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Juist nu: Extra steun aan kwetsbare gezinnen, kinderen en partners in 
huishoudens waar huiselijk geweld en kindermishandeling speelt of op de loer ligt. 
 
Nu de structuur van school/opvang voor kinderen wegvalt en ouders en kinderen dagelijks 
boven op elkaars lip zitten, kan dit extra risico’s opleveren voor toename van huiselijk geweld 
en kindermishandeling. Tegelijkertijd is er minder zicht op omdat buren, bekenden, 
leerkrachten, vriendjes en vriendinnetjes elkaar niet meer ontmoeten. Zo worden signalen van 
geweld minder zichtbaar. 
  
Dit onderwerp hebben wij vanuit het regionaal programma Geweld Hoort Nergens Thuis 
(GHNT) ook onder de aandacht gebracht van het landelijk programmateam GHNT met de 
vraag of zij het voortouw kan nemen in de communicatie over het treffen van enkele 
maatregelen om alternatieven te bieden aan gezinnen/huishoudens gericht op wat je kunt 
doen als de spanningen hoog (dreigen) op te lopen. Deze oproep heeft in elk geval 
geresulteerd in het bieden van informatie als: 
 
1. https://www.nji.nl/coronavirus. Deze site wordt vandaag en de komende dagen aangevuld 
met nieuwe informatie en verwijzingen, hou die dus goed bij! 
 
2. Een document met tips over hoe te praten met kinderen over het coronavirus is hier te 
vinden: https://www.kenniscentrum-kjp.nl/nieuws/praten-kinderen-coronavirus/ 
 
3. Door corona zitten veel kinderen en gezinnen in deze periode vooral thuis. Net als tijdens 
schoolvakanties betekent dit voor sommige kinderen dat de stress toeneemt. Plekken waar het 
wél veilig is en waar kinderen vaak juist even op adem kunnen komen, zoals school, bso, de 
sportvereniging, thuis bij vriendjes of bij opa en oma, vallen op dit moment weg. 
 https://academiepratenmetkinderen.nl/wat-als-het-op-school-veiliger-is/. 
 
4. Op https://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/ worden de komende tijd tekst aanpassingen 
gedaan m.b.t. de situatie rondom de strijd tegen het Corona virus.  
 
5. Kinderen en jongeren kunnen vanzelfsprekend ook altijd terecht 
bij https://www.kindertelefoon.nl/. 
 
 
 
 
 
 
 



Wat kunt u als gemeente doen? 
Hieronder hebben wij enkele tips voor u op een rij gezet. Wellicht staan er acties bij die u al 
hebt opgepakt. Ook scholen en maatschappelijke partners hebben mogelijk al het nodige 
gedaan om steun te bieden aan gezinnen waar spanningen juist nu kunnen oplopen en de 
veiligheid in het geding is: 
 

1. We roepen u op om lokale maatschappelijke organisaties te vragen de links naar 
bovenstaande informatie en steun ook op hun eigen websites te posten.    
Dit kan door het opnemen van praktische informatie voor ouders onder de noemer 
‘hoe houd ik het nu leuk thuis?’ via websites van gemeenten, Veilig Thuis, CJG’s, 
maatschappelijk werk, scholen, kinderopvang e.d. Zie hiervoor de vier links met 
informatie bij de introductie.  
 
Deze praktische informatie voor ouders kan vergezeld gaan van de volgende 
boodschap (citaat Iva Bicanic): 
“Beste ouders, iedereen is in meer of mindere mate ontregeld door de schok Corona. 
Dat is een normale reactie op een abnormale gebeurtenis (die nog niet voorbij is). 
Kinderen kunnen ook van de leg raken. Houd daarom thuis vast aan een dagelijkse 
structuur inclusief dag/nacht ritme, geef woorden aan wat er gaande is en zoek 
afleiding als de spanning oploopt. Onze kinderen kijken naar ons, juist nu. Wij geven 
de maat van het verwerken aan.” 

 
2. Kinderopvang en scholen hebben een belangrijk deel van de kinderen die in een 

kwetsbare situatie thuis verkeren met actueel of dreigend huiselijk geweld of 
kindermishandeling doorgaans goed in beeld. U kunt de kinderopvang en de scholen in 
uw gemeente verzoeken kinderen uit deze kwetsbare gezinnen toch naar de opvang of 
school te laten komen. Niet via een algemene oproep maar gezinnen individueel 
benaderen. Een intern begeleider kan ook via (beeld-)bellen contact onderhouden met 
ouders (en kinderen).  Hierdoor wordt structuur gecontinueerd voor het kind en kan 
het kind op adem komen in de vertrouwde veilige omgeving van de school. 
 
De verantwoordelijkheid om ruimhartig kinderen uit deze gezinnen op te vangen of 
telefonisch wat extra contact te hebben met gezinnen ligt bij de school.  
 

3. We zien dat verschillende gemeenten een eigen meld- of steunpunt inrichten in 
verband met de coronacrisis. Dit meld- of steunpunt biedt informatie aan burgers waar 
zij terecht kunnen als een burger zich zorgen maakt over iemand of een burger in 
nood komt. Te denken valt aan het wegvallen van mantelzorg of ondersteuning 
waardoor iemand geen boodschappen meer in huis krijgt, geen maaltijd meer krijgt, 
de administratie niet op orde krijgt, financieel in de knel komt of niet meer veilig thuis 
kan zijn. We bevelen ook aan dat burgers, jong en oud, terecht kunnen bij uw 
meldpunt om ondersteuning als de spanningen thuis hoog oplopen. Het risico op 
huiselijk geweld neemt toe nu gezinnen gedwongen zijn veel meer tijd met elkaar door 
te brengen. De informatie over het meld- of steunpunt dat u inricht kan verspreid 
worden in de vorm van een flyer. Deze flyer kan ook op websites van relevante 
maatschappelijke organisaties worden geplaatst om het bereik groter te maken.  
 

Heb je nog tips, laat het ons weten; dan brengen wij collega’s van andere gemeenten en 
samenwerkingspartners in de regio hiervan op de hoogte.  
 
 
 
 



Vanuit het regionaal programma Geweld Hoort Nergens Thuis (GHNT) zijn de 
volgende acties ondernomen: 
 

- Genoemde bovengenoemde oproep aan kinderopvang en scholen delen we via het 
landelijk platform GHNT en de VNG. 

 
- Veilig Thuis West-Brabant onderzoekt de mogelijkheden om laagdrempelige extra 

aanvullende communicatie online (zoals chatfunctie) in te richten. We houden u op de 
hoogte van de stand van zaken.  

 
Deze lijst van mogelijke acties is niet uitputtend en kan tussentijds worden aangevuld en 
bijgesteld. Heeft u tips, laat het ons weten. U kunt tips mailen aan Caroline Mobach, regionaal 
programmaleider GHNT, ce.mobach@breda.nl. 
 
 
Deze extra nieuwsbrief is bedoeld voor alle ketenpartners die betrokken zijn bij de 
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in West-Brabant. Het gaat 
onder meer om professionals in het werkveld van zorg, welzijn en veiligheid, 
onderwijs en gezondheidszorg. 
 
 


