
 

 Eindhoven, JUNI 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  

 
Intiem terreur  

Een onzichtbare vorm van partnergeweld is intiem terreur. Geschat wordt dat jaarlijks 40 tot 50 
dodelijke slachtoffers vallen door intiem terreur. Tijdens onze Netwerkbijeenkomst voor 
aandachtsfunctionarissen hebben we aandacht besteed aan partnergeweld en o.a. dit filmpje 
over intiem terreur getoond.  

 

 

Documentaire: “Wij praten niet”  

Eerder deelden we deze tip in de informatiebrief van april. Op NPO 2 is de documentaire “Wij 
praten niet” over seksuele uitbuiting van jongeren uitgezonden. Deze documentaire is ook 
opgenomen in het aanbod van Movies that matter festival 2022. Een andere indringende 
documentaire van 2doc is Sexual Healing. Kijk ze terug! 

 
Korte versie van rapport ‘Kwestie van lange adem’ 
 
Als je bezig bent met de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling ken je vast en zeker het 
rapport ‘Kwestie van lange adem’. Voor de geïnteresseerden die het niet zien zitten het 
uitgebreide rapport door te werken is er nu een verkorte versie te lezen. Hierin staan de 
werkende elementen voor de aanpak helder samengevat.  
 

 
 
Basisvoorlichting ‘Signaleren van kindermishandeling’ 
 
Sinds 2021 is de basisvoorlichting ‘Signaleren van kindermishandeling’ vanuit RAK overgegaan naar 
Veilig Thuis. Als professional werkzaam met jeugd in Zuidoost Brabant is deze voorlichting gratis voor 
jou. Mocht je als professional of als team meer informatie willen over deze voorlichting, kijk dan op 
de website van Veilig Thuis.  
 
 

http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://youtu.be/nrs4teJO26U
https://youtu.be/nrs4teJO26U
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2022/wij-praten-niet.html
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2022/wij-praten-niet.html
https://www.2doc.nl/documentaires/series/2doc/2022/sexual-healing.html
Kwestie-van-lange-adem-werkende-elementen.pdf
https://www.veiligthuiszob.nl/voorlichting/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/nieuws/


 

GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG & SEKSUEEL GEWELD 

 

De dunne lijn tussen pleger- en slachtofferschap  

Uit onderzoek in der regio Zuidoost-Brabant naar plegers van mensenhandel blijkt dat 
er een dunne lijn is tussen pleger- en slachtofferschap. Veel pleges blijken zelf 
slachtoffer te zijn geweest. Lees hier het artikel. Dit is ook mensenhandel. En bekijk 
hier de infographic aan de hand van het onderzoek.  
 

 
No Shhhame  

Training over seksueel grensoverschrijdend gedrag No Shhhame wordt aangeboden 
door Expertisecentrum Mensenhandel en Jeugdprostitutie (Lumens). Thema's als 
seksualiteit, liefdes en relaties, wensen en grenzen en diversiteit komen hier bij 
aanbod. De training is bedoeld voor kinderen vanaf groep 7 & 8 en jongeren op het 
voortgezet onderwijs en MBO-scholen. Bekijk hier een filmpje over de training.  
 

 
Artikel: De impact van online seksueel grensoverschrijdend gedrag  
Rutgers heeft onderzoek gedaan naar de impact van online seksueel geweld. In dit artikel 
wordt de inhoud van dit onderzoek besproken. Het onderzoek zelf lezen? Dat kan hier.  
 

 
Educatieve escaperoom over shame-sexting   
Preventieve aanpak voor jongeren van 11 tot 17 jaar in het primair, voortgezet (speciaal) en 
middelbaar onderwijs. Op locatie wordt een escaperoom aangeboden door trainers van WiSeducatie 
van 50 tot 60 minuten. De interventie maakt shame-sexting op een interactieve manier bespreekbaar. 
Meer lezen over het oordeel van NJI over de interventie kan hier.  
 

COMPLEXE ECHTSCHEIDING 

 
5 juli Ouderbijeenkomst ‘Scheiden en wat nu?’  
 
Complexe echtscheidingen hebben direct effect op het welzijn van kinderen. Kinderen die 
getuige zijn van vechtende ouders of ongezonde spanning voelen tussen hun opvoeders 
komen knel te zitten. Gevolgen hiervan kunnen zijn psychische klachten, emotionele 
verwaarlozing of loyaliteitsconflicten: signalen voor een vorm van kindermishandeling. 
Daarom organiseert RAK op 5 juli met partners de gratis ouderbijeenkomst ‘Scheiden en 
wat nu?’. Verspreid deze flyer onder ouders en nodig ze uit.  
 

