Conferentie ER IS IETS NIET PLUIS

aandachtsgebieden beslaat. Namelijk
huiselijk geweld, kindermishandeling en
alle andere vormen van geweld in
afhankelijkheidsrelaties. Wat we
eigenlijk van de professional vragen is:
afhankelijk van je functie heb je allemaal
een eigen taak in het geheel. Je hebt
een vertrouwensrelatie met de mensen
om wie het gaat. Bij signalen van
huiselijk geweld is de eerste stap je
vermoeden bespreekbaar maken. Met
je direct leidinggevende en als je dit
aankan ook met de betrokkenen. Een
gesprek met de betrokkenen moet je
natuurlijk niet ingaan met ‘u mishandelt
uw kind’, maar bijvoorbeeld zo: ‘ik merk
dat uw kind vaak blauwe plekken heeft’.
En niet ‘u mishandelt uw kind, ik ga het
direct melden bij de Kinderbescherming’, maar… ‘ik maak me zorgen om
Jantje, hij heeft vaak ‘ s ochtends niet
gegeten’. In zo’n gesprek gaat het om
het delen van zorgen, het bevestigen

Ernstige vormen direct melden

En ook voor jou als professional is het

van vermoedens en het peilen of de

Jacobs geeft nog een voorbeeld,

lastig. Je wilt het geweld eigenlijk niet

ouders bereid zijn hulp aan te nemen.

specifiek bedoeld voor de pedagogisch

zien. Je wilt liever geloven dat Jantje

Als je met de ouders van het kind een

medewerkers: ‘Vroegtijdig signaleren is

echt van de trap gevallen is en niet dat

goede vertrouwensrelatie hebt, is de

bij kindermishandeling en huiselijk

zijn moeder hem slaat. Geweld is ook

kans groot dat je misschien wel iets los

geweld erg belangrijk. Als pedagogisch

confronterend en beangstigend, want

maakt en vind je hen bereid om een

medewerker zit je op de eerste rij en

als je ingrijpt maak je het misschien wel

zorg- of hulptraject in te gaan. De

kun je er dus snel bij zijn. Kindermishan-

erger voor het kind. Of het geweld richt

praktijk toont aan dat veel ouders

deling en huiselijk geweld zijn vaak een

zich op jou. Daarom is het zo belangrijk

relatief blij zijn met zo’n gesprek,

taboe. Het geweld gebeurt achter de

dat je weet wat je moet doen en er niet

opgelucht zelfs dat er nu iets aan hun

voordeur. Ouders schamen zich en

alleen voor staat. De Meldcode is ook

probleem gedaan wordt.’

hebben een schuldgevoel.

een meldingsprocedure voor ernstig
geweld. Deze gevallen moet je niet zelf

Het Servicepunt Trainingen Huiselijk Geweld van de GGD biedt sinds begin
2009 trainingen en voorlichting over de aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Leidinggevenden en managers kunnen de mogelijkheden
bekijken op:
http://www.huiselijkgeweld.rotterdam.nl/info_professionals_servicepunt_

afhandelen maar melden bij het Meldpunt Huiselijk Geweld of het Advies- en
Meldpunt Kindermishandeling. Dan
gaan we na melding over op acuut
ingrijpen in overleg met de politie.’

trainingen.htm.

Nieuwsbrief oktober 2009

Samen sterk tegen huiselijk geweld
Dertig oktober is het zover en krijgen jullie tijdens de confe-

Tevens uitgenodigd zijn het Advies en Steunpunt Huiselijk

rentie ‘Er is iets niet pluis’ heel veel informatie en tips over

Geweld, Vrouwenopvang Arosa, Centrum voor Jeugd en

omgaan met huiselijk geweld. Gülay Sayin en Serap Kaynak,

Gezin en Stichting Vroeghulp. Al deze organisaties willen hun

de kwaliteitsmanagers van Disck Peuter & Co, Kind en Ko en

ervaringen delen over dit onderwerp. Wat kun je ermee?

