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Woord vooraf
In Nederland zijn jaarlijks naar schatting 118.000 kinderen het slachtoffer van mishandeling,
verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners. Een aantal dat mij sinds mijn
aantreden in 2011 al zorgen baart. Daarom heb ik toen al gepleit voor een versnelling in de aanpak
van kindermishandeling. Ondanks inspanningen van allerlei partijen, lijkt het aantal anno 2014 nog
niet te dalen.
Gemeenten zijn al verantwoordelijk voor de preventie van kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2015
worden zij daarnaast volledig verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijke situaties van
kindermishandeling en voor de hulp aan ouders en mishandelde kinderen. Dat is de reden dat ik dit
onderzoek naar de preventieve aanpak van kindermishandeling bij gemeenten ben gestart.
Gemeenten zijn hard aan het werk om het beleid en de praktijk verder te ontwikkelen. Dat blijkt ook uit
de resultaten van het onderzoek, want driekwart van de gemeenten heeft beleid specifiek gericht op
de preventie van kindermishandeling. Als Kinderombudsman kijk ik naar wat het beleid oplevert voor
kinderen en ouders en een van de conclusies van dit rapport is dat gemeenten nog te weinig kinderen
en (aanstaande) ouders bereiken met hun preventiebeleid. Met de resultaten van dit onderzoek en de
aanbevelingen wil ik een stimulans geven aan de preventieve aanpak van kindermishandeling door
gemeenten.
De Kinderombudsman heeft een aantal onafhankelijke organisaties gevraagd hun aanbod gebundeld
zichtbaar te maken in het Kind Veilig Preventiepakket. Dit zodat gemeenten extra handvatten krijgen
ter ondersteuning van hun regietaak ten aanzien van de aanpak kindermishandeling, die per 1 januari
2015 verder zal uitbreiden. De Kinderombudsman wil hiermee gemeenten tegemoet komen in tijden
van transitie en bezuinigingen. Het aan het papier toevertrouwen van beleid, moet ook leiden tot
acties, anders blijft het een papieren tijger. Gelukkig zijn er steeds meer hulpmiddelen beschikbaar en
wordt ook steeds duidelijker wat effectief is.
Ik roep gemeenten daarom ook op om de doelstelling op te nemen in hun preventiebeleid dat het
aantal kinderen dat met mishandeling te maken krijgt, met minimaal 50% procent wordt verminderd.
De verantwoordelijkheid om het aantal slachtoffers van kindermishandeling terug te brengen is een
gezamenlijke verantwoordelijkheid. Als Kinderombudsman neem ik mijn verantwoordelijkheid om
ervoor te zorgen dat het onderwerp hoog op de agenda blijft staan en dat het resultaat van beleid
kinderen direct ten goede komt.
Een woord van dank gaat uit naar alle gemeenten die aan dit onderzoek hebben meegewerkt en naar
de begeleidingscommissie voor hun rol en inzet bij dit onderzoeksrapport.

Marc Dullaert
de Kinderombudsman
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1. Samenvatting
Inleiding
Kinderen hebben recht op bescherming tegen kindermishandeling, zo staat in het VNKinderrechtenverdrag (IVRK). Toch komt kindermishandeling in Nederland nog steeds op grote schaal
voor. Naar schatting van professionals worden jaarlijks ruim 118.000 kinderen slachtoffer van
mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners (gemiddeld 34 per
1000). Per jaar overlijden er ongeveer 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling.
Het VN-Kinderrechtenverdrag impliceert een inspanningsverplichting voor de overheid en gemeenten
om kinderen adequaat te beschermen tegen mishandeling. Gemeenten zijn nu al verantwoordelijk
voor de preventie van kindermishandeling. Daarom heeft de Kinderombudsman het gemeentelijk
beleid ten aanzien van de preventie van kindermishandeling onderzocht. Vanaf 1 januari 2015 worden
gemeenten - naast voor preventie - volledig verantwoordelijk voor het onderzoeken van mogelijke
situaties van kindermishandeling en voor de hulp aan ouders en mishandelde kinderen.
Dit onderzoek heeft als doel de regierol van gemeenten inzichtelijk te maken en om handvatten te
bieden, waarmee gemeenten de preventie en aanpak van kindermishandeling een impuls kunnen
geven, die kinderen, (aanstaande) ouders en professionals direct ten goede komen. Het beperkt zich
tot waar de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de preventie van kindermishandeling
nu al ligt; vóór de transitie.
Onderzoeksaanpak
In het kader van het onderzoek is een vragenlijst ontwikkeld die aan alle Nederlands gemeenten is
gestuurd. 208 gemeenten hebben de vragenlijst ingevuld. Daarmee is een representatief aantal
verkregen voor het totaal aantal gemeenten in Nederland.
In het onderzoek is focus aangebracht door de selectie van tien concrete preventie doelstellingen, die
bij navolging resultaat opleveren voor ouders en kinderen. Deze tien doelstellingen behoorden
grotendeels  al  tot  de  uitgangspunten  in  de  RAAK  proefregio’s  van  2003  tot  2006  en  de  36  RAK  regio’s  
van 2008 tot 2011. Die punten zijn sinds 2008 naar alle gemeenten als effectieve doelstellingen voor
de aanpak van kindermishandeling gecommuniceerd en de implementatie hiervan is door de
Rijksoverheid gestimuleerd.
Dit onderzoek is begeleid door een commissie, bestaande uit organisaties die zich al jaren inzetten
voor de aanpak van kindermishandeling: Augeo Foundation, Bernard van Leer Foundation, Stichting
Kinderpostzegels Nederland en het Kinderrechtencollectief.
Conclusies en aanbevelingen
De Kinderombudsman komt in zijn onderzoek tot de conclusie dat driekwart van de Nederlandse
gemeenten beleid heeft ten aanzien van de preventie van kindermishandeling. Daarmee heeft dit
thema zeker de lokale aandacht. Desondanks, levert het gemeentelijke beleid ten aanzien van
preventie kindermishandeling onvoldoende resultaten op voor ouders en kinderen.
Een beperkt aantal gemeenten heeft haar preventiebeleid goed ontwikkeld. Bij een ruime meerderheid
ontbreken echter belangrijke preventiedoelstellingen, ondanks dat deze sinds 2008 op intensieve
wijze aan gemeenten bekend zijn gemaakt. De meerderheid van gemeenten heeft zowel onvoldoende
zicht op mishandelde kinderen, als op bekende risicogroepen. Daarnaast wordt onvoldoende
gemonitord op de resultaten, zoals het bereik en effect van ingezette programma’s.  
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De Kinderombudsman beveelt gemeenten aan om de volgende doelstelling in hun preventiebeleid te
gaan hanteren: dat het aantal kinderen dat in een gemeente met kindermishandeling te maken krijgt
met minimaal 50% wordt verminderd in een periode van 3 jaar. Om de gemeentelijke regietaak ten
aanzien van de preventie van kindermishandeling te versterken, doet hij de aanbeveling om een Kind
Veilig Preventiebeleid te voeren, bestaande uit: het in beeld brengen van risicogroepen, het gebruik
van effectieve programma's en het benutten van instrumenten voor verbetering van de gemeentelijke
monitoring.
Daarnaast vraagt de Kinderombudsman gemeenten om voor het treffen van preventiemaatregelen
gebruik te maken van bestaand aanbod, zoals het Kind Veilig Preventiepakket. Dit Preventiepakket
bevat een gebundeld aanbod voor gemeenten, zodat zij extra handvatten krijgen ter ondersteuning
van hun regietaak ten aanzien van de aanpak kindermishandeling. De Kinderombudsman wil hiermee
gemeenten tegemoet komen in tijden van transitie en bezuinigingen.
De Kinderombudsman noemt in zijn aanbevelingen ook de verplichting van het Rijk, voortvloeiend uit
ondertekening van het VN-Kinderrechtenverdrag, om zich in te blijven spannen om de
verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in artikel 19 van het Kinderrechtenverdrag waar te maken.
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2. Inleiding
2.1 Aanleiding
Kinderen hebben volgens het VN-Kinderrechtenverdrag recht op bescherming tegen
kindermishandeling. Jaarlijks zijn naar schatting van professionals ruim 118.000 kinderen slachtoffer
van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van geweld tussen partners. Uit de
zelfrapportage van jongeren komen nog aanzienlijk hogere aantallen naar voren (Alink e.a. 2011). Het
aantal kinderen ligt hoger dan uit de vorige nationale prevalentiestudie in 2005 naar voren kwam en is
sindsdien nog niet zichtbaar dalende, ondanks inspanningen van overheden en organisaties.
De Kinderombudsman vraagt al sinds zijn aantreden in 2011 aandacht voor een versnelling in de
aanpak van kindermishandeling. Gezien zijn zorgen over het aantal kinderen dat slachtoffer is van
kindermishandeling, is de Kinderombudsman overgegaan tot een onderzoek uit eigen beweging.
Het onderzoek is gericht op de gemeentelijke regierol ten aanzien van de preventie van
kindermishandeling. Het doel is om de regierol inzichtelijk te maken en om handvatten te bieden,
waarmee gemeenten de preventie en aanpak van kindermishandeling een impuls kunnen geven, die
kinderen, (aanstaande) ouders en professionals direct ten goede komen.
2.2 Onderzoek naar gemeentelijke regierol
Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten volledig verantwoordelijk voor het onderzoeken van
mogelijke situaties van kindermishandeling en voor de hulp aan ouders en mishandelde kinderen.
Gemeenten hebben echter al langer verantwoordelijkheden wat betreft de preventie van
kindermishandeling. Op basis van de in 2007 in werking getreden Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) zijn gemeenten verantwoordelijk voor:
de preventie van kindermishandeling;
de aanpak van huiselijk geweld (in regioverband), waaronder ook de kinderen die getuige zijn
van huiselijk geweld;
de vrouwen- en maatschappelijke opvang, waarin kinderen verblijven die slachtoffer zijn van
huiselijk geweld.
De gemeentelijke verantwoordelijkheid voor het preventief jeugdbeleid is gebaseerd op een aantal
wetten, waaronder de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Onderdeel van de WMO vormt
'op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met opgroeien en van ouders
met problemen met opvoeden' (artikel 1 lid 1). Deze preventie heeft betrekking op de in een
gemeente wonende jeugdigen – en in voorkomende gevallen hun ouders – bij wie sprake is van
een verhoogd risico als het gaat om ontwikkelingsachterstand of uitval zoals schooluitval of
criminaliteit, maar voor wie zorg op grond van de Wet op de jeugdzorg niet nodig is dan wel
voorkomen kan worden (invoering WMO). Ook het voorkomen van kindermishandeling valt hier
onder. In artikel 1 wordt de definitie van kindermishandeling opgenomen en ook het AMK
genoemd.
Er zijn vijf functies van het preventief jeugdbeleid in het gemeentelijk domein unaniem vastgesteld
door de partners in het Bestuurlijk Overleg Jeugdzorg: de VNG, het IPO, de ministeries van VWS en
Justitie en de MO-groep, te weten: informatie & advies, signalering van problemen, toeleiding naar
hulpaanbod, licht pedagogische hulp, coördinatie van zorg (VWS en VNG, 2004). Het kabinet heeft
besloten de verantwoordelijkheid van gemeenten voor het realiseren van deze functies vast te leggen
in de WMO (VWS & VNG, 2004 p12.) Aan gemeenten wordt voor het invullen van lokaal jeugdbeleid
naast de WMO ook wettelijke kaders geboden in: de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid
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(WCPV); onderwijswetgeving in verband met VVE/onderwijsachterstanden; de Leerplichtwet
(Kamerbrief VWS, 2004); en de Wet Publieke Gezondheid (Wpg, artikel 5).
Dit onderzoek beperkt zich tot waar de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van de
preventie van kindermishandeling nu al ligt, dus nog vóór de aanstaande transitie. Het is grotendeels
nog onbekend hoe gemeenten hun regierol gaan oppakken ten aanzien van de aanpak en hulp na
kindermishandeling in het kader van de decentralisatie van het jeugdstelsel. De Kinderombudsman
heeft daarom in dit onderzoek de gemeenten ook kort gevraagd welke prioriteiten en maatregelen zij
van plan zijn op lokaal niveau te nemen om hun toekomstige verantwoordelijkheden voor onderzoek,
beschermingsmaatregelen en hulpaanbod vorm te geven.
2.3 Kinderombudsman
De Kinderombudsman is een onafhankelijk instituut dat de naleving van de rechten van kinderen en
jongeren in Nederland aan de orde stelt. De Kinderombudsman controleert de Rijks- en lokale
overheid en instanties op het niveau van zowel wetgeving, beleid als uitvoering. Daarnaast adviseert
hij (on)gevraagd de Eerste en Tweede Kamer. Een van de taken van de Kinderombudsman is het
doen van onderzoek, zo nodig uit eigen beweging. Het toetsingskader van de Kinderombudsman is
het VN-Kinderrechtenverdrag. In de bijlage zijn de artikelen uit dit Kinderrechtenverdrag opgenomen
die betrekking hebben op de preventie en aanpak van kindermishandeling.
2.4 Begeleidingscommissie
Voor dit onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld, bestaande uit organisaties die zich al
jaren inzetten voor de aanpak van kindermishandeling: Augeo Foundation, Bernard van Leer
Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland en het Kinderrechtencollectief. Deze partijen zetten
zich onder andere in om kindermishandeling in Nederland te voorkomen en bij te dragen aan
hulpverlening voor mishandelde kinderen. Voor dit onderzoek heeft de begeleidingscommissie
bijgedragen aan de vragenlijst en geadviseerd bij de duiding van de onderzoeksgegevens.
2.5 Leeswijzer
Dit rapport start met de samenvatting gevolgd door de (1) inleiding, en (2) de achtergrond over
preventie van kindermishandeling en meest recente rapporten. Het onderzoeksdoel en (3) de opzet
worden gevolgd door drie hoofdstukken met beschrijving van de resultaten: gemeentelijke
beleidsplannen gericht op (4) preventiebeleid, (5) gemeentelijke monitoring en in het laatste resultaten
hoofdstuk (6) staan de resultaten per elk van de tien doelstellingen samengevat. Daarna worden de
(7) conclusies en (8) aanbevelingen weergegeven. Tot slot is een verklarende woordenlijst
opgenomen en staan de geraadpleegde bronnen vermeld. De uitgebreidere resultaten worden
vanwege de omvang in de bijlagen weergegeven, evenals de relevante artikelen uit het
Kinderrechtenverdrag.
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3. Achtergrond
3.1
Prevalentie
Kindermishandeling komt nog steeds op grote schaal voor. Naar schatting van professionals worden
jaarlijks ruim 118.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld (gemiddeld 34 per 1000) en
overlijden er per jaar ongeveer 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling (Alink et al.
2011). In dezelfde studie geven jongeren door zelfrapportage aan dat het gemiddelde aantal
aanzienlijk hoger ligt (99 per 1000 in 2010). In deze studie wordt geconcludeerd dat het aantal
slachtoffers van kindermishandeling ten opzichte van 2005 in ieder geval niet is gedaald. Er is geen
recenter materiaal voorhanden dan deze cijfers, die zijn gepresenteerd in het laatste
prevalentieonderzoek van Alink e.a. in 2011. Bij ongeveer 80.000 mishandelde kinderen per jaar is
ontwikkelingsschade waarneembaar. Het gaat dan om leerstoornissen, ontwikkelingsachterstanden of
fysieke letsels die gerelateerd lijken te zijn aan een onveilige leefsituatie (Kinderrechtencollectief,
2011).
3.2
Kinderrechtenbeschouwing
Geen enkele vorm van geweld tegen kinderen is gerechtvaardigd en geweld tegen kinderen is te
voorkomen. Dit zijn twee van de uitgangspunten van het VN-Kinderrechtencomité in haar Algemeen
Commentaar waarin het de betekenis en reikwijdte van artikel 19 van het Internationaal Verdrag
inzake de Rechten van het Kind (IVRK) toelicht. Artikel 19 IVRK schrijft voor dat de overheid alle
passende maatregelen dient te nemen om kinderen adequaat te beschermen tegen mishandeling,
waarbij extra aandacht gegeven moet worden aan de meest kwetsbare kinderen. Die maatregelen
mogen niet op zichzelf staan, maar moeten onderling op elkaar afgestemd zijn.
Uit het IVRK, het bijbehorende Algemeen Commentaar andere relevante bindende en niet-bindende
internationale documenten, zijn de volgende uitgangspunten af te leiden voor de aanpak van
kindermishandeling, onder andere:
geen enkele vorm van geweld tegen kinderen is gerechtvaardigd;
preventie is van primair belang;
Het belang van het kind is een eerste overweging en de veiligheid van het kind staat voorop;
Dat kinderen gehoord worden is van essentieel belang
Participatie van kinderen dient centraal te staan in de ontwikkeling en uitvoering van
strategieën  en  programma’s  gericht  op  bescherming-van kinderen tegen geweld;
Er moet sprake zijn van een nationaal samenhangend, interdisciplinair en gecoördineerd
systeem voor de preventie en aanpak van kindermishandeling;
Zorg voor kindvriendelijke procedures;
Zorg voor professionele en kwalitatief goede zorg.
Zorg voor passende hulp aan en begeleiding van kinderen nadat zij mishandeling hebben
meegemaakt
De acties voortvloeiend uit de inspanningsverplichting van de Staat, vastgelegd in artikel 19 IVRK
lijken anno 2014 door de Nederlandse overheid nog onvoldoende, gezien het hoge aantal kinderen
dat jaarlijks met mishandeling te maken krijgt. De afgelopen jaren hebben de onderzoeksresultaten
van de vijfjaarlijkse Nationale Prevalentie studie Mishandeling (NPM) onder meer de commissies
Keetman en Samson naar seksueel misbruik in de kerk, in instellingen en pleeggezinnen Nederland
geschokt. De overheid heeft zich met ondertekening en ratificatie van het IVRK gecommitteerd aan de
verantwoordelijkheid om elk kind te beschermen tegen alle vormen van geweld.
Het IVRK geeft uitdrukkelijk aan dat ouders primair verantwoordelijk zijn voor de opvoeding van hun
kind (artikel 5 en artikel 18 lid 1 IVRK), maar legt ook belangrijke verantwoordelijkheden bij de
overheid. De overheid moet allereerst de verantwoordelijkheid van de ouders respecteren en hen de
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ondersteuning bieden die zij nodig hebben bij de opvoeding van hun kinderen door het bieden van
passende bijstand en het waarborgen van de ontwikkeling van instellingen, voorzieningen en diensten
zoals kinderopvang, ouderschapsverlof, kinderbijslag en opvoedingsondersteuning (artikelen 3, 5, 18
IVRK). Voor de overheid geldt bovendien de plicht om het kind te verzekeren van de bescherming en
zorg die nodig zijn voor zijn welzijn, waarbij rekening wordt gehouden met de verantwoordelijkheden
van ouders (artikel 3 lid 2 IVRK en artikel 5 IVRK). Hieruit volgt dat er een aanbod aan zorg moet zijn
om ouders die dat nodig hebben te ondersteunen. Wanneer ouders niet of onvoldoende in staat
blijken hun kind de benodigde zorg te bieden, kan de overheid ingrijpen en er voor zorgen dat het kind
de zorg en begeleiding krijgt die het nodig heeft. De overheid kan dan hulp in een gedwongen kader
opleggen. In het uiterste geval kan het kind zelfs uit huis geplaatst worden (artikel 9 IVRK). De
voorkeur gaat echter nadrukkelijk uit naar het ondersteunen van ouders die dit nodig hebben.
De bewoording in artikel 19 lid 1 IVRK legt Nederland een strikte verantwoordelijkheid op om het recht
op bescherming tegen geweld voor kinderen te verwezenlijken. In het Algemeen Commentaar geeft
het VN-Kinderrechtencomité aan dat preventie van geweld tegen kinderen van groot belang is voor de
implementatie van alle andere rechten, die zijn vastgelegd in het IVRK (Kinderrechtencomité 2011,
art. 13). Het Comité benadrukt dat Staten de verantwoordelijkheid hebben om alle maatregelen te
nemen die nodig zijn om er voor te zorgen dat volwassenen die verantwoordelijk zijn voor de zorg,
begeleiding en opvoeding van kinderen de rechten van kinderen respecteren en beschermen.
Primaire en secundaire preventie van kindermishandeling dient bij de ontwikkeling, inrichting of een
herziening van een stelsel van kinderbescherming en zorg voor de jeugd dan ook de nadruk te krijgen.
Het Kinderrechtencomité stelt dat de overheid moet zorgen voor een geïntegreerd, samenhangend,
interdisciplinair en gecoördineerd systeem. Deze verplichting vraagt ook om een centraal punt op
nationaal niveau waar vanuit dit systeem kan worden gecoördineerd. Een ander vereiste uit het
Commentaar, dat in het bijzonder relevant is voor dit onderzoek, betreft het beschikken over een
landelijk, volledig en betrouwbaar systeem van dataverzameling ten behoeve van systematische
monitoring  en  evaluatie  van  diensten,  programma’s  en  resultaten  gebaseerd  op  indicatoren die in lijn
zijn met universele standaarden en zo aangepast zijn aan de lokale doelen (Kinderrechtencomité
2011, 42.V ). Het commentaar benadrukt ook het belang van een effectieve ketensamenwerking en
duidelijke afspraken over wie in welke fase van de procedure naar aanleiding van een melding van
kindermishandeling verantwoordelijk is en wat die verantwoordelijkheid omvat. Hier ligt een regietaak
voor de gemeente.
Het Comité stelt uitdrukkelijk dat bij decentralisatie van Rijksoverheidstaken naar lokale overheden, de
Rijksoverheid zich onverminderd in dient te blijven spannen om de verantwoordelijkheid zoals
vastgelegd in artikel 19.1 IVRK waar te maken (Kinderrechtencomité, 2003, art. 40). Bovendien vraagt
het de overheid te verzekeren dat het proces van decentralisatie de kwaliteit, verantwoording en
rechtvaardige verdeling van diensten waarborgt” (Kinderrechtencomité, 2011, 42 iii) Het is in het licht
van deze inspanningsverplichting van de overheid, die rust op zowel het Rijk als op gemeenten, dat
de Kinderombudsman het beleid van gemeenten ten aanzien van de preventie van
kindermishandeling heeft onderzocht.
3.3
Definities kindermishandeling en preventie
Deze definitie van kindermishandeling is in dit rapport aangehouden:
"Elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische
of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een
relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige
schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of
psychisch letsel." (Wet op de jeugdzorg 2005, art 1 lid m)
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De huidige gemeentelijke verantwoordelijkheden ten aanzien van preventie van kindermishandeling
zijn groot. Preventie is een breed begrip en kent vele aspecten. Alle aspecten vallen onder de
gemeentelijke verantwoordelijkheid. Een integrale aanpak bestrijdt kindermishandeling op vijf
manieren (Hermanns, 2008), die worden beschreven in onderstaande tabel.
Type preventie
Universele preventie
Selectieve preventie

Geïndiceerde preventie

Interventies bij vroege signalen

Hulpverlening en/of bescherming

Doelgroep
alle ouders, andere opvoeders en kinderen.
demografisch of geografisch afgebakende doelgroepen, waarin
verwacht wordt dat kindermishandeling vaker voorkomt. Het
gaat bijvoorbeeld om wijken waarin veel risicofactoren aanwezig
zijn of jonge alleenstaande ouders met een zeer laag inkomen.
bepaalde ouders en kinderen die op grond van individuele
risicofactoren geselecteerd worden door middel van een
screening.
individuele gezinnen die eerste signalen van beginnende
problemen afgeven, die gerelateerd zouden kunnen zijn aan
kindermishandeling en daarmee beschouwd kunnen worden als
gezinnen  met  een  ‘hoog  risico’.  Deze ouders, opvoeders of
kinderen vertonen al tekenen van een ontsporing van de
opvoedingssituatie. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om psychische
problemen, overspannenheid, gebrekkig toezicht of een gevoel
van onmacht.
bij vermoedens of constatering van kindermishandeling.