 
September: Kinderen uit de Knel  
 
De Viersprong start in september 2022 met een groep voor de behandelmodule Kinderen uit de Knel. 
Ook de Combinatie Jeugdzorg biedt met regelmaat dit programma aan. Deze groep is bedoeld voor 
ouders en kinderen die verwikkeld zijn in een complexe echtscheiding. Het doel is om de strijd tussen 
ouders te de-escaleren en kinderen centraal te stellen. Website de Viersrpong. Website de 
Combinatie.   
 

https://www.ditisookmensenhandel.nl/nieuw-onderzoek-naar-plegers-mensendandel-toont-ons-de-dunne-lijn-tussen-pleger-en-slachtofferschap/
infographic-pleger-mensenhandel-1.pdf
https://expertisecentrum-mensenhandel-jeugdprostitutie.nl/
https://youtu.be/Ejd39RAiyis
https://rutgers.nl/nieuws/de-impact-van-online-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag/
Rapport-Wat-bepaalt-de-impact-van-online-seksueel-geweld.pdf
https://wiseducatie.nl/escaperoom-sexting/
https://www.nji.nl/sites/default/files/2022-06/Educatieve-Escaperoom-Shame-Sexting.pdf
file://///lumens.local/users/HomeDirs/t.v.moorsel/Downloads/056.660%20RAK%20Flyer%20Reg%20ouderbijeenkomst_Digitaal_Update%202022_juni%20met%20aabgepast%20logo.pdf
https://www.deviersprong.nl/behandelingen/overzicht-systeembehandelingen/kinderen-uit-de-knel/
https://www.combinatiejeugdzorg.nl/wp-content/uploads/2015/01/Leaflet-Groepsprogramma-Kinderen-uit-de-knel.pdf
https://www.combinatiejeugdzorg.nl/wp-content/uploads/2015/01/Leaflet-Groepsprogramma-Kinderen-uit-de-knel.pdf


 

 

Hoe blijf ik uit de strijd als school of hulpverlener?  

Heb je als (jeugd)zorgaanbieder, school of instelling vragen die te maken hebben met ouders en/of 
kinderen in (complexe) scheidingssituaties? Buro Onderscheiden biedt incompany presentaties/ 
trainingen en workshops op maat, bijvoorbeel over juridische aspecten, loyaliteit, positie van 
kinderen en ouderschap na scheiding. Meer informatie of interesse? Neem contact met ze op.   

 

 

Gratis voorlichting RAK ‘Kinderen van gescheiden ouders’ 

Rak biedt voor Eindhovense professional de gratis voorlichting ‘Kinderen van gescheiden 
ouders’. Mocht je hier interesse in hebben, neem dan contact op via info@rak-
eindhoven.nl Voor meer informatie, kijk op onze website.  

 

 

Met een kind praten over scheiding 

Het NJI heeft een overzicht gemaakt voor professionals om in gesprek te gaan met 
kinderen over scheiding van hun ouders. Ook voor scholen hebben zij tips over je rol als 
school, protocol en professionele houding op een rij gezet in dit overzicht. Bespreek dit 
soort artikelen eens in een teamoverleg, wie weet welke tips en adviezen van je collega’s 
nog naar boven komen.  
 

 

Scheide zonder Schade: Leerlijn Relatievaardigheden voor onderwijs  

Vanuit het landelijk programma Scheiden zonder Schade is een leerlijn ontwikkeld voor het 
versterken van relatievaardigheden. Jezelf kunnen blijven in relatie tot anderen en goed 
voor jezelf zorgen is één van de thema’s hierin. Deze leerlijn is geschikt voor basis-, 
voortgezet en hoger onderwijs.  

 

 

Augeo Magazine: Kind & Scheiding  

Augeo heeft wederom een nieuw magazine uitgebracht. Deze maand met het thema Kind & 
Scheiding. Lees de boeiende artikelen over hoe je kinderen steunt tijdens een echtscheiding en 
over het signaleren van een complexe scheiding.  
 

WEBINARS – PRESENTATIES – BIJEENKOMSTEN - VOORLICHTINGEN 

 
Online symposium Kindermishandeling: de handelingsverlegenheid voorbij! Wat kan jij doen?  
 
