
 

 
 

 

 
In deze nieuwsbrief informeren we je over de laatste ontwikkelingen rondom huiselijk geweld, 

kindermishandeling en veiligheid. 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.   

 

Kijktip! 

Video over het hoe en waarom van de kennisteams binnen MEEVivenz 

 

1. Huiselijk geweld en Kindermishandeling  
 

Slachtofferopvang loopt spaak door woningcrisis (Binnenlands Bestuur) 

Slachtoffers van huiselijk geweld verblijven, door het tekort aan sociale huisvesting, langer in opvanglocaties 

dan wenselijk. Dat zorgt voor volle opvanghuizen. Duidelijke landelijke cijfers ontbreken echter. Regio’s en 

vrouwenorganisaties hanteren verschillende definities, registraties en rekeneenheden. Hierdoor is het lastig 

om zicht te krijgen op de totale landelijke capaciteit.  

Lees verder -> 

 

Huiselijk geweld: ‘Écht contact met slachtoffers maken is belangrijker dan deskundigheid’ 

(Zorg+Welzijn) 

Hameeda Lakho werd jarenlang zwaar mishandeld door haar vader en stiefmoeder. Uiteindelijk belandt ze 

in kindertehuizen. Over haar ervaringen schreef ze een boek waarvan 250.000 exemplaren verkocht 

worden: 'Het is belangrijk dat hulpverleners met oprechte aandacht luisteren. Anders blijf je om elkaar heen 

dansen en bereik je elkaar niet.' 

Lees verder -> 

 

Een derde van de zware drinkers heeft vier of meer ingrijpende jeugdervaringen gehad (Augeo 

Foundation) 

De meeste mensen zullen zich ervan bewust zijn dat een verslaving nare gevolgen kan hebben voor het hele 

gezin. Maar wist je dat de kans op overmatig gebruik van alcohol, drugs en roken vele malen groter is als je 

meerdere ingrijpende jeugdervaringen hebt gehad? Van de zware drinkers in Nederland, heeft 32 procent 

vier of meer zogenoemde ACE’s meegemaakt. 

Lees verder -> 

 

De rol van ouders bij het voorkomen van ingrijpende jeugdervaringen (Augeo Foundation) 

Kinderen die te maken hebben (gehad) met ingrijpende gebeurtenissen, kunnen daar hun hele leven 

negatieve gevolgen van ondervinden. Hoe kunnen we zorgen voor een generatie die vrij is van ingrijpende 

jeugdervaringen? Welke rol spelen ouders daarin? En hoe zit het met ouders die zelf ingrijpende 

jeugdervaringen hebben meegemaakt? Een informatieve infographic geeft inzicht. 

Lees verder -> 

 

Help! Een ouder wordt boos of verdrietig (Augeo Foundation) 

Praten met ouders over zorgen over hun kind is misschien wel de moeilijkste stap binnen de Meldcode 

kindermishandeling en huiselijk geweld. Hoe doe je dat zorgvuldig en respectvol? En wat doe je als de 

emoties hoog oplopen en een ouder verdrietig wordt of boos? 

Lees verder -> 
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2. Veiligheid 

 
Meer zicht nodig op mensenhandel (VNG) 

In 2022 moeten alle gemeenten een aanpak hebben voor het tegengaan van mensenhandel, moet er een 

landelijk dekkend netwerk zijn van zorgcoördinatie en moeten afspraken regionaal zijn ingebed. Gemeenten 

moeten daartoe wel de financiële middelen krijgen, vooral om meer zicht te kunnen krijgen op 

mensenhandel. 

Lees verder -> 

 

Nieuw platform voor jongeren om online seksueel misbruik bespreekbaar te maken 

(Huiselijkgeweld.nl) 

Jaarlijks worden ruim 100.000 kinderen en jongeren slachtoffer van een vorm van online seksueel misbruik 

als sextortion, grooming of shame sexting. Vormen en aantallen groeien, en de drempel om hulp te vragen 

is hoog. Slachtoffers worstelen met schuldgevoel en schaamte en durven vaak niets te zeggen. 

Lees verder -> 

 

Kabinet versterkt aanpak seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld met 

regeringscommissaris (Rijksoverheid) 

Op voordracht van het kabinet wordt Mariëtte Hamer regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend 

gedrag en seksueel geweld. Verschillende incidenten in de afgelopen jaren leggen een breder vraagstuk 

bloot waarop actie vereist is. Met de nieuwe regeringscommissaris wil het kabinet meer doen aan 

bewustwording en een veilige cultuur, want intimidatie en misbruik horen niet thuis in Nederland. 

