
Wist jij dat…

- elk jaar meer dan 119.000 kinderen worden mishandeld.  
Dat is gemiddeld 1 kind per klas!

- ook jongeren mishandeld worden maar dat dat vaak  
niet gesignaleerd wordt.

- maar de helft van deze kinderen en jongeren hulp krijgt.
- de meeste mensen denken dat kinder- en jongerenmis- 

handeling wel voorkomt in hun omgeving, maar ten  
onrechte denken dat het eerder bij de buren voorkomt  
dan in hun eigen familie- of vriendenkring.

- van de kinderen en jongeren die thuis te maken hebben  
met huiselijk geweld ongeveer de helft last krijgt van  
wat er thuis gebeurt. Ze worden onder andere bang,  
slapen slecht of krijgen nachtmerries.

- veel kinderen en jongeren door de mishandeling stress- 
klachten en communicatieproblemen ontwikkelen, men  
ziet vaak gedrag maar men weet niet dat wat er onder ligt  
een grote negatieve invloed heeft in hun hele verdere leven. 

- er sinds juli 2013 een “wet verplichte meldcode huiselijk  
geweld en kindermishandeling” bestaat, waarin is vastgelegd  
dat professionals in de zorg, maatschappelijke ondersteuning  
en opvang, onderwijs en justitie moeten werken met een  
meldcode. Hierin staat wie wanneer welke stappen moet 
zetten bij een vermoeden van kinder- of jongerenmishande- 
ling of huiselijk geweld.



Zuyd maakt werk van het voorkomen en  
aanpakken van kinder- en jongerenmishandeling. 

De werkgroep Zuyd tegen kinder- en jongerenmishandeling neemt het 
initiatief om het onderwerp kinder- en jongerenmishandeling een blijvende  
plek te geven in alle opleidingen van Zuyd Hogeschool.

Er zal door middel van activiteiten van de werkgroep Zuyd tegen kinder- en 
jongerenmishandeling onder andere aandacht besteed worden aan:
- het leren signaleren van kinder- en jongerenmishandeling;
- het signaleren van trauma’s ten gevolge van mishandeling bij studenten, 

medewerkers en familieleden van medewerkers van Zuyd Hogeschool;
- het leren interprofessioneel samen te werken;
- kennis om goed te verwijzen;
-   het implementeren van de “wet verplichte meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling” in Zuyd Hogeschool;
-  professionele attitudevorming rondom kinder- en jongerenmishandeling.

De werkgroep Zuyd tegen  
kinder- en jongerenmishandeling  
is te bereiken via:  
kindermishandeling@zuyd.nl

Als jij kinder- en jongerenmishandeling tijdig signaleert en  
er voor zorgt dat het stopt, kun jij voorkomen dat een kind  
of jongere in de knel komt.

Kom jij het als docent wel eens tegen? Of jij als student?  
En straks… jij als toekomstig professional in het werkveld?  
En wat doe jij dan? 

Jij kunt een verschil maken!

Zorg altijd dat kinder- en  
jongerenmishandeling stopt!
Gebruik bij signalen de verplichte 
meldcode huiselijk geweld en  
kindermishandeling. 
Overleg hierover zo nodig met  
collega’s.

Bel gratis met Veilig Thuis (24/7)  
tel. 0800-2000.


