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Verslag: Kelly Nooij 

Stichting Praat verzorgt een vervolg op de wijktafel van 13 september 2018 rond het thema 

‘Kindermishandeling en huiselijk geweld’ 

Deze bijeenkomst staat centraal hoe wij kunnen samenwerken in het vroegtijdig signaleren. 

 

De bijeenkomst is georganiseerd door het kernteam van de wijktafel IJburg/ZBE en Ted Kloosterboer 

van Stichting Praat heeft invulling gegeven aan deze wijktafel. 

(www.praatoverkindermishandeling.nl) 

Wat er is besproken: 

Ted inventariseert in de groep: Waarom is samenwerken belangrijk bij signaleren? 

- Brede kijk 
- Elkaar aanvullen 
- Onderbuikgevoelens delen 
- Sneller in actie komen 
- Samen sterk 
- Vormt een front 
- Bevestiging van eigen vermoedens 
- Gedeelde verantwoordelijkheid 
- Niet bagatelliseren 
- Maakt het urgent 
- Steun aan elkaar 
 
Omdat we eigenlijk niet willen weten dat kindermishandeling bestaat, hebben we de neiging om 
signalen te bagatelliseren. Ook heeft iedereen een ander referentiekader, waardoor de signalen die 
we oppikken voor iedereen anders zijn. Daarom is het delen met eigen collega’s, maar ook met 
andere partijen heel belangrijk.  
 
Wat mag je delen? 
 
Zonder toestemming van ouders, mag je altijd delen dat je je zorgen maakt. Je mag bijvoorbeeld 
school of huisarts laten weten: “Ik maak me zorgen over ….”. Meer mag je niet delen. Daarmee leg je 
niet de verantwoordelijk bij de ander neer! Je zal nog steeds zelf actie moeten ondernemen. Maar je 
kunt er wel voor zorgen dat een school of huisarts meer alert wordt en ook beter gaat signaleren 
rondom het kind of gezin. Verschillende partijen kunnen dan een dossier gaan opbouwen en gaan 
melden.  
 
Het beste is om zorgen altijd direct met ouders te bespreken. Wees transparant naar ouders. Met 
toestemming van ouders kun je ook gaan delen en samenwerken met andere partners . 
 
Iedere organisatie heeft een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling (als het 
goed is). Met de vernieuwde meldcode dit jaar zijn er wat dingen veranderd. Vermoedens van acute 
onveiligheid of structurele onveiligheid moeten gemeld worden bij Veilig Thuis. Bespreek signalen 
ook altijd met de eigen aandachtsfunctionaris.  
 
Je mag altijd een casus anoniem inbrengen bij Veilig Thuis. Zij kunnen meedenken en tips geven. Bij 
een onveilige situatie zullen ze je adviseren om te gaan melden.  

http://www.praatoverkindermishandeling.nl/


 
Wie zitten er nu aan tafel? 
 
We brengen op een kaart van IJburg/ZBE in kaart welke organisaties er aanwezig zijn en waar we 
elkaar kunnen vinden. Organisatie zijn vooral gecentreerd in de gezondheidscentra of hebben geen 
vaste standplaats op IJburg/ZBE. Organisaties die belangrijk zijn bij signaleren en nu aan tafel 
ontbreken zijn: 
- Scholen 
- Kinderdagverblijf  
- Voorscholen 
- Maatschappelijke organisaties als sportclubs, muziekles, verenigingen, ect. 
 
Reshma gaat een overzicht maken van de partijen die nu aan tafel zitten. Mail je gegevens naar: 
RHofstee@dynamo-amsterdam.nl. (naam, functie, organisatie, paar zinnen over wat je doet en 
toestemming voor het opslaan en delen van deze gegevens). Zij zal dan een netwerklijst rondmailen.  
 
Wat is er nodig om samen te werken? 
 
- Elkaar kennen  
- Vertrouwen 
- Elkaar fysiek zien/tegenkomen 
- Goede sociale kaart en contactgegevens 
- Weten wat iemand doet 
 
Ouder-en kindteam op IJburg/ZBE kan een spil in het web zijn. Samen met de GGD hebben zij veel 
informatie over kinderen en gezinnen. Ook elke school heeft een ouder en kind adviseur aan zich 
verbonden. 
 
Ouder- en Kindteam IJburg & Zeeburgereiland 
Gezondheidscentrum Pampuslaan, Pampuslaan 26-32 
1087 LA Amsterdam 
ijburgzeeburg@oktamsterdam.nl 
020 - 555 5961 (algemeen nr.) 
 
Ook scholen zijn een hele belangrijke bron van informatie als het gaat om signaleren. Daar is een kind 
vijf dagen per week.  
 
Gesprek aangaan met ouders 
 
Gedeelde tips om met ouders in gesprek te gaan over zorgen: 
- Soms hebben we het beeld dat ouders die hun kind mishandelen een soort monsters zijn. Dat is 
natuurlijk niet zo. Het zijn gewone mensen/ouders. Vaak is er sprake van onmacht en onkunde, er is 
iets aan de hand, bijvoorbeeld: financiële problemen, psychische problemen, overbelasting, ect. 
- Wanneer je transparant bent, dan is de kans dat ouders in gesprek willen  en hulp accepteren 
groter. Wanneer ze het idee hebben dat er achter hun rug wordt gekletst, dan geeft dat natuurlijk 
weerstand.  
- Wederzijds respect. Open gesprek: Deze signalen zijn er. Hoe zien jullie dat? 
- Laagdrempelig erover praten. Al bij een eerste gesprek. Bijvoorbeeld: Zijn er wel eens ruzies? Hoe 
gaat dat dan? Slaan jullie elkaar? Schreeuwen jullie? Ect. Maak het bespreekbaar.  
- Met het bespreken van signalen en/of melden bij veilig thuis heb je als doel om een kind of gezin te 
helpen. Zorgen dat zij de juiste ondersteuning gaan krijgen. Ouders kunnen hier ook blij mee of 
dankbaar voor zijn. Het hoeft niet altijd een lastig gesprek te zijn.  

mailto:RHofstee@dynamo-amsterdam.nl


 
Hoe nu verder? 
Dit is een start om meer te gaan samenwerken bij het signaleren van kindermishandeling. We missen 
nu ook belangrijke partijen aan tafel. Stichting Praat begeleidt andere wijken bij een buurtaanpak 
kindermishandeling. Zou dit ook iets zijn voor IJburg/ZBE? Om hierover verder te praten en na te 
denken melden zich drie deelnemer aan: Willy (Dynamo), Lotte (POH-GGZ Jeugd) en Maria 
(Regenbooggroep). 
 
Opmerkingen 
- Uit kindertekeningen kun je ook signalen oppikken. Eveline Ruitenberg geeft daar trainingen in.  
- Regenbooggroep heeft kindercoaches (9 tot 14 jaar) en jongerencoaches (14 tot 28 jaar) 
https://www.deregenboog.org/en/node/3959 
https://www.deregenboog.org/jongerenmaatjes-14-28-jr 
- Huiselijk geweld bij volwassenen en oudermishandeling zou ook een onderwerp kunnen zijn voor 
een volgende wijktafelbijeenkomst.  
- 18 april is de volgende wijktafel. Deze gaat over psychiatrie in de wijk.   
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