
 

 Eindhoven, oktober 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 en wetenswaardigheden die te 
maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling. Hiervoor gebruiken we informatie vanuit landelijke 
websites, het 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  

 
Onterecht label kinderen onveilige gezinnen 

Gedrag van kinderen dat voortkomt uit huiselijk geweld of verwaarlozing wordt lang niet altijd 
herkend als een overlevingsmodus, zegt orthopedagoog Nanda de Bruin. “Hebben deze kinderen 
eenmaal een verkeerd label, dan komen andere oorzaken soms niet meer aan bod.” Ditty Eimers, van 
Augeo Magazine, interviewde haar. Je leest het interview hier. 

 

 
Psychische mishandeling: #StilleSchade 

Het project #StilleSchade (met o.a. Israel van Dorst) heeft een filmpje gelanceerd om aandacht te vragen 
voor de schadelijke effecten van psychische mishandeling. “Het was een uitdaging om binnen een minuut 
te laten zien hoe een pleger te werk gaat en hoe het slachtoffer hierdoor in verwarring en onzekerheid 
terecht komt”, vertelt scriptschrijfster Iris Koops. 
 

Vroegkinderlijke  verwaarlozing 

Het is de meest voorkomende vorm van kindermishandeling, die het minst gesignaleerd wordt: 
vroegkinderlijke verwaarlozing. Deze vorm van verwaarlozing stokt de ontwikkeling van jonge 
kinderen. Vertrouwensarts Jolande Schoonenberg vertelt erover in dit interview. 

THEMA: SCHEIDING 

 
‘Kinderen uit de knel’ 

‘Kinderen uit de knel’ is een programma dat ex-partners en kinderen helpt die zijn vastgelopen na een  
conflictscheiding. Klinisch psycholoog Margeet Vissers is een van de bedenkers en vertelt erover in  
dit interview. 
 

http://www.regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://nivoz.nl/nl/kinderen-uit-onveilige-gezinnen-krijgen-vaak-onterecht-een-label-opgeplakt
https://youtu.be/OSGaujfd3Sc
https://www.vakbladvroeg.nl/verwaarlozing-stokt-ontwikkeling-jonge-kind/
https://www.augeomagazine.nl/scheiding-ouders-augeo-magazine-special/interview-kinderen-uit-de-knel?utm_source=Augeo+magazine&utm_campaign=76c3ea1cf5-220616_AM_kind_scheiding&utm_medium=email&utm_term=0_6665025349-76c3ea1cf5-45307169&ct=t(220616_AM_kind_scheiding)
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/nieuws/


 

 

Campagne Kenniscentrum Kind en Scheiding: ‘Welke rol pak jij?’  

Kenniscentrum Kind en Scheiding lanceerde onlangs de campagne ‘Welke rol pak jij?’ Ben jij 
de onruststoker, de supporter, de oproerkraaier of het luisterend oor? De campagne is 
gericht op het netwerk van de gescheiden gezinnen. Meer informatie en tips vind je op de 
website. 
 

 
Ingesprek gaan met kinderen van gescheiden ouders. Hoe doe je dat? 

Een echtscheiding is een ingrijpende gebeurtenis voor ouders en kind. Voor kinderen kan het prettig 
zijn om met iemand hierover in gesprek te gaan. Maar hoe doe je dat als professional? 
 
Het Nederlands Jeugdinstituut geeft op hun website tips en voorbeeldzinnen die je kunt gebruiken. 
Bijvoorbeeld: "Geef aan dat het kind verdriet, boosheid en andere gevoelens tijdens het gesprek mag  
uiten." Meer tips lees je hier. 
 

Special Augeo Magazine: Kind & scheiding 

De juni editie van het Augeo Magazine stond in het teken van kind & scheiding. Het online magazine 
staat bomvol met praktijkcasussen, tips, interviews en achtergrondverhalen, uiteraard allemaal 
gerelateerd aan het onderwerp kind en scheiding.  
 
 

 
KIES kindplan: over de rechten van kinderen bij scheiding  

De professionals van het Expertisecentrum Kind en Scheiding, vinden het belangrijk dat er recht 
aan kinderen wordt gedaan. Dat betekent dat ze opkomen voor dingen die goed en belangrijk 
voor kinderen zijn als de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn. Omdat ze vinden dat 
kinderen ook rechten hebben, helpen ze de kinderen met het KIES kindplan. Lees meer op de 
website van het Expertisecentrum Kind en Scheiding. 

 

 

Dubbelinterview over de gevolgen van een scheiding voor kinderen 

Liesbeth Groenhuijsen, klinisch pedagoog, en Rianne van Dijk, onderzoeker en orthopedagoog, 
spreken in dit  interview over de gevolgen van een scheiding voor kinderen. Wat weten we daar 
eigenlijk over? Want de scheidingspijn van kinderen is zeker niet altijd zichtbaar. 
 

