
Kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Aanpak niet effectief! 

Onlangs was ik in mijn functie van aandachtfunctionaris 
huiselijk geweld en kindermishandeling voor de NFG bij een 
congres over dit thema. Huiselijk geweld en 
kindermishandeling is nog steeds een groot probleem omdat 
er jaarlijks volgens cijfers van de professionals zo’n 118.000 
kinderen en jongeren slachtoffer zijn van geweld, 
verwaarlozing, seksueel misbruik en/of getuige zijn van huiselijk geweld tussen hun ouders. Worden 
de jongeren zelf hierover gevraagd, dan blijkt het aantal nog veel groter te zijn: 184.000 jongeren 
tussen de 11 en 17 jaar geven tijdens een onderzoek aan te zijn mishandeld; 187 op de 1000 
jongeren, dat is bijna 20% !! *(scholierenonderzoek van Schellingerhout en Ramakers 2016) 
 

Hoe komt het dat dit nog steeds zulke grote aantallen zijn ondanks alle 
inspanningen van de overheid en van professionals? 
 

1. Eén van de oorzaken van dit grote probleem is dat er veel niet opgemerkt wordt. Het congres 
startte met een ervaringsdeskundige, een moeder van 2 dochters. In het gezin was sprake 
van huiselijk geweld. De dochters waren getuige hiervan. Zowel de moeder als de kinderen 
leden hieronder maar het werd door niemand opgemerkt. Dit terwijl er toch signalen waren. 
Noch collega’s, noch vrienden, noch familie, noch leerkrachten van de meisjes, niemand zag 
het . Of ze zagen het wel maar durfden het niet te benoemen. Deze vrouw kreeg uiteindelijk 
hulp van een vriendin die politieagente was. Ze nam (na al haar moed bij elkaar te hebben 
geraapt) contact op met Veilig Thuis, maar kreeg tot 2 keer toe het antwoordapparaat en 
moest wachten tot na het weekend. 
Daarna is deze moeder gelukkig wel goed geholpen door Veilig Thuis.  
Zij benadrukte echter met klem “vangen jullie signalen op, doe er dan wat mee alsjeblieft. 
Zoek het uit, al bied je maar een luisterend oor”. Bij haar was de hulp van de bevriende 
politieagente nodig om over de drempel van schaamte en schuldgevoelens heen te stappen.  

 
2. Een andere oorzaak die werd genoemd is dat er vaak te weinig afstemming is tussen de 

verschillende disciplines. Professionals zijn vaak los van elkaar bezig waardoor de slachtoffers 
op te veel plekken hun verhaal moeten doen. Er is geen duidelijke regie. Dit is ook één van de 
redenen dat de meldcode wordt aangepast. Er zal eerder en sneller bij Veilig Thuis worden 
gemeld dan voorheen. Veilig Thuis zal dan de regie over de casus op zich kunnen nemen en 
zorgen voor onderlinge afstemming. De professional blijft wel betrokken bij het 
hulpverleningstraject. 
Veilig Thuis bewaakt het traject en kan het betreffende gezin over langere termijn in de 
gaten houden/ volgen. 

 
3. Ook dit werd als één van de oorzaken genoemd.: Er is vaak sprake van terugkerend geweld 

en verwaarlozing. De professional heeft het hulpverleningstraject afgesloten en heeft dan de 
cliënt meestal niet meer in beeld. Toch is er veel terugval. Het Trimbos-instituut deed hier 
onderzoek naar in 2013. Wat bleek, 60% van de meldingen van huiselijk geweld waren 
hermeldingen. In 2014 deed Froukje Snoeren een onderzoek “Giving maltreated children a 
voice”. Anderhalf jaar na de melding bij het toen nog AMK of SHG (Stichting Huiselijk 
Geweld) bleek de kwaliteit van leven van de kinderen niet verbeterd te zijn. Uit onderzoek 
van het Trimbos-instituut 2015 Helpt hulp aan gemelde mishandelde kinderen?,  blijkt dat 
alleen intensieve zorg leidt tot verbetering. Ook het Verwey-Jonker instituut deed in 2014 



een onderzoek Doorbreken geweldspatroon vraagt gespecialiseerde hulp waaruit bleek dat 
1,5 jaar na de melding in 50% van de gezinnen nog steeds zeer ernstig lichamelijk geweld 
plaatsvindt. 

