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Financieel mogelijk 
gemaakt door

Samenwerken

Hulp bij huiselijk geweld en kindermishandeling komt vaak pas op gang, 
nadat de situatie geëscaleerd is. Schaamte bij alle betrokkenen – zowel 
slachtoffers als degenen die geweld gebruiken – staat vaak in de weg van 
het gesprek over een thuissituatie die uit de hand dreigt te lopen. 

Kinderen weten doorgaans niet waar de grens ligt en wat ze kunnen 
doen om hulp te krijgen op een veilige manier. En als ze dat wel weten 
zijn ze vaak bang voor de gevolgen. Ze vinden het moeilijk om over te 
praten en zijn vaak loyaal aan hun ouders/verzorgers van wie ze houden.
Maar praten is vaak wel een eerste stap!

GEWELD HOORT NERGENS THUIS!
SAMEN WERKEN WE AAN 
VEILIGHEID EN HERSTEL!

Stichting Vobis organiseert
voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen over

HUISELIJK GEWELD & 
KINDERMISHANDELING
Informatie, kennisdeling en bewustwording

Huiselijk geweld is de meest voorkomende 
geweldsvorm binnen alle lagen en groeperingen 

in onze samenleving. 

Vrouwen vormen de grootste groep slachtoffers.
Maar ook mannen, kinderen en ouderen zijn 

slachtoffer van huiselijk geweld.



Waar gaan we het over hebben:

• Huiselijk geweld
• Partnergeweld (zowel fysiek als geestelijk)
• Kindermishandeling (zowel fysiek als geestelijk)
• Kind als getuige van huiselijk geweld

• Grensoverschrijdend gedrag
• Schaamte

Voorlichting ook door:
Veilig Thuis, Politie Haaglanden en GGD Haaglanden.

Wat willen wij bereiken: 

• Samen met ervaringsdeskundigen, lotgenoten en ooggetuigen 
het thema bespreken, herkennen en erkennen binnen de 
Migrantengemeenschap

• Huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld 
brengen

• Zowel bij de slachtoffers als ooggetuigen/omstanders/plegers 
bewustwording creëren dat huiselijk geweld niet oké is en dat het 
moet stoppen

• Tips en tools over wat je zelf kunt doen

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd door iemand uit de 
huiselijke kring van het slachtoffer. Dat kunnen zijn: partners,
ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Als schelden 
thuis normaal wordt…als er geen einde aan de ruzies komt…

Time-Out!
Praat erover en vraag om advies.

Kindermishandeling is elke vorm van mishandeling die voor een kind 
bedreigend of gewelddadig is. Dus niet alleen lichamelijk geweld, maar 
ook bijvoorbeeld emotionele mishandeling of verwaarlozing vallen 
eronder.

Voor wie: 

• Slachtoffers die zich er niet van bewust zijn dat zij mishandeld 
worden

• Slachtoffers met schaamtegevoelens, die niet durven te zeggen dat ze 
geslagen en/of geestelijk mishandeld worden

• Ooggetuigen
• Omstanders die iets vermoeden
• Plegers die geholpen willen worden

4 bijeenkomsten per groep &
8 deelnemers per groep

(verplichte deelname aan alle 4 bijeenkomsten)

Start: Mei 2022
Dag/tijd: Dinsdag 18.00–20.00 u / Vrijdag 13.00–15.00 u

Locatie: stadsdeel Escamp (Moerwijk en Bouwlust)

DEELNAME IS GRATIS

Huiselijk geweld is 
nooit normaal. Het is 
verboden en strafbaar.


