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Igor Ivakic
laatst gez. vandaag om 16:02
Igor Ivakic
Samantha, waarom is het zo belangrijk
dat we als JGZ onze krachten
bundelen om kindermishandeling en
verwaarlozing te voorkomen?

11:32

Samantha Dinsbach
In de eerste plaats is het een té groot probleem.
Niemand mag wegkijken, hoezeer het ons ook in
verlegenheid brengt.
Daarnaast heeft de JGZ aantoonbaar een
toegevoegde waarde. We hebben immers bijna
alle kinderen in beeld en we hebben een rol in
voorlichting over ouderschap. We kunnen naast
ouders staan en vroegtijdig signaleren.
Tenslotte moeten we ons realiseren dat we
nog niet maximaal presteren op het gebied van
kindermishandeling. Er valt nog veel te winnen.
11:34 

Igor Ivakic
Wat kan de JGZ doen voor het
bevorderen van de veiligheid van
kinderen?

11:37

Samantha Dinsbach
Dat zal een pakket moeten zijn van verschillende
maatregelen. Voorop staat preventie: de dialoog
aangaan met ouders. En naast ze staan vanuit de
houding dat ouderschap een van de mooiste maar
ook een van de moeilijkste dingen van het leven is.
Ook moeten we handelingsverlegenheid intern
bespreekbaar maken. Het is niet raar en het is niet
fout. Als we dat erkennen kunnen we ook weer
leren en verbeteren.
Ook moeten we ons er steeds van bewust zijn dat
we het samen doen. Goede en korte lijnen met
huisartsen, Veilig Thuis en sociale teams. En we
kunnen slimme algoritmes gebruiken om de data
uit het digitaal dossier JGZ te laten werken. Zo
worden we met elkaar alerter op signalen.
Tenslotte moeten we het gewoon doen! We
hebben het tijdens de Werkconferentie tegen
Kindermishandeling gehad over een revolutie dat doe je alleen samen!
11:39 

Igor Ivakic
Klopt. Tijdens de werkconferentie tegen
kindermishandeling zei je letterlijk:
‘JGZ, stel je kwetsbaar op en ga met
elkaar aan de slag.’ Wat bedoel je
daarmee?

11:40

Samantha Dinsbach
Ik wil doorbreken dat we in een soort
collectieve verontwaardiging blijven hangen
als uit cijfers blijkt dat we het niet goed
genoeg doen. Want dat rendeert niet. Ik ben
ervan overtuigd dat veel JGZ-afdelingen
met dezelfde worsteling zitten als het
kindermishandeling betreft. Als we meters
willen maken, moeten we dit samen doen.
Samen focus aanbrengen en investeren in de
aanpak. Want dat is te veel voor een JGZafdeling alleen.

12:05 

Igor Ivakic
Dank je wel!

12:06
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