SKSR die de conferentie organiseren, hebben een interessant

Hoe herken je huiselijk geweld en zo ja, wat doe je dan?

programma samengesteld. Zo heeft wethouder Kriens, onze

Want het gaat niet alleen om ons werk of de kinderen die we

locoburgemeester en wethouder Volksgezondheid, Welzijn

op het werk ontmoeten. Huiselijk geweld kan ook gaan om

en Maatschappelijke Opvang, toegezegd om ’s middags een

onszelf, onze collega’s, onze buren, onze familieleden.

inleiding te houden. Zij heeft veel betekend voor onze stad

Ook wij kunnen slachtoffer zijn. En ja, wat doe je dan? Waar

als het gaat om huiselijk geweld en de positie van vrouwen.

moet je heen? Kun je bellen naar een organisatie voor advies
zonder je naam te noemen? Kun je ook ergens naar toe om

De trainingen helpen de professional bij het signaleren van huiselijk geweld en

Ook hebben we het Advies en Meldpunt Kindermishandeling

een luisterend oor te krijgen? Ja, dat kan. Naar wie en hoe zijn

kindermishandeling en leren hoe hij of zij kan handelen als er signalen zijn.

gevraagd om workshops te geven over kindermishandeling.

de antwoorden die we op de conferentie zeker krijgen!

Het Servicepunt stelt ook op maat trainingen samen, zoals gesprekstechnieken
Met vragen kun je ook terecht bij je direct leidinggevenden.

of het voeren van ouder-/of kindgesprekken. Dit jaar krijgen de instellingen die
meedoen aan de Meldcode de kosten vergoed.
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‘t is bijna zover!
Conferentie ‘Er is iets niet pluis’
Locatie: Post Rotterdam,
Coolsingel 42 (naast het stadhuis)
Tijd: 08.30 – 17.00 uur
Zorg dat je erbij bent!

In ieder geval komt er in november nog een derde nieuwsbrief uit, waarin we ‘nazorg’ bieden en nog wat extra informatie geven.

Leer de signalen kennen
Lichamelijke mishandeling

Er is sprake van lichamelijke mishandeling wanneer de

ernstige psychische schade oplopen. Zij voelen de

ouders/verzorgers het kind verwonden.

spanning, horen de klappen, zien de verwondingen en
willen het liefste tussenbeide komen. Dit soort kinderen

Signalen: blauwe plekken, brandplekken, snijwonden

leven in constante angst.

et cetera zijn een teken van slaan, schoppen of branden
met hete voorwerpen. Ook vrouwenbesnijdenis valt

Signalen: spanning; de ouders/verzorgers maken ruzie

onder lichamelijke mishandeling, maar deze vorm van

waar de kinderen bij zijn of de ene ouder mishandelt de

mishandeling behandelen we apart.

andere ouder als de kinderen het kunnen horen of zien.

Lichamelijke verwaarlozing

Emotionele verwaarlozing

Lichamelijke verwaarlozing betekent dat de ouders/

Net als emotionele mishandeling is verwaarlozing ook

verzorgers niet bereid zijn de behoeften van hun kind te

moeilijk te signaleren. Hier gaat het om het ontzeggen

vervullen. Er wordt niet of minimaal gezorgd voor

van aandacht, warmte, respect, contact zoals knuffelen...

voeding, kleding, onderdak, medische zorg (arts en
tandarts) en hygiëne.

Signalen: merk je dat een ouder/verzorger nooit eens
het kind op schoot neemt of knuffelt, maar wel doet

Signalen: het kind komt met honger naar de peuter-

alsof het kind volwassen is? Heeft het kind moeite zich

speelzaal of kinderopvang, is vuil, heeft regelmatig

te hechten? Dan is er waarschijnlijk sprake van emotio-

luizen, is moe wegens slaapgebrek, komt met een vieze

nele verwaarlozing.

luier binnen, heeft ernstige luieruitslag, krijgt geen
medicijnen als deze nodig zijn of is ‘s nachts lang

Seksueel misbruik

alleen.

Seksueel misbruik wil zeggen dat de ouder/verzorger
seksueel contact heeft met een kind, probeert dit

Emotionele mishandeling

contact te maken en het kind laat kijken naar seksuele

Bijna in alle gevallen krijgt een kind een verkeerd

handelingen, alleen maar om de eigen seksuele

zelfbeeld door de mishandeling. Bij emotionele mis-

gevoelens te bevredigen.

handeling gaat het ook nog eens om het overbrengen
van negatieve emotionele boodschappen. Deze vorm

Signalen: de ouder/verzorger laat het kind pornogra-

van kindermishandeling is helaas moeilijk te signaleren,

fisch materiaal zien, betrekt het kind bij zelfbevrediging.

omdat er geen lichamelijke tekenen zijn.