 

 

Kijktip: Documentaire ‘Gebroken’  

De documentaire ‘Gebroken’ gaat over hoe ingrijpend het is voor kinderen om na de scheiding het 
contact met een ouder te verliezen, door toedoen van de andere ouder. Thema’s als loyaliteit en impact 
staan centraal in de documentaire.  

 

https://www.kenniscentrumkindenscheiding.nl/pagina/sociaal-netwerk
https://www.nji.nl/
https://www.nji.nl/scheiding/gesprek-met-kinderen
https://www.augeomagazine.nl/scheiding-ouders-augeo-magazine-special/kind-scheiding-augeo-magazine-28
https://kiesvoorhetkind.nl/kies-kindplan-rechten-kind-bij-scheiding
https://kiesvoorhetkind.nl/rechten-van-kinderen-bij-scheiding
https://www.augeomagazine.nl/scheiding-ouders-augeo-magazine-special/achtergrond-gevolgen-van-scheiding-voor-kinderen?utm_source=Augeo+magazine&utm_campaign=76c3ea1cf5-220616_AM_kind_scheiding&utm_medium=email&utm_term=0_6665025349-76c3ea1cf5-45307169&ct=t(220616_AM_kind_scheiding)
https://www.npostart.nl/2doc/18-10-2021/KN_1727450


 

 

‘Ouderverstoting is overlevingsstrategie’  
In een interview vertelt Erna Janssen, oprichter van de FamilieAcademie, over de achtergrond van  
ouderverstoting en geeft ze meer informatie over de door haar ontwikkelde systematische methode  
voor de aanpak.  

 

 
Column Steven Pont: ‘Hebben we zelf de moed iemand aan te spreken?’ 

Ontwikkelingspsycholoog en systeemtherapeut Steven Pont benadrukte recent in zijn column 
in het AD hoe belangrijk het is dat het sociale netwerk van scheidende ouders een spiegel durft 
voor te houden. De centrale vraag: hebben we zelf de moed een vriend of vriendin aan te 
spreken als die zichzelf te veel destructieve rechten geeft?  
 

 

Lancering podcast complexe scheidingen  

Sterk Huis en de Interactie-Academie hebben een podcast gelanceerd over complexe 
scheidingen. Beroepskrachten gaan met elkaar het gesprek aan om andere professionals 
handvatten te bieden. Het doel van de podcast is om een leefbare werkelijkheid te creëren voor 
alle betrokkenen tijdens een scheiding. Nieuwsgierig? Hier luister je de podcast. 
 
 

WEBINARS – PRESENTATIES – BIJEENKOMSTEN – VOORLICHTINGEN – E-LEARNINGS 

 
Gratis: Toolkit ‘Blik op lvb’ en e-learning ‘Zie jij het, die lvb?’  

Het Landelijk Kenniscentrum lvb (licht verstandelijke beperking) heeft twee nieuwe (gratis) 
kennisporducten ontwikkeld: een toolkit en een e-learning over het onderwerp lvb. Nieuwsgierig? 
Je vindt ze op de website van Voor Jeugd & Gezin. 
 

 
Praatplaat: Inwerken & behouden  

‘Werk vanuit je Hart’ (Mireille Molenaar) postte een mooie praatplaat ‘Inwerken en behouden: 
samen op weg naar de humane organisatie’ op haar social mediakanaal. We willen je deze niet 
onthouden. Bekijk hem via deze link. 
 
 

Factsheet: Suïcidaliteit en licht verstandelijke beperking 

Onlangs hebben 113 Zelfmoordpreventie, het Landelijk Kenniscentrum LVB / VOBC en klinisch 
psycholoog en psychotherapeut Teunis van den Hazel een factsheet ontwikkeld voor 
suicidepreventie bij mensen met een licht verstandelijke beperking. 

 

 

 

 

https://www.augeomagazine.nl/scheiding-ouders-augeo-magazine-special/interview-ouderverstoting?utm_source=Augeo+magazine&utm_campaign=76c3ea1cf5-220616_AM_kind_scheiding&utm_medium=email&utm_term=0_6665025349-76c3ea1cf5-45307169&ct=t(220616_AM_kind_scheiding)
https://www.kenniscentrumkindenscheiding.nl/nieuws/column-steven-pont-hebben-we-zelf-de-moed-een-vriend-of-vriendin-aan-te-spreken
https://www.sterkhuis.nl/lancering-podcast-van-waarheidsgevechten-naar-leefbare-werkelijkheden/
https://www.voordejeugdenhetgezin.nl/actueel/nieuws/2022/7/06/nieuwe-toolkit-en-e-learning-voor-professionals-die-werken-met-jeugdigen-met-lvb
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/wp-content/uploads/2022/09/praatplaat2.pdf
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/wp-content/uploads/2022/09/factsheet.pdf


 

ARTIKELEN – BLOGS – INTERVIEWS - WEBSITES 

 
Zorg kwetsbare kinderen schiet ernstig te kort 

Zorg voor kwetsbare kinderen schiet nog steeds ernstig te kort. Dit blijkt uit de evaluatie van de 
Wet Herziening Kinderbeschermingsmaatregelen welke onlangs gepubliceerd is. Augeo schreef er 
een artikel over op hun website. Benieuwd naar de eindevaluatie? Deze lees je hier. 
 

