
 

 Eindhoven, MEI 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  

 
LVAK MeldcodeQuiz 

Heb jij je al aangemeld voor de MeldcodeQuiz? Elke woensdag verschijnt er een 
vraag vanuit het LVAK in je mailbox over huiselijk geweld en kindermishandeling of 
de meldcode. Een mooie manier om jouw kennis te testen. Daarnaast krijg je voor 
ieder goed antwoord ook nog eens punten. Dus ben je competitief ingesteld: zorg 
dat je meer punten scoort dan je collega!  

 

 
LHBTI+ en huiselijk geweld 

“Lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, bi+-personen en transgender personen 
hebben in vergelijking met heteropersonen vaker te maken met huiselijk geweld.” Dit blijkt 
uit onderzoek van het CBS en Transgender Netwerk Nederland (TNN). Daarnaast is deze 
groep minder goed in beeld bij professionals. Vandaar dat Movisie een uitgebreide 
handreiking heeft geschreven, lees er alles over op de website van Movisie.  
 

 

Wat weet jij van de apps die je kids gebruiken?  

SafetyNed zet zich in tegen online vormen van huiselijk geweld. Zij bieden slachtoffers 
en hulpverleners tools om veilig online te kunnen zijn. Je kunt trainingen en 
workshops bij ze volgen en op LinkedIn delen zij veel handige tips. Zoals dit handige 
overzicht voor ouders (in het Engels) over het gebruik van verschillende apps en de 
gevaren die hierachter kunnen zitten.  
 
 

http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://meldcodequiz.nl/
https://www.movisie.nl/publicatie/onzichtbaar-geweld-lhbti-huiselijk-geweld?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=24022022&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://safetyned.org/
https://www.vcsedu.org/sites/default/files/department-files/School%20Safety%20%26amp%3B%20Security/24%20Apps%20Parents%20Should%20Know%20About.pdf
https://www.vcsedu.org/sites/default/files/department-files/School%20Safety%20%26amp%3B%20Security/24%20Apps%20Parents%20Should%20Know%20About.pdf
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/nieuws/


 

Wat weet jij over de rol van gender bij partnergeweld?  

Wist je dat in bijna de helft van conflictscheidingen eerder al partnergeweld speelde? En dat 
vrouwen 6 keer vaker slachtoffer zijn van ernstig partnergeweld dan mannen? Augeo stelt 8 
vragen over gender, geweld en gendersensitief werken in dit artikel. Daarnaast heeft Augeo 
deze animatie gemaakt over de rol van gender bij partnergeweld.  

 

 

Augeo Magazine: Gelijke kansen 

Eind april is het nieuwe Augeo Magazine uitgekomen. Met deze keer het thema: gelijke 
kansen. Hierin staan onder andere verhalen over het belang van een goede start bij kinderen, 
armoede en zorgen over uithuisplaatsingen. Lezen dus! 

 

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG & SEKSUEEL GEWELD 

 
Podcast: Aangeraakt  

Stichting Praat over kindermishandeling en Centrum Pedagogisch Contact hebben een 
Podcast serie uitgebracht, genaamd: Aangeraakt. Het gaat hier niet alleen maar over 
grensoverschrijdend gedrag, maar ook juist over het belang van aanrakingen en en wat 
de grens is tussen gepast en ongepast aanraken. Luister de podcast via de website of 
Spotify.  
 

 
Online seksueel misbruik  

Platform wtfff.nl deelt voorbeelden van jongeren die een vorm van seksueel misbruik 
hebben ervaren zoals chantage met naaktfoto’s. Fonds Slachtofferhulp ontwikkelde de 
website voor kinderen en jongeren om herkenning te vinden en te leren van verhalen. 
Jongeren worden de weg gewezen naar hulp en kunnen hun eigen verhaal delen. Werk 
jij met kinderen en jongeren: deel deze website.  
 

 

Vlaggensysteem voor Grensoverschrijdend Gedrag 

Waar moet je op letten bij seksueel grensoverschrijdend gedrag? Het Nederlands 
Jeugd Instituut (NJI) legt uit hoe het Vlaggensysteem werkt en geeft een overzicht van 
risico- en beschermende factoren in dit artikel. RAK biedt voorlichtingen over dit 
onderwerp aan vertrouwenscontactpersonen binnen sportverenigingen. Meer info 
hierover? Mail info@rak-eindhoven.nl.  

 

 

Woorden doen er toe  

Wat zeg je tegen kinderen die slachtoffer zijn van seksueel geweld? Deze video, 
ontwikkeld o.a. door Defence for Children en Terres des Hommes, geeft de behoefte 
van slachtoffers aan over woordkeuze. Daarnaast is een terminologiegids ontwikkelt 
waarin wordt aangegeven welke termen wel en welke absoluut niet gebruikt kunnen 
worden.  

