
NIEUWSFLITS

MELDCODE HUISELIJK GEWELD 
EN KINDERMISHANDELING - 
NOVEMBER 2020

ACTUEEL

• INTERNATIONALE CAMPAGNE ORANGE THE WORLD  
 2020. ‘ZEG OOK NEE TEGEN GEWELD TEGEN   
 VROUWEN EN MEISJES.’  
 Vanaf 25 november tot en met 10 december. Arnhem is dit 
 jaar gaststad voor de lancering van de campagne.
 

• DIVERSE KOSTENLOZE WEBINARS EN TRAININGEN 
 TE VOLGEN IN NOVEMBER EN DECEMBER.
 Kijk voor een overzicht in deze nieuwsflits.

 

 

IN DEZE NIEUWSFLITS
 

•  Huiselijk geweld in tijden van corona

•  Landelijke aftrap campagne 

 Orange the World

•  Meldpunt seksuele intimidatie

•  ‘Gender en geweld in relaties’ en de  

 ‘Stappen door de Meldcode in Coronatijd’

•  Agenda

REGIO ARNHEM & ACHTERHOEK

Arnhem, Doesburg, Duiven, 
Lingewaard, Overbetuwe, 
Renkum, Rheden, 
Rozendaal, Westervoort, 
Zevenaar 

Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, 
Montferland, Oost Gelre, 
Oude IJsselstreek, 
Winterswijk
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HUISELIJK GEWELD IN TIJDEN VAN CORONA  
  

Beste professionals, 

In oktober hebben jullie de laatste Nieuwsbrief van dit jaar ontvangen. 
Hierbij ontvangen jullie een eenmalige extra uitgave middels een 
Nieuwsflits.
In deze Nieuwsflits breng ik de internationale campagne Orange the 
World onder de aandacht. Dit is de internationale campagne tegen 
geweld tegen vrouwen en meisjes. 
Het campagnethema in 2020 is: “Iedereen moet geweld kunnen 
melden! Overal en altijd!”

Tevens wil ik nogmaals de diverse kostenloos aangeboden trainingen 
en webinars onder uw aandacht brengen. 

We leven nog steeds in een gekke tijd. Door corona werkt Nederland 
zo veel mogelijk vanuit huis, wat voor allerlei obstakels zorgt in het 
uitvoeren van je werk. De druk op huishoudens en gezinnen is enorm. 

Landelijk maakt men zich nog steeds zorgen over corona en huiselijk 
geweld, maar regionaal zien wij dit nog niet terug in het aantal 
meldingen bij Veilig Thuis. 
De verwachting is nog steeds dat hoe langer de maatregelen rond 
corona duren, hoe meer huiselijk geweld er voorkomt.

Jullie zijn als professionals die werken rond het gezin nu extra 
belangrijk. Er is minder zicht op gezinnen en hun veiligheid, maar 
ondertussen loopt de druk bij veel gezinnen op en kan dit resulteren 
in huiselijk geweld en kindermishandeling.

Dit is daarom een dringende oproep aan jullie: blijf nog steeds extra 
scherp op signalen, juist ook bij de gezinnen die nog niet in beeld 
zijn bij instanties.

Goed voor jullie om te weten: Veilig Thuis staat net als altijd 24/7 
klaar. Weet hen dus vooral te vinden als je advies nodig hebt hoe 
je bijvoorbeeld zicht houdt op veiligheid in deze tijd. Of doe een 
melding via 0800-2000. Slachtoffers kunnen ook chatten met 
Veilig Thuis via www.veiligthuis.nl. De chat is open van 9 tot 17 uur. 
Veilig Thuis doet er alles aan om melden zo laagdrempelig mogelijk 
te maken.

Ik wens jullie veel succes in deze tijd en blijf gezond.
Loop je tegen dingen aan of heb je vragen? 
Mail mij vooral op meldcode@arnhem.nl.

Hartelijke groet,

Heidy Wagener, gemeente Arnhem
Bestuursadviseur huiselijk geweld, kindermishandeling en 
vervangend regionaal projectleider Geweld hoort nergens thuis
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LANDELIJKE AFTRAP CAMPAGNE
ORANGE THE WORLD 2020  

Arnhem kleurt oranje 
Arnhem is dit jaar gaststad van de campagne Orange the World 2020. 
Orange the World is de internationale campagne tegen geweld tegen 
vrouwen en meisjes. Deze campagne loopt van 25 november 2020 
(de internationale dag voor eliminatie van geweld tegen vrouwen) tot 
en met 10 december 2020 (de internationale dag voor de mensen-
rechten). Het thema van dit jaar is: “Iedereen moet geweld kunnen 
melden. Overal en altijd.”
 