3.4
RA(A)K geschiedenis
Met de actiegroep RAAK (Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling) is een belangrijke
stap gezet in de verbetering van de aanpak van kindermishandeling. De groep had zich in 2003 tot
doel gesteld in een aantal regio's in Nederland de werkwijze van instellingen die met ouders en
kinderen werken zo aan te passen, te verbeteren en aan te vullen dat gedemonstreerd kan worden
dat een effectieve aanpak van kindermishandeling mogelijk is (NJi, 2007).
Van   2003   tot   2006   is   onder   de   naam   RAAK   in   vier   regio’s   geëxperimenteerd   om   een   dergelijke  
sluitende aanpak tot stand te brengen, door:
1. een opvoedingsondersteunend aanbod voor alle ouders te realiseren dat leidt tot een effectieve
preventie van kindermishandeling,
2. een systeem van signalering van voorkomende gevallen van kindermishandeling op te zetten
waardoor (signalen) van kindermishandeling eerder worden opgevangen,
3. een adequaat aanbod te realiseren voor gesignaleerde gevallen, zodat duidelijk kan worden hoe,
in de context van het bestrijden van kindermishandeling, de opvoedingssituatie in en rond
mishandelende gezinnen, veel beter dan nu het geval is ondersteund en begeleid kan worden.
(NJi, 2007)
Deze RAAK-werkmethodes werden in de proefregio’s als doeltreffend omschreven in het Actieplan
Aanpak Kindermishandeling 'Kinderen Veilig Thuis' dat op 5 juli 2007 door de Minister voor Jeugd en
Gezin, mede namens de (toenmalige) Minister van Justitie aan de Tweede Kamer is aangeboden.
De landelijke implementatie van de RAAK methode is 1 januari 2008 van start gegaan en in 2011 zou
deze methode landelijk moeten worden toegepast.
In de Actieverklaring Aanpak Kindermishandeling (Programmaministerie voor Jeugd en Gezin, 2008)
spreken   de   35   centrumgemeenten,   provincies   en   grootstedelijke   regio’s   en   het   toenmalige  
programmaministerie voor Jeugd en Gezin de wil uit om een gezamenlijke werkwijze af te spreken
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gebaseerd op de werkwijze RAAK. Deze werkwijze biedt een goed handvat om kindermishandeling
aan te pakken, zo staat in de verklaring. Ook erkennen de ondertekenaars in dit document een
gezamenlijke bestuurlijke verantwoordelijkheid voor het realiseren van een sluitende aanpak van
kindermishandeling in de gehele keten: van inzet in de lokale preventieve jeugdzorg tot aan de
geïndiceerde jeugdzorg en/of jeugdbescherming. De Rijksoverheid zegt in deze verklaring middelen
toe om de RAAK aanpak in te voeren: er werden gelden ter beschikking gesteld om
regiocoördinatoren en regioplannen op te stellen en het NJi ondersteunde dit proces inhoudelijk.
Vervolgens is er vanaf   2008   met   37   regio’s   gewerkt aan de invoering van de Regionale Aanpak
Kindermishandeling (RAK). Doel was kindermishandeling zoveel mogelijk te voorkomen, zo snel
mogelijk te signaleren, vermoedens te onderzoeken, kindermishandeling te stoppen en de schadelijke
gevolgen te beperken (NJi 2011). Inspiratiebron hiervoor waren de '55 punten van Jo Hermanns',
emeritus hoogleraar Opvoedkunde aan de Universiteit van Amsterdam (Hermanns, 2009) en de vier
RAAK-pilots waarin deze aanpak getest was.
Deze 55 punten betroffen toen de op de laatste stand van de wetenschap gebaseerde aanbevelingen
om binnen een gemeente een sluitende aanpak van kindermishandeling te realiseren. De 55 punten
zijn door regiocoördinatoren en implementatieadviseurs gedeeld met alle gemeenten en hebben de
leidraad gevormd voor de regionale projectplannen. In de nulmeting, ook wel startfoto genoemd, en de
eindmeting hebben gemeenten hun vorderingen op een aantal geselecteerde punten in beeld
gebracht (NJi 2011).
In de 'Eindmeting zorgcontinuüm Regionale aanpak kindermishandeling en vergelijking met de
startfoto' van het NJi (2011), staat dat in   de   37   regio’s   bij   de   afsluiting   van   de Regionale aanpak
kindermishandeling (RAK) positieve ontwikkelingen aan te wijzen waren. De vergelijking met de
startfoto – een in 2008 en 2009 door regiocoördinatoren ingevulde checklist – laat zien dat de
regiocoördinatoren op alle onderdelen een positieve ontwikkeling waarnemen. Enkele, voor dit rapport
relevante, positieve resultaten uit de eindmeting van het NJi worden hier genoemd, gevolgd door een
kritische reflectie en actualisering:
Er  zijn  veel  meer  regio’s  waar  alle  vrouwen  tijdens  de  zwangerschap  of  kort  na  de  geboorte van
hun   kind   worden   gescreend   om   de   meest   extreme   risico’s   op   kindermishandeling   zo   vroeg
mogelijk te signaleren.
In aanzienlijk  meer  regio’s  worden alle ouders voorgelicht over de norm van geweldloos opvoeden
en het Shaken Baby Syndroom. Daarnaast zijn   er   minder   regio’s   waar   helemaal   geen   ouders  
hierover worden voorgelicht.
Wat betreft de scholing van professionals in het signaleren en handelen met betrekking tot
kindermishandeling,  is  er  in  alle  sectoren  vooruitgang  geboekt.  Er  zijn  meer  regio’s  waar (een deel
van de) professionals regelmatig worden geschoold. In maar liefst 89,2% en 83,8% van de regio’s  
worden professionals in de jeugdgezondheidszorg en de jeugdzorg regelmatig geschoold in het
signaleren en handelen met betrekking tot kindermishandeling.
Er   is   een   verbetering   zichtbaar   in   het   aantal   regio’s   (70,3%) waarin artsen en verpleegkundigen
van de afdelingen spoedeisende hulp kinderen met een checklist screenen op de mogelijkheid
van kindermishandeling.   In   veel   regio’s   gebruiken   zij   bovendien een protocol bij een vermoeden
van kindermishandeling.
In   meer   regio’s   dan   verwacht   bij   de   startfoto   is   de   capaciteit   van   het   AMK   aangepast   aan   de
eventuele toename van het aantal adviesvragen en meldingen.
Er   zijn   geen   regio’s   meer   waar   de   normen   voor de maximale tijdsduur van de verschillende
stappen in het traject van melding van kindermishandeling tot start van de uitvoering van een
jeugdbeschermingsmaatregel niet worden gehaald.
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Er   zijn   meer   regio’s   (bijna 90%) waar over de gemelde casuïstiek gezamenlijk overleg met de
ketenpartners AMK, bureau jeugdzorg en de Raad voor de Kinderbescherming plaatsvindt (NJi
2011).
Tegenover deze positieve ontwikkelingen, staan enkele relativerende onderzoeken en de meest
relevante zorgpunten van de regio-coördinatoren:
Voorlichting over de wettelijke norm van geweldloos opvoeden wordt in het merendeel van
de  regio’s  niet  gericht  op  alle  ouders.  
Weliswaar wordt in  het  merendeel  van  de  regio’s  door  professionals  een  instrument
gebruikt  om  de  veiligheidsrisico’s  voor  de  kinderen  te  taxeren  (wanneer een interventie wordt
overwogen), maar dit gebeurt nog niet in alle gevallen. (NJi 2011)
In 2011 bood het Kinderrechtencollectief haar rapport ’De   aanpak   van   kindermishandeling   in  
Nederland:   Knelpunten   en   Aanbevelingen’ aan de Kinderombudsman aan. In dat rapport staat dat
ondanks de inspanningen van regio-coördinatoren “nog geen kwart van de gemeenten anno 2011
maatregelen nam, waarvan relatief snel effect wordt verwacht om kindermishandeling te voorkomen”
zoals voorlichting over geweldloos opvoeden, voorlichting over het Shaken Baby Syndroom en het
gebruik van een screeningsinstrument. Daarnaast werden er voor het uitvoeren van de
preventieactiviteiten door de overheid nog geen of nauwelijks (kwaliteits-)eisen aan de gemeenten
gesteld.
Tegelijk heeft het NJi (2011) haar advies aan de Kinderombudsman uitgebracht over de aanpak van
kindermishandeling in Nederland in het rapport Voor Veilig en Verder. Daarin werd onder meer gepleit
voor het geven van een impuls aan het beleid gericht op preventie: "Conform de principes van positief
opvoeden moeten alle gemeenten in Nederland een gerichte en getrapte preventiestrategie invoeren
om kindermishandeling te voorkomen."
Het project RA(A)K werd vanaf medio 2011 niet meer financieel ondersteund door de landelijke
overheid. Het is onduidelijk in hoeverre de   regio’s   hier   zelf   een   vervolg   aan   hebben   gegeven. De
centrale overheid vat de ontwikkelingen van de laatste jaren als volgt samen op de website
www.voordejegud.nl: “In   de   afgelopen   jaren   is   met   inzet   van   centrumgemeenten,   grootstedelijke
regio’s,   provincies   en   de   Rijksoverheid fors geïnvesteerd in de aanpak van kindermishandeling op
regionaal niveau. Zo zijn afspraken gemaakt over samenwerking tussen alle betrokken partijen en is
er veel geïnvesteerd in het opbouwen van kennis over de aanpak van kindermishandeling in de
regio’s.”
Om de goede ontwikkelingen te volgen en te verspreiden, heeft het NJi, met ondersteuning van de
Bernard van Leer Foundation, in 2011 en 2012 een 'monitor aanpak kindermishandeling' ontwikkeld
met 21 pilotgemeenten, die inmiddels is opengesteld voor alle gemeenten. Daarnaast heeft het NJi de
verzelfstandiging van de Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling
ondersteund en instrumenten ontwikkeld voor verbetering van ketensamenwerking, diagnostiek en
hulpaanbod na kindermishandeling.
3.5
Actieplan 2012 - 2016 en monitoring
In het 'Actieplan aanpak kindermishandeling Kinderen Veilig' (Ministerie van Veiligheid en Justitie,
2011) beschrijft de overheid hoe zij kindermishandeling aanpakt in de periode 2012 tot 2016. Het
eerste accent in de aanpak wordt gelegd op: "Voorkomen van kindermishandeling; het aantal kinderen
dat slachtoffer wordt van kindermishandeling moet afnemen. Dit doen we door het versterken van
algemene opvoedingsondersteuning en opvoedingsondersteuning aan risicogezinnen."
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Het VN-Kinderrechtencomité waarschuwt in haar Algemeen Commentaar voor dergelijke actieplannen: het

ontbreekt in actieplannen voor de aanpak van kindermishandeling vaak aan een alomvattend
beleidskader met budget en coördinatiemechanismen. Er zou volgens het VN-Kinderrechtencomité in
de  plaats  van  een  dergelijk  actieplan  een  ‘national  coordinating  framework’  moeten  worden  ontwikkeld  
met meer mogelijkheden tot daadwerkelijke implementatie, monitoring, evaluatie en follow-up
waardoor de kansen op structurele verbeteringen toenemen (VN-Kinderrechten comité 2011).
Het Actieplan van de Nederlandse overheid bevat meerdere acties die moeten zorgen voor
verbetering van preventie van kindermishandeling, namelijk:
De regierol van gemeenten in de aanpak van kindermishandeling versterken door ondersteuning
stelselwijziging zorg voor jeugd en een handreiking. De regierol wordt in 2014 en 2016
geëvalueerd.
Best practices van opvoedondersteuning die kindermishandeling bespreekbaar maken bij alle
ouders en bij risicogroepen verspreiden onder gemeenten en professionals.
Implementatie van de wettelijk verplichte meld code huiselijk geweld en kindermishandeling.
Aanpak kindermishandeling bij relevante opleidingen als onderdeel van het curriculum stimuleren.
Publiekscampagne gericht op het signaleren en handelen bij geweld in de huiselijke kring
(partnergeweld en kindermishandeling).
In 2015 onderzoek doen naar de aard en omvang van kindermishandeling.
De instelling van de Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in november 2012 behoorde
ook tot een van de acties uit het Actieplan. De taskforce ziet erop toe dat de maatregelen die zijn
aangekondigd in het 'Actieplan Kinderen Veilig', worden uitgevoerd. Ook heeft de taskforce het doel
om het probleem hoog op de bestuurlijke agenda te zetten en nieuwe initiatieven tegen
kindermishandeling en seksueel misbruik te stimuleren. Daarnaast is het mandaat van de Nationaal
Rapporteur Mensenhandel uitgebreid met het onderwerp 'seksueel geweld tegen kinderen'.
Ook de implementatie van de wet verplichte meld code huiselijk geweld en kindermishandeling
(verder: wet meld code) is in volle gang. De wet meld code is op 1 juli 2013 in werking getreden. Dit
betreft een meld code voor professionals, maar is geen meldplicht. De meld code is een stappenplan
waarin staat hoe professionals zoals een huisarts, kinderopvangmedewerker, leerkracht of
hulpverlener maar ook het COA moeten omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld
en kindermishandeling. Zelfstandige beroepsbeoefenaren en instellingen waar met kinderen wordt
gewerkt, zijn verplicht een dergelijk stappenplan te hebben vastgelegd en daarmee te werken. Ze zijn
echter niet verplicht om geweld of mishandeling te melden; zo kunnen zij bijvoorbeeld ook zelf het
gezin bewegen om vrijwillig hulp te aanvaarden. Volgens de staatssecretaris is bewust afgezien van
een   meldplicht:   “Die   leidt   alleen   tot   administratieve   last   en   stigmatiserende   onderzoeken”  
(Handelingen TK 2012-2013, wetsvoorstel 33062).
Meest recente onderzoeken en cijfers
Eerdere RA(A)K onderzoeken zijn verricht op regioniveau. Het NJi heeft daarna de focus gelegd op
centrumgemeenten. In 2013 en 2014 zijn twee onderzoeken naar (preventie van) kindermishandeling
op gemeentelijk niveau verschenen: meld code Stap 0 en Kinderen in Tel 2014.
Het onderzoeksdataboek Kinderen in Tel (2014) brengt de situatie van kinderen op provinciaal,
gemeentelijk en wijkniveau in kaart, aan de hand van indicatoren die zijn gebaseerd op het VNKinderrechtenverdrag, waaronder de indicator kindermishandeling. Uit Kinderen in Tel van maart 2014
blijkt een betekenisvolle samenhang van twee indicatoren (0.4) tussen het aantal kinderen in armoede
(gerekend volgens CBS) met het aantal meldingen van kindermishandeling (KIT 2014, p.30). Dus in
wijken waar meer kinderen in armoede leven, zijn meer AMK meldingen van kindermishandeling.
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In het onderzoeksrapport Meldcode Stap 0 (2013) van het Samenwerkend Toezicht Jeugd worden
knelpunten toegelicht die succesvolle preventie van kindermishandeling in de weg staan:
Niet alle professionals uit de directe leefomgeving van kinderen kijken naar en signaleren
risico’s  in  de  leefomstandigheden  waarin  kinderen  opgroeien.
Meer gezinnen moeten worden bereikt met een preventieve interventie of aanpak.
Bij een cumulatie van risicofactoren en/of beginnende problemen moet er sprake zijn van een
samenhangende en integrale aanpak.
Meldcode Stap 0 geeft in grote lijnen drie aanbevelingen aan gemeenten om de juiste gezinnen met
de juiste preventieve maatregelen te bereiken. Kort samengevat komen deze neer op: breng alle
risico’s   en   beginnende   problemen die in een gezin spelen ook in beeld. Zorg dat problemen door
instanties op integrale wijze en in samenhang worden aangepakt. Vergroot het bereik door voor
iedereen duidelijk te maken welke kinderen een verhoogd risico lopen en wat professionals met de
gesignaleerde  risico’s  moeten  doen.
In het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012-2016 staat aangekondigd dat in 2015 opnieuw
onderzoek zal worden gedaan naar de aard en omvang van kindermishandeling in Nederland. De
staatssecretaris van VWS heeft toegezegd hierin de suggestie van de Kinderombudsman te willen
meenemen om te onderzoeken welke vormen van kindermishandeling een groter risico lopen om niet
ontdekt of gemeld te worden en welke kind- of gezinsfactoren hiermee samenhangen (Kabinetsreactie
Kinderrechtenmonitor 2012).
3.6
Samenvatting
Kindermishandeling komt nog steeds op grote schaal voor. Naar schatting van professionals worden
jaarlijks ruim 118.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld (gemiddeld 34 per 1000) en
overlijden er per jaar ongeveer 50 kinderen aan de gevolgen van kindermishandeling. Jongeren zelf
schatten dit nog hoger in. (Alink et al., 2011). Artikel 19 lid 1 van het VN-Kinderrechtenverdrag
impliceert een inspanningsverplichting voor de overheid om kinderen adequaat te beschermen tegen
mishandeling. Die inspanningen lijken nog onvoldoende, gezien het hoge aantal kinderen dat jaarlijks
met mishandeling te maken krijgt.
De overheid heeft zich gecommitteerd aan de verantwoordelijkheid om elk kind te beschermen tegen
alle vormen van geweld (artikel 19 IVRK). Het VN-Kinderrechtencomité waarschuwt in haar Algemeen
Commentaar voor actieplannen: het ontbreekt in actieplannen voor de aanpak van kindermishandeling
vaak aan een alomvattend beleidskader met budget en coördinatiemechanismen. Er zou volgens het
VN-Kinderrechtencomité in de plaats van een dergelijk actieplan een gezorgd moeten worden voor
een geïntegreerd, samenhangend, interdisciplinair en gecoördineerd systeem. Deze verplichting
vraagt ook om een centraal punt op nationaal niveau waar vanuit dit systeem kan worden
gecoördineerd (VN-Kinderrechtencomité 2011).
In een van de aanbevelingen in de Kinderrechtenmonitor 2013, heeft de Kinderombudsman (par.
2.9.2) al aangegeven dat “het aantal gevallen van kindermishandeling moet dalen.” In 2008 hebben 35
centrumgemeenten zich met het programmaministerie voor jeugd en gezin in een gepubliceerde
Actieverklaring uitgesproken zich te committeren aan de aanpak van kindermishandeling, met
preventie als één van de centrale onderdelen. De Kinderombudsman vraagt zich in dit onderzoek af in
hoeverre de regiefunctie van gemeenten zich ontwikkeld heeft en de beleidsinspanningen van lokale
overheden uiteindelijk resulteren in merkbare resultaten voor kinderen en hun ouders.
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4. Onderzoeksdoel en aanpak
4.1 Onderzoeksdoel
De Kinderombudsman heeft voor dit onderzoek alle (in december 2013) 408 gemeenten gevraagd
inzicht te geven in de maatregelen die op lokaal niveau (zullen) worden genomen om kinderen te
beschermen tegen kindermishandeling. Het doel van het onderzoek is om de gemeentelijke aanpak
inzichtelijk te maken en handvatten in beeld te brengen, waarmee zij de aanpak van
kindermishandeling een impuls kunnen geven, die kinderen direct ten goede komt.
4.2 Onderzoeksmethode
De Kinderombudsman heeft dit onderzoek laten uitvoeren door het Verwey Jonker Instituut. Naar alle
408 - inmiddels 403 - Nederlandse gemeenten werd in december 2013 een vragenlijst uitgestuurd.
Het Verwey Jonker Instituut (VWI) heeft de vragenlijst in samenwerking met de Kinderombudsman en
1
de begeleidingscommissie ontwikkeld. De vragenlijst bestond uit vier onderdelen, gericht op het in
kaart brengen van:
1. De mate waarin preventief beleid is opgenomen in beleidsdocumenten.
2. De sturingsinstrumenten die een gemeente inzet om resultaten in de preventie van
kindermishandeling te bereiken.
3. Het zicht op groepen kinderen en ouders en de bereikte aantallen van de beoogde doelgroepen.
4. Beleidsvoornemens en behoeften van gemeenten ten aanzien van hun brede aanpak van
kindermishandeling.
Het beleid ten aanzien van de lokale aanpak van preventie van kindermishandeling is bevraagd aan
de hand van tien geselecteerde beleidsdoelstellingen. Deze worden toegelicht in paragraaf 4.4.
4.3 Respondenten
N