 
4. Een vierde punt dat genoemd werd, is dat kinderen zelf te weinig worden gehoord.  

Er wordt veel over hen gesproken maar te weinig met hen. Toch hebben kinderen er recht op 
dat zij worden gehoord. Dit staat ook in het verdrag inzake de Rechten van het Kind van de 
VN, zie hieronder. 
 

Artikel 12 – Mening van het kind 

Verdragstekst 
Lid 1 De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn of haar eigen mening te 
vormen, het recht die mening vrijelijk te uiten in alle aangelegenheden die het kind betreffen, 
waarbij aan de mening van het kind passend belang wordt gehecht in overeenstemming met 
zijn of haar leeftijd en rijpheid. 

Lid 2 Hiertoe wordt het kind met name in de gelegenheid gesteld te worden gehoord in iedere 
gerechtelijke en bestuurlijke procedure die het kind betreft, hetzij rechtstreeks, hetzij door 
tussenkomst van een vertegenwoordiger of een daarvoor geschikte instelling, op een wijze 
die verenigbaar is met de procedureregels van het nationale recht.  

Kern 
Ieder kind heeft het recht zijn mening te geven over zaken die hem/haar aangaan. Die 
mening moet serieus genomen worden.  

Toelichting 
Kinderen hebben het recht om hun mening te geven over beslissingen die hen aangaan. 
Daarom moet het mogelijk zijn voor kinderen en jongeren om inspraak en invloed te 
hebben. Dus om mee te praten, mee te denken en mee te doen. Thuis, op school en in de 
wijk. Maar ook in een juridische procedure als die er is. 

Hierbij is leeftijd niet per se bepalend. Het uitgangspunt van het verdrag is dat elk kind in 
staat is zijn of haar mening te uiten. Binnen de context van artikel 12 vormt namelijk de 
capaciteit van het kind om zijn mening op een ‘redelijke en onafhankelijke’ manier kenbaar 
te maken het criterium voor de beoordeling welke waarde aan de mening kan worden 
toegekend. De impact die de zaak op het kind kan hebben moet hierbij ook worden 
meegewogen. Hoe groter de impact van de uitkomsten op het leven van het kind, hoe 
belangrijker het is dat passend gewicht wordt gehecht aan de mening van het kind. Daarom 
moet per geval (en per kind) de waarde die kan worden gehecht aan de mening van het kind 
worden beoordeeld. 

De checklist hieronder is van de Augeo Foundation www.augeo.nl die zich inzetten voor 
kinderen die slachtoffer zijn van geweld of verwaarlozing . Ook bieden zij steun en scholing 
aan professionals. 

  

https://www.augeo.nl/


10 Punten checklist voor professionals 
 

1. HANDEL IN HET BELANG VAN HET KIND 
Kinderen hebben er recht op dat professionals in hun belang handelen. Dat kan alleen als 
een kind betrokken wordt bij belangrijke beslissingen die over hem of haar gaan. Dat staat 
ook in het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind.  
 

2. GEEF INFORMATIE 
Kinderen hebben recht op informatie over het proces.  Een professional moet duidelijk aan 
kinderen vertellen wat er precies gaat gebeuren en waarom hij iets doet. Vaak wordt gedacht 
dat kinderen dat niet snappen, maar dat klopt niet. Het is juist geruststellend als ze weten 
wat er gaat gebeuren en waarom iets wordt besloten. Pas dan gaat een kind een professional 
vertrouwen.  
 

