
 

 
 

 

 

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  
 

Aantal slachtoffers dat zich meldt bij Centrum Seksueel Geweld gestegen (Huiselijkgeweld.nl) 

Het nieuwe jaarverslag van het Centrum Seksueel Geweld (CSG) is gepubliceerd. Daarin is te lezen dat zich 

in 2021 meer slachtoffers bij het CSG hebben gemeld dan in het jaar ervoor. 

Lees verder -> 

 

Doe mee aan de Wisselstage 

Jouw inzet bij de aanpak van huiselijk geweld in de regio’s Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland Zuid is van 

groot belang. Professionals bij jeugdbescherming, de politie, de wijkteams, Veilig Thuis, Slachtofferhulp, 

zorgaanbieders en vele andere betrokken organisatie. Iedereen levert zijn unieke bijdrage om al deze 

gezinnen te helpen. Maar hoe dan precies? Wat is hun rol en waarin verschilt die van jou? Deze kennis is 

belangrijk voor wederzijds begrip en om een netwerk met andere professionals op te bouwen, wat zorgt 

voor korte lijnen. Daarom organiseert de Huiselijk Geweld Leerwerkplaats de Wisselstage! Loop één of, als 

je dat wilt, meer dagen stage bij een ketenorganisatie naar keuze. Zo zorgen we voor een  

goede samenwerking die leidt tot betere hulp en ondersteuning voor de cliënt.  

 

Wil je deelnemen? Bespreek dit met je leidinggevende. Dit is onder andere van belang vanwege de kosten. 

Na akkoord van je leidinggevende kun je je aanmelden voor het programma via info@thecuriousnetwork.nl. 

Dit kan t/m 12 januari 2023. Voor vragen over het programma kun je terecht bij Robin van Barneveld van 

The Curious Network (06-23507164 of info@thecuriousnetwork.nl). 

 

 

2. Kindermishandeling  

 
Seksueel geweld tegen kinderen: samenwerken voor preventie (VNG) 

Tieners maken vaak seksueel geweld mee en worden vaker dan kinderen in de basisschoolleeftijd opnieuw 

slachtoffer. De Slachtoffermonitor biedt concrete handvatten om preventie en bescherming te verbeteren 

in lijn met het Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming, de Hervormingsagenda jeugd en de CSG's. 

Lees verder -> 
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3. Veiligheid 

 
Weet wat je moet zien en maak het verschil bij partnergeweld (Movisie) 

Op 25 november start Orange the World, de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en 

meisjes. In 2022 is het thema van de campagne in Nederland preventie. Ook jij, als omstander, als 

buurvrouw, als werkgever of als vriend, kan het verschil maken bij partnergeweld.  

Lees verder -> 

 

Prijs voor implementatie signaleringsinstrument ouderenmishandeling (Huiselijkgeweld.nl) 

ERASE is een instrument waarmee zorgverleners ouderenmishandeling kunnen signaleren. De ontwikkelaar, 

verpleegkundig consulent geriatrie Marieke Verhoeven, heeft de Maas implementatieprijs ontvangen voor 

de implementatie van het instrument en het bijbehorende multidisciplinaire overleg. 

Lees verder -> 
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