
 

 
 

 

 

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  
 

Regeringscommissaris Hamer over de impact van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel 

geweld (Huiselijkgeweld.nl) 

Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld Mariëtte Hamer heeft een 

‘Impactoverzicht seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld’ gepubliceerd. 

Lees verder -> 

 

Bouwstenen voor regionale aanpak tegen seksueel geweld (VNG) 

Met ondersteuning vanuit het programma Geweld hoort nergens gingen 5 pilotregio’s aan de slagom de 

aanpak tegen seksueel geweld in hun regio vorm te geven en (door) te ontwikkelen. Op basis van hun 

ervaringen en landelijke kennis zijn bouwstenen ontwikkeld. 

Lees verder -> 

 

'Toon professionele moed en wees present bij huiselijk geweld' (Movisie) 

De aanpak van huiselijk geweld is complex. Het vraagt om grondige kennis van geweld, een goed 

doordachte visie en adequate instrumenten om te werken met acute en structurele onveiligheid. In de 

praktijk blijkt dat professionals worstelen met ongemak en dilemma’s. 

Lees verder -> 

 

2. Kindermishandeling  

 
Infographic: Professionele moed bij huiselijk geweld en kindermishandeling (Movisie) 

Professionele moed is niet weg te denken uit de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze 

infographic leert je professionele moed te begrijpen. 

Lees verder -> 

 

Verbeterde lokale samenwerking aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling (Inspectie 

Gezondheidszorg en Jeugd) 

Veertien Nederlandse gemeenten hebben de aanpak van huiselijk geweld of kindermishandeling binnen het 

gezin sterk verbeterd. Dat blijkt uit de resultaten van een tweejarig monitortraject waarin de veertien 

gemeenten een verbeterplan opstelden en verbeteringen aanbrachten om de veiligheid in gezinnen te 

herstellen en waarborgen. 

Lees verder -> 
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