Minder dan
10.000
inwoners

10.000 tot
20.000
inwoners

20.000 tot
50.000
inwoners

50.000 tot
100.000
inwoners

Meer dan
100.000
inwoners

Landelijk

408

2

8%

27%

47%

11%

7%

Respondenten

208

8%

25%

49%

9%

9%

Van de 408 gemeenten in december 2013 en van de inmiddels 403 Nederlandse gemeenten in 2014,
hebben er 208 gereageerd. De groep van 208 bevat gemeenten uit alle provincies en komt qua
inwonersaantal (nagenoeg volledig) overeen met het gemeentelijk gemiddelde, waarmee een
representatief beeld is verkregen voor alle gemeenten in Nederland.
4.4 Onderzoekskader
Bij de onderzoeksopzet is nadrukkelijk gekozen om de uitkomsten van preventie doelstellingen op het
niveau van ouders en kinderen centraal te stellen. Oftewel, er is niet primair gevraagd naar
samenwerkingsprotocollen of bestuurlijke overeenkomsten, maar met name gevraagd naar de
realisatie van preventieactiviteiten zoals voorlichting, screening en opvoedondersteuning.

1 De vragenlijst is in pdf op te vragen bij het Verwey Jonker Instituut.
2 Cijfers CBS Statline 2013;
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Gerealiseerde preventieactiviteiten zijn in deze optiek het doel, protocollen en overeenkomsten zijn in
deze optiek de middelen die ingezet kunnen worden om het doel te bereiken.
In de onderzoeksopzet is vervolgens een focus aangebracht door de selectie van tien concrete
preventie doelstellingen, die bij navolging naar verwachting resultaat opleveren voor ouders en
kinderen. Deze keuze is in overleg met de begeleidingscommissie voor dit onderzoek gemaakt. De 55
punten (toelichting zie RA(A)K geschiedenis in hoofdstuk 3) van Jo Hermanns uit zijn boek Het
bestrijden van kindermishandeling. Een aanpak die werkt (2011), vormen de basis voor de selectie
van tien doelstellingen. Hiermee is gekozen voor tien doelstellingen die volgens dit wetenschappelijke
raamwerk en aanvullende wetenschappelijke inzichten bij navolging, naar verwachting effectief zijn.
Daarnaast is in de selectie van tien preventiedoelstellingen gezocht naar haalbaarheid en
herkenbaarheid voor gemeenten en aansluiting bij actuele ontwikkelingen (zoals de wet meld code).
Deze 10 doelstellingen behoorden grotendeels al tot de uitgangspunten in de RAAK proefregio’s van
2003 tot 2006 en de 36 RAK regio’s van 2008 tot 2011.
Onder andere deze geselecteerde preventie doelstellingen zijn in deze jaren naar alle gemeenten als
effectieve doelstellingen voor de aanpak kindermishandeling gecommuniceerd en de implementatie
hiervan is door de Rijksoverheid gestimuleerd met onder meer de inzet van een landelijk RAKprojectleider, regiocoördinatoren en implementatieadviseurs.
De doelgroepen die in de tien preventie doelstellingen voorkomen, raken alle typen en niveaus van
preventie: alle burgers (kinderen en ouders), risicogroepen, gezinnen waar al signalen afgegeven
worden en gezinnen met reeds aanwezige schade waar erger voorkómen moet worden.
Elk van de tien preventieve doelstellingen is voor dit onderzoek als een positieve doelstelling
geformuleerd in wat aan kinderen of ouders geboden wordt of wat het resultaat van de doelstelling
voor hen betekent.
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4.5 Tien doelstellingen voor de preventie van kindermishandeling
1. Alle vrouwen worden in de zwangerschap op (extreme) risicosituaties voor
kindermishandeling gescreend en krijgen indien nodig een effectief
preventieprogramma aangeboden.
2. Alle jonge ouders ontvangen gerichte voorlichting over de in de wet vastgelegde
norm van geweldloos opvoeden, met informatie over de effecten van geweld op
kinderen en over opvoedingsstrategieën zonder geweld.
3. Alle jonge ouders worden gericht voorgelicht over het (omgaan met) huilgedrag van
baby's en over risico's van het Shaken Baby Syndroom.
4. Met alle ouders die het Centrum voor Jeugd en Gezin en/of de Jeugdgezondheidszorg
bezoeken wordt volgens effectieve screeningslijsten en gespreksprotocollen
gecommuniceerd over opvoedzorgen en mogelijke signalen van kindermishandeling.
5. Wanneer ouders of kinderen signalen van beginnende of dreigende
kindermishandeling afgeven, zijn werkzame opvoedondersteunende programma's met
specifieke aandacht voor mishandeling beschikbaar.
6. Alle kinderen worden zowel in het primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs
voorgelicht over verwaarlozing, geweld en misbruik tegen kinderen, binnen en buiten
het gezin, en hoe kinderen daarmee het beste kunnen omgaan. Op alle scholen zijn
programma's voor kinderen ingevoerd waarin de nadruk ligt op kennisverwerving op
dit terrein.
7. De leerkrachten, kinderopvangwerkers, artsen en verpleegkundigen waar kinderen
veelvuldig contact mee hebben, zijn getraind in het signaleren van
kindermishandeling. Een meld code huiselijk geweld en kindermishandeling is
ingevoerd  op  de  plaatsen  waar  kinderen  regelmatig  komen:  onderwijs−  en  
kinderopvanginstellingen,  het  centrum  voor  jeugd−  en  gezin,  de  
jeugdgezondheidszorg, in huisartsenpraktijken en in wijkteams.
8. Alle kinderen die betrokken zijn bij situaties van huiselijk geweldsincidenten waarbij
de politie of het Steunpunt Huiselijk Geweld is betrokken, of die verblijven in een
instelling voor vrouwenopvang, krijgen een preventief hulpaanbod. Hiervoor is
voldoende capaciteit beschikbaar van preventieve interventies.
9. Kinderen die in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang verblijven, krijgen
passende zorg voor zichzelf: er is specifieke begeleiding voor de kinderen, er wordt
met  hen  gesproken  over  wat  zij  hebben  meegemaakt,  zij  ontvangen  (psycho−educatie)
en indien nodig behandeling.
10. Burgers weten dat zij advies kunnen vragen en waar (bij het AMK en SHG en de lokale
organisaties) als zij zich zorgen maken over een kind in hun omgeving. Zij weten ook
waar zij zelf (opvoed)advies kunnen inwinnen.
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Om het beleid van gemeenten op deze tien doelstellingen te kunnen meten, is per doelstelling
vervolgens gevraagd:
Is het betreffende preventiedoel in het beleid van de gemeenten opgenomen?
Op welke manier(en) stuurt een gemeente op de realisatie van dit preventiedoel?
Heeft een gemeente zicht op (risico) doelgroepen?
Wat is het bereik van de getroffen doelstellingen?
Met de keuze voor de tien doelstellingen is focus aangebracht, maar tegelijk betekent dit dat
volledigheid in het uitvragen van het preventieve domein niet kon worden nagestreefd.
Naast de resultaten van het huidige beleid, is ook gevraagd naar de beleidsvoornemens van
gemeenten voor hun bredere aanpak van kindermishandeling, met het oog op de extra
verantwoordelijkheden die gemeenten na 1 januari 2015 hebben voor het onderzoeken van signalen
en meldingen kindermishandeling en het hulpaanbod na kindermishandeling. Dit is op meerdere
terreinen uitgevraagd, zoals waar zij hun prioriteiten leggen en wat zij daarvoor nodig achten, wat hun
eventuele verandering wordt in het aanbod van programma's en de huidige en toekomstige inzet van
jeugdparticipatie.
4.6 Analyse van onderzoeksgegevens en verantwoording
De onderzoeksgegevens over beleidsplannen en monitoring van gemeenten zijn direct verkregen uit
de door 208 gemeenten ingevulde vragenlijsten. Enkele antwoorden op open vragen worden in de
resultatensectie samengevat weergegeven. In het laatste hoofdstuk (6) over de resultaten wordt per
onderzochte beleidsdoelstelling een samenvatting weergegeven. Bij de beoordeling van het beleid is
gekozen voor de volgende onderverdeling:
Niet aanwezig: een gemeente geeft aan hierop geen beleid te voeren.
Aanwezig: een gemeente geeft aan beleid te voeren op het betreffende preventiedoel, maar
heeft dit niet schriftelijk vastgelegd.
Operationeel: een gemeente geeft aan beleid te voeren op het betreffende preventiedoel, en
heeft dit schriftelijk vastgelegd in een beleidsdocument, maar geeft aan geen zicht te hebben
op het bereiken van de doelgroep.
Geborgd: een gemeente geeft aan beleid te voeren op het betreffende preventiedoel en heeft
dit schriftelijk vastgelegd in een beleidsdocument. Daarnaast geeft de gemeente aan zicht te
hebben op het bereiken van de doelgroep, maar schat het bereik op minder dan 75% van de
doelgroep.
Bereikt: een gemeente geeft aan beleid te voeren op het betreffende preventiedoel én heeft dit
schriftelijk vastgelegd in een beleidsdocument én de gemeente geeft aan zicht te hebben op
het bereiken van de doelgroep én bereikt 75% of meer van die doelgroep.
Per doelstelling wordt door verschillende gemeenten die hierop beleid voeren, een scala aan
maatregelen ingezet. Per doelstelling is met name naar de meest bekende programma's en methoden
gevraagd en dan vooral die in de NJi databank als effectief of veelbelovend zijn benoemd.
Gezien de omvang van deze data over de ingezette middelen, zijn deze opgenomen in bijlage 2.
Er wordt in dit rapport geschreven over 'de gemeenten'. De aan de gemeenten toegezonden
vragenlijsten zijn (onder meer) ingevuld door beleidsmedewerkers jeugd en welzijn, zorg, veiligheid en
openbare orde, opvang, samenleving, WMO, en enkele CJG coördinatoren. De Kinderombudsman
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gaat er vanuit dat de vragenlijst door de inhoudelijk deskundige(n) van de gemeenten is ingevuld en
dat daarmee het meest actuele beeld van de gemeenten op dit terrein is verkregen. Gemeenten
hebben zelf aangegeven wat zij aan preventie in hun beleid hebben opgenomen. De percentages zijn
weergegeven in tabellen en grafieken. De antwoorden op open vragen naar beleidsprioriteiten,
behoeften van gemeenten en naar jeugdparticipatie zijn geanalyseerd en samengevat weergegeven.
De algemene vragen over beleid ter preventie van kindermishandeling zijn door vrijwel alle 208
gemeenten beantwoord. Sommige gemeenten gaven aan geen antwoord te kunnen geven op vragen
bij een bepaalde doelstelling, waardoor het totaal aantal gemeenten in de beantwoording van de
vragen bij elk van de tien preventieve doelstellingen verschilt. Hiervoor zijn verschillende redenen
aangegeven, waarbij tijdgebrek het vaakst werd genoemd. De specifieke vragen per doelstelling zijn
door minder dan 208 gemeenten ingevuld. Daarom geven de percentages bij deze specifieke vragen
een indicatief beeld van wat gemeenten op dit terrein voor programma's of doelstellingen
inzetten/bieden.
Als een gemeente aan het begin heeft aangegeven geen beleid op preventie van kindermishandeling
te hebben, werd zij direct doorgeleid naar de algemene vragen, zonder de vragen over specifieke
beleidsdoelstellingen  te  beantwoorden.  Hierbij  is  de  kanttekening  op  zijn  plaats  dat  ‘geen  beleid’,  niet  
meteen hoeft in te houden dat er in de uitvoeringspraktijk geen aandacht aan wordt gegeven. Indien er
preventie in de praktijk plaatsvindt, zonder dat er beleid op gemaakt is, dan kreeg men niet de
mogelijkheid om dit in te vullen. Enkele gemeenten geven aan dat er zo een kans op onderrapportage
kan zijn ontstaan.
Ondanks het grote aantal respondenten, is ook de non-respons (195 gemeenten) kort onderzocht. Het
niet deelnemen door gemeenten, wijten zij grotendeels aan de vakantieperiode en de drukte bij
gemeenten met de decentralisatie.
Enkele gemeenten gaven aan hetzelfde beleid te hebben als de nabijgelegen grote gemeente. Omdat
deze gemeenten de ingevulde gegevens van centrumgemeenten van toepassing hebben verklaard op
hun situatie en waar nodig aangepast aan hun eigen gemeente, hebben we deze als aparte gemeente
mee kunnen nemen in het geheel.
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5. Onderzoeksresultaten - gemeentelijke beleidsplannen
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten ten aanzien van de beleidsplannen die gemeenten
hebben voor de preventie van kindermishandeling besproken. Centraal staat de vraag of en hoe
gemeenten de preventie van kindermishandeling hebben opgenomen in hun beleidsplannen. In
hoofdstuk 5 en 6 komen achtereenvolgens de manier waarop gemeenten hun beleid monitoren en de
resultaten per doelstelling aan bod. De uitgebreide resultaten staan vanwege de omvang in bijlage
twee, waarnaar regelmatig wordt verwezen.
5.1 Preventie kindermishandeling in beleidsplannen

Heeft uw gemeente specifiek beleid op de onderstaande
onderwerpen? (N=204)
Preventie kindermishandeling

77%

Aanpak kindermishandeling

78%

Preventie huiselijke geweld

79%

Aanpak huiselijk geweld

89%

Opvang na huiselijk geweld

79%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Bijna 80% van de gemeenten geeft aan specifiek beleid te hebben gericht op preventie en aanpak van
kindermishandeling. Iets minder dan 20% van de gemeenten heeft dit (nog) niet. Veel gemeenten
(77%) geven aan dit te hebben vastgelegd in een combinatie van verschillende beleidsdocumenten.
75% van de gemeenten geeft aan dat hun beleid (onder andere) in de regiovisie te vinden is. 14%
geeft aan alleen op de regiovisie te steunen voor het beleid ten aanzien van preventie en de aanpak
van kindermishandeling. Dit betekent dat die gemeenten hier geen eigen beleid op hebben gemaakt.
Het inwoneraantal van een gemeente lijkt samen te hangen met de aanwezigheid van specifiek beleid
op de preventie/aanpak van kindermishandeling. Hoe groter het inwoneraantal, des te lager het
percentage dat aangeeft geen specifiek beleid te hebben, zoals blijkt uit onderstaande tabel.
Beleid gericht op preventie van
kindermishandeling
naar Geen beleid
inwoneraantal gemeente (N=204)

Wel beleid

Minder dan 10.000

44%

56%

10.000 tot 20.000

35%

65%

20.000 tot 50.000

20%

80%

50.000 tot 100.000

5%

95%

Meer dan 100.000

5%

95%

Totaal

23%

77%
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5.2 Tien preventiedoelstellingen in beleidsplannen
Per doelstelling is gevraagd of gemeenten in hun beleidsplannen aandacht besteden aan deze tien
geselecteerde preventiedoelstellingen. Zoals in het vorige hoofdstuk uitgebreider te lezen is, zijn deze
tien gekozen op basis van wetenschappelijk evidentie, haalbaarheid voor gemeenten en ook op
herkenbaarheid: deze doelstellingen hebben grotendeels deel uitgemaakt van de RAAK-aanpak
waaraan alle gemeenten zich hebben gecommitteerd in de periode 2008-2010. Uit onderstaande tabel
blijkt in hoeverre de gemeenten deze tien doelstellingen in hun beleid hebben opgenomen.
Enkele doelstellingen worden summier vertegenwoordigd in lokaal beleid: iets meer dan een kwart van
de gemeenten heeft de screening van zwangere vrouwen op hoog risico situaties voor
kindermishandeling opgenomen (1) in de beleidsplannen. Slechts een kwart van de gemeenten heeft
de doelstelling ten aanzien van voorlichting aan jonge ouders over geweldloos opvoeden (2)
opgenomen in haar plannen. De voorlichting over huilgedrag en het Shaken Baby Syndroom (3) wordt
door 33% van de gemeenten genoemd. De voorlichting aan kinderen (6) is door een zeer beperkt
aantal gemeenten - 20% - als doelstelling opgenomen. Uit de analyse van het beleidsniveau van
gemeenten per doelstelling, weergegeven in hoofdstuk zes, blijkt dat slechts 2% van de gemeenten
alle tien de doelstellingen heeft opgenomen in haar beleid.
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Is deze doelstelling opgenomen in uw
gemeentelijke beleid?
1. Alle vrouwen worden in de zwangerschap op
(extreme)risicosituaties voor kindermishandeling
gescreend en krijgen indien nodig een effectief
preventieprogramma aangeboden. (N=208)
2. Alle jonge ouders ontvangen gerichte
voorlichting over de in de wet vastgelegde norm
van geweldloos opvoeden, met informatie over de
effecten van geweld op kinderen en over
opvoedingstrategieën
zonder geweld. (N=208)
3. Alle jonge ouders worden gericht voorgelicht
over het (omgaan met) huilgedrag van baby's en
over risico's van het Shaken Baby Syndroom.
(N=208)

28%

25%

33%

4. Met alle ouders die het Centrum voor Jeugd en
Gezin en/of de Jeugdgezondheidszorg bezoeken
wordt volgens effectieve screeningslijsten en
gespreksprotocollen gecommuniceerd over
opvoedzorgen en mogelijke signalen van
kindermishandeling. (N=208)
5. Wanneer ouders of kinderen signalen van
beginnende of dreigende kindermishandeling
afgeven, zijn werkzame opvoedondersteunende
programma's met specifieke aandacht voor
mishandeling beschikbaar. (N=207)

66%

59%
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Doelstelling opgenomen in gemeentelijk beleid?
6. Alle kinderen worden zowel in het primair
onderwijs als in het voortgezet onderwijs
voorgelicht over verwaarlozing, geweld en
(seksueel) misbruik tegen kinderen, binnen en
buiten het gezin, en hoe kinderen daarmee het
beste kunnen omgaan. Op alle scholen zijn
programma's voor kinderen ingevoerd waarin de
nadruk ligt op kennisverwerving op dit terrein.

