
Wethouders Thea Koster (Leeuwarden) en Frans Kloosterman (Weststellingwerf)

‘Onderbuikgevoel bespreekbaar 
maken door klimaat van vertrouwen’

Bij dramatische zaken van kindermishandeling is het meestal zo dat mensen rond het slachtoffer al langer het 

gevoel hadden dat er iets niet klopte. Het Collectief tegen Kindermishandeling Leeuwarden/Weststellingwerf 

wil dat het gemakkelijker wordt om een niet-pluisgevoel aan de orde te stellen en te handelen.

Het Collectief tegen Kindermishandeling in Friesland zit niet toevallig in Leeuwarden en in Weststellingwerf.  

‘We ontwikkelen een werkwijze voor de stad en voor het platteland.  Zo is de aanpak voor iedereen te gebrui-

ken en kunnen we het Friesland-breed invoeren, dat is de bedoeling,’ vertelt wethouder Koster (Leeuwarden).  

Ze is als bestuurlijk trekker zeer gemotiveerd voor het onderwerp. ‘De bedoeling van de decentralisaties is om 

problemen eerder aan te pakken: preventie. Tegelijkertijd zien we dat de daarvoor benodigde samenwerking 

tussen professionals opnieuw op gang moet komen na alle veranderingen, zoals de komst van de wijk- en ge-

biedsteams. Die samenwerking moeten we opnieuw tegen het licht houden zodat we zeker weten dat iedereen 

handelt als hij moet handelen.  Mensen denken nog te vaak: dat doet een ander wel.’

Wethouder Frans Kloosterman van Weststellingwerf werkte 25 jaar bij de politie en was daar lange tijd verant-

woordelijk voor het jeugdbeleid. Ook was hij vijf jaar manager bij een instelling voor jeugdhulp. De aanpak van 

kindermishandeling verbeteren is een constante in zijn werkzame leven. Dat hij de gedroomde ‘duo-bestuurlijke 

trekker’ was voor het Collectief behoeft geen betoog.  Voor Kloosterman is ‘vertrouwen’ het sleutelwoord. 

‘Dat wil zeggen: elkaar kennen en weten wie je kunt bellen. Kindermishandeling moet bespreekbaar worden 

gemaakt.’ Wantrouwen en een cultuur van schuld en afrekenen zijn daarbij funest. ‘Dan gaan professionals zich 

indekken en hun tijd besteden aan rapporteren, wat alleen maar averechts werkt.’

Samenwerken en signaleren
De uitvoeringsagenda van Leeuwarden/Weststellingwerf heeft twee deelprojecten. Het ene gericht op handelen 



en houding, het andere op veiligheid en veerkracht. Bij handelen 

en houding is het doel om voor alle betrokkene de drempel te 

verlagen om met signalen aan de slag te gaan. Scholen krijgen 

daarbij een centrale plek, vertelt Koster. ‘Stel, een kind draagt 

’s winters nog steeds zomerkleren. Dat kan een teken zijn van 

verwaarlozing. We willen leerkrachten ondersteunen om zo’n 

signaal laagdrempelig bespreekbaar te maken. Van een ge-

sprek alleen al, kan soms een preventieve werking uitgaan. Nu 

worden signalen 

te vaak genegeerd 

uit schroomvallig-

heid of angst. Het 

idee leeft dat een 

melding een zware beschuldiging is die kan leiden tot uithuis-

plaatsing.’ 

Dat is ook de ervaring van Kloosterman. ‘De scholen hebben een 

relatie met ouders, die melden niet snel. Daarom is het bijvoor-

beeld belangrijk dat een contactpersoon van het wijkteam geregeld zijn gezicht laat zien in de leraarskamer. Met 

iemand die je kent, kun je gemakkelijker iets in vertrouwen bespreken, dan heb je niet zo snel het gevoel dat je 

het misschien helemaal fout doet.’  Niet alleen scholen, ook andere vrijwilligers en professionals moeten gemak-

kelijk een beroep kunnen doen op ondersteuning van het gebiedsteam.  Het idee is om in twee wijken (in Wolve-

ga en in Leeuwarden) projectgroepen te vormen met deelnemers van alle organisaties (gebiedsteam, basisonder-

wijs, kinderopvang, huisarts, sportverenigingen etcetera). In een reeks bijeenkomsten maken zij afspraken over 

handelen en houding ten aanzien van kindermishandeling. Het is de bedoeling dat professionals in de wijken zich 

samen ontwikkelen en met elkaar in verbinding staan. De projectgroep kan daarvoor activiteiten organiseren, 

bijvoorbeeld een discussieavond op school of een training bij de voetvalvereniging. De pilots in de twee wijken 

zijn erop gericht een solidaire gemeenschap op te zetten die 

gezinnen ondersteunt als het dreigt mis te gaan in een gezin. 

Het andere deelproject veiligheid en veerkracht is gericht op 

beter samenwerken tussen de verschillende organisaties betrok-

ken bij drang en 

dwang.  Klooster-

man: ‘Bij talloze 

casussen in het land 

hebben we evalu-

aties gezien van 

gezinnen waar meer dan tien hulpverleners betrokken waren, en 

waar het desondanks misging omdat de regie ontbrak. Het is vi-

taal om duidelijke afspraken te maken. Wie doet wat? Wie trekt 

het verder? Dat vereist dat mensen elkaar kennen en vertrou-

wen. ‘ Om dat bereiken wordt een projectgroep opgezet met 

deelnemers van de gebiedsteams, Veilig Thuis, de Gecertificeerde 

Instellingen, het Veiligheidshuis, de Raad voor de Kinderbe-

scherming, de politie en het Openbaar Ministerie. In deze groep wordt het probleem geanalyseerd en afspraken 

gemaakt. Ook aan de hand van casussen, vertelt Koster. ‘Het is waardevol om partners bij elkaar te brengen en 

voorbeelden te bespreken die op een incident hadden kunnen uitlopen. Het fijne is dat dit kan zonder dat er 

een dramatisch incident is. Nu doen we het hopelijk op tijd en kunnen we los van de waan van de dag afspraken 

maken over hoe het proces eruit zou moeten zien.’

Vereniging Van nederlandse gemeenten

Wethouder Frans Kloosterman: 
‘Gebiedsteam moet zijn gezicht 
laten zien in de leraarskamer’

Wethouder Thea Koster: 
‘Signalen worden te 
vaak genegeerd uit 

schroomvalligheid of angst’

Wethouder Thea Koster (Leeuwarden):  

’Leerkrachten ondersteunen om signalen 

laagdrempelig bespreekbaar te maken.’

Wethouder Frans Kloosterman (Weststelling-

werf): ‘Elkaar kennen en weten wie je kunt 

bellen is belangrijk om kindermishandeling 

te voorkomen en aan te pakken.’