Of je hebt vermoedens van verkrachting en/of misbruik
door derden zoals vrienden, kennissen of familie.

Signalen: wees alert als je merkt dat de ouder/verzorger het kind vaak kleineert, drugs dealt en het kind bij

Vrouwenbesnijdenis

de verkoop inschakelt, er sprake is van partnergeweld

In sommige culturen is het normaal dat meisjes op zeer

of het kind de schuld krijgt van problemen binnen de

jonge leeftijd besneden worden, variërend van vlak na

relatie. Andere signalen zijn dat het kind geen vriendjes

de geboorte tot voor de puberteit. Denk aan Afrika

en vriendinnetjes mee naar huis mag nemen, wordt

(Egypte, Soedan en de zuidelijke Sahel inclusief

achtergesteld bij andere kinderen uit het gezin, wordt

Somalië), het Midden-Oosten (delen van Jemen en

gepest, vaak wordt thuisgehouden om op jongere

Oman) en Azië. Besnijdenis van een vrouw betreft vaak

kinderen te passen of zich bezig houdt met illegale

het operatief verwijderen van de clitoris en soms zelfs

praktijken zonder dat de ouder/verzorger ingrijpt.

nog andere delen van de geslachtsorganen.
In Nederland is vrouwenbesnijdenis strafbaar.

Getuige zijn van huiselijk geweld

Als kinderen opgroeien in een gewelddadig gezin en

Signalen: het ontbreken van de clitoris of wonden aan

getuige zijn van geweld tussen de ouders kunnen zij

de geslachtsorganen.

Kees Jan Jacobs, Rotterdamse Meldcode huiselijk geweld

‘In elke groep of klas worden 1 à 2
kinderen mishandeld’
Kees Jan Jacobs is vanaf de start
betrokken bij de Rotterdamse
Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Hij werkt bij
de GGD Rotterdam Rijnmond en is
als projectleider belast met de
invoering van het project. Hij vindt
dat de instellingen in de regio de
Meldcode goed oppakken. ‘De
instellingen realiseren zich heel
goed dat huiselijk geweld elke dag
en in alle culturen kan voorkomen
en dat alleen een gezamenlijk
hulpverleningsaanbod het geweld
kan stoppen.’

aanraking kwamen. Denk aan politie-

Beschadigt een melding niet de

agenten, huisartsen, kinderleidsters,

vertrouwensrelatie met een ouder,

maatschappelijk werkers en zorgcoör-

cliënt of patiënt? ‘Er was dus duidelijk

dinatoren. Jacobs: ‘Het onderwerp

behoefte aan een code die duidelijk-

stond natuurlijk niet zo maar op de

heid zou bieden én binnen de organi-

agenda. Onze samenleving wordt

satie onderdeel van beleid zou

steeds complexer en de grotesteden-

worden.’

problematiek neemt toe. Onderzoek
toont aan dat bijna de helft van de

Een aantal mensen uit het werkveld is

Nederlandse bevolking ooit of vaker

vervolgens aan de slag gegaan. Hun

in het leven te maken krijgt met een

bevindingen zijn door een juriste

of andere vorm van huiselijk geweld

vertaald in een meldcode die de

(van Dijk, 1998). Dat maakt het tot het

professional houvast geeft en

grootste geweldsprobleem in onze

bijdraagt aan het stoppen van

samenleving; nergens anders vallen

huiselijk geweld. Jacobs vervolgt:

zoveel slachtoffers.’

‘Er bestonden wel meldcodes, maar

In de aanloop tot de invoering van de

die gingen slechts over één vorm van

Rotterdamse Meldcode vond in maart

Niet zwijgen, maar handelen

geweld, of waren gericht op een

2007 een debat plaats over signale-

Uit het debat kwam naar voren dat

bepaalde beroepsgroep. Het unieke

ren, sneller handelen en effectiever

hulpverleners onzeker zijn. Want wat

aan de Rotterdamse Meldcode is dat

samenwerken. Deelnemers aan het

is een goede aanpak van huiselijk

deze door meerdere beroepsgroepen

debat waren professionals die in hun

geweld? Is er voldoende steun in de

gebruikt kan worden: zorg, welzijn en

dagelijks werk met huiselijk geweld in

eigen organisatie als ze dit melden?

onderwijs, en dat de code meerdere