Om extra aandacht voor dit thema te krijgen kleuren in de periode 
vanaf 25 november tot en met 10 december een aantal gebouwen 
oranje waaronder het stadhuis, de John Frostburg, Gelredome en 
vele ander bekende plekken in Arnhem. Ook komt u wellicht oranje 
vlaggen tegen en er is een kunsttentoonstellig op het Audrey Hep-
burnplein. 

De komende weken delen we verhalen van ervaringsdeskundigen 
en hulpverleners op social media, via posters bij uw huisarts, en bij 
bushokjes door de hele stad vragen wij aandacht voor dit thema. 
Want alleen door erover te praten, verbreken we het taboe en kunnen 
we geweld voorkomen. 

Startmoment in Arnhem
Arnhem is dit jaar dé plek in Nederland waar de Orange the World 
campagne wordt gestart. Helaas niet live, maar wel te volgen via een 
live stream. Te zien zal zijn onder andere hoe het stadhuis van Arnhem 
oranje kleurt. Met bijdragen van de burgemeester van Arnhem, Ahmed 
Marcouch en de ministers Kaag en Van Engelshoven. Onder leiding 
van UN Women Voorzitter Marit Maij vindt er een gesprek plaats over 
de achtergronden van de Orange the World campagne, geweld tegen 
vrouwen, de rol van mannen en het belang van melden. 

Het programma op 25 november:
18.30  start met het Orange the World Journaal
19.00  officiële opening van de campagne door Ministers Kaag en 
  van Engelshoven en Burgemeester Marcouch van Arnhem.
19.10  Verdiepend gesprek met o.a. minister van Engelshoven,  
  de Arnhemse wethouder Roeland van der Zee.
19.45  Einde

Het webinar is live te volgen via: https://vimeo.com/481632009  
en start om 18.30.

Voor meer informatie over de Orange The World campagne in 
Nederland: https://www.orangetheworld.nl/
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MELDPUNT SEKSUELE INTIMIDATIE  

Met ingang van 1 januari 2021 heeft Arnhem een meldpunt seksuele intimidatie: www.meldseksueleintimidatie.nl. 

Vizier gaat dit meldpunt uitvoeren.
 
Slachtoffers kunnen zich bij dit meldpunt melden via telefoon, whatsapp of via de website (anoniem of niet).

Doelen meldpunt:

• Monitoring van het probleem: hoe groot is het, waar komt seksuele intimidatie vooral voor? 
 Op basis van deze input kunnen handhavers op pad worden gestuurd naar de locaties waar het probleem veel voorkomt. En wordt er naar  
 locaties gekeken waar seksuele intimidatie vaak voorkomt, hoe deze locaties met verlichting, groen en eventueel camera’s veiliger gemaakt  
 kunnen worden.

• Steun bieden aan slachtoffers en actie ondernemen richting daders. Dit doet het meldpunt door: 
1. Een luisterend oor te bieden, empathisch te zijn.  
2. Mee te denken in mogelijke oplossingen. Wat kan het slachtoffer doen als dit nog een keer gebeurt? Gaat het om seksuele intimidatie of is er  
 misschien sprake van aanranding of nog erger verkrachting? Het meldpunt wijst de slachtoffers op de hulp die voor handen is
  (slachtofferhulp, centrum seksueel geweld, eventueel aangifte doen bij politie) en helpt hierin mee. Verder denkt het meldpunt mee of 
 vervolging van de dader mogelijk is. Daarvoor moet de dader wel bekend zijn. 
3. Als de dader bekend is, dan kan - als het slachtoffer dit wil - contact worden gezocht met de dader door de wijkagent. Deze kan vervolgens  
 een stopgesprek houden met de dader, wat geldt als een officiële waarschuwing. Als de dader dit nogmaals doet, kan worden vervolgd op  
 basis van intimidatie, belediging of stalking (seksuele intimidatie is op dit moment helaas nog niet strafbaar). Als de dader minderjarig is,  
 wordt er een gesprek gevoerd met de ouders. 
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‘GENDER EN GEWELD IN RELATIES’ EN DE 
‘STAPPEN DOOR DE MELDCODE IN CORONATIJD’ 

In de nieuwsbrief van oktober werden kostenloos webinars en 
trainingen aangeboden. 
Ik wil u hierbij nogmaals wijze op deze mogelijkheid. 
Aan het eind van deze Nieuwsflits staat onder Agenda nogmaals 
het overzicht van het diverse webinars en trainingen.

