
 

 
 

 

 

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  
 
Nieuwe tools Trauma-aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (Huiselijkgeweld.nl) 

Het deelproject Trauma-aanpak van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft twee nieuwe 

tools gemaakt met informatie voor professionals die in hun werk trauma tegenkomen en hierop alert willen 

zijn. De publicaties gaan over trauma-bewustzijn en trauma-screening. 

Lees verder -> 

 

Pleidooi voor wederzijdse instemming, gelijkwaardigheid en vrijwilligheid (Movisie) 

Seksueel geweld komt in grote aantallen voor in Nederland. Wegkijken is geen optie, betoogt Nelleke 

Westerveld, senior projectleider bij Movisie. Ga het gesprek aan, geef voorlichting en bescherm slachtoffers. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over Voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis (Rijksoverheid) 

Staatsecretaris Blokhuis en minister Dekker sturen de Tweede Kamer Voortgangsrapportage programma 

Geweld hoort nergens thuis. 

Lees verder -> 

Daling aantal veroordeelde daders huiselijk geweld (Huiselijkgeweld.nl) 

Het aantal veroordeelde daders van huiselijk geweld daalde in 2017 tot het laagste aantal sinds 2008. De 

huiselijk-geweldsrecidive bleef in die periode ongeveer gelijk. Dit blijkt uit onderzoek van het WODC. 

Lees verder -> 

Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk Geweld van start (Huiselijkgeweld.nl) 

De Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is gisteren van start gegaan. Het doel van 

de community is om wijkteammedewerkers te ondersteunen bij het gebruik van de meldcode en het 

werken aan veiligheid in gezinnen. 

Lees verder -> 

 

GHNT Podcast Ieder kind geïnformeerd (Huiselijkgeweld.nl) 

Praten over huiselijk geweld en kindermishandeling is een natuurlijk onderdeel van het curriculum van de 

school. Dat stellen Frank Groot, schoolleider van sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere, en gemeentelijk 

beleidsadviseur Layla Kramer in deze tiende GHNT Podcast. 

Lees verder -> 

 

 

Binnen Kalkhaven 37

3311 JC Dordrecht 

Nieuwsbrief Huiselijk geweld    
Nummer 6 – juni 2021  

 

mailto:info@expertisecentrumsociaalwerk.nl
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2021/06/25/nieuwe-tools-trauma-aanpak-huiselijk-geweld-en-kindermishandeling
https://www.movisie.nl/artikel/blog-pleidooi-wederzijdse-instemming-gelijkwaardigheid-vrijwilligheid
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/06/18/kamerbrief-over-voortgangsrapportage-programma-geweld-hoort-nergens-thuis
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2021/06/07/recidive-onder-daders-van-huiselijk-geweld-licht-gedaald
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2021/06/02/wijkteam-community-kindermishandeling-en-huiselijk-geweld-van-start
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2021/06/08/ghnt-podcast-ieder-kind-geinformeerd


 

 
 

2. Seksueel geweld 
 
VWS start campagne tegen huwelijksdwang, achterlating en meisjesbesnijdenis (Huiselijkgeweld.nl) 

Veel gezinnen plannen de komende maanden weer een vakantie naar het buitenland. In sommige gevallen 

kunnen meisjes, (jonge) vrouwen en mannen het slachtoffer worden van huwelijksdwang, achterlating of 

meisjesbesnijdenis. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport start daarom een campagne om 

aandacht te vragen voor deze strafbare praktijken en (potentiële) slachtoffers voor te lichten over de 

beschikbare hulp. 

Lees verder -> 

 

'Te weinig veranderd in de aanpak van seksueel geweld tegen kinderen’ (Huiselijkgeweld.nl) 

Er lijkt de afgelopen jaren weinig te zijn veranderd in de aanpak van daders van seksueel geweld tegen 

kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen 

Kinderen. 

Lees verder -> 

 

Eén op tien studentes slachtoffer van verkrachting (Huiselijkgeweld.nl) 

Eén op de tien vrouwelijke studenten (11 procent) maakte tijdens de studententijd seksuele penetratie mee 

zonder hun instemming. Dit overkwam ook 1 procent van de mannen. De meeste studenten weten niet 

waar ze hulp kunnen krijgen op hun hoger-onderwijsinstelling. 

Lees verder -> 
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