
 

 
 

 

 

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 
 
Geweld hoort nergens thuis – regio Zuid-Holland Zuid 

In de nieuwsbrief van juli een kort overzicht van de lopende projecten waarin de voortgang en de 

verwachtingen voor de komende tijd worden beschreven. 

Lees verder -> 

 

Podcast Zaaigoed: Het houdt niet op, niet vanzelf (Huiselijkgeweld.nl) 

In samenwerking met het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) maakte het programma Sociaal 

Domein in de podcastserie Zaaigoed een aflevering over huiselijk geweld en kindermishandeling. Hierin 

komen Majone Steketee, wetenschappelijk directeur van het Verwey-Jonker instituut en Machteld Beukema, 

hoofd van Veilig Thuis Zuid-Limburg, aan het woord. 

Lees verder -> 

 

Sterk Knippen: training over huiselijk geweld voor kappers (Huiselijkgeweld.nl) 

Kappers in de regio Tilburg gaan helpen om huiselijk geweld te signaleren. De Taskforce 

Kindermishandeling, het Coördinatiepunt Trainingen Meldcode en Sterk Huis organiseren dit najaar een 

gratis workshop signaleren en handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld voor kappers: Sterk Knippen. 

Lees verder -> 

 

Lichamelijke klachten volwassenen door kindertrauma (Huiselijkgeweld.nl) 

Volwassenen die in hun jeugd misbruikt, mishandeld of verwaarloosd zijn, hebben aanzienlijk meer kans op 

chronische lichamelijke ziekten, al dan niet in combinatie met psychische problemen. Dat blijkt uit 

onderzoek van de VU en het Trimbos-instituut. 

Lees verder -> 

 

De waarde van werk vóór, tijdens en na partnergeweld (Huiselijkgeweld.nl) 

Toegang tot financiële middelen is een randvoorwaarde om de gewelddadige relatie te beëindigen en 

betaald werk kan voorzien in deze toegang. Maar het hebben van betaald werk is niet de enige, en ook niet 

de doorslaggevende factor in het voorkomen en stoppen van partnergeweld. Dat blijkt uit onderzoek van 

Atria naar de waarde van werk voor vrouwen die partnergeweld hebben ervaren. 

Lees verder -> 

 

Hulploket voor lokale aanpak ouderenmishandeling (Binnenlands Bestuur) 

Er komt een expertpool waar regio’s en gemeenten expertise kunnen inhuren om hen te ondersteunen bij 

de aanpak van ouderenmishandeling. Een onderzoek onder gemeenten leerde dat daar behoefte aan is. De 

expertpool is begin oktober beschikbaar. Dat antwoordt staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport in antwoord op vragen van Tweede Kamerlid Liane den Haan (Fractie Den Haan). 

Lees verder -> 
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Kindermishandeling en verwaarlozing hebben verschillende effecten op brein (nedKAD) 

Kindermishandeling en verwaarlozing kunnen beide leiden tot posttraumatische stressstoornis (PTSS). Wel 

zijn de effecten van ervaren verwaarlozing en ervaring mishandeling op het brein verschillend. Zo 

concludeert Lisa van den Berg in haar promotieonderzoek. 

Lees verder -> 

 

Onderzoek naar 'coronaproof' aanpak huiselijk geweld (Huiselijkgeweld.nl) 

Wat is de impact van de coronamaatregelen op de prevalentie en de aanpak van huiselijk geweld en 

kindermishandeling? De gemeente Arnhem vroeg Regioplan om dat in kaart te brengen. Het 

onderzoeksrapport biedt - ook voor andere gemeenten - een checklist van aandachtspunten voor bijsturing 

van de lokale HGKM-aanpak in coronatijd. 

Lees verder -> 

 

Toename oudermishandeling tijdens de lockdown (Huiselijkgeweld.nl) 

Veilig Thuis-organisaties in de regio IJsselland zien een forse stijging van het aantal geweldsincidenten 

waarbij ouders slachtoffer werden van hun eigen kinderen. Dat meldt AD.nl. 

Lees verder -> 
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