Programma ST-RAW kennisatelier “Aanpakken kindermishandeling, een kwestie van lange adem?”
Datum: donderdag 13 januari van 15:00-17:00 uur
Locatie: online via MS Teams

Tijd
15:00-15:05
uur
15:05-15:25
uur

15:25-15:40
uur
15:40-15:45
15:45-16:05
uur

16:05-16:20
uur
16:20-17:00
uur

Onderdeel
Opening

Spreker
Majone Steketee

Presentatie 1
Maakt een jeugdbeschermingsmaatregel uit in de aanpak van kindermishandeling? In deze
presentatie worden de resultaten van de longitudinale studie ‘kwestie van een lange adem’
gepresenteerd, waarbij ingezoomd wordt op de vraag of hulp in een gedwongen kader iets toevoegt
in de aanpak van huiselijk geweld. Gezinnen met en zonder een jeugdbeschermingsmaatregel
worden vergeleken op verschillende uitkomstmaten, zoals de mate van geweld en het van welzijn
van kinderen en ouders. In deze presentatie wordt aandacht besteed aan de specifieke situatie in
Rotterdam.
Gelegenheid voor vragen over de eerste presentatie

Eline Doelman

Pauze
Presentatie 2
Geweld en onveiligheid in gezinnen kent verschillende gezichten. Iedereen heeft zo haar of zijn eigen
beelden bij jeugdbescherming, kindermishandeling en huiselijk geweld. In deze presentatie staan we
stil bij verschillende profielen van gezinnen waar sprake is van onveiligheid. In het ene profiel staan
macht en controle meer voorop, terwijl het in het andere profiel vooral stressfactoren zijn die tot
overbelasting leiden wat weer geweld of onveiligheid tot gevolg kan hebben. Daarnaast kunnen ook
andere aspecten voorop staan, zoals psychiatrische problematiek of lvb wat kan betekenen dat
langdurige zorg nodig is, of het kindgedrag en opvoedstress staan op de voorgrond. Tot slot kan
sprake zijn van een complexe echtscheiding. Naast inzicht in deze profielen gaan we ook in op de
vraag wat een specifiek profiel betekent voor de te bieden hulp en bescherming.
Gelegenheid voor vragen over de tweede presentatie
Algemene discussie met sprekers, ervaringsdeskundige, praktijk- en beleidsprofessionals en
het publiek

Majone Steketee

Katinka Lünnemann

Majone Steketee
Majone Steketee

Over de sprekers:
Prof. dr. Majone Steketee:
Prof. dr. Majone Steketee is wetenschappelijk directeur bij het Verwey-Jonker Instituut. Prof Steketee werkt sinds 1998 bij het instituut en heeft
een breed inhoudelijk profiel. Majone is expert op de terreinen van jeugd(zorg), geweld in afhankelijkheidsrelaties en de geestelijke
gezondheidszorg. Sinds 2016 is Majone eveneens bijzonder hoogleraar Orthopedagogiek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Als
bijzonder hoogleraar houdt zij zich vooral bezig met de intergenerationele overdracht van huiselijk geweld. Zij heeft veel ervaring op het doen
van kwantitatief en kwalitatief onderzoek, waaronder verschillende survey onderzoeker onder jongeren en volwassenen met behulp van
internetvragenlijsten. Haar expertise is gericht op huiselijk geweld en kindermishandeling, jeugd en opvoeding.
Eline Doelman:
Eline Doelman is promovendus aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam en extern medewerker bij het Verwey-Jonker Instituut. Zij houdt zich
bezig met de vraag wat een gedwongen jeugdbeschermingsmaatregel toevoegt bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij
heeft ervaring met kwantitatief en kwalitatief onderzoek.
Dr. Mr. Katinka D. Lünnemann:
Dr. Mr. Katinka D. Lünnemann is senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut. Zij werkt sinds 2001 bij het instituut en heeft de afgelopen
30 jaar onderzoek gedaan naar verschillende facetten van (seksueel) geweld in relaties en geweld in gezinnen, vanuit sociaalwetenschappelijke
en juridisch perspectief. Sinds 2019 is Katinka Lünnemann lector Effectieve bescherming van kinderen bij het lectoraat Jeugd aan de HU.

