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

1. Wet- en regelgeving
D66 Amsterdam komt met initiatiefvoorstel huiselijk geweld (Huiselijkgeweld.nl)
D66 Amsterdam dient een initiatiefvoorstel in bij de gemeenteraad om huiselijk geweld nog beter te bestrijden.
De partij wil onder andere dat de hoofdstad een langdurige aanpak ontwikkelt voor gezinnen waar huiselijk
geweld niet stopt.
Lees verder ->
Beantwoording Kamervragen over emotionele verwaarlozing en huiselijk geweld door de lockdown
(Rijksoverheid)
Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over emotionele verwaarlozing en huiselijk geweld als gevolg van
de lockdown.
Lees verder ->
Beantwoording Kamervragen over voorkomen en bestrijden van genitale verminking (Rijksoverheid)
Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over het bericht ‘Delftse powervrouw zet zich in tegen
vrouwenbesnijdenis: ‘Dit gebeurt ook in Nederland’’.
Lees verder ->
Kamerbrief over interdepartementale aanpak seksueel geweld (Rijksoverheid)
Staatssecretaris Blokhuis schrijft een brief over de interdepartementale aanpak van seksueel geweld.
Lees verder ->
Kamerbrief over Rapport over gendersensitiviteit in de Nederlandse aanpak van geweld tegen vrouwen en
huiselijk geweld (Rijksoverheid)
Staatssecretaris Blokhuis stuurt de Tweede Kamer het Rapport over gendersensitiviteit in de Nederlandse aanpak
van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld.
Lees verder ->
Specialist moet ouderverstoting bij vechtscheiding voorkomen (Huiselijkgeweld.nl)
Er moet een ‘specialist contactverlies’ komen om ouderverstoting bij een vechtscheiding tegen te gaan. Dat heeft
demissionair minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) in een brief aan de Tweede Kamer geschreven. Hij
baseert zich hierbij op het rapport van het Expertteam Ouderverstoting.
Lees verder ->

2. Uit de praktijk
Infobox Kwaliteitskader Werken aan veiligheid lokale (wijk-)team en gemeenten (Huiselijkgeweld.nl)
Om de implementatie van het kwaliteitskader Werken aan Veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de
daarbij behorende zelfscan te ondersteunen, heeft het Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) een
infobox samengesteld. De infobox bevat een verzameling van bestaande informatie en tools/instrumenten.
Lees verder ->
Praten over de aanpak van kindermishandeling: hoe doe je dat? (Zorg+Welzijn)
Hoe belangrijk de conclusies en aanbevelingen van onderzoeken ook mogen zijn, ze belanden toch vaak op de
plank, zonder dat er iets mee gedaan wordt. Hartstikke zonde, vindt Augeo.
Lees verder ->
Nieuwe informatietool voor slachtoffers van seksueel geweld (Huiselijkgeweld.nl)
Het Centrum Seksueel Geweld (CSG) heeft een speciale informatietool ontwikkeld voor slachtoffers van seksueel
geweld. Met de tool kunnen zij de hulp te vinden die het beste past bij hun situatie, wensen en mogelijkheden.
Lees verder ->
Verband financiële (on)afhankelijkheid en partnergeweld (Huiselijkgeweld.nl)
Er is een verband tussen financiële (on)afhankelijkheid van vrouwen en partnergeweld. Arbeidsparticipatie van
vrouwen blijkt een belangrijke factor om hun sociale weerbaarheid te vergroten. Dat blijkt uit een literatuurstudie
van Atria.
Leer verder ->
Inspecties: gemeenten moeten regie nemen bij aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (Toezicht
Sociaal Domein)
Gemeenten moeten het voortouw nemen bij de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling binnen het
gezin. Goede praktijkvoorbeelden laten zien dat het mogelijk is om de veiligheid in gezinnen te herstellen als alle
partijen binnen een gemeente samenwerken.
Lees verder ->
Leidse hulpapp tegen huiselijk geweld en kindermishandeling
In Leiden is vanaf deze week een hulpapp operationeel tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. Via de app
is het volgens de gemeente mogelijk ’om op een eenvoudige en duidelijke manier de weg te vinden naar
hulpinstanties die op het moment van hulp zoeken ook daadwerkelijk bereikbaar zijn.’
Lees verder ->

