
 

 
 

 

 

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, huiselijk & seksueel geweld en mensenhandel 
 
Podcast: Liefde kent geen dwang (Movisie) 

Jaarlijks trouwen naar schatting honderden Nederlandse jongeren tegen hun wil. Dat hieronder ook 

orthodox-protestantse jongeren in Nederland vallen, is minder bekend. In deze kerkelijke gemeenschappen 

dragen ouders niet zozeer een partner aan, maar accepteren zij een huwelijkspartner soms niet, vaak als 

deze van een ‘lichtere’ kerk is. 

Lees verder -> 

 

Factsheet: Huiselijk geweld 2021 (Movisie) 

Deze factsheet gaat over geweld in huiselijke kring. Eerst gaan we in op algemene cijfers over huiselijk 

geweld, vervolgens zoomen we in op enkele specifieke vormen. 

Lees verder -> 

 

Ervaringsdeskundigheid bij aanpak huiselijk geweld (VNG) 

De herziene versie van de handreiking 'Samen Deskundig' bespreekt en belicht de samenwerking tussen 

gemeenten en ervaringsdeskundigen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 

Lees verder -> 

 

Hoe doorbreek je taboes in besloten gemeenschappen? (Movisie) 

Hoe doorbreek je taboes, zoals homoseksualiteit, seksueel grensoverschrijdend gedrag en huiselijk geweld, 

in besloten groepen? Ahmet Azdural en Thijs de Greeff zijn beiden, op hun eigen manier, op zoek naar een 

antwoord op deze vraag. 

Lees verder -> 

 

Onzichtbare slachtoffers van mensenhandel in 2020 (Huiselijkgeweld.nl) 

Via Chat met Fier hebben het afgelopen jaar 250 kinderen in Nederland melding gemaakt van uitbuiting. 

Ruim 90 procent van de meldingen betrof seksuele uitbuiting. Een op de zeven melders stelt dat hun 

(stief)ouders bij de uitbuiting waren betrokken. 

Lees verder -> 

Ouders vaak betrokken bij seksuele uitbuiting van hun kind (Nationale Zorggids) 

De coronapandemie lijkt niet te hebben gezorgd voor een daling in het aantal minderjarigen dat seksueel 

wordt uitgebuit. Bovendien zijn ouders steeds vaker direct betrokken bij de uitbuiting van hun eigen kind. In 

een op de zeven gemelde gevallen was dat zo, een lichte toename vergeleken met een jaar eerder.  

Lees verder -> 
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Onderzoek naar rol van brein bij kindermishandeling tussen generaties (Nationale Zorggids) 

De effecten van ervaren verwaarlozing en ervaringen mishandeling op het brein zijn verschillen. Dat blijkt 

uit promotieonderzoek van Lisa van den Berg aan de Universiteit Leiden. Van den Berg trof geen 

mechanismen in de hersenen aan voor overdracht van kindermishandeling tussen de generaties. Dit meldt 

het ministerie van Volksgezondheid. 

Lees verder -> 

 
Handreiking voor gemeenten over inzet ervaringsdeskundigheid (Huiselijkgeweld.nl) 

Verschillende gemeenten schatten de inzet van ervaringsdeskundigen al op waarde, maar zijn soms nog 

zoekende hoe dit vorm te geven, zeker bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De 

Spiegelgroep Ervaringsdeskundigen GHNT, Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut hebben daarom een 

handreiking samengesteld. 

Lees verder -> 

 

Social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling van start (Huiselijkgeweld.nl) 

De Rijksoverheid start vandaag een social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling. Via 

banners en social posts wordt gewezen op de hulpinstanties voor advies, hulp of om je hart te luchten. De 

campagne is bedoeld om net dat zetje te geven dat nodig is om daadwerkelijk in actie te komen. 

Lees verder -> 
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