
 

 
 

 

 
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  
 

Wetsvoorstel om seksueel geweld beter aan te pakken naar Tweede Kamer (Rijksoverheid) 

Seksuele interactie moet altijd vrijwillig en gelijkwaardig zijn, zowel in de fysieke wereld als online. Om die 

norm ook goed in de strafwetgeving vast te leggen heeft minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Justitie en 

Veiligheid) onlangs het wetsvoorstel seksuele misdrijven naar de Tweede Kamer gestuurd.  

Lees verder -> 

 

2. Kindermishandeling  

 
Maak het verschil, durf ernaar te vragen (Augeo Foundation) 

Jeroen werd door allebei zijn ouders mishandeld. Zijn boodschap: ‘Durf ernaar te vragen. Probeer contact te 

maken. Vraag hoe het is. Niet één keer, maar vaker. Dat kan je de held maken van die persoon.’ Maar hoe 

kun je dat dan doen? 

Lees verder -> 

 

Veerkracht versterken bij kinderen en jongeren in kwetsbare wijken door Levenskunde (Augeo 

Foundation) 

Hoe ga je als kind om met tegenslag en ingrijpende gebeurtenissen? Speciale lessen, gericht op het 

versterken van veerkracht, kunnen daarbij helpen. Het project Levenskunde van Augeo Foundation zet in op 

het versterken van veerkracht van kinderen, met name op scholen in kwetsbare wijken.  

Lees verder -> 

 

3. Veiligheid 

 
Start campagne Centrum Seksueel Geweld om bekendheid 0800-0188 te vergroten 

(Huiselijkgeweld.nl) 

Het Centrum Seksueel Geweld is een campagne gestart om de bekendheid van hun landelijke 

telefoonnummer, 0800-0188, te vergroten. 

Lees verder -> 

 

Kindvriendelijke versie van rapport VN-Kinderrechtencomité (Augeo Foundation) 

Iedere vijf jaar voelt het VN-Kinderrechtencomité Nederland aan de tand over kinderrechten. Ondanks 

vooruitgang ten opzichte van vijf jaar geleden, valt er nog veel te verbeteren. Het Kinderrechtencollectief 

vertaalde de aanbevelingen van het VN-Comité en liet jongeren meeschrijven aan een kindvriendelijke 

uitgave. 

Lees verder -> 

Binnen Kalkhaven 37
3311 JC Dordrecht 
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