Maandag 27 juni vindt het online symposium ‘Kindermishandeling; de handelings-
verlegenheid’ voorbij plaats. Mocht je je nog niet hebben ingeschreven is dit je kans. Kijk 
hier voor meer informatie.  
 

https://buro-onderscheiden.nl/
mailto:info@rak-eindhoven.nl
mailto:info@rak-eindhoven.nl
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/voorlichtingen/kinderen-van-gescheiden-ouders/
https://www.nji.nl/scheiding/gesprek-met-kinderen?utm_medium=email
https://www.nji.nl/scheiding/wat-kan-school-doen
Programma+Scheiden+zonder+Schade+-+Leerlijn+Relatievaardigheden.pdf
https://www.augeomagazine.nl/scheiding-ouders-augeo-magazine-special/kind-scheiding-augeo-magazine-28
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/agenda/2022/06/27/symposium---kindermishandeling-de-handelingsverlegenheid-voorbij-wat-kan-jij-doen
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/agenda/2022/06/27/symposium---kindermishandeling-de-handelingsverlegenheid-voorbij-wat-kan-jij-doen


 

 
Terugkijken: Niet pluis; dichterbij dan je denkt  
 
Op 16 juni heeft Fontys een online refereeravond georganiseerd voor (para)medische 
beroepen. Hier vind je een link om terug te kijken. Antia Wix en Maaike Brunekreef van het 
spel Achter de Voordeur waren ook aanwezig.  
 

 

Webinar: in gesprek met ouders over veiligheid in het gezin 

Donderdag 30 juni geeft Augeo een webinar over gespreksvoering. Onderwerp: hoe ga je met 
ouders in gesprek bij zorgen over de veiligheid in het gezin? Meer informatie over de webinar 
vind je hier.  
 

 

Webinar: Eergerelateerd geweld 

Het Leids Congres Bureau organiseert op 14 september een webinar Eergerelateerd 
geweld. Deze vorm van geweld is soms moeilijk te herkennen. Dit webinar geeft tips over 
het signaleren van dit complexe probleem.  
 

 

Congres: kindermishandeling bij baby’s, peuters en kleuters  

Op 21 september organiseert Vakblad VROEG een congres in Utrecht over kinder-
mishandeling bij baby’s, peuters en kleuters. Het shakenbabysyndroom is één van de 
onderwerpen die aan de orde komt.  Meer informatie over het congres vind je hier.  
 
Ter voorbereiding zou je de online cursus ‘Kraamzorg en Jeugdgezondheidszorg: Preventie 
Shakenbabysyndroom’ van Augeo Foundation kunnen volgen. Kijk ook op de website van 
Augeo. 
 
 

 

Webinar Gender en Ontwikkeling  

Op 10 oktober 2022 organiseert Vlam magazine een webinar met psycholoog en arts Kim 
Horsnell over genderzorg. Hoe ga je als professional of ouder om met een kind wat niet in 
het hokje ‘jongen’ of ‘meisje’ past? Kim geeft aan hoe je goede zorg en contact organiseert 
voor kinderen en jongeren met een andere genderidentiteit. De kosten voor het webinar 
zijn €25,-.  
 

 
Vrijwillige groepstraining voor huiselijk geweld slachtoffers en daders  
 
Carrouselgroep voor mannen  
Mannen betrokken bij een incident in de thuissituatie kunnen via de Carrouselgroep van 
Reclassering Nederland deelnemen. Het doel is om huiselijk geweld in de toekomst te 
voorkomen. De groep is gratis voor deelnemers uit de regio Eindhoven. Meer informatie 
vind je op  Reclassering Nederland.  
 
 

https://fontys.mediamission.nl/Mediasite/Play/33769b8f7d334a30b3e73e2b44dda2531d
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/webinar-over-gespreksvoering/
https://www.leidscongresbureau.nl/events/webinar-eergerelateerd-geweld-l2230?utm_source=persbericht&utm_medium=organic&utm_campaign=l2230-persbericht
https://www.vakbladvroeg.nl/congres-kindermishandeling-bij-babys-peuters-en-kleuters/
https://www.augeo.nl/nl-nl/kraamzorg-preventie-shaken-baby-syndroom-kckz/
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/kindermishandeling-bij-babys/?utm_source=linkedin&utm_medium=post&utm_campaign=kimi-babys
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/kindermishandeling-bij-babys/?utm_source=linkedin&utm_medium=post&utm_campaign=kimi-babys
https://www.vlammagazine.nl/product/webinar-gender-en-ontwikkeling-10-okt-2022-met-kim-horsnell/
https://www.reclassering.nl/over-de-reclassering/wat-wij-doen/carrouselgroep


 

 
Sterke Vrouwen groep 
Lumens biedt een vrouwelijke equivalent van de carrouselgroep middels de Sterke Vrouwen 
groep. Vrouwen die met huiselijk geweld in aanraking zijn gekomen kunnen gratis deelnemen. 
Meer informatie over deze groep op de website van Lumens.  
 
