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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 MEEVivenz. Heb je suggesties hoe
we de nieuwsbrief nog beter kunnen maken? Stuur een e-mail naar info@expertisecentrumsociaalwerk.nl.

1. Wet- en regelgeving
Beantwoording Kamervragen over toename seksueel geweld tijdens coronacrisis (Rijksoverheid.nl)
Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over de toename van seksueel geweld tijdens de coronacrisis.
Lees verder ->
Nieuwe wet biedt betere bescherming tegen seksueel geweld (Rijksoverheid.nl)
De bescherming tegen verkrachting, online en offline seksueel misbruik en seksuele intimidatie moet beter
volgens minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Om de veiligheid van vrouwen, mannen en kinderen te
vergroten wordt de wet gemoderniseerd en aangescherpt.
Lees verder ->

2. Uit de praktijk
GHNT Podcast Taskforce Kindermishandeling Tilburg (Huiselijkgeweld.nl)
De regionale Taskforce Kindermishandeling Tilburg is de aanjager van de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling in de regio Hart van Brabant. Inmiddels is het laatste jaar van de taskforce aangebroken. In
deze achtste Podcast van het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) blikken de Tilburgse wethouder
Marcelle Hendrikx en ervaringsdeskundige Maaike terug op wat er is bereikt.
Lees verder ->
Stereotypen bepalend in reacties op seksueel geweld (Huiselijkgeweld.nl)
Ideeën over wat ‘normaal’ is spelen een grote rol in de reacties op verhalen van slachtoffers van seksueel geweld.
Mensen reageren over het algemeen negatiever wanneer de gebeurtenissen afwijken van het stereotiepe verhaal,
bijvoorbeeld wanneer het slachtoffer een man is. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van sociaal-psycholoog Eva
Mulder.
Lees verder ->
Nieuwe hulpmiddelen voor de implementatie van MDA++ (Huiselijkgeweld.nl)
Er zijn twee nieuwe hulpmiddelen ontwikkeld ter ondersteuning van de implementatie van de multidisciplinaire
aanpak (MDA++) in de regio’s. Het betreft de Verdiepingskaart MDA++ zonder minderjarige kinderen, en de
Dilemmakaart Accenten in de aanpak van huiselijk geweld.
Lees verder ->
Internationale kritiek op Turkse opzegging Verdrag van Istanbul (Huiselijkgeweld.nl)
De Europese Unie en de Verenigde Staten hebben Turkije opgeroepen het Verdrag van Istanbul, dat president
Erdogan afgelopen zaterdag heeft opgezegd, in stand te houden.
Lees verder ->

Schuld en schaamte blokkeren gesprek over seksueel geweld (Zorg+Welzijn)
Slachtoffers van seksueel geweld kunnen meestal moeilijk praten over wat hen is overkomen. Hulpverleners
kunnen vaak verder komen met open vragen en door het vertrouwen te winnen van slachtoffers. Dat blijkt toch
heel lastig doordat het moeilijk is over intimiteit te praten. Maar ook vanwege onbewuste “victim blaming”.
Lees verder ->
Meldcode-community voor mondzorpgrofessionals (Augeo)
Samen met GGD Haaglanden ontwikkelde Augeo Foundation een scholingsprogramma over het signaleren van
kindermishandeling en huiselijk geweld, dat helemaal gericht is op mondzorgprofessionals. Uniek hierbij is de
online Meldcode-community.
Lees verder ->
Poolse scholiere wint Europese prijs met geheim meldpunt (Huiselijkgeweld.nl)
Een nep-webshop voor natuurlijke make-up producten, waar je heimelijk huiselijk geweld kunt melden. Met dit
initiatief won de Poolse scholiere Krystyna Paszko (17) onlangs de EESC Civil Solidarity Prize (Europese
Burgersolidariteitsprijs).
Lees verder ->
Gender en huiselijk geweld: zo zit het! (Huiselijkgeweld.nl)
Regioplan heeft gisteren, op internationale vrouwendag, een rapport gepresenteerd over de relatie tussen gender
en geweld tegen vrouwen/huiselijk geweld.
Lees verder ->
Financieel onafhankelijk zijn beschermd vrouwen niet per se tegen partnergeweld (Sociale vraagstukken)
Is financiële afhankelijkheid een risicofactor voor partnergeweld tegen vrouwen? En omgekeerd, beschermt
financiële onafhankelijkheid dan tegen partnergeweld? Deze vragen blijken niet eenduidig te beantwoorden. Zo
kan het hebben van werk bescherming bieden tegen het voortduren van partnergeweld, maar gelijktijdig ook een
risicofactor zijn voor (de herhaling van) partnergeweld.
Lees verder ->
Seksuele uitbuiting: onderzoek benadrukt belang preventie (VNG)
Daders van seksuele uitbuiting begeven zich vaak al op jonge leeftijd op het criminele pad. In tegenstelling tot het
klassieke beeld van de ‘loverboy’ zet de dader bij 51 % van de slachtoffers geen affectieve relatie in bij het
ronselen en uitbuiten, maar gebruikt hij andere dwangmiddelen.
Lees verder ->
CKM: klassieke beeld van 'loverboy' is achterhaald (Huiselijkgeweld.nl)
Het klassieke beeld van een 'loverboy' die inspeelt op - en misbruik maakt van - de verliefdheid van zijn
slachtoffer is deels achterhaald. Dit blijkt uit het onlangs verschenen rapport 'Daders van binnenlandse seksuele
uitbuiting' van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) dat in opdracht van de politie is
uitgevoerd.
Lees verder ->

