
Sluit je ogen niet 
Er komen volgens onderzoek dus veel kinderen in aanraking 
met mishandeling of een onveilige situatie, maar ‘bij ons 
gebeurt het niet’. Laten we eerlijk zijn: dat is statistisch gezien 
onmogelijk. En al zou er in jullie gemeente maar één kind zijn 
dat het thuis niet fijn heeft, dan is er dat al een te veel. Tijd om 
de ogen te openen, de signalen te onderkennen en in actie te 
komen.  
 
Je staat er nooit alleen voor 
Kindermishandeling aanpakken begint bij bewustwording, 
signaleren, het gesprek aangaan met collega’s en de situatie 
bespreekbaar maken. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. 
Even een ouder aanspreken op zorgen die jij hebt, da’s pittig. 
Want wat als het niet zo is? Laten we het even omdraaien: wat 
als het wèl zo is? En bedenk: de Vereniging LVAK stelt ook nog 
eens dat 75% van de plegers juist geholpen wil worden. 
 
Besef altijd dat je er nooit alleen voor staan. Elke school of 
kinderopvang is wettelijk verplicht volgens de meldcode te 
handelen. Schakel de vertrouwenspersoon of interne begeleider 
in, spreek je twijfel uit en bepaal samen een plan van aanpak. 
Tip: neem ook altijd contact op met Veilig Thuis om anoniem 
advies te vragen. Zij zijn immers expert op dit gebied. Maak 
gebruik van deze adviesfunctie. 

Iedereen is slachtoffer 
Een ouder mishandelt bijna nooit opzettelijk. We zien vaak dat 
ouders niet beter weten en handelen uit onmacht. Misschien 
vanuit hun eigen jeugd en opvoeding. Wij vinden dat bij 
kindermishandeling iedereen slachtoffer is. Niet alleen het kind, 
maar ook de plegers hebben hulp nodig. Die krijgen ze pas als 
de situatie opgemerkt wordt. De mishandeling moet namelijk zo 
vroeg mogelijk stoppen. Houd je ogen en oren daarom open, 
let op opvallende gedragsveranderingen en vraag hoe het thuis 
gaat. En bij twijfel: spreek je uit. Durf aan kindermishandeling 
te denken. 
 
Schildje helpt 
Om het bespreken van dit supermoeilijke onderwerp wat 
makkelijker te maken is er de lesmethode Schildje. Specifiek 
voor jonge kinderen. Daarmee leren ze op een speelse manier 
praten over nare ervaringen en leren ze wat wel en wat geen 
normale omgangsvormen zijn. Ze leren over geheimen en 
versterken hun veerkracht en weerbaarheid. Allemaal zonder 
dat ze dat zelf doorhebben. 
Neem eens een kijkje op www.schildje.nl. 
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Op 14 november begint de Week tegen Kindermishandeling. 
Een goed moment om eens stil te staan bij kindermishandeling in 
deze gemeente. Want ook hier komt het voor, ook al denken we 
misschien van niet. Landelijk krijgen jaarlijks minstens 119.000 
kinderen te maken met mishandeling. Dat is er gemiddeld één in 
elke klas. Recenter onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut 
heeft het zelfs over één op de vijf kinderen die opgroeien in een 
onveilige thuissituatie. Cijfers om even stil van te worden... En 
dus moeten wij in actie komen.

WEET VAN KINDERMISHANDELING


