
 

 
 

 

 

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 
 
 
Hoe praat je met jongeren over seksueel geweld? (Zorg+Welzijn) 

Meer jongeren kregen te maken met seksueel geweld tijdens de avondklok, bleek uit onderzoek van Rutgers 

en SOA Aids Nederland. Karlijn de Blécourt van Rutgers vertelt hoe je een gesprek hierover aangaat met 

jongeren. 

Lees verder -> 

 

Oefeningen Kind Centraal nu gebundeld (Huiselijkgeweld.nl) 

Augeo Founcation lanceerde in het najaar van 2020 de succesvolle campagne ‘Kind Centraal’. De zes 

oefeningen daarvan en alle informatie staat nu handig bij elkaar.  

Lees verder -> 

 

Programma GHNT presenteert Routekaart Kwaliteitskader (Huiselijkgeweld.nl) 

Om lokale (wijk-)teams te versterken in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling zijn door het 

programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) de afgelopen jaren verschillende hulpmiddelen ontwikkeld. 

Naast het kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk-)teams en gemeenten en de zelfscan, is nu 

ook een routekaart beschikbaar. 

Lees verder -> 

 

Week tegen kindermishandeling van start (Huiselijkgeweld.nl) 

De negende editie van de Week tegen Kindermishandeling is vandaag van start gegaan. Een week waarin 

extra aandacht wordt gevraagd voor dit complexe probleem. En dat is hard nodig, want alleen al in de 

eerste zes maanden van 2021 ontving Veilig Thuis bijna 31.000 meldingen van kindermishandeling. 

Lees verder -> 

 

‘Partnergeweld kun je niet afsluiten, insluiten is helend’ (Zorg+Welzijn) 

Ester Wijnen kreeg duizenden reacties van lotgenoten en professionals toen ze haar ervaringen met 

partnergeweld deelde. Inmiddels heeft ze ook haar eigen boek. Schrijven bleek helend en bracht nieuwe 

inzichten, zoals onder ogen zien dat ‘afsluiten’ een illusie is, en dat educatie over psychisch geweld nog 

belangrijker is dan ze al vermoedde. 

Lees verder -> 
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Ouderenmisbruik te laat aangepakt (Binnenlands Bestuur) 

De lokale aanpak van financiële ouderenmishandeling stokt juridisch vaak bij vroege signalering. Tijdelijke 

bewindvoering wordt nog weinig ingezet. ‘Bij financiële uitbuiting van ouderen lopen we meestal achter de 

feiten aan’, is de ervaring van de Dordtse wijkagent Jeroen Van Mierle, die al veel zaken van financieel 

ouderenmisbruik op zijn bureau kreeg. 

Lees verder -> 

 

7 onderzoeken kindermishandeling op praktische wijze uitgelicht (ZonMw) 

Wetenschappelijk onderzoek is vaak taai en ingewikkeld. Dit digitale magazine ontwikkelden wij samen met 

Augeo om 7 onderzoeken op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld toegankelijk en 

begrijpelijk te maken. 

Lees verder -> 

 

Praat gaat de vuile was over kindermishandeling over de hele Afsluitdijk hangen (Movisie) 

Een van de hoogtepunten van De Agenda van het Sociaal Werk 2021 was het verhaal van Ted Kloosterboer. 

Zij kreeg als directeur van Stichting Praat, de Van Dantzigpenning overhandigd. Volkomen terecht, want 

Praat maakt kindersmishandeling bespreekbaar door letterlijk de vuile was buiten te hangen. En heel 

Nederland zal het weten. 

Lees verder -> 

 

Meer concrete kennis nodig over huiselijk geweld en kindermishandeling (Het CCV) 

Bijna 30% van de professionals heeft meer concrete basiskennis nodig over huiselijk geweld en 

kindermishandeling om hun werk goed te kunnen doen. Dit blijkt uit de uitvraag die het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV), Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut onder 

professionals deden in de maanden september en oktober. 

Lees verder -> 

 

Vijf vragen over de Week zonder Geweld (Movisie) 

De Week zonder Geweld is in 2000 opgezet door de YWCA Nederland, in navolging van de Week without 

Violence in Canada. De YWCA, die wereldwijd actief is, zet zich in voor een rechtvaardigere wereld voor 

vrouwen en jonge meiden. Het doel van de Week zonder Geweld was en is om mensen te stimuleren om in 

deze week zelf iets te doen tegen geweld. 

Lees verder -> 

 

Huiselijk geweld gaat vaak gepaard met economisch geweld. ‘Het kan heel subtiel in zijn werk gaan’ 

(Trouw) 

Economisch geweld is een nog onbekende term, maar veel slachtoffers van huiselijk geweld hebben ermee 

te maken. ‘Het kan zijn dat vrouwen niet beseffen dat ze slachtoffer zijn.’ 

Lees verder -> 

 

Pleidooi voor landelijke ‘eerste hulp’ voor slachtoffers seksueel geweld (Huiselijkgeweld.nl) 

Slachtoffers van seksueel geweld of kindermisbruik moeten op één plek terechtkunnen voor hulp. Op deze 

‘eerste hulp’ moet de expertise van verschillende organisaties worden gebundeld.  D66-Kamerlid Hanneke 

van der Werf heeft daarvoor gisteren een voorstel ingediend. 

Lees verder -> 
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Seksueel gedrag van jeugdigen bespreekbaar maken met het Vlaggensysteem (Movisie) 

Hoe bespreek je als professional het seksueel gedrag van kinderen en jongeren? Movisie ontwikkelde 

geïnspireerd op het Vlaggensysteem van Sensoa diverse trainingen. Onlangs heeft Movisie de trainingen 

overgedragen aan Hobéon en ziet nu vooral toe op de kwaliteitsborging van de methodiek. 

Lees verder -> 

 

Van Dantzig-penning 2021 voor Ted Kloosterboer, directeur stichting Praat (Movisie) 

Ted Kloosterboer ontvangt de Van Dantzig-penning 2021 voor haar inzet voor de aanpak van 

kindermishandeling middels de stichting Praat, waarvan zij directeur is. De Van Dantzig-penning is een 

onderscheiding voor iemand die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt in de aanpak van 

kindermishandeling. 

Lees verder -> 

 

Bijna helft studenten Universiteit Maastricht slachtoffer van seksueel wangedrag 

(Huiselijkgeweld.nl) 

Bijna de helft van de studenten van de Universiteit Maastricht (UM) heeft enige vorm van seksueel geweld of 

intimidatie ervaren tijdens de studietijd. In ongeveer één op de tien gevallen gaat het hierbij om 

verkrachting. 

Lees verder -> 

 

Minder seks en meer seksueel geweld onder jongeren tijdens avondklok (Rutgers) 

Tijdens de avondklokperiode van begin 2021 hadden jongeren minder seks en vond er meer seksueel 

geweld plaats. Dat blijkt uit een derde onderzoek naar de invloed van de coronacrisis op seksuele 

gezondheid van Rutgers en Soa Aids Nederland onder bijna 2500 jongeren van 16-24 jaar. 

Lees verder -> 

 

Straatintimidatie moet blijvend op de kaart worden gezet (Erasmus Universiteit Rotterdam) 

Nog altijd krijgen veel vrouwen te maken met seksuele intimidatie op straat. Of het nu gaat om het 

aanstaren, seksueel benaderen of naroepen van vrouwen, deze zogenoemde catcalls zijn intimiderend en 

zorgen bij veel vrouwen voor een onveilig gevoel op straat. 

Lees verder -> 
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