
 

 
 

 
 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom huiselijk geweld. De 
nieuwsbrief is een initiatief van het Expertisecentrum Sociaal Werk van MEEVivenz. Heb je suggesties hoe 
we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.   
 

1. Nieuws uit de organisatie 
 
Hoog conflict na scheiding 
In oktober start de training Hoog conflict na scheiding. Onze collega’s Ellen Bloemen en Jan van Muijden gaan 
deze training verzorgen. Het gaat om een training van 3 dagdelen. 
 
Jan en Ellen zijn naast trainers ook hulpverleners. Zij hebben het hulpverleningstraject “Gescheiden Opvoeden” 
ontwikkeld. Dit traject richt zich op de ouder die verwikkeld is in een complex verlopende scheiding. Zij voeren 
deze opdracht uit op verzoek van de BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk). Vanuit hun 
ervaring in de hulpverlening en de gevolgde scholing op het onderwerp “complexe scheiding” via o.a. de 
interactieacademie van Antwerpen, putten zij uit veel theorie en praktijkervaring en nemen zij onze medewerkers 
graag mee in de wereld van de complexe scheiding. Hun kennis en praktijkervaring is in samenwerking met 
MEEK2 omgezet in de training “Hoog conflict na scheiding”.  
 
Onze professionals worden als hulpverlener steeds vaker betrokken bij cliënten en gezinnen, waarbij sprake is van 
een hoog conflict bij een complex verlopende scheiding. Dit is ingewikkeld. Hoe stel je je op als hulpverlener en 
hoe ga je hiermee om?  In de Rapportage “0-meting HGKM wijkteams Zuid Holland Zuid” van november 2020, 
wordt het onderwerp “Hoe blijf je uit een conflict?” door professionals genoemd als een van de onderwerpen 
waar trainingsbehoefte aan is. 
 
Kijk voor meer informatie op de website van MEEK2 
https://meek2.nl/aanbod/hoog-conflict-na-scheiding-15-daagse/  
 
Geweld hoor nergens thuis 
Vanuit de Rijksoverheid is het programma Geweld hoort nergens thuis. Doel van het programma is het creëren 
van een toekomst zonder geweld. In deze nieuwsbrief lees je de status van het programma in de regio Zuid-
Holland Zuid. 
Lees verder -> 
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2. Wet- en regelgeving 
 
Beantwoording Kamervragen over aanpak financiële ouderenmishandeling (Rijksoverheid) 
Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over de Zembla-uitzending 'Azen op de erfenis'. 
Lees verder -> 
 
Beantwoording Kamervragen over bericht 'dat sekswerkers tijdens de lockdown met meer geweld te 
maken krijgen (Rijksoverheid) 
Minister'Koolmees beantwoordt Kamervragen over het bericht 'dat sekswerkers tijdens de lockdown met meer 
geweld te maken krijgen'.  
Lees verder -> 
 

3. Uit de praktijk   
 
Rapport Kwestie van lange adem samengevat voor de praktijk (Huiselijkgeweld.nl) 
Het Verwey-Jonker Instituut heeft een korte bondige notitie geschreven over de werkende elementen die naar 
voren zijn gekomen uit het onderzoek Kwestie van lange adem: kan partnergeweld en kindermishandeling echt 
stoppen? 
Lees verder -> 
 
Oranje Huis-aanpak werkt goed (Huiselijkgeweld.nl) 
De Oranje Huis-aanpak werkt goed. Dat blijkt uit het onderzoek 'In de Lift' dat het Verwey-Jonker Instituut, in 
opdracht van Blijf Groep, deed naar deze opvangvoorziening. 
Lees verder -> 
 
Hulpmiddel voor herkenning geweldspatronen binnen gezinnen (Huiselijkgeweld.nl) 
In ‘Kwestie van lange adem’, het grootschalige onderzoek naar huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn 
patronen achter het gezinsgeweld geanalyseerd. Hieruit kwamen vijf herkenbare gezinsprofielen naar voren. Het 
herkennen van deze profielen helpt professionals bij het begrijpen van wat er speelt in het gezin en te bepalen 
welke hulp nodig is. 
Lees verder -> 
 
Derde cohortstudie naar aanpak huiselijk geweld (Huiselijkgeweld.nl) 
Het Verwey-Jonker Instituut gaat een derde onderzoek uitvoeren naar de resultaten van de aanpak huiselijk 
geweld en kindermishandeling. Tijdens dit onderzoek worden mensen en gezinnen, nadat zij wegens vermoedens 
van huiselijk geweld bij Veilig Thuis zijn gemeld, een jaar lang gevolgd. 
Lees verder -> 
 
Informatiepunt opgericht voor slachtoffers van geweld in jeugdzorg (Huiselijkgeweld.nl) 
Volwassenen die als kind geweld in de jeugdzorg hebben meegemaakt, hun naasten en hulpverleners kunnen 
sinds kort informatie en verwijzingen naar hulpbronnen vinden op geweldindejeugdzorginfo.nl. De website is 
onderdeel van het Centraal Informatie- en Expertisepunt voor slachtoffers van geweld in de jeugdzorg. 
Lees verder -> 
 
Verleg de focus naar daders bij seksueel geweld (Movisie) 
Onlangs schreven wij voor Internationale Vrouwendag een column. Daarin stelden we de vraag: wordt het niet 
eens tijd om boos te worden vanwege het hoge aantal vrouwelijke slachtoffers van geweld? Boosheid is een 
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gerechtvaardigde emotie, schreven we. Het kan ook niet anders als je de cijfers tot je laat doordringen. 
Lees verder -> 
 
Multidisciplinaire aanpak kindermishandeling lijkt effectief (Huiselijkgeweld.nl) 
De inzet van de multidisciplinaire aanpak Resolutions Approach lijkt effectief te zijn bij gezinnen waar vermoedens 
van kindermishandeling bestaan. Dat blijkt uit recent onderzoek, zo meldt ZonMw. 
Lees verder -> 
 
Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling voor ziekenhuizen (Augeo Foundation) 
Verpleegkundigen en artsen komen dagelijks in contact met veel verschillende mensen. Ziekenhuizen spelen dan 
ook een belangrijke rol in het signaleren van kindermishandeling. De huidige signaleringsinstrumenten zijn vaak 
omslachtig in gebruik en werken daardoor niet optimaal. Vanaf 2022 kunnen de ziekenhuizen gebruikmaken van 
één Nationaal Signaleringsinstrument Kindermishandeling. 
Lees verder -> 
 
Belangrijke rol voor verloskundigen bij signaleren van kwetsbaarheid (Augeo Foundation) 
Signaleren is zien wat opvalt. Maar zo eenvoudig is dat niet, blijkt uit het onderzoek ‘Drijfveren, obstakels en 
kansrijke aanknopingspunten bij het signaleren van kwetsbare gezinnen’. Het merendeel van de verloskundigen 
vindt dat in hun hun opleiding onvoldoende aandacht is besteed aan het signaleren van niet-medische 
risicofactoren van kwetsbaarheid in gezinnen.  
Lees verder -> 
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