3. VEILIG OPGROEIEN IS NORMAAL 
Kinderen moeten weten dat ze recht hebben om veilig op te groeien. Het is belangrijk dat 
de professional aan het kind vertelt dat het niet aan hem ligt. Bijvoorbeeld doordat hij hoort 
dat het niet normaal is dat kinderen thuis mishandeld of verwaarloosd worden. En dat alle 
kinderen het recht hebben op een prettige situatie thuis.  
 

4. BETREK KINDEREN 
Kinderen moeten weten dat ze er bij beslissingen die voor hen belangrijk zijn, voor kunnen 
kiezen om betrokken te worden. Het is belangrijk dat een professional het kind vertelt dat 
hij de mogelijkheid heeft om mee te doen in het proces. Dat kan op verschillende 
momenten. Direct vanaf het begin, maar ook later. De professional moet in de gaten houden 
dat hij dit telkens aan een kind voorlegt. 
 

5. LUISTER 
Kinderen hebben het recht dat er naar hen geluisterd wordt. De professional moet naar 
kinderen luisteren en – als ze niet vanzelf met hun verhaal komen – naar hun mening vragen. 
Dat geldt voor elke belangrijke beslissing die wordt genomen. Vaak is het zo dat kinderen het 
moeilijk vinden om te zeggen wat ze ergens van vinden. Daar moet je dus naar vragen, want 
het is belangrijk dat een kind alles kan zeggen wat hij wil. 
 

6. DE MENING VAN EEN KIND TELT 
Het kind moet weten op welke manier met zijn mening wordt omgegaan. De professional 
moet niet alleen luisteren, maar ook de oplossingen en wensen van het kind meenemen in 
de besluiten die worden genomen. Natuurlijk hoeven niet alle meningen van kinderen te 
worden overgenomen. Maar als dat niet gebeurt, moet je wel uitleggen waarom dat zo is. 
 

7. DE MENING VAN EEN KIND MAG ANDERS ZIJN 
Kinderen hebben het recht te laten weten dat ze het ergens niet mee eens zijn. Daarvoor is 
wel nodig dat de professional dat heel duidelijk van te voren aangeeft. Anders denkt een kind 
dat hij alles moet accepteren, terwijl dat helemaal niet zo is. Je neemt het kind pas serieus als 
je ruimte geeft voor een andere mening, ook al hoeft die niet te worden overgenomen. 
 

8. HOU ZE OP DE HOOGTE 
Het kind heeft het recht te weten wat er gebeurt nadat het vanuit zichzelf heeft verteld 
over onveiligheid thuis (disclosure). In dat soort gevallen moet er direct contact zijn met 
Veilig Thuis om te kijken wat er moet worden gedaan. Kinderen kunnen enorm schrikken als 



er van alles in werking wordt gezet en ze er niets van weten. 
 

9. BLIJF STEUNEN 
Een kind heeft steun van de professional nodig. De meldcode stopt niet bij een melding. Zo 
lang professionals zelf contact hebben met kinderen, moeten zij steun bieden en helpen de 
stress te verminderen.       
 

10. VOER EEN GOED GESPREK 
Praktische tips om met kinderen te praten. Bekijk de tips! 
 
 

Tenslotte: 
 
Waarom dit verhaal ? 

 
Wij als hulpverleners hebben de plicht de signalen op te pikken en er wat mee te doen in het 
belang van al deze kinderen. Zij kunnen niet zonder onze steun. Ook de hulpverleners die 
niet rechtstreeks met kinderen te maken hebben maar met volwassen cliënten kunnen 
mogelijk signalen van geweld en verwaarlozing  opvangen. Vraag na bij je cliënten of ze 
kinderen hebben en hoe het gaat.  
Vraag zo nodig advies bij de aandachtfunctionaris of trek aan de bel bij Veilig Thuis.  
We mogen al deze kinderen niet in de steek laten! 
 
Willy Smid van Wijland 
Aandachtfunctionaris voor de NFG 
 

 

https://www.augeo.nl/meldcode/tips-voor-een-goed-gesprek

