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WIJ…

Huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar maken en de taboes daaromheen doorbreken,
is één van de lastigste opgaven die het programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) heeft.
Het is iets waar je liever niet mee in de openbaarheid treedt, het gebeurt achter de voordeur,
kloppen mijn vermoedens wel en wie ben ik om daarover in gesprek te gaan? Toch is het vaak
een gesprek, een opmerking, een gebaar of een vraag die impact kan hebben en ervoor zorgt
dat de cirkel van geweld wordt doorbroken. Huiselijk geweld en kindermishandeling is van ons
allemaal en het komt voor in alle lagen van de maatschappij en binnen alle culturen.

Ambities en gesprek
Huiselijk geweld en kindermishandeling eerder in beeld krijgen, stoppen
en duurzaam oplossen en zo de vicieuze cirkel van geweld en de overdracht
daarvan van generatie op generatie te doorbreken, heeft baat bij een open
gesprek tussen burgers vanuit menselijke interesse. Een gesprek dat niet
stigmatiseert of problematiseert, maar openingen biedt om aandacht en zorg
voor elkaar te hebben. Slachtoffers en betrokkenen moeten zich als eerste
in een veilige omgeving bevinden, pas daarna kan gewerkt worden aan
risico- en herstelgerichte zorg.
Hoe maken we duidelijk dat huiselijk geweld en kindermishandeling niet mag,
dat het niet oké is en dat we niet meer weg kunnen kijken en doen alsof
het niet bestaat. Hoe komen we zo dicht mogelijk bij de burger om dit
duidelijk te maken? En hoe kunnen we mensen aanzetten om te spreken
over (de gevolgen van) huiselijk geweld en kindermishandeling.

info@geweldnergensthuis.nl

Kijk niet weg

Praat er over

Doorbreek
de cirkel

Stop
het geweld

Open mind
In 2020 hebben ‘WIJ’ een impactvol instrument om de cirkel
van geweld te doorbreken. Samen met de Stichting Open
Mind ontwikkelt het programma GHNT het project ‘Wij…
doorbreken de cirkel van geweld’. Een reizende binnen- en
buitenexpositie die in alle 28 GHNT-regio’s kan worden ingezet
als aanjager om huiselijke geweld en kindermishandeling
in alle lagen van de bevolking bespreekbaar te maken.
Na onder andere het succesvolle project ‘Open je ogen voor
mensenhandel’, dat in een periode van anderhalf jaar in 26
gemeenten in Nederland ruim 28 miljoen contactmomenten
heeft opgeleverd, zet Open Mind nu haar netwerk, expertise
en het potentiële bereik in als aanjager om huiselijke geweld
en kindermishandeling onderwerp van gesprek te laten zijn.
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•	Op een laagdrempelige manier huiselijk geweld en
kindermishandeling bespreekbaar maken in brede
lagen van de bevolking en uit de taboesfeer halen
•	Media aandacht d.m.v. free publicity, landelijke
en regionale dagbladen en magazines die
de portretten en verhalen (deels) publiceren
•	28 regio’s verspreid over heel Nederland die de
expositie adopteren en actief programma samen
stellen binnen het regionale plan van aanpak
•	Breed bereik van de korte reizende film zowel
via online als offline media
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DOORBREEK DE CIRKEL

Het project ‘WIJ’ bestaat uit een reizende binnen- en buiten
expositie met sterke portretten en relevante verhalen van
personen die de cirkel van geweld hebben doorbroken. Het verhaal
vertelt over de persoon die het verschil maakte of de manier
waarop dit is gebeurd. Dit jaagt gesprekken aan buiten in de
openbare ruimte als ook binnen waar de binnenexpositie geplaatst
kan worden in bijvoorbeeld ‘onderwijs en zorg’ instellingen.
Bij de expositie wordt een (digitale) fotokrant gemaakt om de
verhalen na te lezen, nog meer impact te geven en die gebruikt
kan worden bij opleidingen, onderwijs en voorlichting. Er reist
een korte film mee met de expositie waarin de hoofdpersonen
vertellen hoe zij de cirkel van geweld hebben doorbroken.
Die kan worden ingezet op grote schermen, maar ook online
via de verschillende sociale media en relevante websites.
Om de regionale aanpak te ondersteunen wordt een toolbox
communicatie ontwikkeld die aan de regio’s die de expositie
adopteren wordt geleverd om de impact van de regionale
activiteiten rondom de expositie te versterken.

‘WIJ’ zijn aan zet in elke regio
Storytelling online of offline dient als aanjager om dit lastige onderwerp bespreekbaar te maken
en zet ons aan tot handelen. We kijken niet meer weg of verwijzen door naar anderen, we nemen
zelf de verantwoordelijkheid om de cirkel van geweld te doorbreken. De portretten inspireren
en motiveren om tot actie over te gaan. Je kunt iets betekenen, dat is de oproep die we nodig
hebben om daadwerkelijk de cirkel te doorbreken.

Meer informatie: info@geweldnergensthuis.nl
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