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VOLG EEN WORKSHOP OF TRAINING OVER KINDERMISHANDELING
Meer informatie, kijk op de website. Ook voor meer informatie over andere
trainingen en voorlichtingen.
BEZOEK DE WEBSITE
• Cijfers kindermishandeling 2021 (jaarbericht)
• Bel met zorgen of voor overleg gratis met Veilig Thuis 0800-2000
• Chat anoniem met Veilig Thuis - www.veiligthuisfriesland.nl

KIJKEN
• Fan binnenút ‘Kindermishandeling’ | Omrop Fryslân
Wie ziet het als een kind wordt mishandeld? En wat kan diegene dan doen?
Miranda Werkman kijkt bij Kinderopvang Kinderwoud hoe zij dit aanpakken. Bij
Veilig Thuis Friesland komen de telefoontjes binnen van mensen die om advies
vragen of een melding doen. Bijvoorbeeld van medewerkers van de kinderopvang,
maar ook van opa’s, juffen, buren of slachtoffers zelf, Mensen durven vaak niet te
bellen uit angst dat de kinderen meteen uit huis worden geplaatst.
• MAMA is een zwart, hartverscheurend sprookje dat laat zien hoe belangrijk en nodig
alle mensen zijn die zich hard maken tegen kindermishandeling. Vanuit de belevingswereld van Noushka – het kind – maken we kennis met haar moeder, haar juf, de gezinsvoogd van jeugdzorg en krijgen we een kijkje in haar eigen binnenste. Deze reizende
theatervoorstelling over kindermishandeling is te boeken via: Female Economy.
• Documentaire: De kinderen van Ruinerwold | NPO Start
Ruinerwold wordt wereldnieuws als een verborgen boerderij wordt ontdekt, waar
jarenlang een gezin in het geheim en ongeregistreerd leefde. De vier oudste kinderen
doen eenmalig hun verhaal aan documentairemaker Jessica Villerius.
PODCAST | Omrop Fryslân Fan binnenút
• ‘Praten met kinderen‘ twee medewerkers van Veilig Thuis, gaan nadat zij een melding
gekregen hebben naar de gezinnen toe. Een belangrijk onderdeel is dan praten met
de kinderen zelf. Maar hoe doe je dat? En wat doe je als een kind ergens niet over wil
praten, of het zelf nog niet onder woorden kan brengen?
• ‘Langetermijngevolgen van kindermishandeling op het brein’ Wat gebeurt er in het
lichaam en met het brein van kinderen die mishandeld zijn? Wat zijn de lichamelijke
en mentale gevolgen waar kinderen mee te maken hebben? En hoe kun je daar
weer positief invloed op hebben? En hoe kun je de schade herstellen? Je hoort het in
de podcast.
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• De jongen die opgroeide als hond | Bruce Perry
Kinderpsychiater Bruce Perry helpt dagelijks getraumatiseerde kinderen. Bevlogen
en met compassie vertelt hij over kinderen zoals Connor, die als baby lange tijd aan
een stuk alleen werd gelaten en die opbloeide door massage en muziektherapie, en
Justin, de zesjarige jongen die opgroeide als hond, en die zijn taal- en ontwikkelingsachterstand verbazingwekkend snel inhaalde toen zijn hersenen op de juiste
manier gestimuleerd werden.
• Ingrijpende jeugdervaringen - De levenslange gevolgen voor leefstijl en gezondheid | infographic Augeo - blz. 1
Wat zijn ingrijpende jeugdervaringen, hoe vaak komen ze voor, wat is de impact.
• Ingrijpende jeugdervaringen - Ouderschap en veilig opgroeien | infographic
Augeo - blz. 2
Wat is het verschil tussen ouderschap en opvoederschap, ouders met ingrijpende
jeugdervaringen en hoe kun je veilig opgroeien.
• Kwestie van lange adem: kan huiselijk geweld en kindermishandeling echt
stoppen? | infographic Verwey Jonker instituut
• Dit is een verschikkelijk boek | Anton Horeweg
In dit boek lees je wat er kan gebeuren als je iets ergs meemaakt of als je het thuis
niet altijd fijn hebt. Meester Anton vertelt hoe je je kunt voelen, met wie je daarover
kunt praten, en vooral: dat het niet jouw schuld is! Voor kinderen vanaf 10 jaar.
PRATEN | NODIG ERVARINGSDESKUNDIGEN UIT
• Stjoer: werkt met ‘jongeren met ervaring’. Door middel van ‘ambassadeurs’,
‘vertellers’ en ‘maatjes’ kunnen zij een bijdrage leveren aan organisaties om de kwaliteit van hulp te verbeteren.
• Kindermishandeling: durf er naar te vragen | Rapper Jeroen over hoe belangrijk
het is te durven vragen.
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MEER INFORMATIE
• Chat met de Kindertelefoon.
• Kindermishandeling, de signalen en wat kun je doen.
• Lees alles over kindermishandeling op de website van het Nederlands
Jeugdinstituut. Voor achtergrondinformatie, signaleren, concrete tips en de
nieuwste ontwikkelingen.
• Leer wat stress en onveiligheid met kinderen doet | Wat gebeurt er in het brein dat
maakt dat sommige kinderen geprikkeld en agressief kunnen reageren en anderen
juist passief en teruggetrokken worden? En hoe kan school (en elke volwassene) iets
voor deze kinderen betekenen? Bekijk het animatiefilmpje van Augeo ‘Steun in het
onderwijs. Jij maakt het verschil’.
• Krijg inzicht in de visie op onveiligheid in gezinnen en hoe dit gezamenlijk wordt
aangepakt | In de keten van jeugd- en gezinsteams, sociale (wijk)teams, jeugdbescherming en Veilig Thuis wordt vanuit deze gedeelde visie gewerkt. Bekijk het
animatiefilmpje van Augeo ‘Visie op veiligheid’.