20%

(N=206)
7. De leerkrachten, kinderopvangwerkers en artsen
en verpleegkundigen waar kinderen veelvuldig
contact mee hebben, zijn getraind in het signaleren
van kindermishandeling. Een meldcode
kindermishandeling is ingevoerd op de plaatsen
waar  kinderen  regelmatig  komen:  onderwijs−  en  
kinderopvanginstellingen,  het  centrum  voor  jeugd−  
en gezin, jeugdgezondheidszorg,
huisartsenpraktijken en in wijkteams. (N=208)

78%

59%

8. Alle kinderen die betrokken zijn bij situaties van
huiselijk geweldsincidenten waarbij de politie of het
Steunpunt Huiselijk Geweld is betrokken, of die
verblijven in een instelling voor vrouwenopvang,
krijgen een preventief hulpaanbod. Hiervoor is
voldoende capaciteit beschikbaar van preventieve
interventies. (N=207)
43%

9. Kinderen die in de vrouwenopvang en
maatschappelijke opvang verblijven krijgen
passende zorg voor zichzelf: er is specifieke
begeleiding voor de kinderen, er wordt met hen
gesproken over wat zij hebben meegemaakt, zij
ontvangen  (psycho−educatie)  en  indien  nodig  
behandeling.(N=207)
10. Burgers weten dat zij advies kunnen vragen en
waar (bij het AMK en SHG en de lokale
organisaties) als zij zich zorgen maken over een
kind in hun omgeving. Zij weten ook waar zij zelf
(opvoed)advies kunnen inwinnen. (N=208)
0%

84%

20%

40%

60%

80%

Het specifieke beleid dát gemeenten voeren, blijkt zich vooral te richten op screening bij het CJG,
opvoedondersteuning en aandacht voor de meld code en om te zorgen dat burgers weten waar ze
terecht kunnen voor advies. Het beleid is minder gericht op screening, voorlichting voor ouders en
kinderen en preventief hulpaanbod voor kinderen.
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5.3 Doelgroepen met een verhoogd risico op kindermishandeling
Er is gevraagd of er in de plannen voor de preventie van kindermishandeling specifieke aandacht
bestaat voor doelgroepen die een verhoogd risico hebben om slachtoffer en/of pleger te worden van
kindermishandeling. Het blijkt dat weinig gemeenten hier specifiek beleid op hebben ontwikkeld. Zo
zegt 31% van de gemeenten specifiek preventiebeleid te hebben voor de doelgroep kinderen in
armoede. Slechts 1% (2 gemeenten) heeft dit voor kinderen in een asielzoekerscentrum, terwijl er
circa 50 asielzoekerscentra in Nederland zijn (COA, 2014). 65% (van 207 gemeenten) zegt op geen
enkele van de gevraagde doelgroepen specifiek beleid te hebben. .

Heeft u specifiek beleid voor de volgende doelgroepen die
verhoogd risico lopen op kindermishandeling? (N=207)
Kinderen in armoede

31%

Kinderen van ouders met een GGZ- of
verslavingsproblematiek

18%

Kinderen in asielzoekerscentra 1%

Ouders met een verstandelijke beperking 7%
Nee, de gemeente heeft hier geen specifiek beleid
voor deze doelgroepen

65%
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5.4 Tevredenheid, prioriteiten en beleidsvoornemens
De gemeenten is gevraagd hun beleid op het gebied van de preventie en aanpak van
kindermishandeling te beoordelen. Daarbij konden zij een oordeel geven over het beleid in 2009, het
huidige beleid en de verwachtingen die zij hebben van het beleid in 2015. Gemeenten zien hun
toekomstig beleid rooskleurig in: zij geven hun eigen beleid gemiddeld van 2009 naar 2015 een
steeds hoger cijfer.
Eigen beoordeling
gemeentelijk beleid

Beleid 2009

Huidig beleid

Beleid 2015

Aantal met cijfer

152

181

190

Aantal Weet niet

56

27

18

Gemiddeld cijfer

5,4

6,4

7,5

De 208 gemeenten zijn ook gevraagd naar hun voornemens ten aanzien van het beleid rond
kindermishandeling. Negen op de tien gemeenten zijn voornemens een AMHK te vormen (90%;
N=188), ruim een op de vier wil verandering aanbrengen in het aanbod rond de aanpak van
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kindermishandeling (26%; N=53). Iets meer dan een op de vijf geeft aan dat het nog onduidelijk is wat
de gemeente wil veranderen (22%; N=45).
De meerderheid van de gemeenten geeft voor de brede aanpak van kindermishandeling (zowel
preventie, als onderzoek en hulpaanbod) aan de prioriteit te leggen bij beleidsvorming, -verbetering en
de inrichting van het lokale jeugdstelsel. Veel gemeenten geven aan dat het beleid gericht op de
aanpak van kindermishandeling en de inrichting van het jeugdstelsel op lokaal niveau verbetering
behoeft. Dit wordt dan ook vaak als prioriteit aangegeven. Ook geven de gemeenten zelf aan dat het
een prioriteit is de samenwerking in de keten te verbeteren. Veel gemeenten geven aan vooral op
nieuwe samenwerkingsafspraken, deskundigheidsbevordering en protocollen te sturen om bepaalde
doelstellingen te bereiken.
Naast de vorming van een AMHK geeft ruim een kwart van de gemeenten aan verandering te willen
aanbrengen in het aanbod rond de aanpak van kindermishandeling. Dit door te gaan sturen op
uitbreiding van het hulpaanbod en door sturende afspraken te maken met huidige aanbieders over
verandering in het aanbod (zie bijlage 2).
De gemeenten zijn gevraagd aan te geven wat voor prestatie-indicatoren zij van plan zijn richting
aanbieders te stellen ten aanzien van preventie, scholing of hulpaanbod. Duidelijk is dat veruit de
meeste gemeenten nog niet weten of en welke prestatie-indicatoren zij gaan stellen richting de
aanbieders: van de 196 gemeenten hebben 128 niets ingevuld of geven aan dat de prestatieindicatoren nog in ontwikkeling zijn. Veertien gemeenten geven aan het gebruik van de meld code
huiselijk geweld en kindermishandeling als prestatie-indicator te gaan gebruiken. Als tweede prestatieindicator gaven verschillende gemeenten aan dat gestuurd zal worden op aantallen meldingen en
signalen (6), scholing en deskundigheidsbevordering (7), het maken van goede werkafspraken (7) en
kwalitatief goed hulpaanbod (10). Dertien gemeenten zullen prestatie-indicatoren op gaan nemen in
subsidievoorwaarden.
De gemeenten zijn gevraagd aan te geven wat hen zou helpen om de preventie en aanpak van
kindermishandeling in hun gemeente te optimaliseren. Van de 127 gemeenten die deze vraag hebben
beantwoord, geven 23 gemeenten aan behoefte te hebben aan een groter budget en meer ambtelijke
capaciteit. Ook hebben gemeenten behoefte aan kennis en informatie over de preventie en aanpak
van kindermishandeling, door bijvoorbeeld ondersteuning met goede voorbeelden (19), Daarnaast zou
voorlichting door landelijke campagnes ten behoeve van het grote publiek gemeenten helpen (13).
Tien gemeenten geven aan meer zicht te willen krijgen op het aantal mishandelde kinderen in hun
gemeente.
5.5 Participatie van jeugdigen bij beleidsontwikkeling aanpak kindermishandeling
Slechts een op de zeven gemeenten geeft aan dat zij actief kinderen of jongeren betrekken bij de
beleidsvorming rond de preventie en aanpak van kindermishandeling (14% van 190). Dit gebeurt door
participatie van jongeren bij lokaal beleid op het gebied van jeugdzorg of op meerdere thema's. Geen
van de 28 heeft specifiek aangegeven ervaringsdeskundige jongeren te betrekken. Het betreft
daarmee geen aparte thema groep, maar algemene participatie. Een deel van de gemeenten geeft
aan jongerenparticipatie incidenteel te organiseren.
23 gemeenten organiseren jongerenparticipatie structureel. De meeste als onderdeel van
cliëntenparticipatie. Zo geven gemeenten aan structureel samen te werken met jeugdambassadeurs
(Maassluis, Rotterdam), een jongeren trendteam (Leiderdorp) of een jeugdraad (Veere). Deze
kinderen en jongeren geven beleidsadvies over aspecten van lokaal jeugdbeleid. Andere gemeenten
geven aan eenmalig onderzoek te hebben uitgevoerd naar de behoefte en problemen van jongeren.
13 gemeenten zijn van plan jongerenparticipatie komend jaar concreet op te starten.
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5.6 Samenvatting
77% van de gemeenten heeft beleid specifiek gericht op preventie van kindermishandeling.
Daarmee is duidelijk dat de meerderheid van gemeenten aandacht heeft voor de preventie van
kindermishandeling. Dit is in lijn met de in 2008 door alle centrumgemeenten getekende
Actieverklaring Aanpak Kindermishandeling. Daarin hebben zij de urgentie van de aanpak van
kindermishandeling uitgesproken, evenals de wil om een gezamenlijke, op RAAK gebaseerde
werkwijze, in te voeren.
In de meerderheid van het gemeentelijk beleid ontbreken belangrijke preventiedoelstellingen.
Deze ontbreken, ondanks het feit dat zij sinds 2008 intensief aan gemeenten bekend zijn gemaakt.
Nog geen derde van de gemeenten heeft voorlichting aan kinderen, screening van zwangere vrouwen
en voorlichting aan jonge ouders over geweldloos opvoeden in het gemeentelijke beleid opgenomen.
De meeste aandacht van gemeenten gaat uit naar de preventiedoelstelling van publieksvoorlichting,
waarmee burgers worden geïnformeerd waar zij terecht kunnen voor opvoedvragen of zorgen over
kindermishandeling: 84% van de gemeenten heeft deze doelstelling in beleid opgenomen. Uit analyse
blijkt dat 2% van de gemeenten alle tien onderzochte preventie-doelstellingen heeft opgenomen in
haar beleid.
Kinderen worden door gemeenten te weinig betrokken bij de beleidsvorming over
kindermishandeling. Slechts één op de zeven gemeenten geeft aan dat zij actief kinderen of
jongeren betrekken bij de beleidsvorming rond de preventie en aanpak van kindermishandeling (14%).
Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen, maar van algemene
jongerenparticipatie.
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6. Onderzoeksresultaten - monitoring preventiebeleid kindermishandeling
In dit hoofdstuk worden de onderzoeksresultaten ten aanzien van de manier waarop gemeenten hun
preventiebeleid kindermishandeling monitoren, besproken.
6.1 Monitoring aantallen mishandelde kinderen in een gemeente

Monitort uw gemeente hoeveel mishandelde kinderen er in de
gemeente zijn? (N=207)

Ja, en gemeente gebruikt gegevens voor
inrichting/bijsturing beleid.
39%
52%

Ja, maar gemeente gebruikt gegevens
niet.
9%
Nee

Allereerst is gevraagd of gemeenten monitoren hoeveel mishandelde kinderen er in hun gemeente
zijn. Opvallend is dat 52% van de gemeenten het aantal kinderen dat binnen de gemeente met
kindermishandeling te maken heeft, niet monitort (N=207). Van de gemeenten geeft 39% aan dat zij
monitoringsgegevens over de aantallen mishandelde kinderen in de gemeente benutten voor de
inrichting of bijsturing van het beleid op het terrein van kindermishandeling. 9% van de gemeenten
geeft aan over cijfers over mishandelde kinderen in de gemeente te beschikken, maar deze niet te
benutten voor beleidsplanning.
De 99 gemeenten die het aantal mishandelde kinderen zeggen te monitoren (48%), kregen ook de
vraag over welke gegevens zij dan beschikken. Van de 99 gemeenten geeft 88% aan de aantallen
AMK meldingen in beeld te hebben. Slechts 22% zegt het actuele aantal mishandelde kinderen in de
gemeente te weten.
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Beschikken deze monitorende gemeenten (N=99)
over de volgende gegevens?
Aantal AMK meldingen over kinderen in de gemeente

88%

Actueel aantal mishandelde kinderen in uw
gemeente

22%

(Gewogen) Schatting van het totale aantal
mishandelde kinderen in de gemeente

39%

Cijfers over het aantal huiselijk geweldincidenten in
gezinnen met kinderen waarbij de politie betrokken
is

87%
0%

20%

40%

60%

80%

6.2 Monitoring risicogroepen

Heeft u als gemeente risicogroepen met verhoogde kans op
kindermishandeling in beeld? (N=206)

Cijfers over het aantal ouders dat niet wordt
bereikt door het JGZ of CJG.

46%

Cijfers over aantal ouders met GGZ- en
verslavingsproblematiek in de gemeente

23%

Cijfers over het aantal zorgmijdende gezinnen

26%

Cijfers over het aantal multiproblemgezinnen
Aantal kinderen in een asielzoekerscentrum

45%
8%

Aantal LVB-kinderen en ouders

20%

Aantal gezinscrises in uw gemeente

29%

Aantal gezinnen met een
ondertoezichtstelling in uw gemeente

46%

Nee, deze zijn niet in beeld

35%
0%

20%

40%

60%

80%

26

Vervolgens is gevraagd of gemeenten risicogroepen in beeld hebben. Bij nog niet de helft van alle
gemeenten zijn de voor kindermishandeling bekende risicogroepen in beeld. Zo heeft slechts 20% van
de gemeenten zicht op het aantal licht verstandelijk beperkte kinderen en ouders en slechts een kwart
(23%) van de gemeenten zegt het aantal ouders met geestelijke gezondheids- en
verslavingsproblematiek in beeld te hebben. 35% van de gemeenten geeft aan deze groepen met een
verhoogde kans op kindermishandeling niet in beeld te hebben.
6.3 Monitoring bereik van interventies
Opmerkelijk is dat gemeenten de inzet en/of effecten van programma’s  kindermishandeling vrijwel niet
monitoren: 77% van de 206 gemeenten geeft aan dit niet te doen. Een kwart monitort de ingezette
programma’s  (24%),  waarbij  slechts  5%  aangeeft  zowel  de  inzet,  als  de  effecten  van  programma’s  te  
monitoren.

Monitort  uw  gemeente  de  inzet  van  de  programma’s  
kindermishandeling  en  de  effecten  van  de  programma’s?  (n=206)

1%

18%
5%

77%

Ja, alleen de inzet van programma's
kindermishandeling
Ja, alleen het effect van programma's
kindermishandeling
Ja, zowel inzet als effect van
programma's kindermishandelin
Nee

Dit gebrek aan monitoring wordt ook zichtbaar uit de reacties op de vraag naar het aantal ouders,
kinderen of professionals dat met specifieke doelstellingen wordt bereikt. In onderstaande tabel is te
zien dat gemeenten die hebben aangegeven een van de tien preventiedoelstellingen in hun beleid
hebben opgenomen, vervolgens weinig zicht hebben op het uiteindelijke bereik van de doelgroep.
Zo geeft slechts 16% van de gemeenten die in hun beleid inzetten op de screening van zwangere
vrouwen, aan zicht te hebben op het aantal zwangere vrouwen dat wordt bereikt met deze screening.
Slechts 20% van de gemeenten zegt zicht te hebben op het aantal ouders en kinderen met signalen
van dreigende kindermishandeling, dat wordt bereikt met opvoedondersteunende interventies.
Daarentegen geeft 71% van de gemeenten aan wel zicht te hebben op hoeveel ouders door het CJG
en JGZ worden bereikt.
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Heeft uw gemeente zicht op het bereik van de
volgende groepen?
1 Heeft uw gemeente zicht op
hoeveel zwangere vrouwen binnen de
gemeente bereikt worden door
middel van deze screening? (N=57)

16%

2 Heeft uw gemeente zicht op
hoeveel ouders binnen de gemeente
bereikt worden door middel van deze
voorlichting? (N=53)

49%

36%

3 Heeft uw gemeente zicht op
hoeveel ouders binnen de gemeente
bereikt worden door middel van deze
voorlichting? (N=69)

38%

52%

4 Heeft uw gemeente zicht op
hoeveel ouders op deze wijze binnen
de gemeente bereikt worden door het
CJG en JGZ?(N=137)

Ja

20%

0%

43%

20%
Nee

26%

25%

71%

5 Heeft uw gemeente zicht op
hoeveel ouders en kinderen met
signalen van beginnende of dreigende
kindermishandeling bereikt worden
met deze programma's? (N=120)

35%

40%

23%

15%

15%

37%

60%
80%
Weet ik niet

100%

28

Heeft uw gemeente zicht op het bereik van de volgende
groepen?
6 Heeft uw gemeente zicht op hoeveel kinderen
bereikt worden door middel van deze voorlichting
op scholen? (N=41)

29%

7 Heeft uw gemeente zicht op hoeveel professionals
die veelvuldig contact hebben met kinderen bereikt
worden door middel van deze maatregelen?
(N=162)

36%

8 Heeft uw gemeente zicht op hoeveel kinderen die
te maken hebben gehad met huiselijk geweld
(betrokkenheid van politie, SHG of verblijf in
vrouwenopvang) bereikt worden met deze
maatregelen? (N=123)

Ja

Nee

36%

23%

34%

11%

34%

27%

47%

9 Heeft uw gemeente zicht op hoeveel kinderen uit
uw gemeente die in een vrouwenopvang of
maatschappelijke opvang binnen verblijven
passende zorg krijgen? (N=89)

10 Heeft uw gemeente zicht op hoeveel burgers
binnen de gemeente met deze voorlichting bereikt
worden? (N=175)

37%

27%

30%

39%

53%

37%

Weet ik niet
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Opvallend is verder dat 47% van de gemeenten zegt het aantal kinderen in beeld te hebben dat met
huiselijk geweld te maken heeft gehad. Slechts 20% van de gemeenten geeft aan zicht te hebben op
hoeveel ouders en kinderen met signalen van beginnende of dreigende kindermishandeling met
opvoedondersteunende  programma’s  worden bereikt.
Aan gemeenten die een van de tien onderzochte beleidsdoelstellingen hebben opgenomen in hun
beleid, is gevraagd te schatten hoeveel ouders, kinderen of professionals met de betreffende
doelstellingen worden bereikt.
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Geschat bereik per beleidsdoelstelling
1 (N=57) 4%
0% 11%
2 (N=52)

35%

14%

3 (N=68)

17%

10%

6% 3% 5%

4 (N=129)

5% 3% 4%

5 (N=120)

11%

0%

47%

8%

18%
17%

8 (N=123) 3% 4% 7%
9%

9%

28%

2%

30%

11%

27%
9%

6% 5% 6% 2%

7 (N=162) 1% 11%

10 (N=162)

