
 

 
 

 

 

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 
 
Multifocus aanpak Groningen effectief (Huiselijkgeweld.nl) 

Multifocus is een goede interventie om in te zetten bij een tijdelijk huisverbod of code rood zaken in 

gezinnen met complexe meervoudige problematiek. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker instituut 

naar de Multifocus aanpak in Groningen. 

Lees verder -> 

 

Extra geld voor aanpak (online) seksuele misdrijven (Huiselijkgeweld.nl) 

Het ministerie van Justitie en Veiligheid maakt geld vrij om de aanpak van seksuele misdrijven en online 

kinderpornografisch materiaal een impuls te geven. Zo krijgt het Expertisebureau Online Kindermisbruik 

(EOKM) volgend jaar een jaarlijkse subsidie van 1,5 miljoen euro om de strijd tegen kinderporno uit te 

breiden. 

Lees verder -> 

 

Social media campagne tegen kindermishandeling en huiselijk geweld (Huiselijkgeweld.nl) 

Maandag begint een online preventiecampagne om de aandacht te vestigen op huiselijk geweld tegen 

kinderen en jongeren. De campagne ‘Time-out’ is ontwikkeld door Veilig Thuis, De Kindertelefoon en het 

programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Lees verder -> 

 

Gesprekken over handelingsverlegenheid rond seksueel misbruik (Huiselijkgeweld.nl) 

In aanloop naar de Week tegen Kindermishandeling, organiseren het programma Geweld hoort nergens 

thuis, stichting Impact Makers, Team-kim en RinkelFilm gesprekken over handelingsverlegenheid rond 

seksueel misbruik bij omstanders, professionals, ouders en slachtoffers. 

Lees verder -> 

 

Tilburgs ziekenhuis krijgt aparte afdeling huiselijk geweld (Huiselijkgeweld.nl) 

Tilburg gaat alle gevallen van kindermishandeling en huiselijk geweld opvangen in het Elisabeth-TweeSteden 

Ziekenhuis (ETZ). Daarvoor wordt een aparte locatie ingericht waar multidisciplinaire expertise aanwezig is. 

Dat meldt AD.nl. 

Lees verder -> 

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht 
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