Extra wil ik u wijzen open een nieuw webinar over ‘Gender en geweld 
in relaties’. Dit webinar wordt opgenomen en is nadien ook beschik-
baar. 

Gender en geweld in relaties
Dit webinar gaat over de rol van gender in het voorkomen, de 
gevolgen en de aard van het geweld.
Geweld in relaties is veelvormig en heeft veel gezichten. Gender en 
geweld in relaties is daarin een belangrijk thema. Hierbij kan gekeken 
worden door de lens van gendergelijkheid en genderongelijkheid. In 
de eerste opvatting stel je dat geweld over de seksen ongeveer gelijk 
is verdeeld en dat vrouwen als plegers van geweld vaak verborgen 
blijven, evenals mannelijke slachtoffers. In de tweede opvatting ligt 
de nadruk veel meer op structurele machtsongelijkheid tussen de 
seksen en het feit dat de omvang en impact van geweld jegens 
vrouwen zoveel groter is. Er is aandacht voor de context van het 
geweld en de boodschap die met de uitoefening van dat geweld 
wordt uitgestuurd. Mannen zijn vaker pleger van geweld. Maar ook 
vrouwen plegen fysiek en psychisch geweld en mannen kunnen 
slachtoffer zijn, zoals de mannenopvang ook laat zien. Tijdens dit 
Webinar wordt nader ingegaan op genderopvattingen, gender-
verschillen en genderboodschappen aan de hand van verschillende 
onderzoeken. Daarmee maken we de toegevoegde waarde zichtbaar 
van een gendersensitieve aanpak en wat aandachtsfunctionarissen 
daarin kunnen betekenen. 

Informatie over het webinar:
Het webinar vindt online plaats op 17 december van 10.30 - 12.00 u
Trainer: Sietske Dijkstra, inhoudsdeskundige, www.sietske-dijkstra.nl 
Doelgroep: Aandachtsfunctionarissen regio Arnhem en Achterhoek

Aanmelden: Meld u aan via de link of via de website www.moviera.nl 
onder Professionals, Webinars

Bent u niet in de gelegenheid om aan dit Webinar deel te nemen, 
dit Webinar wordt opgenomen. Er komt een link nadien beschikbaar. 
Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. 
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Stappen door de Meldcode in Coronatijd
Extra wil ik u herinneren aan de online training ‘Stappen door de 
Meldcode in Coronatijd’. In deze taining is speicifiek aandacht voor 
de gevolgen van de huidige situatie met Corona en de maatregelen 
door de overheid. 

Doe mee aan de online training: Stappen door de 
Meldcode in Coronatijd
De online training is voor professionals en medewerkers uit zowel 
onderwijs, kinderopvang, hulpverlening als gezondheidszorg. Door 
middel van een interactief programma leer je alle stappen van de 
meldcode kennen en ze ervaren. Het resultaat: je voelt je zekerder als 
je signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling tegen komt. 
In de online training doe je mee aan het simulatiespel Stappen door 
de Meldcode wat door Natascha Pankow ontwikkeld is. Er is zowel 
aandacht voor specifieke onderdelen van de Meldcode zoals de kind-
check als het afwegingskader, als het voeren van een adviesgesprek 
of een gesprek met betrokkenen. Verwacht niet dat je alleen achter 
het scherm stilzit, dynamiek vinden wij als trainers erg belangrijk. 

In de Training Stappen door de Meldcode in Coronatijd: 
Je ERVAART hoe het is om signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling tegen te komen in je eigen beroepspraktijk; 
Je KRIJGT informatie over o.a. de stappen van de meldcode huiselijk 
geweld en kindermishandeling;
Je GAAT deze informatie toepassen tijdens het simulatiespel;
Je ERVAART hoe het is om signalen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling tegen te komen in je eigen beroepspraktijk;    
Je ZET de juiste stappen volgens de meldcode van jouw organisatie; 
Je LEERT wat jouw verantwoordelijkheid is en hoe je die kunt nemen 
in een veilige omgeving;
Je BENT na de training de professional die signalen van huiselijk 
geweld en kindermishandeling erkent, herkent, weet wie je kunt 
consulteren en hoe je kan handelen volgens de meldcode.