39%

61%

6 (N=40) 3% 10%

9 (N=85) 1%
2%

12%

5%
3%

48%
53%

18%

7% 2%
1%

20%
Minder dan 25%

58%

12%

17%
7%

70%

20%

20%

25-50%

19%

53%
74%

40%
50-75%

60%
Meer dan 75 %

80%
De hele groep

100%
Weet ik niet

Veel gemeenten geven aan geen schatting te kunnen maken van het bereik van hun doelgroep,
behorend bij de specifieke doelstelling. Bij doelstelling vier, het signaleren van opvoedproblemen,
wordt het bereik door 70% van de gemeenten (van 137 die deze vraag hebben beantwoord) hoog
ingeschat. Zij geven aan dat met meer dan 75% van alle ouders die het CJG en/of de JGZ bezoeken,
volgens effectieve screeningslijsten en gespreksprotocollen wordt gecommuniceerd over
opvoedzorgen en mogelijke signalen van kindermishandeling. Opvallend is dat bij de doelstelling ten
aanzien van beschikbare  opvoedondersteunende  programma’s het bereikte aantal burgers zeer laag
wordt geschat (8% bereikt meer dan 75% van de doelgroep) en dat maar weinig (30%) überhaupt een
schatting durven te geven. Een kleine 6% geeft aan dat meer dan 75% van de burgers weten waar zij
advies kunnen vragen, als zij zich zorgen maken over een kind in hun omgeving en waar zij zelf
(opvoed)advies kunnen inwinnen.
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6.4 Samenvatting
Gemeenten hebben onvoldoende zicht op de doelgroepen en op de resultaten van hun
beleid ten aanzien van de preventie van kindermishandeling:
a. Veel gemeenten hebben noch zicht op het aantal mishandelde kinderen (52%), noch op
groepen met een verhoogd risico op kindermishandeling (35%). 52% van de gemeenten geeft
aan niet te monitoren hoeveel mishandelde kinderen er in de gemeente zijn. De gemeenten die het
aantal mishandelde kinderen wel monitoren, geven aan dat zij de cijfers lang niet allemaal inzetten
voor bijsturing van hun beleid. Daarnaast geeft 35% van de gemeenten aan de risicogroepen
(groepen met verhoogde kans op kindermishandeling) niet in beeld te hebben. Risicogroepen zijn
bijvoorbeeld kinderen van ouders met een licht verstandelijke beperking, kinderen in
asielzoekerscentra, kinderen in armoede en kinderen met een ondertoezichtstelling en/of zorg
mijdende gezinnen.
b. 77% van de gemeenten geeft aan noch de inzet van preventieprogramma's
kindermishandeling, noch de effecten ervan te monitoren. Slechts 5% geeft aan de inzet en
effecten   van   de   programma’s   wel   te   monitoren.   18%   monitort   alleen   de   inzet   en   1%   alleen   de  
effecten.
c. Weinig gemeenten hebben zicht op de doelgroepen die zij in hun beleidsdoelstellingen
beogen te bereiken. Bij de schattingen van het bereik die door gemeenten gegeven worden, valt
op dat hierbij een aanzienlijk deel van de doelgroep niet wordt bereikt: 27% van 89 gemeenten
geeft aan geen zicht te hebben op hoeveel kinderen uit hun gemeente die in de opvang verblijven,
passende zorg krijgen. Van de 175 gemeenten geeft 53% aan geen zicht te hebben op hoeveel
burgers weten waar zij opvoed-advies kunnen inwinnen wanneer zij zich zorgen maken over een
kind in hun omgeving.
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7. Onderzoeksresultaten per doelstelling
Dit derde hoofdstuk over de resultaten geeft voor elke van de tien preventiedoelstellingen een
samenvatting van de manier waarop gemeenten beleid hebben ontwikkeld. Deze tien doelstellingen
zijn gekozen op basis van wetenschappelijke evidentie, haalbaarheid en herkenbaarheid voor
gemeenten (zie hoofdstuk 3). Deze tien doelstellingen zijn grotendeels onderdeel geweest van de
RAAK aanpak die in de periode 2008 tot 2010 in alle gemeenten werd uitgerold.
Bij de beoordeling van het beleid is gekozen voor de volgende onderverdeling:
Niet aanwezig: een gemeente geeft aan hierop geen beleid te voeren.
Aanwezig: een gemeente geeft aan beleid te voeren op het betreffende preventiedoel, maar heeft dit
niet schriftelijk vastgelegd.
Operationeel: een gemeente geeft aan beleid te voeren op het betreffende preventiedoel, en heeft dit
schriftelijk vastgelegd in een beleidsdocument, maar geeft aan geen zicht te hebben op het bereiken
van de doelgroep.
Geborgd: een gemeente geeft aan beleid te voeren op het betreffende preventiedoel en heeft dit
schriftelijk vastgelegd in een beleidsdocument. Daarnaast geeft de gemeente aan zicht te hebben op
het bereiken van de doelgroep, maar schat het bereik op minder dan 75% van de doelgroep.
Bereikt: een gemeente geeft aan beleid te voeren op het betreffende preventiedoel én heeft dit
schriftelijk vastgelegd in een beleidsdocument én de gemeente geeft aan zicht te hebben op et
bereiken van de doelgroep én bereikt 75% of meer van die doelgroep.
Per doelstelling wordt door verschillende gemeenten die hierop beleid voeren, een scala aan
maatregelen ingezet. Per doelstelling is met name naar de meest bekende programma's en
methoden gevraagd en dan vooral die in de NJi databank als effectief of veelbelovend zijn benoemd.
In hoeverre gemeenten deze inzetten, verschilt per doelstelling (zie bijlage 2). Ook is gevraagd naar
sturingsmiddelen zoals subsidievoorwaarden, kwaliteitseisen, regie op (ontwikkeling van)
samenwerkingsverbanden en ketensamenwerking. Met name de inzet op verbetering van
samenwerking wordt door gemeenten bij meerdere doelstellingen genoemd. Gezien de omvang van
deze data over de ingezette middelen, zijn deze opgenomen in bijlage 2.
Doelstelling 1
Alle vrouwen worden in de zwangerschap op (extreme) risicosituaties voor kindermishandeling
gescreend en krijgen indien nodig een effectief preventieprogramma aangeboden.

Doelstelling niet aanwezig in beleid

150 (72%)

Doelstelling aanwezig in beleid

58 (28%)

Slechts 28% van de gemeenten heeft deze doelstelling opgenomen in het gemeentelijk beleid (58).
Van de 150 gemeenten die dit niet hebben opgenomen in beleid, is 44% (66) van plan hier in
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toekomst wel beleid op te ontwikkelen. Uit de (beschikbare) resultaten van de gemeenten met beleid
op deze doelstelling, worden het huidige beleidsniveau in onderstaande tabel weergegeven.
Hoogst behaalde
beleidsniveau op
doelstelling 1
Aanwezig

Operationeel

Geborgd

Bereik meer dan 75%

Status
Opgenomen in beleid
Niet schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Bereik minder dan 75%
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Het bereik wordt geschat op
meer dan 75% van doelgroep.

Gemeenten (N
= 57)

Afgeronde
percentages
(100% = 57)

7

12%

25

44%

9

16%

16

28%
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Doelstelling 2
Alle jonge ouders ontvangen gerichte voorlichting over de in de wet vastgelegde norm van
geweldloos opvoeden, met informatie over de effecten van geweld op kinderen en over
opvoedingsstrategieën zonder geweld.

Doelstelling niet aanwezig in beleid

156 (75%)

Doelstelling aanwezig in beleid

52 (25%)

25% van de gemeenten heeft deze doelstelling opgenomen in het gemeentelijk beleid (52). Van de
156 gemeenten die dit niet hebben opgenomen in beleid zijn 68 (44%) van plan hier in toekomst wel
beleid op te ontwikkelen. Uit de (beschikbare) resultaten van de gemeenten met beleid op deze
doelstelling, worden het huidige beleidsniveau in onderstaande tabel weergegeven.
Hoogst behaalde
beleidsniveau
op doelstelling 2
Aanwezig

Operationeel

Geborgd

Bereik meer dan 75%

Status
Opgenomen in beleid
Niet schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Bereik minder dan 75%
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Het bereik wordt geschat op
meer dan 75% van doelgroep.

Gemeenten
(N = 52)

Afgeronde
percentages
(100% = 52)

5

9%

29

56%

6

12%

12

23%

34

Doelstelling 3
Alle jonge ouders worden gericht voorgelicht over het (omgaan met) huilgedrag van baby's en
over risico's van het Shaken Baby Syndroom.

Doelstelling niet aanwezig in beleid

139 (77%)

Doelstelling aanwezig in beleid

69 (33%)

33% van de gemeenten heeft deze doelstelling opgenomen in het gemeentelijk beleid (69). Van de
139 gemeenten die dit niet hebben opgenomen in beleid zijn 49 (35%) van plan hier in toekomst wel
beleid op te ontwikkelen. Uit de (beschikbare) resultaten van de gemeenten met beleid op deze
doelstelling, worden het huidige beleidsniveau in onderstaande tabel weergegeven.
Hoogst behaalde
beleidsniveau
op doelstelling 3
Aanwezig

Operationeel

Geborgd

Bereik meer dan 75%

Status
Opgenomen in beleid
Niet schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Bereik minder dan 75%
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Het bereik wordt geschat op
meer dan 75% van doelgroep.

Gemeenten
(N = 67)

Afgeronde
percentages
100% = 67)

10

15%

25

37%

1

2%

31

46%

Doelstelling 4
Met alle ouders die het Centrum voor Jeugd en Gezin en/of de jeugdgezondheidszorg
bezoeken wordt volgens effectieve screeningslijsten en gespreksprotocollen gecommuniceerd
over opvoedzorgen en mogelijke signalen van kindermishandeling.

Doelstelling niet aanwezig in beleid

70 (34%)

Doelstelling aanwezig in beleid

137 (66%)

66% van de gemeenten heeft deze doelstelling opgenomen in het gemeentelijk beleid (137). Van de
70 gemeenten die dit niet hebben opgenomen in beleid zijn 33 (47%) van plan hier in toekomst wel
beleid op te ontwikkelen. Uit de (beschikbare) resultaten van de gemeenten met beleid op deze
doelstelling, worden het huidige beleidsniveau in violgend tabel weergegeven.
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Hoogst behaalde
beleidsniveau
op doelstelling 4
Aanwezig

Operationeel

Geborgd

Bereik meer dan 75%

Status

Afgeronde
percentages
(100% = 134)

Gemeenten
(N = 134)

Opgenomen in beleid
Niet schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Bereik minder dan 75%
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Het bereik wordt geschat op
meer dan 75% van doelgroep.

9

7%

36

27%

7

5%

82

61%

Doelstelling 5
Wanneer ouders of kinderen signalen van beginnende of dreigende kindermishandeling
afgeven, zijn werkzame opvoedondersteunende programma's met specifieke aandacht voor
mishandeling beschikbaar.

Doelstelling niet aanwezig in beleid

85 (41%)

Doelstelling aanwezig in beleid

122 (59%)

59% van de gemeenten heeft deze doelstelling opgenomen in het gemeentelijk beleid (122). Van de
85 gemeenten die dit niet hebben opgenomen in beleid zijn 55 (65%) van plan hier in toekomst wel
beleid op te ontwikkelen. Uit de (beschikbare) resultaten van de gemeenten met beleid op deze
doelstelling, wordt het huidige beleidsniveau in onderstaande tabel weergegeven.
Hoogst behaalde
beleidsniveau
op doelstelling 5
Aanwezig

Operationeel

Geborgd

Status
Opgenomen in beleid
Niet schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Bereik minder dan 75%

Gemeenten
(N = 119)

Afgeronde
percentages
(100% = 119)

17

14%

80

67%

14

12%

36

Bereik meer dan 75%

Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Het bereik wordt geschat op
meer dan 75% van doelgroep.

8

7%

Doelstelling 6
Alle kinderen worden zowel in primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs voorgelicht
over verwaarlozing, geweld en (seksueel) misbruik tegen kinderen, binnen en buiten het gezin,
en hoe kinderen daarmee het beste kunnen omgaan. Op alle   scholen   zijn   programma’s   voor  
kinderen ingevoerd waarin de nadruk ligt op kennisverwerving op dit terrein.

Doelstelling niet aanwezig in beleid

165

Doelstelling aanwezig in beleid

41

20% van de gemeenten heeft deze doelstelling opgenomen in het gemeentelijk beleid (41). Van de
165 gemeenten die dit niet hebben opgenomen in beleid, zijn 64 (39%) van plan hier in toekomst wel
beleid op te ontwikkelen. Uit de (beschikbare) resultaten van de gemeenten met beleid op deze
doelstelling, wordt het huidige beleidsniveau in onderstaande tabel weergegeven.
Hoogst behaalde
beleidsniveau
op doelstelling 6
Aanwezig

Operationeel

Geborgd

Bereik meer dan 75%

Status
Opgenomen in beleid
Niet schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Bereik minder dan 75%
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Het bereik wordt geschat op
meer dan 75% van doelgroep.

Gemeenten
(N = 40)

Afgeronde
percentages
(100% = 40)

1

3%

27

68%

4

10%

8

20%
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Doelstelling 7
De leerkrachten, kinderopvangwerkers en artsen en verpleegkundigen waar kinderen
veelvuldig contact mee hebben, zijn getraind in het signaleren van kindermishandeling. Een
meld code kindermishandeling is ingevoerd op de plaatsen waar kinderen regelmatig komen:
onderwijsen
kinderopvanginstellingen,
het
centrum
voor
jeugden
gezin,
jeugdgezondheidszorg, huisartsenpraktijken en in wijkteams.

Doelstelling niet aanwezig in beleid

46 (22%)

Doelstelling aanwezig in beleid

162 (78%)

78% van de gemeenten heeft deze doelstelling opgenomen in het gemeentelijk beleid (162). Van de
46 gemeenten die dit niet hebben opgenomen in beleid zijn 34 (76%) van plan hier in toekomst wel
beleid op te ontwikkelen. Uit de (beschikbare) resultaten van de gemeenten met beleid op deze
doelstelling, wordt het huidige beleidsniveau in onderstaande tabel weergegeven.
Hoogst behaalde
beleidsniveau
op doelstelling 7
Aanwezig

Operationeel

Geborgd

Bereik meer dan 75%

Status

Opgenomen in beleid
Niet schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Bereik minder dan 75%
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Het bereik wordt geschat op
meer dan 75% van doelgroep.

Gemeenten
(N = 159)

Afgeronde
percentages
(100% = 159)

13

8%

88

55%

35

22%

23

15%

Doelstelling 8
Alle kinderen die betrokken zijn bij situaties van huiselijk geweldsincidenten waarbij de politie
of het Steunpunt Huiselijk Geweld is betrokken, of die verblijven in een instelling voor
vrouwenopvang, krijgen een preventief hulpaanbod. Hiervoor is voldoende capaciteit
beschikbaar van preventieve interventies.

Doelstelling niet aanwezig in beleid

85 (31%)

Doelstelling aanwezig in beleid

123 (59%)

59% van de gemeenten heeft deze doelstelling opgenomen in het gemeentelijk beleid (123). Van de
85 gemeenten die dit niet hebben opgenomen in beleid zijn 46 (55%) van plan hier in toekomst wel
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beleid op te ontwikkelen. Uit de (beschikbare) resultaten van de gemeenten met beleid op deze
doelstelling, wordt het huidige beleidsniveau van in onderstaande tabel weergegeven.
Hoogst behaalde
beleidsniveau
op doelstelling 8
Aanwezig

Operationeel

Geborgd

Bereik meer dan 75%

Status
Opgenomen in beleid
Niet schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Bereik minder dan 75%
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Het bereik wordt geschat op
meer dan 75% van doelgroep.

Gemeenten
(N = 123)

Afgeronde
percentages
(100% = 123)

7

6%

60

49%

25

20%

31

25%

Doelstelling 9
Kinderen die in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang verblijven, krijgen passende
zorg voor zichzelf: er is specifieke begeleiding voor de kinderen, er wordt met hen gesproken
over wat zij hebben meegemaakt, zij ontvangen (psycho-educatie) en indien nodig
behandeling.

Doelstelling niet aanwezig in beleid

118 (57%)

Doelstelling aanwezig in beleid

90 (43%)

43% van de gemeenten heeft deze doelstelling opgenomen in het gemeentelijk beleid (90). Van de
118 gemeenten die dit niet hebben opgenomen in beleid zijn 55 (47%) van plan hier in toekomst wel
beleid op te ontwikkelen. Uit de (beschikbare) resultaten van de gemeenten met beleid op deze
doelstelling, wordt het huidige beleidsniveau in onderstaande tabel weergegeven.
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Hoogst behaalde
beleidsniveau
op doelstelling 9
Aanwezig

Operationeel

Geborgd

Bereik meer dan 75%

Status
Opgenomen in beleid
Niet schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Bereik minder dan 75%
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Het bereik wordt geschat op
meer dan 75% van doelgroep.

Gemeenten
(N = 90)

Afgeronde
percentages
(100% = 90)

2

2,2%

58

64,4%

12

13,3%

18

20%

Doelstelling 10
Burgers weten dat zij advies kunnen vragen en waar (bij het AMK en SHG en de lokale
organisaties) als zij zich zorgen maken over een kind in hun omgeving. Zij weten ook waar zij
zelf (opvoed)advies kunnen inwinnen.

Doelstelling niet aanwezig in beleid

33 (16%)

Doelstelling aanwezig in beleid

175 (84%)

84% van de gemeenten heeft deze doelstelling opgenomen in het gemeentelijk beleid (175). Van de
33 gemeenten die dit niet hebben opgenomen in beleid zijn 19 (56%) van plan hier in toekomst wel
beleid op te ontwikkelen. Uit de (beschikbare) resultaten van de gemeenten met beleid op deze
doelstelling, wordt het huidige beleidsniveau in onderstaande tabel weergegeven.
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Hoogst behaalde
beleidsniveau
op doelstelling 10
Aanwezig

Operationeel

Geborgd

Bereik meer dan 75%

Status
Opgenomen in beleid
Niet schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Geen zicht op bereik van doelgroep
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Bereik minder dan 75%
Opgenomen in beleid
Schriftelijk vastgelegd
Zicht op bereik van doelgroep
Het bereik wordt geschat op
meer dan 75% van doelgroep.

Gemeenten
(N = 172)

Afgeronde
percentages
(100% = 172)

8

5%

146

85%

16

9%

2

1%

Samenvatting
Slechts tientallen gemeenten schatten in meer dan 75% van hun doelgroep te bereiken. Zo
schatten slechts 16 van de 57 gemeenten in dat zij minimaal 75% van de zwangere vrouwen te
screenen op risicosituaties voor mishandeling. Twaalf van de 52 gemeenten schatten in minimaal 75%
van alle jonge ouders voor te lichten over geweldloos opvoeden. Veel gemeenten geven zelf aan niet
in te kunnen schatten welk percentage van de beoogde doelgroep wordt bereikt.
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8. Conclusies
Hoofdconclusie
Driekwart van de Nederlandse gemeenten heeft beleid ten aanzien van de preventie van
kindermishandeling. Daarmee heeft dit thema zeker de lokale aandacht. Desondanks, levert het
gemeentelijke beleid ten aanzien van preventie kindermishandeling onvoldoende resultaten op voor
ouders en kinderen.
Een beperkt aantal gemeenten heeft haar preventieve beleid goed ontwikkeld. Bij een ruime
meerderheid ontbreken belangrijke preventiedoelstellingen, ondanks dat deze sinds 2008 op
intensieve wijze aan gemeenten bekend zijn gemaakt. De meerderheid van gemeenten heeft zowel
onvoldoende zicht op mishandelde kinderen, als op bekende risicogroepen. Daarnaast wordt
onvoldoende  gemonitord  op  de  resultaten,  zoals  het  bereik  en  effect  van  ingezette  programma’s
Conclusies
Beleid
1. 77% van de gemeenten heeft beleid specifiek gericht op preventie van kindermishandeling.
Daarmee is duidelijk dat de meerderheid van gemeenten aandacht heeft voor de preventie van
kindermishandeling. Dit is in lijn met de in 2008 door alle centrumgemeenten getekende
Actieverklaring Aanpak Kindermishandeling. Daarin hebben zij de urgentie van de aanpak van
kindermishandeling uitgesproken, evenals de wil om een gezamenlijke, op RAAK gebaseerde
werkwijze, in te voeren.
2. In
de
meerderheid
van
het
gemeentelijk
beleid
ontbreken
belangrijke
preventiedoelstellingen. Deze ontbreken, ondanks het feit dat zij sinds 2008 intensief aan
gemeenten bekend zijn gemaakt. Nog geen derde van de gemeenten heeft voorlichting aan
kinderen, screening van zwangere vrouwen en voorlichting aan jonge ouders over geweldloos
opvoeden in het gemeentelijke beleid opgenomen. De meeste aandacht van gemeenten gaat uit
naar de preventiedoelstelling van publieksvoorlichting, waarmee burgers worden geïnformeerd
waar zij terecht kunnen voor opvoedvragen of zorgen over kindermishandeling: 84% van de
gemeenten heeft deze doelstelling in beleid opgenomen. Uit analyse blijkt dat 2% van de
gemeenten alle tien onderzochte preventie-doelstellingen heeft opgenomen in haar beleid.

Monitoring
3. Gemeenten hebben onvoldoende zicht op de doelgroepen en op de resultaten van hun
beleid ten aanzien van de preventie van kindermishandeling:
a. Veel gemeenten hebben noch zicht op het aantal mishandelde kinderen (52%), noch op
groepen met een verhoogd risico op kindermishandeling (35%). 52% van de gemeenten
geeft aan niet te monitoren hoeveel mishandelde kinderen er in de gemeente zijn. De
gemeenten die het aantal mishandelde kinderen wel monitoren, geven aan dat zij de cijfers
lang niet allemaal inzetten voor bijsturing van hun beleid. Daarnaast geeft 35% van de
gemeenten aan de risicogroepen (groepen met verhoogde kans op kindermishandeling) niet in
beeld te hebben. Risicogroepen zijn bijvoorbeeld kinderen van ouders met een licht
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verstandelijke beperking, kinderen in asielzoekerscentra, kinderen in armoede en kinderen met
een ondertoezichtstelling en/of zorg mijdende gezinnen.
b. 77% van de gemeenten geeft aan noch de inzet van preventieprogramma's
kindermishandeling, noch de effecten ervan te monitoren. Slechts 5% geeft aan de inzet
en  effecten  van  de  programma’s  wel  te  monitoren.  18%  monitort  alleen  de  inzet  en  1%  alleen  
de effecten.
c. Weinig gemeenten hebben zicht op de doelgroepen die zij in hun beleidsdoelstellingen
beogen te bereiken. Bij de schattingen van het bereik die door gemeenten gegeven worden,
valt op dat hierbij een aanzienlijk deel van de doelgroep niet wordt bereikt: 27% van 89
gemeenten geeft aan geen zicht te hebben op hoeveel kinderen uit hun gemeente die in de
opvang verblijven, passende zorg krijgen. Van de 175 gemeenten geeft 53% aan geen zicht te
hebben op hoeveel burgers weten waar zij opvoed-advies kunnen inwinnen wanneer zij zich
zorgen maken over een kind in hun omgeving.

Bereik
4. Slechts tientallen gemeenten schatten in meer dan 75% van hun doelgroep te bereiken. Zo
schatten slechts 16 van de 57 gemeenten in dat zij minimaal 75% van de zwangere vrouwen te
screenen op risicosituaties voor mishandeling. Twaalf van de 52 gemeenten schatten in minimaal
75% van alle jonge ouders voor te lichten over geweldloos opvoeden. Veel gemeenten geven zelf
aan niet in te kunnen schatten welk percentage van de beoogde doelgroep wordt bereikt.

