Voortgang werkgroepen Actieplan Kindermishandeling
Sinds de totstandkoming van het Actieplan Kindermishandeling zijn verschillende
werkgroepen aan de slag gegaan met de deelonderwerpen. Dit is wat zij tot nu toe
bereikten.
1. Rechten van het kind voorop
De werkgroep is bezig met een pilot in zes GGD-regio's om in gesprek te raken met
kinderen over kinderrechten. Dat gebeurt aan de hand van materiaal van
Kinderrechten.nu.
De kinderen komen in klassenverband makkelijk aan de praat over hun rechten en hoe
die vorm krijgen in hun leven. Als er tijdens het groepsgesprek moeilijke situaties boven
drijven, wordt daar na afloop van het groepsgesprek meteen individueel over
doorgepraat.
De methode om kinderen zelf in gesprek te laten gaat over kinderrechten levert meer op
dan een praatje van een volwassene over het onderwerp.
De belangrijkste zin die de kinderen aanleren: 'Zoek een volwassene die je vertrouwt, die
naar je luistert en die je helpt'. Kinderen krijgen zo automatisch tools for life mee, aldus
de leden van deze werkgroep.
2. Veilige hechting beschermt kinderen
De werkgroep heeft zich als doel gesteld dat er 10% minder kinderen slachtoffer zijn van
kindermishandeling in 2020. De groep richt zich op het belang van veilige hechting van
het kind. Bij literatuuronderzoek stuitte de groep onder andere op het boek 'Eerste hulp
bij hechting' van Paulien Kuipers.
Bevindingen tot nu toe.
● Belang van vroegsignalering van hechtingsproblematiek.
● Tijdens de zwangerschap zorgen voor goede binding met de partner.
● Aandacht voor geboortezorg en mindcare.
Initiatieven als V
 oorZorg e
 n Stevig Ouderschap dragen hier ook aan bij. De werkgroep
vraagt om tips over initiatieven in ons land op dit gebied. Zij probeert op termijn te
komen tot een 'menukaart over hechting'.
3. Sterke ouders zijn cruciaal
Ouderschap is een grote verandering in het leven van de betrokken personen. Deze
werkgroep streeft ernaar dat men zich bewust wordt van de impact hiervan. En ook dat
het niet gek is als je met vragen naar anderen toe gaat.
De werkgroep wil ouderschapsversterkende programma's meer impact geven. Daarvoor
is er al een tour door verschillende regio's geweest met als onderwerp 'ouderschap'.
JGZ-professionals blijken behoefte te hebben aan verdiepende informatie. Het NCJ
ontwikkelde daarom vier informerende filmpjes over ouderschap.
Daarnaast wordt er gewerkt aan een beter beeld van de behoeften van ouders qua
ondersteuning. Het NCJ is verder bezig met kennisontwikkeling over 'de staat van het
gezin': welke ontwikkeling is er in de leefwereld van gezinnen en wat is het effect
daarvan op het ouderschap?

De werkgroep wil binnenkort een deelproject uitvoeren over de frequentie van het
brengen van huisbezoeken. Daarmee wil zij nagaan hoe je beter kunt aansluiten bij de
dagelijkse leefwereld van ouders en kinderen. De ambitie is: bij iedere ouder het meest
passende ouderschapsprogramma inzetten.
4. Weerbare jongeren kennen de weg
Weerbare jongeren zijn beter bestand tegen sexting en dreigende mishandeling omdat
ze beter weten wat gewoon en niet gewoon is en waarbij ze hulp kunnen vragen. Vanaf
2018 is de toolbox weerbaarheidstrainingen en preventieve pestprogramma’s in gebruik
en maakt iedere JGZ- professional met scholen en het sociale netwerk afspraken over
passende activiteiten.
5. Geen kind opnieuw slachtoffer door een stevige samenwerking met Veilig
     Thuis
De JGZ en Veilig Thuis gaan intensiever samenwerken. De werkgroep die dit actiepunt op
heeft gepakt heeft een m
 atrix gemaakt met de afzonderlijke activiteiten.
6. Samenwerking in de wijk
Actieve samenwerking met relevante partijen op het gebied van kindermishandeling kan
beter. De werkgroep heeft de volgende activiteiten bedacht:
● Goede voorbeelden van samenwerken verzamelen;
● Informatie over risicokinderen delen;
● In regio is bekend dat JGZ monitoring voor kinderen 0-18 jaar doet en wat
meerwaarde is.
7. De professional maakt het verschil
De leden uit deze werkgroep konden helaas niet aanwezig zijn bij de werkconferentie.
Daarom hebben ze een f ilmpje opgenomen om toch te kunnen delen waar de
werkgroep mee bezig is omtrent dit actiepunt.
Bekijk het T hemadossier Aanpak Kindermishandeling voor meer informatie over het Actieplan.

