
 

 
 

 

 

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. Agenda 
 
25 november tot en met 16 december/ Webinar-weken zonder geweld 
Wat doe jij als je te maken krijgt met vormen van geweld in je werk als (sociaal) 
professional? Ben je op zoek naar methodieken en praktische tips over hoe je hier mee om 
kunt gaan? In zes webinars over uiteenlopende onderwerpen rond geweld geeft Movisie je 
concrete tools in handen. 
Meld je nu aan -> 

2. Kindermishandeling, huiselijk & seksueel geweld en mensenhandel 
 
Hulpmiddelen voor gendersensitiviteit bij de aanpak van huiselijk geweld (Huiselijkgeweld.nl) 

Gender is onderdeel van het complex van oorzaken dat bijdraagt aan het ontstaan en voortduren van 

huiselijk geweld en kindermishandeling. Wie effectief wil handelen bij deze problematiek, werkt aan het 

wegnemen of beïnvloeden van de oorzaken. Dat betekent dat er ook aandacht moet zijn voor gender. Het 

programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) maakte samen met Regioplan een drietal hulpmiddelen. 

Lees verder -> 

 

1 op 5 jongeren slachtoffer van huiselijk geweld (Huiselijkgeweld.nl) 

Twintig procent van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 24 jaar is tussen maart 2019 en april 2020 

slachtoffer geworden van huiselijk geweld. Vooral meisjes en vrouwen kregen ermee te maken, meldt het 

Centraal Bureau voor de Statistiek. 

Lees verder -> 

 

Tinder introduceert noodknop (Huiselijkgeweld.nl) 

Datingapp Tinder heeft een noodknop aan de app toegevoegd. Gebruikers komen zo via een paar klikken bij 

telefoonnummers terecht, die ze in geval van seksueel geweld, meteen kunnen bellen. Het gaat om 

instanties zoals het Centrum Seksueel Geweld, de politie en Slachtofferhulp Nederland. 

Lees verder -> 

 

Hulpverlenen aan LHBTI-cliënten bij huiselijk geweld en kindermishandeling (Huiselijkgeweld.nl) 

LHBTI-personen hebben vaak te maken hebben met huiselijk geweld en kindermishandeling, zo blijkt uit 

onderzoek. Movisie wil peilen op welke wijze professionals deze doelgroep bereiken, hulp bieden en welke 

specifieke bouwstenen van belang zijn voor de hulp aan deze doelgroep. 

Lees verder -> 
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Veilig praten over veiligheid met kinderen (Huiselijkgeweld.nl) 

In opdracht van het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) is de gids ‘Ieder kind geïnformeerd’ 

gemaakt. Deze geeft scholen en gemeenten handvatten om op school met kinderen het gesprek aan te 

gaan over huiselijk geweld en kindermishandeling. De publicatie is gebaseerd op ervaringen van 

slachtoffers en wetenschappelijke inzichten. 

Lees verder -> 

 

Wat heb jij nodig om huiselijk geweld goed aan te pakken? (Huiselijkgeweld.nl) 

Uit onderzoek blijkt dat de kennis en informatie over huiselijk geweld en kindermishandeling (HGKM) 

versnipperd is. Ook is er veel verschil in het aanbod van kennis. De waarde en betrouwbaarheid ervan is 

niet altijd duidelijk. Movisie, NJI en het CCV hebben daarom een vragenlijst opgesteld met de hoofdvraag: 

'Wat heb jij nodig om huiselijk geweld en kindermishandeling goed aan te pakken?' 

Lees verder -> 

 

Slachtoffer huiselijk geweld behoudt verblijfsrecht ook al verliet partner vóór echtscheiding het land 

(Huiselijkgeweld.nl) 

Een onderdaan van een derde land die slachtoffer is geweest van huiselijk geweld kan, in geval van 

echtscheiding, zijn of haar verblijfsrecht behouden, ook al is de echtscheidingsprocedure voor het vertrek 

van de echtgenoot uit de gaststaat nog niet gestart. 

Lees verder -> 
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