
Voor meer info, zie website EMP.  
 

WEBINARS – PRESENTATIES – BIJEENKOMSTEN - VOORLICHTINGEN 

 
Niet pluis: dichterbij dan je denkt 

Fontys organiseert op 12 april 2022 een gratis blended refereeravond met als thema 
signaleren en handelen naar aanleiding van een ‘niet pluisgevoel’ als professionals. Je kunt 
zowel live aanwezig zijn als online de avond bijwonen. Het doel is om kennis op te doen over 
geweld in afhankelijkheidsrelaties en handelingsverlegenheid bij professionals weg te 
nemen. Aanmelden is nog steeds mogelijk.  
 

 
Omgaan met ouders en leerlingen in scheidingssituaties  

Het Kenniscentrum Kind en Scheiding biedt een gratis online studiemiddag voor 
onderwijsprofessionals. Deze vindt plaats op woensdag 11 mei van 13.30 tot 15.00u. Meld je 
aan via de website. 
 

ARTIKELEN – BLOGS – INTERVIEWS  

 
Valkuilen bij signalen huiselijk geweld 

Deze keer gaat het blog van Kirsten Regtop over de drie grootste valkuilen van 
professionals in een gesprek over signalen van huiselijk geweld. Uiteraard geeft 
Kirsten ook tips wat je vooral wel kunt doen! 
 

https://www.zapp.nl/programmas/er-zijn-grenzen
https://www.youtube.com/playlist?list=PLJFgLHH_oCyM08ADrL6speoYvFKofUS0F
https://pers.npo.nl/publicaties/npo-zapp-maakt-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-bespreekbaar-tijdens-themaweek-er-zijn-grenzen
https://hetklokhuis.nl/dossier/161/je-lijf-is-van-jou/tv-uitzending/4855/je-lijf-is-van-jou
https://www.sexmatters.nl/
https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/preventie/
https://fontys.nl/Over-Fontys/Fontys-Paramedische-Hogeschool/Over-FPH-1/Health-events/Agenda-tonen-op/Niet-pluis-dichterbij-dan-je-denkt.htm
https://www.kenniscentrumkindenscheiding.nl/nieuws/gratis-studiemiddag-voor-onderwijsprofessionals-hoe-ga-ik-om-met-ouders-en-leerlingen-in-een-scheidingssituatie
https://www.fabriek69.nl/3-valkuilen-in-een-gesprek-over-signalen-van-huiselijk-geweld/


 

 
Erkenning voor zorgen seksueel geweld en uitbuiting bij kinderen in Nederland 

Het VN-Kinderrechtencommité maakt zich zorgen over het grote aantal kinderen 
dat in Nederland te maken krijgt met geweld. De Nationaal Rapporteur 
Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen onderschrijft deze zorgen. 
Lees hier het artikel. 
 

 
Protocol ouderverstoting 

In dit artikel vertelt de adjunct-directeur van een Haagse basisschool over hun intern 
beleid met betrekking tot ouderverstoting. Besproken wordt welke rol de directeur 
inneemt, wat van leerkrachten wordt verwacht en hoe ook aan ouders voorwaarden 
worden gesteld.  

 
Top 10 beschermende factoren ontwikkeling jeugdigen  

Aan de hand van theorie en onderzoek heeft NJI de top 10 van beschermende 
factoren die bijdragen aan een positieve ontwikkeling van jeugdigen op een rijtje 
gezet. In deze handreiking wordt ingegaan op het vergroten van kansen van 
kinderen en hun opvoeders als tegenwicht op de focus op risico- en 
probleemvermijding. 
 

 
Magazinespecial: gender en huiselijk geweld 

Augeo brengt heeft een online magazine uitgebracht met als thema ‘gender en huiselijk 
geweld’. Welke verwachtingen zijn gekoppeld aan gender – mannelijkheid of 
vrouwelijkheid – en wat voor een rol speelt dat bij huiselijk geweld? Dat zijn vragen die 
Edith Geurts, hoofdredacteur van Augeo Magazine, stelt in deze column, die ook te lezen 
is in het magazine. Daarnaast vind je onder andere informatie over machtsongelijkheid en 
huiselijk geweld tegen transgender personen. 
 

BOEKEN – FILMS – TV – PODCASTS   

 
‘Van Shit naar Pit’- podcastspecial Huiselijk Geweld  

In de podcastserie ‘van Shit naar Pit’ brengt podcastmaker en ervaringsdeskundige Lexia 
Emerenciana iedere donderdag een nieuwe aflevering uit. Onlangs was het thema huiselijk 
geweld. Ze gaat in gesprek met andere ervaringsdeskundigen o.a. over het Achter de 
Voordeur-spel. In de podcast deelt Lexia praktische tips voor mensen die ervaring hebben 
met huiselijk geweld en voor professionals. 
 

 
Documentaire ‘Wij praten niet’ 

Zet je tv op opnamestand op dinsdag 12 april om 22.26u bij NPO 2. De KRO-NCRV zendt dan 
de documentaire ‘Wij  praten niet’ uit over seksueel geweld en uitbuiting. Meer informatie 
over de documentaire vind je hier. 
 

 

https://www.nationaalrapporteur.nl/actueel/nieuws/2022/02/18/nationaal-rapporteur-onderschrijft-zorgen-van-vn-kinderrechtencomite
https://www.bndestem.nl/gezin/ouderverstoting-heeft-grote-gevolgen-voor-het-kind-school-kan-het-verschil-maken~ad0f9cc3/?referrer=android-app%3A%2F%2Fcom.linkedin.android%2F&referrer=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2F
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/wp-content/uploads/2022/03/Top-tien-beschermende-factoren-jeugd-NJI.pdf
https://www.augeomagazine.nl/gender-en-huiselijk-geweld-augeo-magazine-special/gender-en-huiselijk-geweld-augeo-magazine-special
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/mannelijkheid-vrouwelijkheid--en-huiselijk-geweld/?utm_source=linkedin&utm_medium=post&utm_campaign=column-edith
https://open.spotify.com/show/69KzJwh7Z3s7PnZ60QGpap?si=94fb6cfcc5d64bd7&nd=1
https://ihub.nu/documentaire-wij-praten-niet-over-seksueel-geweld-en-uitbuiting/


 

 
Terug- en vooruitblik GEWELD(dad)IG Filmfestival 

In deze korte aftermovie van het GEWELD(dad)IG Filmfestival krijg je een terugblik op het 
thema Psychisch Geweld wat afgelopen jaar aan bod is gekomen. Inmiddels wordt alweer 
afgeteld naar het Filmfestival van dit jaar met als thema Deskundigheidsbevordering.  

 

 
 
 

 

 
 

 

Ideeën, tips, mededelingen, vragen?  
Deel ze met ons: info@rak-eindhoven.nl 
 
Team RAK: 
Karin Sesink, coördinator RAK 
Trudy van Moorsel, projectmedewerker RAK  

 
 
 

https://www.geweldadigfilmfestival.nl/#Aftermovie
mailto:info@rak-eindhoven.nl