Participatie
5. Kinderen worden door gemeenten te weinig betrokken bij de beleidsvorming
overkindermishandeling. Slechts één op de zeven gemeenten geeft aan dat zij actief kinderen of
jongeren betrekken bij de beleidsvorming rond de preventie en aanpak van kindermishandeling
(14%). Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van ervaringsdeskundigen, maar van algemene
jongerenparticipatie.
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9. Aanbevelingen
De Kinderombudsman richt zich met deze aanbevelingen primair tot de decentrale overheden. Dit
ontslaat het Rijk niet van de verplichting, voortvloeiend uit haar ondertekening van het VNKinderrechtenverdrag, om zich in te blijven spannen om de verantwoordelijkheid zoals vastgelegd in
artikel 19 van het Kinderrechtenverdrag waar te maken.
1. Hanteer als doelstelling in het preventiebeleid kindermishandeling dat het aantal kinderen
dat in een gemeente met kindermishandeling te maken krijgt, met minimaal 50% wordt
verminderd in een periode van 3 jaar. Gemeenten dienen dit niet alleen als doelstelling op te
nemen, maar hier ook op te sturen in de uitvoering. Evalueer hoe alle genomen
beleidsmaatregelen bijdragen aan dit doel.
2. Versterk de gemeentelijke regietaak ten aanzien van de preventie van kindermishandeling
door het voeren van een Kind Veilig Preventiebeleid. Dit houdt het volgende in:
a. Werk het preventiebeleid kindermishandeling concreet uit in gemeentelijke beleidsnota’s   die  
onderdeel uitmaken van zowel de integrale aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling, als
van het brede, lokale jeugdbeleid. Betrek lokale jeugd bij de uitwerking van dit beleid.
b. Creëer zicht op het aantal mishandelde kinderen, op risicogroepen en op het bereik van
doelgroepen die beoogd zijn.
c. Formuleer preventiedoelstellingen in termen van concrete effecten voor kinderen en ouders met
gespecificeerde norm ten aanzien van het daadwerkelijk bereiken van ouders en kinderen. Neem
tenminste de tien onderzochte preventiedoelstellingen op in de gemeentelijke beleidsplannen.
d. Maak   zoveel   mogelijk   gebruik   van   (bewezen)   effectieve   programma’s   en   interventies   voor   het  
realiseren van preventiedoelstellingen.
e. Monitor het bereik en de effectiviteit van ingezette programma's en maatregelen. Gebruik
hiervoor sturingsinstrumenten zoals kwaliteitscriteria en subsidievoorwaarden.
3. Maak voor het realiseren van preventieve maatregelen gebruik van het Kind Veilig
Preventiepakket. De Kinderombudsman stimuleert gemeenten om gebruik te maken van bestaand
aanbod, zoals het Kind Veilig Preventiepakket: een concreet, gebundeld ondersteuningsaanbod van
verschillende organisaties voor het realiseren van preventieve maatregelen. Dit bestaat uit:
Checklist Preventie Kindermishandeling waarin een selectie van tien doelstellingen voor
preventiebeleid kindermishandeling nader worden beschreven en onderbouwd. Het bevat actuele
voorbeelden van diverse in te zetten middelen.
Monitor kindermishandeling voor gemeenten: op meer dan alle tien punten krijgen gemeenten de
stand van zaken rondom de gemeentelijke aanpak van kindermishandeling in beeld, waardoor de
omvang van het probleem snel in kaart wordt gebracht en gemonitord kan worden. (Bernard van
Leer en NJi)
E-learning tools waarmee alle professionals die in een gemeente werken met ouders of kinderen
kunnen leren hoe zij kindermishandeling herkennen en wat zij kunnen doen. (Augeo)
Online training gevolgd door de verstrekking van een door TNO ontwikkelde voorlichtings-dvd
voor alle verloskundigenorganisaties die gebruikt kunnen worden om ouders voor te lichten over
het  gevaar  van  het  schudden  van  baby’s.  (Augeo)
Het programma Veerkracht dat uit een stappenplan en instrumenten bestaat om kinderen die in
de vrouwenopvang verblijven te helpen. (Kinderpostzegels)
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Bijlage 1

Verklarende woordenlijst

AMK

Advies- en Meldpunt Kindermishandeling

AMHK

Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling

Begeleidingscommissie

Commissie die dit onderzoek van de Kinderombudsman heeft
begeleid, bestaande uit de Augeo Foundation, Bernard van Leer
Foundation, Stichting Kinderpostzegels en het Kinderrechtencollectief.

BJZ

Bureau Jeugdzorg

CJG

Centrum voor Jeugd en Gezin

COA

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

GGD

Gemeentelijke Gezondheidsdienst

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

KOM

De Kinderombudsman

NJi

Nationaal Jeugdinstituut

RAAK

Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling

SHG

Steunpunt Huiselijk Geweld
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Bijlage 2

Uitgebreide onderzoeksresultaten gericht op preventie

Tabellen behorend hoofdstuk 5

Op welke manier is dit specifiek beleid vastgelegd? (N=189)
Gemeentelijke  beleidsnotitie  preventie…

16%

Gemeentelijke beleidsnotitie jeugdbeleid

43%

Paragraaf in andere gemeentelijke beleidsnotitie

32%

Regiovisie  aanpak  Huiselijk  geweld  en…

75%

Actuele versie handelingsprotocol RAAK

42%

Anders

30%

Dit is niet vastgelegd 1%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Verdeling naar type beleid per doelstelling
1 (N=57)

11%

2 (N=52)

8%

3 (N=69)

23%

9%

5 (N=121)
5%

17%

10%

36%
31%

38%

39%
15%

6%

6%

15%

47%

46%

22%
34%

9 (N=90) 2%
10 (N=175)

39%
57%

9%

10%

30%

31%

12%

13%

7 (N=162)
8 (N=123)

53%

17%

4 (N=137)

6 (N=41)

7%

39%
13%

0%
Geen specifiek beleid

53%
29%

31%

28%

31%

28%
20%

53%
40%

Alleen regionale visie

60%
Ander beleidsstuk

80%

100%

Meerdere beleidsstukken
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Deze overzichtstabel laat de verdeling naar type beleidsdocument zien, uitgesplitst voor de tien
doelstellingen. Opvallend is dat bij doelstellingen 8 (huiselijk geweld) en 9 (over opvang) door 34% en
39% van de gemeenten wordt verwezen naar de regionale visie als enig beleidsdocument waarin dit is
opgenomen. De doelstellingen bij 6 (schoolvoorlichting over mishandeling), 7 (meld code) en 10
(instanties opvoedzorgen) worden door gemeenten aangegeven in meerdere beleidsdocumenten te
zijn opgenomen.

Op welke wijze wil uw gemeente verandering aanbrengen in
het aanbod rond de aanpak van kindermishandeling? (N=55)
Meer hulpaanbod inkopen (capaciteit vergroten) 7%
Gericht hulpaanbod inkopen dat nu nog niet
beschikbaar is (aanbod verbreden)
Eigen aanbod ontwikkelen voor specifieke groep
kinderen /ouders /gezinnen
Sturende afspraken met huidige aanbieders over
verandering in aanbod

27%
13%
75%

Verandering nog onbekend

29%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
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Tabellen bij Hoofdstuk 6
Doelstelling 1
Alle vrouwen worden in de zwangerschap op (extreme) risicosituaties voor kindermishandeling
gescreend en krijgen indien nodig een effectief preventieprogramma aangeboden.
16 van de 57 gemeenten die alle vragen over deze doelstelling beantwoordden, hebben hun beleid
schriftelijk vastgelegd, zicht op hun bereik en schatten meer dan 75% van de zwangere vrouwen te
bereiken met screening en indien nodig het aanbod van een effectief preventieprogramma.
Het beleid voor doelstelling 1 ligt voornamelijk vast in uitvoeringsplannen en de regiovisies. 40% van
deze gemeenten heeft   vastlegging   ‘anders’   aangegeven,   namelijk   in afspraken met CJG / GGD /
verloskundigen of in algemene afspraken met ketenpartners.

Op welke manier is dit specifiek beleid vastgelegd? (N=57)
Gemeentelijke  beleidsnotitie  preventie… 5%
Gemeentelijke beleidsnotitie jeugdbeleid

19%

Paragraaf in andere gemeentelijke beleidsnotitie

16%

Uitvoeringsplan

25%

Regiovisie  aanpak  Huiselijk  geweld  en…

25%

Anders

40%

Dit is niet vastgelegd

12%
0%

20%

40%

60%

80%
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Welke beleidsmaatregelen zetten gemeenten hierop in? (N=52)
Sturing d.m.v.
subsidievoorwaard
en/ kwaliteitseisen
aan instellingen
over:

Sturing op keten
samenwerking

Inkoop
(financiering) van
specifieke
programma’s

Scholingstraject screening zwangere vrouwen
Inzet Risico-instrumenten
Richtlijnen en protocollen
Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld / kindermishandeling
Directe  beschikbaarheid  van  programma’s  (geen  wachtlijst  of  wachttijd)
Prestatie-indicatoren
Anders

11%
53%
47%
47%
46%
19%
18%

6
28
24
24
10
10
9

Samenwerkingsafspraken

86%

45

Ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak

58%

30

Inrichten van kwaliteitssystemen voor de ketenaanpak

16%

8

Werken aan de cultuur van samenwerking

44%

23

Anders

12%

6

Voorzorg (preventieprogramma zwangere vrouwen en jonge moeders)

51%

27

Baby extra

12%

6

Anders

42%

22

Campagne

Eigen actie

7%

4

Folders naar zwangere vrouwen en jonge moeders

26%

14

Informatiebijeenkomsten hulpverleners

21%

11

Voorlichtingsbijeenkomsten ouders

28%

15

5%

3

14%

7

Voorlichting i.s.m. migrantenorganisaties
Anders

Ongeveer de helft van de gemeenten stuurt op de inzet van risico-instrumenten, het gebruik van
richtlijnen en protocollen en de inzet van aandachtsfunctionarissen. Van de gemeenten stuurt 86% op
ketensamenwerking door middel van samenwerkingsafspraken en op ontwikkeling van een
multidisciplinaire aanpak (58%). De gemeente geeft zelf aan folders te verspreiden (26%) en
voorlichtingsbijeenkomsten te houden over dit thema (28%).
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Heeft uw gemeente zicht op hoeveel
zwangere vrouwen binnen de gemeente
bereikt worden door middel van deze
screening? (N=57)

Ja

16%
35%

Nee
49%
Weet ik niet

De helft van deze groep geeft aan dat hun gemeente geen zicht heeft op hoeveel zwangere vrouwen
worden bereikt met deze screening op risicosituaties van kindermishandeling. 16% geeft aan dit wel te
hebben.

Wat is het percentage vrouwen dat binnen uw
gemeente bereikt wordt tijdens de zwangerschap? (N=57)

4% 11%
0%

0%

35%

20%
Minder dan 25%

12%

40%
25-50%

50-75%

39%

60%
Meer dan 75 %

80%
De hele groep

100%
Weet ik niet

Vervolgens geeft 47% van de gemeenten die deze doelstelling in beleid heeft opgenomen, de
schatting dat meer dan driekwart (35%) tot de gehele doelgroep (12%) wordt bereikt.
Doelstelling 2
Alle jonge ouders ontvangen gerichte voorlichting over de in de wet vastgelegde norm van
geweldloos opvoeden, met informatie over de effecten van geweld op kinderen en over
opvoedingsstrategieën zonder geweld.
12 van de 52 gemeenten die alle vragen over deze doelstelling beantwoordden, hebben hun beleid
schriftelijk vastgesteld, zicht op het bereik van de doelgroep en schatten meer dan 75% van de jonge
ouders voor te lichten over geweldloos opvoeden.
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Deze doelstelling is het vaakst opgenomen in de regiovisie, maar ook worden de nota jeugdbeleid en
de uitvoeringsplannen vaak aangeven.

Op welke manier is dit specifieke beleid door 52
gemeenten vastgelegd?
Gemeentelijke beleidsnotitie preventie
kindermishandeling en/of huiselijk geweld

10%

Gemeentelijke beleidsnotitie jeugdbeleid

25%

Paragraaf in andere gemeentelijke
beleidsnotitie

14%

Uitvoeringsplan

31%

Regiovisie aanpak Huiselijk geweld en
kindermishandeling

42%

Anders

23%

Dit is niet vastgelegd 10%
0%

20%

40%

60%

80%

Welke beleidsmaatregelen zetten gemeenten hierop in? (N=52)
2%

1

Moeder-kind cursus
Vaderschaps- of opvoeddebatten
Anders

31%
8%
58%

16
4
30

Billboards
Regionale televisie
Anders

2%
0%
17%

1
0
9

Als  ik  haar  was…
Inkoop specifieke
voorlichtingsprojecten

Gemeentelijke
campagne

Folder Opvoeden zonder geweld
31%
16
Folder Informatie over AMK/Kindermishandeling
65%
34
Folder U kunt wat doen
14%
7
Folder Geweld raakt kinderen
8%
4
Informatiebijeenkomsten hulpverleners
60%
31
Gemeentelijke
Voorlichtingsbijeenkomsten ouders
58%
30
voorlichting d.m.v.
Voorlichting specifiek voor specifieke doelgroepen van ouders
10%
5
zoals migrantenouders of ouders met LVG-problematiek
Anders
23%
12
Folder Opvoeden zonder geweld
31%
16
Folder Informatie over AMK/Kindermishandeling
65%
34
Folder U kunt wat doen
14%
7
Gemeenten geven aan specifieke voorlichtingsprojecten in te kopen, zoals Moeder-kind cursussen
(31%) en anders (58%), namelijk: Triple P en cursussen Positief Opvoeden of Stevig Ouderschap en
diverse cursussen via het CJG. Als middel voor gemeentelijke campagne wordt genoemd: plaatselijke
kranten, weekbladen websites en het CJG. Voorlichting vindt plaats via folders en
voorlichtingsbijeenkomsten.
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Heeft uw gemeente zicht op hoeveel ouders
binnen de gemeente bereikt worden door middel
van deze voorlichting? (N=52)
26%

Ja

36%

Nee
38%
Weet ik niet

38% van deze groep geeft aan dat hun gemeente geen zicht heeft op hoeveel jonge ouders worden
bereikt met voorlichting over geweldloos opvoeden. 36% geeft aan wel zicht te hebben. Vervolgens
geeft 30% van de gemeenten die deze doelstelling in beleid heeft opgenomen, de schatting dat meer
dan driekwart tot de gehele doelgroep wordt bereikt.

Wat is het percentage ouders dat binnen uw
gemeente bereikt wordt met deze voorlichting?
(N=52)
14%

0%

17%

10%

20%
Minder dan 25%

28%

40%
25-50%

50-75%

2%

60%
Meer dan 75 %

30%

80%
De hele groep

100%
Weet ik niet

Doelstelling 3
Alle jonge ouders worden gericht voorgelicht over het (omgaan met) huilgedrag van baby's en
over risico's van het Shaken Baby Syndroom.
31 van de 67 gemeenten die alle vragen over deze doelstelling beantwoorden, hebben hun beleid
schriftelijk vastgesteld, zicht op bereik van de doelgroep en schatten meer dan 75% van de jonge
ouders voor te lichten over het huilgedrag van baby's en de risico's van het Shaken Baby Syndroom.
Het beleid hierop wordt voornamelijk vastgelegd in de regiovisie, uitvoeringsplannen en op andere
wijze, namelijk: in beleid van de GGD en afspraken met de JGZ.
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Op welke manier is dit specifieke beleid door deze 67
gemeenten vastgelegd?
Gemeentelijke  beleidsnotitie  preventie… 0%
Gemeentelijke beleidsnotitie jeugdbeleid 6%
Paragraaf  in  andere  gemeentelijke… 4%
Uitvoeringsplan

29%

Regiovisie  aanpak  Huiselijk  geweld  en…

23%

Anders

38%

Dit is niet vastgelegd

15%
0%

20%

40%

60%

80%

Welke beleidsmaatregelen zetten gemeenten hierop in? (N=69)
Sturing d.m.v.
subsidievoorwaarde
n/ kwaliteitseisen
aan instellingen over

Scholingstraject preventie van Shaken Baby Syndroom

6%

4

Deskundigheidsbevordering medewerkers
Prestatie-indicatoren
Anders

38%
15%
19%

26
10
13

Inkoop (financiering)
van specifieke
programma’s  
namelijk

Voorzorg (preventieprogramma zwangere vrouwen en jonge moeders)
Baby extra
Cursus Zwanger, bevallen, een kind
Anders

23%
6%
6%
28%

16
4
4
19

Eigen actie

Actief verspreiden TNO folder en Cd-rom
Folders naar zwangere vrouwen en jonge moeders
Informatiebijeenkomsten hulpverleners
Voorlichtingsbijeenkomsten ouders
Voorlichting specifiek voor specifieke doelgroepen zoals
migrantenouders of LVG ouders
Anders

1%
20%
6%
12%

1
14
4
8

3%

2

29%

20

Van deze gemeenten geven er 26 aan te sturen op deskundigheidsbevordering van medewerkers.
Het programma Voorzorg wordt in 16 gemeenten ingezet en ook andere programma's worden door 19
gemeenten genoemd, voornamelijk Stevig Ouderschap en voorlichtingsprogramma prenatale
voorlichting. 14 gemeenten geven aan folders te sturen naar zwangere vrouwen en jonge moeders.
Daarnaast geven gemeenten voorlichting op andere manieren, via de JGZ en huisartsen, GGD en de
CJG websites.
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Heeft uw gemeente zicht op hoeveel ouders
binnen de gemeente bereikt worden door
middel van deze voorlichting? (N=69)
Ja
23%
Nee

52%
25%

Weet ik niet

Meer dan de helft van de gemeenten (52%) geeft aan zicht te hebben op het met deze voorlichting
aantal bereikte ouders. Een kwart geeft aan van niet. Meer dan de helft (58%) van de gemeenten die
deze doelstelling in beleid heeft opgenomen, geeft de schatting dat meer dan driekwart tot de gehele
doelgroep wordt bereikt.

Wat is het percentage ouders dat binnen uw gemeente bereikt
wordt met deze voorlichting? (N=68)

6% 3% 5%

0%

47%

20%
Minder dan 25%

40%
25-50%

50-75%

11%

60%
Meer dan 75 %

27%

80%
De hele groep

100%
Weet ik niet

Doelstelling 4
Met alle ouders die het Centrum voor Jeugd en Gezin en/of de jeugdgezondheidszorg
bezoeken wordt volgens effectieve screeningslijsten en gespreksprotocollen gecommuniceerd
over opvoedzorgen en mogelijke signalen van kindermishandeling.
82 van de 134 gemeenten die alle vragen over deze doelstelling beantwoordden, hebben hun beleid
schriftelijk vastgesteld, zicht op het bereik van de doelgroep en schatten dat met meer dan 75% van
de ouders die het Centrum voor Jeugd en Gezin en/of de jeugdgezondheidszorg bezoeken, volgens
effectieve screeningslijsten en gesprekprotocollen over opvoedzorgen en mogelijke signalen van
kindermishandeling wordt gecommuniceerd.
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Deze doelstelling ligt volgens gemeenten vast in uitvoeringsplannen (37%) en regiovisies (32%).
Daarnaast worden afspraken met CJG, de GGD en JGZ genoemd (31%).

Op welke manier is dit specifieke beleid door deze 137 gemeenten vastgelegd?
Gemeentelijke beleidsnotitie preventie kindermishandeling 3%
en/of huiselijk geweld
22%

Gemeentelijke beleidsnotitie jeugdbeleid

20%

Paragraaf in andere gemeentelijke beleidsnotitie

37%

Regiovisie aanpak Huiselijk geweld en kindermishandeling
Uitvoeringsplan

32%

Anders

31%

Dit is niet vastgelegd

7%
0%

50%

Welke beleidsmaatregelen zetten gemeenten hierop in? (N=137)
Scholingstraject screening van kindermishandeling
Deskundigheidsbevordering gesprektechnieken
Inzet Risico-instrumenten (zoals vlaggensysteem, signs of safety)
Sturing d.m.v.
Richtlijnen en protocollen
subsidievoorwaarden/
Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld/ kindermishandeling
kwaliteitseisen aan
Directe beschikbaarheid van  programma’s  (geen  wachtlijst  of  
instellingen over:
wachttijden)
Prestatie-indicatoren
Anders
Samenwerkingsafspraken
Ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak
Sturing op
Inrichten van kwaliteitssystemen voor de ketenaanpak
ketensamenwerking
Werken aan de cultuur van samenwerking
door middel van:
Anders
Inkoop  (financiering)  van  specifieke  programma’s
Baby extra
Inkoop (financiering)
van specifieke
9 minuten praktijkbezoek huisartsen
programma’s
Anders
Campagne
Eigen actie
Voorlichting
Anders

49%
52%
51%
45%
49%

68
72
70
62
68

23%

32

16%
7%
86%
66%
25%
52%
4%
22%
5%
1%
24%
12%
35%
8%

22
10
119
91
35
72
6
30
7
1
33
17
48
11

Op meerdere manieren sturen deze gemeenten op hoe er wordt gecommuniceerd met ouders over
hun opvoedzorgen: scholingstraject, deskundigheidsbevordering, inzet van risico instrumenten, sturing
op richtlijnen en protocollen en via de aandachtsfunctionaris. Daarnaast zetten veel gemeenten (86%)
in op samenwerkingsafspraken en/of werken aan de cultuur van samenwerking (52%) en het
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ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak (66%). Een grote meerderheid van deze gemeenten
koopt het programma Stevig Ouderschap in.

