
 

 
 

 

 

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  
 

Nieuwe cijfers Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (Huiselijkgeweld.nl) 

De Impactmonitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling laat op structurele basis zien hoe het er 

in Nederland voor staat met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling en wat de impact is van 

deze aanpak op de levens van de betreffende mensen. 

Lees verder -> 

 

2. Kindermishandeling  

 
Ernstig letsel bij kinderen vaak te voorkomen (Huiselijkgeweld.nl) 

Ernstig letsel bij kinderen onder de 5 jaar is in 41 procent van de gevallen toegebracht of een gevolg van 

verwaarlozing. Beide vallen onder de noemer ‘kindermishandeling’. In driekwart van de gevallen blijkt dat 

verwaarlozing de oorzaak was, wat inhoudt dat er onvoldoende toezicht of een onveilige omgeving was. 

Lees verder -> 

 
Meer adviezen maar minder meldingen kindermishandeling en huiselijk geweld (Huiselijkgeweld.nl) 

In 2021 ontvingen de Veilig Thuis organisaties bijna 120 duizend meldingen over (vermoedens van) 

kindermishandeling of huiselijk geweld, 8 duizend minder dan in 2020. Daarnaast gaven zij 134 duizend 

keer advies aan slachtoffers, omstanders of professionals.  

Lees verder -> 

 
Om de volgende artikelen te lezen heb je een premium account voor Zorg+Welzijn nodig: 

 

‘Veerkracht is geen lapmiddel om trauma te verminderen’ (Zorg+Welzijn) 

Hoe kan het dat het ene kind goed lijkt te herstellen van traumatische ervaringen en als volwassene een 

goed leven leidt? En waarom lukt dat het andere kind niet? Opgroeien in een onveilige omgeving leidt niet 

per definitie tot blijvende schade.  

Lees verder -> 

 

Een grote vraag: Wat noem je kindermishandeling? (Zorg+Welzijn) 

Mishandeling en verwaarlozing bij kinderen wordt veel vaker gemist dan gedacht. Uit onderzoek blijkt dat 

bij kinderen tot 5 jaar blijkt het in 41 procent van de ziekenhuisopnames om kindermishandeling te gaan. 

Persoonlijke kleuring speelt mee in de afweging of er sprake is van kindermishandeling.  

Lees verder -> 
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3. Veiligheid 

 
Mini-symposium seksueel grensoverschrijdend gedrag op 7 juli: hoe zie je ‘t & hoe pak je ‘t aan? 

Professionals lijken hun verantwoordelijkheid te zien rondom de aanpak van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag. Maar: hoe doe je dat? MEE laat het zien in het symposium over seksueel grensoverschrijdend 

gedrag bij jongeren en volwassenen met een beperking ‘Hoe zie je ‘t & hoe pak je ’t aan?’ op 7 juli. 

Meld je nu aan -> 

 

€ 40 miljoen voor regionale aanpak georganiseerde criminaliteit (Rijksoverheid) 

De bestrijding van georganiseerde misdaad wordt in de regio met jaarlijks € 40 miljoen versterkt. Elke regio 

in Nederland heeft zijn eigen unieke kenmerken en dat vergt ook een specifieke aanpak van criminaliteit. 

Lees verder -> 
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