
 

 
 

 

 

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 is verborgen probleem volgens minister van Justitie Dilan Yesilgöz 

(Huiselijkgeweld.nl) 

Minister van Justitie Dilan Yesilgöz heeft veel zorgen over huiselijk geweld. Bij 800.000 mensen is dat 

structureel onderdeel van hun leven. 'We willen graag geloven dat het niet bestaat, maar het komt in alle 

lagen voor.' 

Lees verder -> 

 

Voorstel nieuwe Europese richtlijnen geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld (Huiselijkgeweld.nl) 

Huiselijk geweld en geweld tegen vrouwen moet volgens de Europese Commissie harder worden aangepakt 

in de Europese Unie. De Commissie doet een voorstel voor nieuwe Europese richtlijnen. 

Lees verder -> 

 

Snel steun op scholen na huiselijk geweld (Huiselijkgeweld.nl) 

Kinderen die thuis geweld meemaken, hebben vaak last van angst en stress. Ze gaan de volgende dag 

echter gewoon naar school. De school weet van niets en verwacht van het kind dat het gewoon meedoet in 

de klas. Dankzij Handle with Care kan het kind kort na een incident – door een eenvoudig seintje - passende 

steun op school krijgen. 

Lees verder -> 

 

 

2. Kindermishandeling  

 
Kindermishandeling aanpakken met digitale technologie (Sociale vraagstukken) 

Het aantal slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld blijft onverminderd hoog. Zouden 

digitale technologieën kunnen helpen verhoogde risico’s op mishandeling te detecteren? 

Docentonderzoeker Eef Dooren ziet kansen, zij het onder voorwaarden en vanuit bepaalde ethische 

overwegingen. 

Lees verder -> 
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3. Veiligheid 

 
Aanpak seksueel geweld vraagt om daadkrachtige en betrokken overheid (Huiselijkgeweld.nl) 

De Nederlandse overheid maakt haar plicht om kinderen te beschermen tegen seksueel geweld 

onvoldoende waar. Dat is de conclusie van het onderzoek Bouwen aan Bescherming van de Nationaal 

Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen, waarin de opvolging van de aanbevelingen 

van vier onderzoekscommissies naar seksueel geweld in de Rooms-Katholieke Kerk, de sport en de 

jeugdzorg is onderzocht. 

Lees verder -> 

 

Kamerbrief over nationaal actieplan seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

(Rijksoverheid) 

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Van Gennip (SZW) informeren de Tweede Kamer over de overwegingen 

bij de invulling van het nationaal actieplan tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.  

Lees verder -> 

 

Onderzoek naar drempels voor onthulling seksueel geweld (Huiselijkgeweld.nl) 

Gevoelens van schaamte, zelfverwijt, angst en de verwachting geen steun te ontvangen en de schuld te 

krijgen verklaren grotendeels dat slachtoffers van (online) seksueel geweld niet of nauwelijks praten over 

wat ze hebben meegemaakt. Dit blijkt uit het onlangs gepubliceerde onderzoeksrapport ‘Drempels voor 

disclosure van seksueel geweld in anonieme online hulpverlening’. 

Lees verder -> 
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