https://www.augeomagazine.nl/gender-en-huiselijk-geweld-augeo-magazine-special/8-vragen-over-gender-en-huiselijk-geweld
https://youtu.be/azwi5iYyWGw
https://www.augeomagazine.nl/
https://www.praatoverkindermishandeling.nl/podcast/
https://wtfff.nl/
https://www.nji.nl/grensoverschrijdend-gedrag/seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-herkennen?utm_medium=email
mailto:info@rak-eindhoven.nl
https://youtu.be/tFlYtTH3TXM
https://www.defenceforchildren.nl/actueel/publicaties/seksuele-uitbuiting/terminologiegids-seksueel-misbruik-en-seksuele-uitbuiting-van-kinderen/


 

 

ARTIKELEN – BLOGS – INTERVIEWS  

 
‘Ook bij ons soort mensen’  

In dit artikel van Sociale Vraagstukken schetsen onderzoekers Janine Janssen en Suzanne Bouma dat 
huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag niet alleen maar voorkomt bij mensen in armoede 
of met een sociaaleconomisch lagere status. Zo vertellen ze dat iemand voor de buitenwereld over 
een goed inkomen kan beschikken, maar mogelijk door financiële afhankelijkheid in de relatie hier 
geen toegang toe heeft. 
 

 

Databank effectieve jeugdinterventies  

Eind 2021 heeft een update plaatsgevonden van een groot deel van de effectieve 
jeugdinterventies volgens het NJI. In de databank kun je onder andere zoeken op leeftijd, 
onderwerp, doel van de interventie. Zo vind je ook interventies voor huiselijk geweld en 
kindermishandeling zoals Signs of Safety en Stevig Ouderschap. 

  

 

Sterk magazine is weer uit! 

Een artikel over eergerelateerd geweld, een routekaart voor slachtoffers van geweld, 
ervaringsverhalen en nog veel meer lees je in het nieuwe Sterk magazine. Dit online 
magazine wordt gemaakt door Sterk huis, en is alweer nummer 7.  

 

WEBINARS – PRESENTATIES – BIJEENKOMSTEN - VOORLICHTINGEN 

 

Gratis Webinar: Kindermishandeling bij het jonge kind... wat nu!? 

Meer leren over signaleren van kindermishandeling bij kinderen van 3 tot 6 jaar? Op 25 mei 
om 19.30u biedt Schildje, FABRIEK69 en Stichting Groei Veilig een gratis webinar aan.  
 
 

BOEKEN – FILMS – TV – PODCASTS   

 
Quiz Podcast over daderschap 

“In Podcast UI pellen we af. Schil voor schil.” Deze podcast gaat over een pleger van huiselijk geweld, 
Ray. Baston Baroncini, o.a. journalist en podcastmaker, stelt scherpe vragen aan Ray om inzicht te 
krijgen in zijn rol als dader, maar ook in hem als mens.  
 
 
 

https://www.socialevraagstukken.nl/ook-bij-ons-soort-mensen-komt-huiselijk-geweld-voor/
https://www.nji.nl/interventies
https://www.sterkmagazine.nl/sterk-magazine-7/
https://www.linkedin.com/posts/amare-spel-zo-rg_webinar-kindermishandeling-kinderopvang-activity-6931971900629770240-ribS?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
https://castbox.fm/app/castbox/player/id3489511?utm_source=website&utm_medium=dlink&utm_campaign=web_share&utm_content=24.%20Ray%20Zijlstra%3A%20over%20huiselijk%20geweld%2C%20daderschap%20en%20Nederlands-Indi%C3%AB-CastBox_FM


 

 

Podcast ‘niet jouw schuld’ 

In deze podcast wordt in gegaan op een vorm van gendergerelateerd geweld. De eerste 
aflevering gaat over partnergeweld. Jongeren vertellen over hun eigen ervaringen en 
professionals vertellen over hoe zij deze jongeren helpen. Daarnaast wordt bij iedere 
aflevering een gratis teamtool voor professionals beschikbaar gesteld om tips en tricks te 
bespreken. Lees hier alles over de podcast afleveringen en het inzetten van de teamtool. 
  

 

 

Fatale liefde met Olcay Gulsen  

KRO NCRV heeft samen met Olcay Gulsen de serie Fatale liefde gemaakt. In het 
programma gaat Olcay in gesprek met mensen met ervaring op het gebied van 
partnergeweld. In de eerste aflevering wordt Tessel geïnterviewd. In een bijdrage van 
Tessel op LinkedIn is te lezen dat ze niet tevreden is over de manier waarop deze 
aflevering is geportretteerd. Mocht je de afleveringen terug gaan kijken, kun je deze 
kanttekening in je achterhoofd houden.  
 

 

 
 
 

 

 
 

 

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

 
 
 

https://act4respect.nl/nieuws/podcast-niet-jouw-schuld-vanaf-vandaag-te-beluisteren/
https://open.spotify.com/show/02yPqWj0eVaZ1IoSHhxX7R
https://open.spotify.com/show/02yPqWj0eVaZ1IoSHhxX7R
https://act4respect.nl/nieuws/podcast-niet-jouw-schuld-vanaf-vandaag-te-beluisteren/
https://www.npostart.nl/fatale-liefde/KN_1727866
https://www.linkedin.com/posts/tessel-ten-zweege-39b438161_gisteren-was-ik-te-zien-in-een-aflevering-activity-6927622618955051008-6JvV?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web
mailto:info@rak-eindhoven.nl

