
 

 
 

 

 

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.   

 

 

1. Huiselijk geweld  
 

Huiselijk geweld kent veel gezichten  

Het persoonlijk verhaal van Jaimie Vaes in de talkshow Khalid & Sophie is helaas het verhaal van 2,6% van 

de vrouwen en 1,2% van de mannen in Nederland. Zij zijn slachtoffer van fysiek- en/of seksueel geweld. 

Lees verder -> 

 

2. Kindermishandeling  

 
Augeo Magazine 27 - Gelijke kansen 

Kinderen die thuis onveilig opgroeien blijken niet dezelfde kansen te hebben als kinderen uit andere 

gezinnen. De plek van iemands wieg kun je niet veranderen. Maar professionals kunnen wel een rol spelen 

in het opheffen van die ongelijkheid. Hoe? Daarover gaat het nieuwste nummer van Augeo Magazine. 

Lees verder -> 

 

Om het volgende artikel te lezen heb je een abonnement nodig op Zorg+Welzijn  

 

‘Bij trauma-aanpak voelen veel kinderen zich gebruikt als informant’  

Voor de impact op kinderen van problemen als onveiligheid en langdurige armoede is steeds meer 

aandacht, maar nog lang niet genoeg. Dat constateert Majone Steketee, wetenschappelijk directeur van 

het Verwey – Jonker Instituut. ‘We moeten hulpverleners leren hoe ze beter met kinderen kunnen praten.’ 

Lees verder -> 

 

3. Veiligheid 

 
Mariëtte Hamer start vandaag als regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en 

seksueel geweld  

Onafhankelijke regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, Mariëtte 

Hamer, is vandaag gestart.  

Lees verder -> 

 

Ongewenste seksuele aandacht klanten bij 1 op 5 jonge vrouwelijke werknemers  

In 2021 gaf 21 procent van de vrouwelijke werknemers van 15 tot 25 jaar aan te maken hebben gehad met 

ongewenste seksuele aandacht van klanten, patiënten, leerlingen of passagiers. 

Lees verder -> 
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