Heeft uw gemeente zicht op hoeveel ouders op
deze wijze binnen de gemeente bereikt worden
door het CJG en JGZ? (N=137)
Ja
15%
Nee

15%
71%

Weet ik niet

Bijna driekwart van de gemeenten (71%) geeft aan zicht te hebben op het bereik van ouders met deze
manier van communicatie. 15% geeft aan van niet. Hieronder geeft 70% van de gemeenten die deze
doelstelling in beleid heeft opgenomen, de schatting dat meer dan driekwart tot de gehele doelgroep
wordt bereikt.

Wat is het percentage ouders dat binnen uw gemeente bereikt
wordt met deze voorlichting? (N=137)
5% 3% 4%

0%

60%

20%
Minder dan 25%

40%
25-50%

50-75%

10%

60%
Meer dan 75 %

80%
De hele groep

19%

100%
Weet ik niet

Doelstelling 5
Wanneer ouders of kinderen signalen van beginnende of dreigende kindermishandeling
afgeven, zijn werkzame opvoedondersteunende programma's met specifieke aandacht voor
mishandeling beschikbaar.
Acht van de 119 gemeenten die alle vragen over deze doelstelling beantwoordden, hebben hun beleid
schriftelijk vastgesteld, zicht op het bereik van de doelgroep en schatten dat voor meer dan 75% van
de ouders of kinderen die signalen van beginnende of dreigende kindermishandeling afgeven,
werkzame opvoedondersteunende programma's met specifieke aandacht voor kindermishandeling
beschikbaar zijn gesteld.

58

Deze doelstelling wordt voornamelijk vastgelegd in regiovisie, uitvoeringsplannen en gemeentelijke
beleidsnota's. Opvallend is dat 14% van de gemeenten aangeeft wel beleid te hebben, maar dit niet in
een document heeft vastgelegd.

Op welke manier is dit specifieke beleid door 121 gemeenten
vastgelegd?
Gemeentelijke  beleidsnotitie  preventie… 8%
Gemeentelijke beleidsnotitie jeugdbeleid

29%

Paragraaf in andere gemeentelijke beleidsnotitie

18%

Uitvoeringsplan

35%

Regiovisie  aanpak  Huiselijk  geweld  en…
Anders

42%
19%

Dit is niet vastgelegd

14%
0%

20%

40%

60%

80%
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Welke beleidsmaatregelen zetten gemeenten hierop in? (N=122)
Deskundigheidsbevordering
Inzet Risico-instrumenten (zoals vlaggensysteem, signs of safety)
Richtlijnen en protocollen (zoals gespreksprotocol, handelingsprotocol)
Sturing d.m.v.
subsidievoorwaarde
Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld/ kindermishandeling
n/ kwaliteitseisen
Directe beschikbaarheid van programma’s  (geen  wachtlijst  of  
aan instellingen over wachttijden)
Prestatie-indicatoren
Anders
Samenwerkingsafspraken
Ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak
Sturing op
ketensamenwerking
Inrichten van kwaliteitssystemen voor de ketenaanpak
door middel van:
Werken aan de cultuur van samenwerking
Anders
Als het misgaat bel ik jou (kinderen)
Als muren kunnen praten (kinderen)
Inkoop (financiering) Als  ik  haar  was  …
van specifieke
Bemoeizorg in de jeugdgezondheidszorg
programma's
Families first
kindermishandeling
Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling (IOG)
Jeugdhulp Thuis
(door NJI en Movisie
Moeder-Kind cursus
als erkend programma
Orthopedagogische Video Gezinsbehandeling (OVG)
opgenomen in de
Voorwaardelijke Interventie in Gezinnen (VIG)
databank)
VoorZorg
Anders

Inkoop (financiering)
van  programma’s  
opvoedondersteuning
(door NJI erkend als
veelbelovend)

Eigen actie

KopOpOuders Online
Kortdurende Video Home training
Ouder-baby interventie
Parent Child Interaction Therapy
Pedagogisch adviseren
ReSet
Stevig Ouderschap
Parent Management Training Oregon (PMTO)
Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and
Sensitive Discipline (VIPP-SD)
Triple P
Anders
Campagne over preventief aanbod
Voorlichting over preventief aanbod
Anders

63%
55%
55%
46%

77
67
67
56

27%

33

9%
9%
84%
65%
28%
47%
3%
0%
7%
0%
31%
8%
7%
8%
22%
24%
3%
17%
25%

11
11
102
79
34
57
4
0
9
0
38
10
9
10
27
29
4
21
31

2%
47%
5%
0%
25%
17%
45%
0%

2
57
6
0
31
21
55
0

1%

1

61%
22%
8%
31%
7%

74
27
10
38
9

Er wordt door veel gemeenten ingezet op deskundigheidsbevordering en de inzet van risico
instrumenten en richtlijnen en protocollen. Daarnaast zetten veel gemeenten (84%) in op
samenwerkingsafspraken en/of werken aan de cultuur van samenwerking (47%). Ook richt 65% zich
op het ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak (65%). Van deze gemeenten koopt 31%
Bemoeizorg in de JGZ als erkend programma in. Andere als 'veelbelovende' programma's
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aangemerkt, zijn vaak genoemd: Triple P (61%), Kortdurende Video Home Training (47%) en Stevig
Ouderschap (45%). 31% van de gemeenten heeft voorlichting over het eigen preventieve aanbod
beschikbaar.

Heeft uw gemeente zicht op hoeveel ouders en
kinderen met signalen van beginnende of dreigende
kindermishandeling bereikt worden met deze
programma's? (N=120)
Ja
20%
37%

Nee

43%

Weet ik niet

Slechts 20% van de gemeenten geeft aan zicht te hebben op het aantal ouders en kinderen dat met
de beschikbare opvoedondersteunende programma's wordt bereikt. Zelfs 43% geeft aan geen zicht te
hebben. Hieronder schat een opvallend klein percentage van 8% van de gemeenten dat meer dan
driekwart tot de gehele doelgroep wordt bereikt. Opvallend is dat 70% zich niet waagt aan een
schatting.

Wat is het percentage ouders en kinderen met signalen van beginnende of
dreigende kindermishandeling dat binnen uw gemeente bereikt wordt
met deze programma's? (N=120)
11%

0%

6%

5%

20%
Minder dan 25%

6% 2%

25-50%

70%

40%
50-75%

60%
Meer dan 75 %

80%
De hele groep

100%
Weet ik niet

Doelstelling 6
Alle kinderen worden zowel in primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs voorgelicht
over verwaarlozing, geweld en (seksueel) misbruik tegen kinderen, binnen en buiten het gezin,
en hoe kinderen daarmee het beste kunnen omgaan. Op alle scholen zijn programma’s   voor  
kinderen ingevoerd waarin de nadruk ligt op kennisverwerving op dit terrein.
Acht van de 40 gemeenten die alle vragen over deze doelstelling beantwoordden, hebben hun beleid
schriftelijk vastgelegd, zicht op het bereik van de doelgroep en schatten dat meer dan 75% van de
kinderen wordt voorgelicht over verwaarlozing, geweld en (seksueel) misbruik tegen kinderen, binnen
en buiten het gezin, en hoe kinderen daarmee het beste kunnen omgaan.
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Deze doelstelling wordt het meest in de regiovisie en als paragraaf in een andere gemeentelijke
beleidsnotitie (dan jeugd of preventie) opgenomen. Ook wordt voorlichting opgenomen in andere
documenten, zoals in afspraken met de GGD of met JGZ en in een Schoolveiligheidsplan.

Op welke manier is dit specifieke beleid door 40 gemeenten
vastgelegd?
Gemeentelijke  beleidsnotitie  preventie…

15%

Gemeentelijke beleidsnotitie jeugdbeleid

22%

Paragraaf in andere gemeentelijke beleidsnotitie

34%

Uitvoeringsplan

24%

Regiovisie  aanpak  Huiselijk  geweld  en…

37%

Anders
Dit is niet vastgelegd

29%
2%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Welke beleidsmaatregelen zetten gemeenten hierop in? (N=40)
Deskundigheidsbevordering in het onderwijs
Inzet Risico-instrumenten
De gemeente stuurt op Richtlijnen en protocollen
deze uitkomst door
Meldcode kindermishandeling
middel van:
Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld/ kindermishandeling
Prestatie-indicatoren
Anders
Samenwerkingsafspraken met jeugdzorg
Ontwikkelen  van  een  multidisciplinaire  aanpak  met  jeugdzorg,  IB’ers,  
Sturing op
schoolmaatschappelijk werk
ketensamenwerking
door middel van:
Inrichten van kwaliteitssystemen voor de ketenaanpak
Anders
Safe You Safe Me
Klokhuis lespakket
Je lijf, je lief
Stimuleren specifieke
programma’s  in  het  
Stay in love
onderwijs
Your right 2Choose
Marietje Kessels
Anders

68%
12%
17%
68%
39%
2%
5%
54%

27
5
7
27
16
1
2
22

90%

36

31%
2%
0%
2%
0%
12%
0%
24%
34%

12
1
0
1
0
5
0
10
14

De gemeente stuurt voor het bereik van deze doelstelling over voorlichting aan kinderen vooral op
deskundigheidsbevordering, op de meld code kindermishandeling en legt de focus op de
aandachtsfunctionaris. 90% geeft aan bezig te zijn met de ontwikkeling van een multidisciplinaire
aanpak   met   jeugdzorg,   IB’ers   en schoolmaatschappelijk werk. Onderwijsprogramma's die vaak
worden genoemd, zijn: Marietje Kessels, GGD programma's en andere weerbaarheidstrainingen.
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Heeft uw gemeente zicht op hoeveel
kinderen bereikt worden door middel van
deze voorlichting op scholen? (N=41)
Ja

29%

34%

Nee

37%

Weet ik niet

Van de 41 gemeenten, geeft bijna een derde aan wel zicht te hebben op het aantal kinderen dat wordt
bereikt met voorlichting op scholen, maar iets meer dan een derde niet.
Van de 41 gemeenten schat 23% dat meer dan driekwart tot de gehele doelgroep van kinderen op
primair en voortgezet onderwijs wordt bereikt.

Wat is het percentage kinderen dat binnen uw gemeente
bereikt wordt door middel van deze voorlichting op scholen?
(N=41)
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10%

7%

17%

20%
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Doelstelling 7
De leerkrachten, kinderopvangwerkers en artsen en verpleegkundigen waar kinderen
veelvuldig contact mee hebben, zijn getraind in het signaleren van kindermishandeling. Een
meld code kindermishandeling is ingevoerd op de plaatsen waar kinderen regelmatig komen:
onderwijsen
kinderopvanginstellingen,
het
centrum
voor
jeugden
gezin,
jeugdgezondheidszorg, huisartsenpraktijken en in wijkteams.
23 van de 159 gemeenten die alle vragen over deze doelstelling beantwoordden, hebben hun beleid
schriftelijk vastgesteld, zicht op het bereik van de doelgroep en schatten dat meer dan 75% van de
leerkrachten, kinderopvangwerkers en artsen en verpleegkundigen, zijn getraind in het signaleren van
kindermishandeling.
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Meer dan de helft van de gemeenten (60%) geeft aan deze doelstelling in de regiovisie te hebben
staan. Daarnaast komt het voor in nota's jeugdbeleid en andere beleidsnota's en in
uitvoeringsplannen. 8% geeft aan deze doelstelling over de meld code niet als beleid te hebben
opgenomen.

Op welke manier is dit specifieke beleid door 162 gemeenten
vastgelegd?
Gemeentelijke  beleidsnotitie  preventie… 9%
Gemeentelijke beleidsnotitie jeugdbeleid

27%

Paragraaf in andere gemeentelijke beleidsnotitie

23%

Uitvoeringsplan

30%

Regiovisie  aanpak  Huiselijk  geweld  en…

60%

Anders
Dit is niet vastgelegd

17%
8%
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Welke beleidsmaatregelen zetten gemeenten hierop in? (N=150)
Kinderopvang
De gemeente stuurt
Onderwijs
op deskundigheidsJeugdgezondheidszorg (JGZ)
bevordering in het
signaleren van
Consultatiebureaus
kindermishandeling in
Huisartsen
de volgende sectoren: Anders
Kinderopvang
Onderwijs
De gemeente ziet
Jeugdgezondheidszorg (JGZ)
erop toe dat de
volgende instellingen
Huisartsenpraktijken
een meld code
Jeugdzorg
hebben en gebruiken
Woningcorporaties
Anders
Informatie aan instellingen
Gemeente biedt zelf
Website met alle specifieke meldcodes
voorlichting/ informatie
Inkoop of subsidiëren van scholing
over meld code door:
Anders

83%
75%
86%
84%
20%
24%
78%
59%
67%
11%
42%
8%
28%
48%
14%
38%
22%

125
123
129
126
30
36
117
89
101
17
63
12
42
72
21
57
33

Er wordt gestuurd op deskundigheidsbevordering in voornamelijk de volgende sectoren:
kinderopvang, onderwijs, JGZ en consultatiebureaus. Slechts 20% van de gemeenten betrekt
huisartsen in de deskundigheidsbevordering.
78% van 150 gemeenten ziet erop toe dat de kinderopvangsector de meld code hanteert. Ook in het
onderwijs en de JGZ wordt hier door veel gemeenten aandacht aan geschonken. Huisartsenpraktijken
(11%) en woningcorporaties (8%) krijgen echter op dit thema (hanteren meld code) nog maar weinig
aandacht van gemeenten. De helft van de gemeenten zijn actief door middel van
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informatieverstrekking over de meld code aan instellingen en door middel van inkoop of subsidiering
van scholing.

Heeft uw gemeente zicht op hoeveel
professionals die veelvuldig contact
hebben met kinderen bereikt worden door
middel van deze maatregelen? (N=162)
Ja

36%

Nee

36%

Weet ik niet
27%

36% van de gemeenten heeft zicht op het aantal professionals dat veelvuldig contact heeft met
kinderen en daarbij de meld code weet te hanteren. De schatting van 23% van deze gemeenten is dat
meer dan driekwart tot de gehele doelgroep van professionals wordt bereikt.

Welk percentage professionals met veelvuldig contact met
kinderen wordt binnen uw gemeente met deze maatregelen
bereikt? (N=162)
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Doelstelling 8
Alle kinderen die betrokken zijn bij situaties van huiselijk geweldsincidenten waarbij de politie
of het Steunpunt Huiselijk Geweld is betrokken, of die verblijven in een instelling voor
vrouwenopvang, krijgen een preventief hulpaanbod. Hiervoor is voldoende capaciteit
beschikbaar van preventieve interventies.
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31 van de 123 gemeenten die alle vragen over deze doelstellingbeantwoordden, hebben hun beleid
schriftelijk vastgesteld, zicht op het bereik van de doelgroep en schatten dat meer dan 75% van de
kinderen die betrokken zijn bij situaties van huiselijk geweld waarbij politie of het Steunpunt Huiselijk
Geweld is betrokken, of die verblijven in de vrouwenopvang, een preventief hulpaanbod krijgen.
Deze onderstaande grafiek laat duidelijk zien dat 59% van de gemeenten deze doelstelling in de
regiovisie heeft opgenomen en rond de 20% van de gemeenten heeft dit in een eigen nota
opgenomen.

Op welke manier is dit specifieke beleid door 123 gemeenten
vastgelegd?
Gemeentelijke  beleidsnotitie  preventie… 11%
Gemeentelijke beleidsnotitie jeugdbeleid

12%

Paragraaf in andere gemeentelijke beleidsnotitie

16%

Uitvoeringsplan

18%

Regiovisie  aanpak  Huiselijk  geweld  en…
Anders

59%
23%

Dit is niet vastgelegd 6%
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

Welke beleidsmaatregelen zetten gemeenten hierop in? (N=123)
Scholingstraject politie
Inzet Risico-instrumenten
Richtlijnen en protocollen (zoals gespreksprotocol, handelingsprotocol)
Sturing d.m.v.
Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld/ kindermishandeling bij de
subsidievoorwaarden/
politie
kwaliteitseisen aan
Directe  beschikbaarheid  van  programma’s  (geen  wachtlijst  of  
instellingen over:
wachttijden)
Prestatie-indicatoren
Anders
Samenwerkingsafspraken
Afgesproken route toeleiding kind van melding naar hulpaanbod
Sturing op
Ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak
ketensamenwerking
Inrichten van kwaliteitssystemen voor de ketenaanpak
door middel van:
Werken aan de cultuur van samenwerking
Anders
Let op de kleintjes
Storm en Spetters
Inkoop (financiering)
van specifieke
Opvoedingsondersteuning met specifieke aandacht voor het kind zelf
programma’s
Voorlichting over huiselijk geweld en kindermishandeling aan het kind
Anders
De helft van deze gemeenten geeft aan te sturen op het gebruik van richtlijnen en protocollen.

15%
39%
51%

18
48
63

38%

46

36%

44

13%
17%
83%
59%
68%
25%
37%
8%
24%
0%
31%
29%
18%

16
21
102
73
84
31
46
10
30
0
38
36
22
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Er wordt op samenwerkingsafspraken gestuurd door 83% van de gemeenten. Speciale programma's
die gemeenten hebben ingekocht, zijn Let op de Kleintjes en andere Opvoedondersteuningsprogramma's. Ook zet 29% in op voorlichting over deze thema's aan het kind zelf.

Heeft uw gemeente zicht op hoeveel kinderen
die te maken hebben gehad met huiselijk
geweld (betrokkenheid van politie, SHG of
verblijf in vrouwenopvang) bereikt worden
met deze maatregelen? (N=123)

30%
Ja

47%

Nee

23%

Weet ik niet

Bijna de helft (47%) geeft aan zicht te hebben op het bereik van het aantal kinderen dat te maken
heeft gehad met huiselijk geweld.
Slechts 32% van 113 gemeenten geeft de schatting dat meer dan driekwart tot de gehele doelgroep
van kinderen wordt bereikt.

Welk percentage kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk
geweld (betrokkenheid van politie, SHG of verblijf in vrouwenopvang)
bereikt uw gemeente met deze maatregelen? (N=123)
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Doelstelling 9
Kinderen die in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang verblijven, krijgen passende
zorg voor zichzelf: er is specifieke begeleiding voor de kinderen, er wordt met hen gesproken
over wat zij hebben meegemaakt, zij ontvangen (psycho-educatie) en indien nodig
behandeling.
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18 van de 90 gemeenten die alle vragen over deze doelstelling beantwoordden, hebben hun beleid
schriftelijk vastgelegd, zicht op het bereik van de doelgroep en schatten dan meer dan 75% van de
kinderen die in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang verblijven, passende zorg krijgen.
Deze doelstelling wordt volgens 61% van de gemeenten in de regiovisie vermeld. Ook naar andere
documenten, zoals plannen voor de vrouwenopvang en naar beleidsnota's van centrumgemeenten
wordt verwezen.

