Datum: 06-03-2017
Onderwerp: Reactie op het voortgangsbericht Plan van Aanpak Borgen van veiligheid in kwetsbare
gezinnen
Beste mevrouw Steenbekker,
Eind 2015 heeft het Jeugdplatform een inspraakreactie gegeven op het Plan van Aanpak ter
preventie van kindermishandeling in Amsterdam. Deze adviezen hadden betrekking op preventie,
kwaliteit en bekendheid van Veilig Thuis, signalering in het onderwijs, het bespreekbaar maken van
kindermishandeling en handelingsverlegenheid.
In 2016 zijn de gemeente en verschillende organisaties aan de slag gegaan om dit plan uit te voeren.
De behaalde resultaten zijn verwerkt in een voortgangsbericht. Het Jeugdplatform heeft het verzoek
gekregen het voortgangsbericht kritisch te bekijken. Komende de gegeven adviezen terug? En missen
er nog belangrijke aspecten in de aanpak?
Op 21 februari 2017 is de werkgroep Aanpak Kindermishandeling bijeengekomen. Deze groep
bestaat uit een viertal ouders en 1 jongere. Onderstaand worden de resultaten van deze bijeenkomst
besproken. Aan de hand van de eerder gegeven adviezen (in paars) zal worden toelicht of dit al dan
niet terugkomt in het voortgangsbericht.

Preventie – oudersignalen als potentieel risico voor kinderen
Zorg ervoor dat ouders op een laagdrempelige manier met iemand in gesprek kunnen over hun
angsten en onzekerheden, zonder direct beoordeeld te worden.
De werkgroep Aanpak Kindermishandeling vindt dit nog steeds een belangrijk punt.
(Aanstaande) ouders zouden hun angsten en onzekerheden met iemand moeten kunnen delen,
zonder direct een label opgeplakt te krijgen. Met de inzet van laagdrempelige preventieve
interventies of een gesprekspartner kunnen problemen in de toekomst voorkomen worden. Dit
advies zien wij niet duidelijk terug in het laatste voorgangsbericht. Toch zouden we het belang
hiervan nogmaals willen benadrukken.
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Het Jeugdplatform wil benadrukken hoe belangrijk het is dat de politie relevante informatie
doorgeeft aan hulpinstanties. Als hulpverleners inzicht hebben in de acties van de politie in een
gezin, komt de ernst van de situatie in een gezin beter naar voren.
Wij zijn blij te zien dat de multidisciplinaire samenwerking een belangrijk aspect is in het laatste
voortgangsbericht. De koppeling tussen de volwassenen ggz en de jeugdhulp zien wij dan ook als erg
nuttig. Het gebruik van risicoprofielen op basis van ouder-signalen kan goed werken. Wel willen wij
meegeven dat zorgen en/of signalen van een volwassene niet direct bekeken moeten worden door
een ‘mishandeling-bril’. Het is goed dat er meer oog is voor ouder-signalen, maar blijf open en
objectief en blijf ook kijken naar omstandigheden en eventuele oorzaken.
Bij deelresultaat 3.1 wordt aangegeven: ‘Professionals herkennen de signalen die wijzen op complexe
(zorg mijdende) gezinnen.’ Wij zien graag ook dat de politie deze signalen meer herkent en daar
gevoeliger voor wordt wanneer ze handelen. Wellicht kan Veilig Thuis dienen als een koppeling
tussen meldingen van de politie en hulpverleners die betrokken zijn bij een gezin.
Het Jeugdplatform wil benadrukken dat het heel belangrijk is dat medewerkers van de Ouder- en
Kindteams en Samen DOEN teams goed zijn opgeleid op het gebied van kindermishandeling en
huiselijk geweld.
Uit het laatste voortgangsverslag blijkt dat er in 2016 veel aandacht is geweest voor het opleiden en
informeren van OKT’s en Samen DOEN teams op het gebied van kindermishandeling en huiselijk
geweld. De werkgroep wil graag nog benadrukken dat het naast goede informatie over
kindermishandeling en/of huiselijk geweld ook belangrijk is om als professional ‘de vraag achter de
vraag’ te herkennen. Een ouder kan voor een bepaald probleem aankloppen, maar daarachter kan
een verhaal van geweld zitten. Blijf hier goed oog voor houden.

Kwaliteit en bekendheid Veilig Thuis
Maak meer inzichtelijk – zowel voor jongeren, volwassenen als professionals – wat Veilig Thuis
precies is en wat de werkwijze is.
In het laatste voorgangsbericht komt diverse keren terug dat de functie (m.n. adviesfunctie) van
Veilig Thuis bekender is gemaakt onder professionals. Dat vinden wij erg positief. Om de bekendheid
van Veilig Thuis nog meer te vergroten zou er ook aandacht aan besteed kunnen worden in
opleidingen, zodat toekomstige professionals er al meer bekend mee zijn.
Wat er gemist wordt in het voortgangsbericht is het vergroten van de bekendheid van Veilig Thuis
onder jongeren en volwassenen. Zij zijn nog onvoldoende bekend met de werkwijze van Veilig Thuis
en hoe/waarvoor je allemaal contact op kan nemen.

