
 

 
 

 

 

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. Kindermishandeling en huiselijk geweld  
 
Kinderopvang komt met verbeterpunten voor implementatie Meldcode (Huiselijkgeweld.nl) 

De Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) heeft een lijst opgesteld met tien specifieke 

verbeterpunten voor de implementatie van de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in de 

kinderopvang. 

Lees verder -> 

 

Signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ voor apothekers (Huiselijkgeweld.nl) 

Apothekersorganisatie KNMP heeft een signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ opgesteld. 

Deze tool geeft een overzicht van mogelijke signalen die kunnen duiden op kindermishandeling of huiselijk 

geweld. 

Lees verder -> 

 

Nog steeds veel zware gesprekken bij Kindertelefoon (Huiselijkgeweld.nl) 

Het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voert over emotionele problemen is de afgelopen periode 

wederom toegenomen, ondanks de gedeeltelijke heropening van de middelbare scholen. Het aantal 

gesprekken over huiselijk geweld (18 per dag) bleef gelijk, maar is nog steeds substantieel hoger dan voor 

de lockdown. 

Lees verder -> 

 

Tijdelijke EU-wetgeving tegen online kindermisbruik (Huiselijkgeweld.nl) 

De EU voert tijdelijke wetgeving in om het opsporen en melden van online kindermisbruik legaal te maken. 

Door een uitzondering in te voeren op nieuwe privacyregelgeving die sinds december in de EU van kracht is, 

kunnen online platforms toch ingrijpen als er een gerede verdenking is van kindermisbruik bij mail- of 

chatverkeer. 

Lees verder -> 

2. Seksueel geweld 
 
Ouders van slachtoffers seksuele uitbuiting voelen zich onvoldoende geholpen (Huiselijkgeweld.nl) 

Ouders van kinderen die seksueel worden uitgebuit, willen meer ondersteuning van hulpverlening en de 

opsporingsdiensten in het beschermen van hun kinderen. Dit blijkt uit de verkenning 'Ouders aan het 

woord' die Fier vandaag presenteert. Fier, Koraal en Sterk Huis starten vandaag ook een online campagne 

gericht op ouders: 'Niet mijn kind'. 

Lees verder -> 
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‘Vertrouwensband essentieel bij gesprek over seksueel geweld’ (Zorg+Welzijn) 

Een groepstraject voor jonge vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel geweld moet hen helpen 

om de lange wachttijd voor hulp te overbruggen. Initiatoren Hajar Akrari en Sara Dekker van The Phoenix 

Sisters zijn ervaringsdeskundigen en bieden daarom de hulp die zij zelf misten. 

Lees verder -> 

 

Seksueel gedrag van jeugdigen bespreekbaar maken met het Vlaggensysteem (Movisie) 

Hoe bespreek je als professional het seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Movisie ontwikkelde 

geïnspireerd op het Vlaggensysteem van Sensoa diverse trainingen. Onlangs heeft Movisie de trainingen 

overgedragen aan Hobéon en ziet nu vooral toe op de kwaliteitsborging van de methodiek. 

Lees verder -> 

https://www.zorgwelzijn.nl/vertrouwensband-essentieel-bij-gesprek-over-seksueel-geweld/
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