Op welke manier is dit specifieke beleid door 90
gemeenten vastgelegd?
Gemeentelijke beleidsnotitie preventie
10%
kindermishandeling en/of huiselijk geweld
Gemeentelijke beleidsnotitie jeugdbeleid 10%
Paragraaf in andere gemeentelijke
10%
beleidsnotitie
Uitvoeringsplan

19%

Regiovisie aanpak Huiselijk geweld en
kindermishandeling

61%

Anders
Dit is niet vastgelegd

34%
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80%
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Welke beleidsmaatregelen zetten gemeenten hierop in?(N=89)
Scholingstraject
Inzet Risico-instrumenten
Richtlijnen en protocollen
Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld/ kindermishandeling
Directe  beschikbaarheid  van  programma’s  (geen  wachtlijst  of  
wachttijden)
Prestatie-indicatoren
Anders
Samenwerkingsafspraken
Ontwikkelen van een multidisciplinaire aanpak
Sturing op
ketensamenwerking
Inrichten van kwaliteitssystemen voor de ketenaanpak
door middel van:
Werken aan de cultuur van samenwerking
Anders
Aparte en veilige speelruimte voor kinderen
Stimuleren dat de
opvang
Aangrenzende buitenspeelruimte voor kinderen met een inrichting
voorzieningen voor
die past bij de leeftijd van de kinderen.
kinderen heeft:
Anders
Er wordt met de kinderen gesproken over wat zij hebben
meegemaakt
Stimuleren dat de
Medewerkers besteden een bepaald aantal uren aan de
opvang specifieke
begeleiding van kinderen
begeleiding voor
Moeders wordt geleerd om met hun kinderen te praten over wat er
kinderen biedt:
gebeurd is
Anders
Let op de kleintjes
Storm en Spetters
Tijd voor Toontje
En nu ik!
Inkoop (financiering)
Veerkracht
van specifieke
Kan iemand mij horen?
programma’s
Toekomst gerichte begeleiding
Moeder-Kind cursus
Voorlichting over huiselijk geweld
Anders

15%
24%
36%
26%

13
21
32
23

24%

21

16%
26%
79%
48%
26%
33%
9%
23%

14
23
70
42
23
29
8
20

14%

12

17%

15

43%

38

22%

20

34%

30

24%
23%
1%
1%
6%
18%
0%
2%
14%
17%
24%

21
20
1
1
5
16
0
2
12
15
21

De meeste gemeenten zetten in op richtlijnen en protocollen, maar ook de andere
sturingsinstrumenten worden benut. 79% van de 89 gemeenten geeft aan te sturen op samenwerking
door middel van afspraken. 23% van de gemeenten stimuleert dat de voorziening een aparte en
veilige ruimte voor kinderen heeft. 43% geeft aan te stimuleren dat er met kinderen wordt gesproken
over wat zij mee hebben gemaakt. De vaakst genoemde programma's die worden ingekocht, zijn Let
op de Kleintjes en Moeder-Kind Cursussen.
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Heeft uw gemeente zicht op hoeveel kinderen
uit uw gemeente die in een vrouwenopvang of
maatschappelijke opvang binnen verblijven
passende zorg krijgen? (N=89)
Ja
39%

34%

Nee

27%

Weet ik niet

Een derde van de gemeenten geeft aan zicht te hebben op het aantal kinderen uit de eigen gemeente
dat in een vrouwenopvang of maatschappelijke opvang verblijft en daar passende zorg ontvangt. 27%
zegt geen zicht te hebben op dit aantal. Het is niet ondenkbaar dat een deel van deze kinderen zich
tijdelijk in een andere gemeente bevindt, omdat niet elke gemeenten een eigen opvang heeft.
Geschat wordt door 35% van de gemeenten dat met inzet van sturing en programma's meer dan
driekwart van de kinderen of zelfs alle kinderen worden bereikt.

Welk deel van de kinderen uit uw gemeente die in een
vrouwenopvang of maatschappelijke opvang verblijft, krijgt
deze passende zorg? (N=90)
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Doelstelling 10
Burgers weten dat zij advies kunnen vragen en waar (bij het AMK en SHG en de lokale
organisaties) als zij zich zorgen maken over een kind in hun omgeving. Zij weten ook waar zij
zelf (opvoed)advies kunnen inwinnen.
Twee van 172 gemeenten die alle vragen over deze doelstelling beantwoordden, hebben hun beleid
schriftelijk vastgesteld, zicht op het bereik van de doelgroep en schatten dat meer dan 75% van de
burgers weten dat zij advies kunnen en waar als zich zorgen maken over een kind in hun omgeving en
waar zij zelf opvoedadvies kunnen inwinnen.
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Deze doelstelling staat volgens gemeenten vooral in de beleidsnota jeugd of in de regiovisie vermeld.

Op welke manier is dit specifieke beleid door 175 gemeenten
vastgelegd?
Gemeentelijke  beleidsnotitie  preventie… 9%
Gemeentelijke beleidsnotitie jeugdbeleid

44%

Paragraaf in andere gemeentelijke beleidsnotitie

32%

Uitvoeringsplan

29%

Regiovisie  aanpak  Huiselijk  geweld  en…

53%

Anders
Dit is niet vastgelegd
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Welke beleidsmaatregelen zetten gemeenten hierop in? (N=175)
Gemeentelijke
campagne

Gemeentelijke
voorlichting
d.m.v.

Billboards
Regionale televisie
Anders
Folders
Website
Voorlichtingsbijeenkomsten ouders
Voorlichting specifiek voor specifieke doelgroepen van ouders
zoals migrantenouders of ouders met LVG problematiek
Anders

3%
6%
39%
61%
71%
41%

5
11
68
107
124
72

13%

23

19%

28

De gemeentelijke campagnes die bij 'anders' worden ingevuld, zijn: folders, publicaties, plaatselijk
bladen en via scholen, krant, CJG websites, nieuwsbrieven en Triple P en GGD campagnes. Dit beeld
wordt in de onderste helft van de tabel opnieuw duidelijk: folders en websites is de vaakst genoemde
manier van voorlichting.
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Heeft uw gemeente zicht op hoeveel
burgers binnen de gemeente met deze
voorlichting bereikt worden? (N=175)

11%
37%
Ja

Nee

Weet ik niet

53%

Meer dan de helft van de gemeenten heeft geen zicht op hoeveel burgers er met deze voorlichting
wordt bereikt. Slechts 11% zegt dit wel te hebben. De relatief laagste schatting van het bereik: 3% van
de gemeenten zegt dat meer dan driekwart tot de alle burgers worden bereikt met de ingezette
doelstellingen en manieren van sturing. Maar liefst 74% geeft aan geen schatting te kunnen geven.

Wat is het percentage burgers dat binnen uw gemeente bereikt
wordt met deze voorlichting? (N=174)
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Bijlage 3

Relevante artikelen uit het VN-Kinderrechtenverdrag

Nederland heeft in 1995 het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (IVRK)
geratificeerd.62 Dat brengt verplichtingen met zich mee voor de Nederlandse overheid. De
Kinderombudsman controleert of Nederland het Kinderrechtenverdrag naleeft. De voor dit onderzoek
relevante artikelen uit het IVRK zijn:
Artikel 3
1. Bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze worden genomen door openbare of
particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke
autoriteiten of wetgevende lichamen, vormen de belangen van het kind de eerste overweging.
2. De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te verzekeren van de bescherming en de zorg
die nodig zijn voor zijn welzijn, rekening houdend met de rechten en plichten van zijn ouders, wettige
voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind, en nemen hiertoe alle passende
wettelijke en bestuurlijke maatregelen.
3. De Staten die partij zijn, waarborgen dat de instellingen, diensten en voorzieningen die
verantwoordelijk zijn voor de zorg voor of de bescherming van kinderen voldoen aan de door de
bevoegde autoriteiten vastgestelde normen, vooral ten aanzien van de veiligheid, de gezondheid, het
aantal personeelsleden en hun geschiktheid, alsmede bevoegd toezicht.
Artikel 5
De Staten die partij zijn, eerbiedigen de verantwoordelijkheden, rechten en plichten van de ouders of,
indien van toepassing, van de leden van de grootfamilie of de gemeenschap al naar gelang het
plaatselijke gebruik, van wettige voogden of anderen die wettelijk verantwoordelijk zijn voor het kind,
om te voorzien, op een wijze die verenigbaar is met de zich ontwikkelende vermogens van het kind, in
passende leiding en begeleiding bij de uitoefening door het kind van de in dit Verdrag erkende
rechten.
Artikel 12
1. De Staten die partij zijn, verzekeren het kind dat in staat is zijn 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 leeftijd en rijpheid.
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.
Artikel 18
1. De Staten die partij zijn, doen alles wat in hun vermogen ligt om de erkenning te verzekeren van het
beginsel dat beide ouders de gezamenlijke verantwoordelijkheid dragen voor de opvoeding en de
ontwikkeling van het kind. Ouders of, al naargelang het geval, wettige voogden, hebben de eerste
verantwoordelijkheid voor de opvoeding en de ontwikkeling van het kind. Het belang van het kind is
hun allereerste zorg.
2. Om de toepassing van de in dit Verdrag genoemde rechten te waarborgen en te bevorderen,
verlenen de Staten die partij zijn, passende bijstand aan ouders en wettige voogden bij de uitoefening
van hun verantwoordelijkheden die de opvoeding van het kind betreffen, en waarborgen zij de
ontwikkeling van instellingen, voorzieningen en diensten voor kinderzorg.
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Artikel 19
1. De Staten die partij zijn, nemen alle passende wettelijke en bestuurlijke maatregelen en
maatregelen op sociaal en opvoedkundig gebied om het kind te beschermen tegen alle vormen van
lichamelijk of geestelijk geweld, letsel of misbruik, verwaarlozing of nalatige behandeling,
mishandeling of exploitatie, met inbegrip van seksueel misbruik, zolang het kind onder de hoede is
van de ouder(s), wettige voogd(en) of iemand anders die de zorg voor het kind heeft.
2. Deze maatregelen ter bescherming dienen, indien van toepassing, doeltreffende procedures te
omvatten voor de invoering van sociale programma's om te voorzien in de nodige ondersteuning van
het kind en van degenen die de zorg voor het kind hebben, alsmede procedures voor andere vormen
van voorkoming van gevallen van kindermishandeling zoals hierboven beschreven, en voor opsporing,
melding, verwijzing, onderzoek, behandeling en follow-up van zodanige gevallen, en, indien van
toepassing, voor inschakeling van rechterlijke instanties.
Artikel 20
1. Een kind dat tijdelijk of blijvend het leven in het gezin waartoe het behoort, moet missen, of dat men
in zijn eigen belang niet kan toestaan in het gezin te blijven, heeft recht op bijzondere bescherming en
bijstand van staatswege.
2. De Staten die partij zijn, waarborgen, in overeenstemming met hun nationale recht, een andere
vorm van zorg voor dat kind.
3. Deze zorg kan, onder andere, plaatsing in een pleeggezin omvatten, 'kafalah' volgens het
Islamitische recht, adoptie, of, indien noodzakelijk, plaatsing in geschikte instellingen voor kinderzorg.
Bij het overwegen van oplossingen wordt op passende wijze rekening gehouden met de wenselijkheid
van continuïteit in de opvoeding van het kind en met de etnische, godsdienstige en culturele
achtergrond van het kind en met zijn achtergrond wat betreft de taal.
Artikel 22
1. De Staten die partij zijn, nemen passende maatregelen om te waarborgen dat een kind dat de
vluchtelingenstatus wil verkrijgen of dat in overeenstemming met de toepasselijke internationale of
nationale wet en rechtsregels en procedures als vluchteling wordt beschouwd, ongeacht of het al dan
niet door zijn ouders of door iemand anders wordt begeleid, passende bescherming en humanitaire
bijstand krijgt bij het genot van de van toepassing zijnde rechten beschreven in dit Verdrag en in
andere internationale akten inzake de rechten van de mens of humanitaire akten waarbij de bedoelde
Staten partij zijn.
2. Hiertoe verlenen de Staten die partij zijn, naar zij passend achten, hun medewerking aan alle
inspanningen van de Verenigde Naties en andere bevoegde intergouvernementele of nietgouvernementele organisaties die met de Verenigde Naties samenwerken, om dat kind te
beschermen en bij te staan en de ouders of andere gezinsleden op te sporen van een kind dat
vluchteling is, teneinde de nodige inlichtingen te verkrijgen voor hereniging van het kind met het gezin
waartoe het behoort. In gevallen waarin geen ouders of andere familieleden kunnen worden
gevonden, wordt aan het kind, overeenkomstig de in dit Verdrag omschreven beginselen, dezelfde
bescherming verleend als aan ieder ander kind dat, om welke reden ook, blijvend of tijdelijk het leven
in een gezin moet ontberen, zoals beschreven in dit Verdrag.
Artikel 23
23.1. De Staten die partij zijn, erkennen dat een geestelijk of lichamelijk gehandicapt kind een
volwaardig en behoorlijk leven dient te hebben, in omstandigheden die de waardigheid van het kind
verzekeren, zijn zelfstandigheid bevorderen en zijn actieve deelneming aan het gemeenschapsleven
vergemakkelijken.
2. De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het gehandicapte kind op bijzondere zorg, en
stimuleren en waarborgen dat aan het daarvoor in aanmerking komende kind en degenen die

74

verantwoordelijk zijn voor zijn verzorging, afhankelijk van de beschikbare middelen, de bijstand wordt
verleend die is aangevraagd en die passend is gezien de gesteldheid van het kind en de
omstandigheden van de ouders of anderen die voor het kind zorgen.
3. Onder erkenning van de bijzondere behoeften van het gehandicapte kind, dient de in
overeenstemming met het tweede lid geboden bijstand, wanneer mogelijk, gratis te worden verleend,
rekening houdend met de financiële middelen van de ouders of anderen die voor het kind zorgen.
Deze bijstand dient erop gericht te zijn te waarborgen dat het gehandicapte kind daadwerkelijk
toegang heeft tot onderwijs, opleiding, voorzieningen voor gezondheidszorg en revalidatie,
voorbereiding voor een beroep, en recreatiemogelijkheden op een wijze die ertoe bijdraagt dat het
kind een zo volledig mogelijke maatschappelijke integratie en persoonlijke ontwikkeling bereikt, met
inbegrip van zijn culturele en intellectuele ontwikkeling.
4. De Staten die partij zijn, bevorderen in een geest van internationale samenwerking, de uitwisseling
van passende informatie op het gebied van preventieve gezondheidszorg en van medische en
psychologische behandeling van, en behandeling van functionele stoornissen bij gehandicapte
kinderen, met inbegrip van de verspreiding van en de toegang tot informatie betreffende
revalidatiemethoden, onderwijs en beroepsopleidingen, met als doel de Staten die partij zijn, in staat
te stellen hun deskundigheid en vaardigheden te verbeteren en hun ervaring op deze gebieden te
verruimen. Wat dit betreft wordt in het bijzonder rekening gehouden met de behoeften van
ontwikkelingslanden
Artikel 24
24.1 De Staten die partij zijn, erkennen het recht van het kind op het genot van de grootst mogelijke
mate van gezondheid en op voorzieningen voor de behandeling van ziekte en het herstel van
gezondheid. De Staten die partij zijn, streven ernaar te waarborgen dat geen enkel kind zijn of haar
recht op toegang tot deze voorzieningen voor gezondheidszorg wordt onthouden.
24.2 De Staten die partij zijn, streven de volledige verwezenlijking van dit recht na en nemen
passende maatregelen, met name:
a. om baby- en kindersterfte te verminderen;
b. om de verlening van de nodige medische hulp en gezondheidszorg aan alle kinderen te
waarborgen, met nadruk op de ontwikkeling van de eerste lijnsgezondheidszorg;
c. om ziekte, ondervoeding en slechte voeding te bestrijden, mede binnen het kader van de
eerstelijnsgezondheidszorg, door onder andere het toepassen van gemakkelijk beschikbare
technologie en door het voorzien in voedsel met voldoende voedingswaarde en zuiver drinkwater, de
gevaren  en  risico’s  van  milieuverontreiniging in aanmerking nemend;
d. om passende pre- en postnatale gezondheidszorg voor moeders te waarborgen;
e. om te waarborgen dat alle geledingen van de samenleving, met name ouders en kinderen, worden
voorgelicht over, toegang hebben tot onderwijs, en worden gesteund in het gebruik van de
fundamentele kennis van de gezondheid van en de voeding van kinderen, de voordelen van
borstvoeding, hygiëne en sanitaire voorzieningen en het voorkomen van ongevallen;
f. om preventieve gezondheidszorg, begeleiding voor ouders, en voorzieningen voor en voorlichting
over gezinsplanning te ontwikkelen.
24.3 De Staten die partij zijn, nemen alle doeltreffende en passende maatregelen teneinde traditionele
gebruiken die schadelijk zijn voor de gezondheid van kinderen af te schaffen.
24.4 De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe internationale samenwerking te bevorderen en aan
te moedigen teneinde geleidelijk de algehele verwezenlijking van het in dit artikel erkende recht te
bewerkstelligen. Wat dit betreft wordt in het bijzonder rekening gehouden met de behoeften van
ontwikkelingslanden.
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Artikel 25
De Staten die partij zijn, erkennen het recht van een kind dat door de bevoegde autoriteiten uit huis is
geplaatst ter verzorging, bescherming of behandeling ten behoeve van zijn lichamelijke of geestelijke
gezondheid, op een periodieke evaluatie van de behandeling die het kind krijgt en van alle andere
omstandigheden die verband houden met zijn plaatsing.
Artikel 26
26.1 De Staten die partij zijn, erkennen voor ieder kind het recht de voordelen te genieten van
voorzieningen voor sociale zekerheid, met inbegrip van sociale verzekering, en nemen de nodige
maatregelen om de algehele verwezenlijking van dit recht te bewerkstelligen in overeenstemming met
hun nationaal recht.
26.2 De voordelen dienen, indien van toepassing, te worden verleend, waarbij rekening wordt
gehouden met de middelen en de omstandigheden van het kind en de personen die verantwoordelijk
zijn voor zijn of haar onderhoud, alsmede iedere andere overweging die van belang is voor de
beoordeling van een verzoek daartoe dat door of namens het kind wordt ingediend.
Artikel 27
27.1 De Staten die partij zijn, erkennen het recht van ieder kind op een levensstandaard die
toereikend is voor de lichamelijke, geestelijke, intellectuele, zedelijke en maatschappelijke
ontwikkeling van het kind.
27.2 De ouder(s) of anderen die verantwoordelijk zijn voor het kind, hebben de primaire
verantwoordelijkheid voor het waarborgen, naar vermogen en binnen de grenzen van hun financiële
mogelijkheden, van de levensomstandigheden die nodig zijn voor de ontwikkeling van het kind.
27.3 De Staten die partij zijn, nemen, in overeenstemming met de nationale omstandigheden en met
de middelen die hun ten dienste staan, passende maatregelen om ouders en anderen die
verantwoordelijk zijn voor het kind te helpen dit recht te verwezenlijken, en voorzien, indien de
behoefte  daaraan  bestaat,  in  programma’s  voor  materiële  bijstand  en  ondersteuning,  met
name wat betreft voeding, kleding en huisvesting.
27.4 De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen om het verhaal te waarborgen van
uitkeringen tot onderhoud van het kind door de ouders of andere personen die de financiële
verantwoordelijkheid voor het kind dragen, zowel binnen de Staat die partij is als vanuit het buitenland.
Met name voor gevallen waarin degene die de financiële verantwoordelijkheid voor het kind draagt, in
een andere Staat woont dan die van het kind, bevorderen de Staten die partij zijn de toetreding tot
internationale overeenkomsten of het sluiten van dergelijke overeenkomsten, alsmede het treffen van
andere passende regelingen.
Artikel 34
De Staten die partij zijn, verbinden zich ertoe het kind te beschermen tegen alle vormen van seksuele
exploitatie en seksueel misbruik. Hiertoe nemen de Staten die partij zijn met name alle passende
nationale, bilaterale en multilaterale maatregelen om te voorkomen dat:
a) een kind ertoe wordt aangespoord of gedwongen deel te nemen aan onwettige seksuele
activiteiten;
b) kinderen worden geëxploiteerd in de prostitutie of andere onwettige seksuele praktijken;
c) kinderen worden geëxploiteerd in pornografische voorstellingen en pornografisch materiaal.
Artikel 39
De Staten die partij zijn, nemen alle passende maatregelen ter bevordering van het lichamelijk en
geestelijk herstel en de herintegratie in de maatschappij van een kind dat het slachtoffer is van: welke
vorm ook van verwaarlozing, exploitatie of misbruik; foltering of welke andere vorm ook van wrede,
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onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing; of gewapende conflicten. Dit herstel en deze
herintegratie vinden plaats in een omgeving die bevorderlijk is voor de gezondheid, het zelfrespect en
de waardigheid van het kind.

Kinderen hebben rechten. Deze zijn onder meer vastgelegd in het Verdrag inzake de Rechten van het Kind.
De rechten gelden voor iedereen onder de 18 jaar. De Kinderombudsman controleert of de overheid
de kinderrechten in Nederland naleeft. Hij doet dit ook bij organisaties in het onderwijs, de kinderopvang,
de jeugdzorg en de gezondheidszorg. De Kinderombudsman heeft verschillende taken.
Onderzoek
De Kinderombudsman doet onderzoek naar onderwerpen die te maken hebben met schending van de kinderrechten.
Hij kan ook een onderzoek beginnen naar aanleiding van klachten die binnenkomen over individuele gevallen.
Advies
Op basis van signalen en onderzoeken adviseert hij - gevraagd en ongevraagd - het parlement en verschillende instanties.
Hij probeert structurele oplossingen te vinden voor problemen die met de rechten van kinderen te maken hebben.
Bewustwording kinderrechten
Het is belangrijk dat iedereen weet dat er kinderrechten zijn en wat deze inhouden. Dus zowel de kinderen en jongeren
zelf, als hun ouders, scholen, de overheid en instanties. Daarom maakt de Kinderombudsman volwassenen, kinderen
en jongeren bewust van de kinderrechten.

Meer informatie, rapporten en adviezen zijn te vinden op www.dekinderombudsman.nl

de Kinderombudsman
Postbus 93122
2500 AC DEN HAAG
T 0800-8765432
info@dekinderombudsman.nl
www.dekinderombudsman.nl

