
 

 
 

 

 
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 

 
Jongensslachtoffers uitbuiting en misbruik binnen prostitutie buiten beeld (Huiselijkgeweld.nl) 

Minderjarige jongens die seks hebben tegen betaling blijven buiten beeld van hulpverlening en politie. Dit 

blijkt uit een rapport dat het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) in samenwerking met 

Lumens heeft uitgevoerd.  

Lees verder -> 

 

Perspectief kind weinig vermeld in rapportages geweldsmelding jeugdzorg (Zorg+Welzijn) 

De stem van het kind krijgt opvallend weinig aandacht in rapportages over gemeldsmeldingen en 

calamiteiten in de jeugdzorg. Dat blijkt uit een analyse van het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van de 

Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Naast ruimte voor de stem van het kind bepleiten de onderzoekers 

meer aandacht voor vakbekwaamheid, betere screening en een warmere overdracht. 

Lees verder -> 

 

Programma GHNT publiceert eindrapportage (Huiselijkgeweld.nl) 

Ruim drie jaar geleden startte het programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) met de ambitie om een 

doorbraak te realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Uit de eindrapportage 

van het programma, die gisteren naar de Tweede Kamer is verstuurd, blijkt dat het aantoonbaar vaker lukt 

om geweld in gezinnen te stoppen. 

Lees verder -> 

 

Relationeel geweld in coalitieakkoord (Huiselijkgeweld.nl) 

Er komt een meldplicht voor medewerkers in de zorg en het onderwijs bij eergerelateerd geweld, 

huwelijksdwang of vrouwelijke genitale verminking. Dat staat in het coalitieakkoord dat VVD, D66, CDA en 

ChristenUnie gisteren presenteerden. Vrouwenhaat, zowel online als offline, zal krachtig worden bestreden. 

Lees verder -> 

 

Stoppen huiselijk geweld lukt vaker (VNG) 

Een doorbraak realiseren in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Met die ambitie startte 

ruim 3 jaar startte het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT). Uit de zevende en laatste 

voortgangsrapportage blijkt dat het vaker lukt om geweld in gezinnen te stoppen. 

Lees verder -> 

 

Kindermishandeling en huiselijk geweld zie je pas als je het weet (Zorg+Welzijn) 

De kennis over huiselijk geweld en kindermishandeling is versnipperd. Dat helpt het handelen van 

professionals in deze complexe situaties niet. Onderzoekers van het NJi, Movisie en CCV zochten uit welke 

kennisbehoeften professionals hebben en welke kennis zij tot zich nemen. 

Lees verder -> 
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Werken met de meldcode vraagt reflectie en vertraging (Movisie) 

In vijf 'leertafels' reflecteerden professionals op hun dilemma's bij het werken met de meldcode huiselijk 

geweld en kindermishandeling. Movisie en het Nederlands Jeugdinstituut faciliteerden de bijeenkomsten. Zij 

zagen hoe belangrijk het voor professionals is om uit de waan van de dag te stappen. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over Zevende voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis 

(Rijksoverheid) 

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) sturen de Zevende 

voortgangsrapportage programma Geweld hoort nergens thuis naar de Tweede Kamer. 

Lees verder -> 

 

Huiselijk geweld: over risicogestuurde zorg en risicofactoren (Movisie) 

Medewerkers van lokale (wijk)teams komen in hun werk volwassenen en kinderen tegen die te maken 

hebben met huiselijk geweld. De teams hebben daarbij onder andere een rol in de zogenaamde 

‘risicogestuurde zorg’. In dit artikel geven we een korte samenvatting van wat risicogestuurde zorg inhoudt 

en wat risicofactoren zijn voor huiselijk geweld. 

Lees verder -> 

 

Professionals zien huiselijk geweld tijdens de coronapandemie toenemen (Movisie) 

Door de coronamaatregelen zitten gezinnen dichter op elkaar in soms kleine huizen waardoor het risico op 

spanningen en geweld groter wordt. In zijn laatste persconferentie vroeg minister-president Rutte aandacht 

voor vrouwen die te maken krijgen met huiselijk geweld en voor kinderen die thuis niet veilig zijn. 

Lees verder -> 

 

Helft slachtoffers mensenhandel opnieuw slachtoffer van misdrijf (Nationaal Rapporteur 

Mensenhandel) 

Van alle slachtoffers van mensenhandel wordt 50 procent binnen zeven jaar opnieuw slachtoffer van een 

misdrijf. Dit concludeert Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen Herman 

Bolhaar in de vandaag verschenen Slachtoffermonitor mensenhandel 2016-2020. ‘Slachtoffers moeten echt 

beter en actief beschermd worden om herhaling of erger te voorkomen’, zegt de Nationaal Rapporteur. 

Lees verder -> 

 

Seksueel geweld sneller en vaker aangepakt (Rijksoverheid) 

Door modernisering van wetgeving worden meer strafzaken over verkrachting, online seksueel 

grensoverschrijdend gedrag en seksuele intimidatie verwacht. Minister Grapperhaus van Justitie en 

Veiligheid brengt met zijn wetsvoorstel seksuele misdrijven het strafrecht meer in overeenstemming met de 

veranderde maatschappelijke normen en digitale ontwikkelingen. 

Lees verder -> 
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