Signalering in het onderwijs
Binnen het onderwijs kan er grote winst behaald worden wat betreft het signaleren van
kindermishandeling. Zorg voor goede kennis van de Meldcode en hoe leraren kunnen handelen.
De werkgroep Aanpak Kindermishandeling vindt dat het onderwijs nog onvoldoende aan bod is
gekomen in het laatste voortgangsbericht. Wij zijn echter blij om te zien dat een aandachtspunt voor
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2017 is dat er een plan van aanpak zal worden gemaakt in samenwerking met ZJO. Het
Jeugdplatform biedt graag aan hierover over mee te denken en kunnen goed inbrengen waar
jongeren en/of ouders bij geholpen zouden zijn.
Een van de jongeren uit de werkgroep geeft aan dat het een goed idee zou zijn dat iedere docent een
‘Veilig Thuis diploma’ moeten halen. Net zoals je bij een EHBO-diploma weet hoe je moet handelen
bij een ongeluk, weet je bij een Veilig Thuis-diploma hoe je moet handelen wanneer je vermoedens
hebt van kindermishandeling of huiselijk geweld.

Maak kindermishandeling bespreekbaar
In het Plan van Aanpak wordt voornamelijk gefocust op de professionals en dat zij anders moeten
gaan handelen om de veiligheid van kinderen te kunnen waarborgen. Het Jeugdplatform is echter
van mening dat er nóg meer bereikt kan worden als ook kinderen goed worden voorgelicht.
De focus op kinderen komt in het laatste voortgangsverslag niet terug. De focus in 2016 heeft
voornamelijk gelegen op de professionals en hoe zij anders moeten handelen om de veiligheid van
kinderen te kunnen waarborgen. Wij zijn van mening dat er veel meer ingezet moet worden op
preventie van kindermishandeling, dus veel meer focussen op het moment dat er nog geen
professional bij komt kijken. Een belangrijk aspect hierbij is het onderwerp bespreekbaar maken
onder kinderen. Belangrijk is om dit op een passend niveau voor de kinderen te doen. Goede
voorlichting over wat thuis wel/niet normaal is kan voor kinderen en jongeren een eyeopener zijn.

Handelingsverlegenheid
Één van de belangrijkste punten wat het Jeugdplatform betreft is het verminderen van
handelingsverlegenheid. Maak hulpverleners, leerkrachten en anderen betrokkenen ook duidelijk dat
het niet erg is als je niet goed weet hoe te handelen, zolang je het dan maar bespreekt met anderen
die dit wel weten!
De werkgroep Aanpak Kindermishandeling is blij om te lezen dat er afgelopen jaar aandacht is
geweest voor het thema ‘handelingsverlegenheid’. Het is goed dat er een training ontwikkeld is om
de handelingsvaardigheid van professionals te vergroten. Wel willen wij benadrukken dat dit gezien
moet worden als één van de middelen die handelingsverlegenheid kan verminderen. Wij denken dat
er meer nodig is om het écht door te laten dringen in het handelen van professionals en docenten.
Daarnaast vinden wij het belangrijk dat niet slechts enkele sleutelfiguren in een instelling deze
training volgen, maar dat het breed wordt ingezet.
Het Jeugdplatform denkt graag mee over de inhoud en vormgeving van de training rondom het
verminderen van handelingsverlegenheid. Wij denken bijvoorbeeld dat het nuttig is om
ervaringsdeskundigen en praktijkverhalen in te zetten. Dit maakt vaak grote indruk op professionals
en maakt het voor hen praktisch.
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Overig
Naast bovengenoemde punten waren er nog een aantal andere punten die ons opvielen in het
laatste voortgangsbericht.
Bij de acties van verbeterpunt 1.1 wordt een try-out in Noord genoemd, waarbij kleine
vrijwilligersorganisaties bewust worden gemaakt van de rol die zij kunnen spelen bij het signaleren
van huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij staan hier erg positief tegenover en zien het liefst
dat deze try-out veel breder getrokken word. Schenk hier bijvoorbeeld ook aandacht aan binnen
sportverenigingen en andere kleine organisaties waar veel kinderen komen.
Daarnaast staat in de inleiding van het voorgangsdocument wordt al benoemd dat het voorkomen
van kindermishandeling een urgente opdracht blijft. Natuurlijk zijn wij het hier volledig mee eens.
Bedenk hierbij ook dat het voorkomen van kindermishandeling ‘m ook kan zitten in het aanbieden
van passende ondersteuning/hulp voor ouders. Kijk naar de diepere oorzaak van kindermishandeling
en zoek daar naar een oplossing.
Mochten er naar aanleiding van dit document nog vragen zijn, dan horen wij dat graag.
Vriendelijke groet,

Werkgroep Aanpak Kindermishandeling
Jeugdplatform Amsterdam
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