
 
 

Beste lezer, 

Volgende week is het de Week tegen Kindermishandeling. Daarom brengen wij graag onder de aandacht dat 

we voor jullie bereikbaar zijn! Dat doen we op twee manieren, via onze gebruikelijke telefoonlijn én door ons 

voorlichtingsaanbod bij jullie onder de aandacht te brengen. Van harte uitgenodigd!  

 

1. Bereikbaarheid tijdens Week tegen Kindermishandeling 2020 (16 tm 22 november) 

Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem. Daarom staan in de Week tegen 

Kindermishandeling de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen 

met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? 

Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien. 

Voor professionals is de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk geweld de leidraad voor het omgaan met 

vermoedens van kindermishandeling. De meldcode geeft aan wanneer je advies vraagt of meldt bij Veilig 

Thuis. 

In de praktijk blijken professionals de weg naar Veilig Thuis steeds beter te kunnen vinden. Dit geldt ook voor 

het onderwijs maar tegelijkertijd blijkt soms nog onbekendheid met Veilig Thuis, of terughoudendheid in het 

contact. Dit is iets waar Veilig Thuis Gelderland Midden verandering in wil brengen. 

In de week tegen de kindermishandeling hebben wij om die reden extra ruimte gemaakt voor vragen vanuit 

het onderwijs. Dit voor alle vragen over kindermishandeling of Veilig Thuis. Van zorgen om een kind of een 

gezin, een ‘niet pluis gevoel’ of ‘hoe het gesprek aan te gaan’, vragen of opmerkingen over de werkwijze van 

Veilig Thuis, gebruik van de Meldcode, verzoeken tot voorlichting op locatie of digitaal en alle andere vragen 

die raken aan het brede onderwerp van kindermishandeling. 

  
We zijn bereikbaar via 0800-2000.  

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Voorlichting Veilig Thuis 

Aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandling is altijd nodig. Daarom brengen wij graag onder de 

aandacht dat wij online voorlichting geven. In ongeveer 60 minuten vertellen wij wat Veilig Thuis is en wat we 

doen. Wij vertellen over onze werkwijze en hoe we kunnen samenwerken. We bespreken de meldcode en ook 

is er ruimte om vragen te stellen.  

Als u interesse of vragen heeft over voorlichting kunt u via voorlichtingVT@veiligthuisgm.nl contact met ons 

opnemen.  
Voorlichtingen organiseren wij via Microsoft Teams. Het is niet nodig om dit programma te installeren; 

deelnemen kan via onze uitnodiging. Wanneer het weer mogelijk is, komen wij graag weer op locatie om 

voorlichting te geven. Tot die tijd maken we gebruik van onlinemogelijkheden. Naast bovenstaand aanbod 

werken wij aan voorlichtingsprogramma's over specifieke thema’s. 

We zoeken graag met jullie, hoe we op een goede manier kunnen samenwerken om huiselijk geweld en 

kindermishandeling te bestrijden. Deze nieuwsbrief is een eerste aanzet. Als u vragen heeft neem dan gerust 

contact met ons op via het eerder genoemde e-mailadres.  

 

Met vriendelijke groet, 

Team Voorlichting Veilig Thuis Gelderland-Midden 

Annemarie van de Ruit 
Grete Houwen 
Michel Heenck 
Nynke van Lingen 

 

 

 

 

 

Iedereen kan als hij zich zorgen maakt over een kind (anoniem) advies vragen en melden bij Veilig Thuis (0800-

2000, gratis en 24/7 bereikbaar). 

  

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel. 
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