 
Challange: Kan armoede iedereen overkomen? 

Armoede kan behoorlijk stress opleveren met als risico huiselijk geweld en kinder-
mishandeling. Daarom is er een challange ontwikkeld. Herken jij armoede? Speel mee met de 
challenge!  
 
Ben jij je bewust van mogelijke signalen die het gevolg van mishandeling kunnen zijn of wil je als 
jeugdprofessional of leerkracht werkzaam in Eindhoven een gratis voorlichting 'signaleren van 
kindermishandeling'? Stuur dan een berichtje naar info@rak-eindhoven.nl. Wil je meer weten, kijk dan ook eens op de 
website. 
 
 
 
Mishandeling tijdens zwangerschap 
 
Het meemaken van geweld kan van grote invloed zijn op de reproductieve periode. Zo hebben vrouwen 
die voor of tijdens de zwangerschap slachtoffer zijn van mishandeling een verhoogd risico op schade. In 
een interview geeft Adja Waelput, projectleider/onderzoeker sociale verloskunde, antwoord op drie 
vragen over dit onderwerp.  
 
 

 
Effectieve interventies om ACE’s te voorkomen  
 
Uit onderzoek blijkt dat een aantal interventies effectief zijn om ACE’s (Adverce Childhood 
Experiences) te voorkomen en mogelijke gezondheidsschade op termijn terug te dringen. Augeo 
noteert 8 interventies die helpen bij ingrijpende jeugdervaringen.  
 
 
 
 

BOEKEN – FILMS – TV – PODCASTS   

 
Podcast: Praten met kinderen 

Voor haar podcast-serie #professionalvanuitjehart nodigde Mascha Struijk onlangs Marike van 
Gemert uit. Marke kreeg de gelegenheid om te vertellen over haar missie, visie en Praktijkboek 
Praten met Kinderen . Benieuwd naar deze podcast? Je luistert hem hier terug.  
 
Vanwege het succes volgde als snel deel 2 van deze podcast. 
 

https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/zorg-kwetsbare-kinderen-schiet-ernstig-tekort/?utm_source=linkedin&utm_medium=post&utm_campaign=wet-herziening-kinderbeschermingsmaatregelen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/09/07/tk-bijlage-eindrapport-wetsevaluatie-herziening-kinderbeschermingsmaatregelen
https://www.movisie.nl/artikel/kan-armoede-iedereen-overkomen-doe-mee-challenge-armoede
https://www.movisie.nl/artikel/kan-armoede-iedereen-overkomen-doe-mee-challenge-armoede
mailto:info@rak-eindhoven.nl
https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/
https://leck.nu/adja-waelput/
https://www.augeo.nl/nl-nl/actueel/8-interventies-die-helpen-bij-ingrijpende-jeugdervaringen/?utm_source=linkedin&utm_medium=post&utm_campaign=acht-interventies-aces
https://open.spotify.com/episode/5viFPki9W8t34uFjEEHNbp?si=9da3ff7ea8374407&nd=1
https://open.spotify.com/episode/2aJlRa1e29s6t4FlM377Wm?si=31fda99876204db5


 

 

 

Jaimie Vaes deelt ervaringen in podcast  

In de podcast #Hartzeer van LINDAmeiden vertelt Jaimie Vaes over haar eigen ervaringen 
met huiselijk geweld en gaat zij in gesprek met (on)bekende vrouwen die slachtoffer werden van 
geweld in een afhankelijkheidsrelatie. Je luistert de podcast hier terug. 
  

 
KletsKOPPen groep maakt informatiefilmpje  

KOPP/KOV kinderen van 8-12 jaar kunnen hun ei kwijt in in de KletsKOPPen groep. KOPP/KOV staat 
voor Kinderen van Ouders met Psychische Problemen en Kinderen van Ouders met 
Verslavingsproblemen. De KletsKOPPen groep heeft een helder en luchtig informatiefilmpje 
gemaakt over wat deze groep kan betekenen voor deze kinderen.  

 

 
‘Zal ik ooit genoeg (goed genoeg) zijn’ – Karyl McBride 

Zal ik ooit genoeg goed genoeg zijn van Karyl McBride is internationaal al meer dan tien jaar een 
belangrijk boek op het gebied van relaties tussen vrouwen en hun narcistische moeders. Het boek bevat, 
naast een voor velen herkenbaar verhaal, ook tips & trics om mee aan de slag te gaan. 
 

 
 
 

 
 

 

Ideeën, tips, mededelingen, vragen?  
Deel ze met ons: info@rak-eindhoven.nl 
 
Team RAK: 
Karin Sesink, coördinator RAK 
Nicky Schyvens, coordinator RAK  
Mark Kierkels, projectmedewerker RAK 
  

 
 
 

https://omny.fm/shows/hartzeer/1-jaimie-s-verhaal
https://youtu.be/Sf6doybSHj8
mailto:info@rak-eindhoven.nl

