
       

 

 

 

 

 

Aandachtsfunctionaris  Meldcode Kindermishandeling.  

 

Graag wil ik me aan u voorstellen. Ik ben Willy Smid van Wijland. Ik ben 62 jaar. Op dit moment ben 
ik onder meer werkzaam als kindertherapeute in mijn eigen praktijk. Ik zeg onder meer, want ik werk 
ook mee in het bloemenkweekbedrijf van mijn man. Ik heb jarenlang gewerkt in zowel het regulier 
als het speciaal onderwijs. Ook heb ik les gegeven aan minderjarige asielzoekers. Verder heb ik nog 
enkele jaren samen met mijn man in het buitenland gewoond waar hij ontwikkelingswerk in de 
landbouw  deed. Ik heb 4 volwassen kinderen.  
 
Ik herinner me nog goed dat ik als kleuter al voelde dat ik graag met kinderen wilde werken. Door de 
nonnen op de kleuterschool werd veel verteld over de arme kindertjes in de ontwikkelingslanden. Ik 
stelde me dan voor dat ik ze later zou gaan helpen. Op 21 jarige leeftijd (1976) kreeg ik mijn eerste 
baan als juf en kreeg ik direct te maken met kindermishandeling. Vanuit de opleiding was er nooit 
over gesproken en daar ik zelf uit een veilig en fijn gezin kwam, wist ik niet eens dat zoiets bestond. 
Ik werkte in een klein dorp op een christelijke school. Al in het eerste jaar kreeg ik te maken met 
incest, alcoholmisbruik, lichamelijke mishandeling en ernstige verwaarlozing. Ik realiseerde me dat er 
in Nederland ook genoeg kinderen waren die hulp nodig hadden. Helaas is dit nog steeds het geval. 

Toen de NFG mij vroeg om aandachtsfunctionaris te worden, twijfelde ik niet. Ik zie het als een 
logisch vervolg op alles wat ik heb geleerd, gedaan en ervaren. Alsof alles samenkomt op dit punt. 

Als  aandachtsfunctionaris zal ik collega’s kunnen begeleiden en adviseren in het signaleren van 
mishandeling en de stappen die er gezet dienen te worden indien men tot melding over wil gaan. De 
NFG vindt het ook belangrijk daarin een stukje nazorg te bieden. Het overgaan tot melding is niet een 
stap die lichtvaardig wordt genomen en kan veel impact hebben op de therapeut.  

Allereerst ga ik een training volgen bij het LVAK, de landelijke vakgroep aandachtsfunctionarissen 
kindermishandeling. Ik zag laatst bij het programma van “de monitor” van Teun van der Keuken dat 
er nog veel fout gaat bij het melden. Ik vind het dan ook belangrijk me zo goed mogelijk te 
informeren om deze taken zo zorgvuldig mogelijk uit te kunnen voeren.  

Het is de bedoeling dat jullie, mijn collega therapeuten, straks een beroep op mij kunnen doen 
aangaande alles rondom signalering en melding  kindermishandeling.  De NFG zal mij een telefoon 
geven die uitsluitend hiervoor gebruikt zal worden. Ik zal jullie op de hoogte houden van 
ontwikkelingen via de NFG-nieuwsbrief of het magazine. Graag tot een volgende keer. 

Willy 

 
 