Lees verder -> 

 

Voorkomen en aanpakken seksuele intimidatie (College voor de Rechten van de Mens) 

In een brief aan verschillende ministeries dringt het College voor de Rechten van de Mens erop aan dat de 

overheid meer doet om seksuele intimidatie te voorkomen en aan te pakken.  

Lees verder -> 

 

Wegwijzer voor sportverenigingen: normen stellen bij grensoverschrijdend gedrag (Movisie) 

In 2021 organiseerde Movisie rondetafelgesprekken met vertegenwoordigers van sportverenigingen 

(bestuurders, trainers/coaches), sportconsulenten en beleidsmedewerkers van gemeenten over 

grensoverschrijdend gedrag bij sportverenigingen. Het doel van deze gesprekken was om er achter te 

komen welke vragen deze verenigingen hebben en waar ze tegenaan lopen bij de aanpak van 

grensoverschrijdend gedrag. 

Lees veder -> 

 

Geen grenzen overschrijden: leg verantwoordelijkheid terug bij plegers (Movisie) 

De uitzendingen van televisieprogramma The Voice of Holland zijn in januari stopgezet na berichten over 

seksueel grensoverschrijdend gedrag. Op 20 januari was de BOOS-aflevering waarin de misstanden werden 

aangekaart. Wat is hier aan de hand? En wat is er nodig om dit te stoppen? 

Lees verder -> 

 

  

https://vng.nl/nieuws/meer-zicht-nodig-op-mensenhandel
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2022/02/16/nieuw-platform-voor-jongeren-om-online-seksueel-misbruik-bespreekbaar-te-maken
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/nieuws/2022/02/08/kabinet-versterkt-aanpak-seksueel-grensoverschrijdend-gedrag-en-seksueel-geweld-met-regeringscommissaris
https://www.huiselijkgeweld.nl/actueel/nieuws/2022/02/01/voorkomen-en-aanpakken-van-seksuele-intimidatie-brief-college-voor-de-rechten-van-de-mens
https://www.movisie.nl/publicatie/wegwijzer-sportverenigingen-normen-stellen-grensoverschrijdend-gedrag?utm_campaign=MovisieMailSpecial&utm_content=07102021&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.movisie.nl/artikel/geen-grenzen-overschrijden-leg-verantwoordelijkheid-terug-plegers?utm_campaign=MovisieMailSpecial&utm_content=07102021&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email


 

 
 

Over de grens - Seksueel opvoeden met het Vlaggensysteem (Movisie) 

Ouders en opvoeders worden vroeg of laat geconfronteerd met kind(eren) die op verkenning en ontdekking 

gaan naar hun eigen lichaam en seksualiteit. Ouders kunnen hun kinderen daarbij leren welk seksueel 

gedrag oké is en welk minder of helemaal niet. 

Lees verder -> 

 

Praten met ouders over shame sexting (KIS) 

Meisjes met een Turkse, Marokkaanse of Hindoestaanse achtergrond lopen verhoogd risico op shame 

sexting, ook in zogenaamde expose-groepen van jonge mannen. Hun reputatieschade en de gevolgen 

daarvan kunnen groot zijn, vanwege het belang dat de gemeenschap hecht aan de seksuele eer van meisjes 

en vrouwen. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor chantage en misbruik. En de gevolgen – kans op verstoting 

of ander eergerelateerd geweld - kunnen groot zijn. 

Lees verder -> 

 

Ingrijpen bij grensoverschrijdend gedrag, hoe rust je omstanders toe? (Movisie) 

Hoe rust je omstanders toe om te kunnen ingrijpen bij situaties van discriminatie en seksueel geweld? Die 

vraag staat centraal in ‘Grensoverschrijdend gedrag aanpakken’, een nieuwe publicatie van Movisie. Inzetten 

op de houding van deelnemers ten opzichte van de situatie en hun houding ten opzichte van de 

slachtoffergroep, zijn belangrijke elementen bij ingrijpen. De onderzoekers ontwikkelden een handig 

stappenplan voor omstanders en professionals. 

Lees verder -> 

 

 

 
 

 

https://www.movisie.nl/publicatie/over-grens-seksueel-opvoeden-vlaggensysteem?utm_campaign=MovisieMailSpecial&utm_content=07102021&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.kis.nl/artikel/praten-met-ouders-over-shame-sexting?utm_campaign=MovisieMailSpecial&utm_content=07102021&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email
https://www.movisie.nl/artikel/ingrijpen-grensoverschrijdend-gedrag-hoe-rust-je-omstanders-toe?utm_campaign=MovisieMailSpecial&utm_content=07102021&utm_source=Nieuwsbrief&utm_medium=email