Informatie over de training: 
De training vindt online plaats op vrijdag 11 december van 
9.30 - 16.30 uur en donderdag 17 december van 9.30 - 16.30 uur

Het programma wat gebruikt wordt is Zoom.us. Er wordt gewerkt 
volgens de protocollen veilig trainen zodat ook via Zoom een 
veilige online omgeving gecreëerd kan worden. 

Deelname aan de training is kosteloos.

Aanmelden voor de training kan door een e-mail te sturen aan: 
info@kirstenregtop.com.
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AGENDA NOVEMBER EN DECEMBER 2020
ONLINE WEBINARS, DEZE ZIJN ZONDER KOSTEN TE VOLGEN 

26 november van 14.00 - 15.30 uur 
‘Verdieping partnergeweld,’ Aanmelden kan via https://www.moviera.nl/expertise/?fwp_dienst_cat=webinars 

27 november van 10.00 - 11.30 uur
‘Signaleren in coronatijd, hoe doe je dat?’
Heb je interesse? Aanmelden kan via https://kirstenregtop-com.webinargeek.com/signaleren-in-coronatijd-hoe-doe-je-dat

7 december van 15.00 - 16.30 uur
‘Signaleren in coronatijd, hoe doe je dat?’
Heb je interesse? Aanmelden kan via https://kirstenregtop-com.webinargeek.com/signaleren-in-coronatijd-hoe-doe-je-dat

1 december van 15.00 - 16.30 uur
‘Huwelijksdwang en uitstoting.’ Aanmelden kan via https://www.moviera.nl/expertise/?fwp_dienst_cat=webinars

3 december van 10.00 - 10.30 uur
‘Privacy en werken met geweld.’ Aanmelden kan via https://www.moviera.nl/expertise/?fwp_dienst_cat=webinars

10 december van 10.00 - 11.30 uur
‘Verdieping op ouderenmishandeling.’ Aanmelden kan via https://www.moviera.nl/expertise/?fwp_dienst_cat=webinars

11 december van 9.30 - 16.30 uur
‘Stappen door de Meldcode in coronatijd.’ Heb je interesse? Aanmelden kan via info@kirstenregtop.com 

17 december van 9.30 - 16.30 uur
‘Stappen door de Meldcode in coronatijd.’ Aanmelden kan via info@kirstenregtop.com

17 december van 10.00 - 12.00 uur
‘Gender en geweld in relaties’ Deze training is specifiek voor aandachtsfunctinarissen en kan na 17 december ook online terug worden gekeken.
Aanmelden kan via https://moviera.us13.list-manage.com/subscribe?u=ac7a4f041fad758bc264af5ed&id=aee3347d9e
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AGENDA NOVEMBER EN DECEMBER 2020
FYSIEKE TRAININGEN 

Fysieke trainingen voor alle professionals Arnhem en omgeving maximaal 8 deelnemers: 
Bij meer aanmeldingen zal de training online plaatsvinden.

25 november 09.30 - 16.00 uur 
Basistraining Eergerelateerd geweld en cultuursensitief werken. Heb je interesse? Aanmelden kan via info@ecstrainingen.nl 

8 december van 09.30 - 16.00 uur  
‘Basistraining Eergerelateerd geweld en cultuursensitief werken.’ Aanmelden kan via info@ecstrainingen.nl

15 december 09.30 - 16.00 uur 
‘Verdiepingstraining Eergerelateerd geweld en systeemgericht werken.’ Aanmelden kan via info@ecstrainingen.nl

Deze trainingen zullen in Arnhem verzorgd worden. 

Fysieke trainingen voor alle professionals Doetinchem en omgeving maximaal 8 deelnemers: 
Bij meer aanmeldingen zal de training online plaatsvinden.

2 decemberber 09.30 - 16.00 uur 
‘Verdiepingstraining Eergerelateerd geweld en systeemgericht werken.’ Aanmelden kan via info@ecstrainingen.nl

Deze training zal in Doetinchem verzorgd worden. 

COLOFON

Nieuwsflits Meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling

Aan dit nummer werkten mee: 

Kirsten Regtop - info@kirstenregtop.com 

Natascha Pankow - Fabriek69

Ilse van Zeijst - Moviera

Samenstelling en eindredactie: 

Heidy Wagener - gemeente Arnhem

Ontwerp:

Robert Wijdeveld - 

Grafische Studio, De Connectie 

Uitgave:

November 2020
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