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Geachte relatie,

Bovenstaande titel is onlangs op aanschafinformatie aangeboden aan de openbare bibliotheken.
Hieronder vindt u de recensietekst, zoals die door NBD Biblion is gepubliceerd.

De kindermishandelaars : essays over kindermishandeling / Thomas Heyman. - Amsterdam : UitgeverÐ
SWP, [2019]. - 138 pagina's ; 21 cm.
In Nederland worden meer dan 120.000 kinderen mishandeld en dit getal is de afgelopen tien jaar niet
gedaald. De auteur was bestuurslid van de Reflectie en Actiegroep Kindermishandeling (RAAK) en
Netherlands Society for Prevention of Child Abuse and Neglect (NeSPCAN) (en ambassadeur van de
vereniging tegen Kindermishandeling (VSK). Deze publicatie heeft de auteur geschreven om jonge mensen,
leerlingen in het voortgezet onderwijs en studenten mbo/hbo aan te sporen tot kritisch beroepsmatig
handelen, om kwetsbare kinderen een stem te geven èn om een kijkje te geven in de geschiedenis van de
aanpak van kindermishandeling. In achtendertig essays, blogs en gedichten geschreven tussen 2010 en
2019 worden in chronologische volgorde de verschillende aspecten van kindermishandeling belicht: de
politiek, kinderporno, trauma, de jeugdwet, complexe scheidingen, kindereuthanasie, de inspectie etc. Dit
geeft een wat fragmentarisch beeld van verschillende vormen van kindermishandeling en de visie van de
auteur over de weinig effectieve aanpak ervan in de afgelopen jaren. Met voetnoten met
literatuurverwijzingen. 
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