 

ARTIKELEN – BLOGS – INTERVIEWS  

 

Kinderen voelen zich gebruikt als informant 

In de aanpak wordt de focus gelegd op gedragsverandering bij ouders en mag meer 
aandacht zijn voor de behoeften van het kind. Dat en meer vertelt  Marjon Steketee, 
wetenschappelijk directeur, in dit interview van Verweij Jonker Instituut.  
 

 
Artikel over website waaromgajenietweg.nl  

Eerder deelden we al de website waaromgajenietweg.nl. Nu heeft Movisie hier een mooi 
artikel over geschreven waarin een aantal experts aan het woord komen over het 
onderwerp huiselijk geweld en omstanders.  

Tijdens de Netwerkbijeenkomst voor aandachtsfunctionarissen op 2 juni heeft RAK een ervaringsdeskundige op het gebied 
van partnergweld uitgenodigd om haar verhaal te vertellen. Ervaringskennis en -inbreng in de aanpak huiselijk geweld is 
onmisbaar en houdt je scherp als professional, maakt je blik helder en draagt bij aan een doelgerichtere aanpak.  

 

 
Overheidsnieuws over huiselijk geweld  
 
Abboneer je op deze nieuwsbrief vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport op het gebied van huiselijk geweld. Je volgt zo landelijke en Europese 
ontwikkelingen over het onderwerp.  
 
 Impactmonitor huiselijk geweld en kindermishandeling 
Vanuit het programma Geweld Hoort Nergens Thuis is de impactmonitor huiselijk geweld en 
kindermishandeling ontwikkeld. In mei 2022 zijn de cijfers toegevoegd over het tweede half 
jaar van 2021.   
 
 

 
Ouders: balanceren tussen veiligheid en vrijheid huiselijk geweld  
 
‘Houd veiligheid en vrijheid in balans’ is de titel van dit artkel van NJI. Marielle Balledux 
van het NJI adviseert over hoe je als ouders omgaat met zorgen na de recente vermissing 
en dood van een kind na een bezoek aan een speeltuin.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lumenswerkt.nl/training/sterke-vrouwen-groep/
https://www.verwey-jonker.nl/artikel/bij-trauma-aanpak-voelen-veel-kinderen-zich-gebruikt-als-informant/
https://waaromgajenietweg.nl/
https://www.movisie.nl/artikel/indringend-verhaal-over-huiselijk-geweld-waarom-ga-je-niet-weg?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=09062022&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.movisie.nl/artikel/indringend-verhaal-over-huiselijk-geweld-waarom-ga-je-niet-weg?utm_campaign=MovisieMail&utm_content=09062022&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuwsbrieven/e-nieuws-huiselijkgeweld.nl
https://dashboards.cbs.nl/v3/dashboardimpactmonitor_hgkm/
https://dashboards.cbs.nl/v3/dashboardimpactmonitor_hgkm/
https://www.nji.nl/nieuws/houd-veiligheid-en-vrijheid-in-balans?utm_medium=email


 

BOEKEN – FILMS – TV – PODCASTS   

 

Podcast: Het mag nog wel wat bozer  

Vrouwennetwerk Zuid van de gemeente Amsterdam heeft een podcastreeks over 
vrouwenemanicaptie. Met onder andere afleveringen over handelingsverlegenheid, 
aanpakken van huiselijk geweld en vrouwenopvang. Terug luisteren kan op Spotify.  
 
 

CrimeDoc over Intiem Geweld  

Tot 7 juli is op NPO3 de CrimeDoc: See what you made me do – Coercive control te zien. Dit 
gaat over de ernstige vorm van partnergeweld: intiem geweld of intiem terreur. Bovenaan 
deze informatiebrief is een filmpje van Sterk Huis hierover te vinden.  
Bekijk de CrimeDoc hier.  
 

 
 
 

 

 
 

 

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

 
 
 

https://open.spotify.com/show/03kiuRuNIaTnNaMKezugyK
https://www.npo3.nl/see-what-you-made-me-do/07-06-2022/VPWON_1338436
mailto:info@rak-eindhoven.nl

