
 
 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 maart 2016 
Conferentie over kindermishandeling en seksueel misbruik  0-12 jaar  

voor Zuid- Limburg in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen 

De conferentie werd georganiseerd door INNOVO in samenwerking met de landelijke Taskforce 
Kindermishandeling en seksueel misbruik, Provincie Limburg en de gemeente Heerlen. 

Wij maken wij het verschil........  

 
Landelijke inzet    

• Taskforce Kindermishandeling en Seksueel Misbruik, de 
Ministeries van V&J en VWS hebben de Taskforce ingesteld om 
de aanpak van kindermishandeling een stevige zet in de goede 
richting te geven 

• De ‘Jongerentaskforce aanpak van geweld tegen kinderen’  is in 
2013 opgericht door Augeo. De Jongerentaskforce heeft als doel 
kinderen en jongvolwassenen te laten meepraten over een 
effectieve aanpak van kindermishandeling, vechtscheidingen en 
chronisch pesten. In de Jongerentaskforce zitten dertien jongeren 
tussen de 14 en 25 jaar. Zij zijn allemaal op de een of andere 
manier betrokken bij de drie thema’s 

• Rijksactieplan Kinderen Veilig (2012-2016): landelijke 
speerpunten  zijn uitgezet. Daarnaast wordt het project Collectief 
Tegen Kindermishandeling in 6 gemeenten uitgevoerd.. Heerlen 
is één van deze gemeenten. 

 

 

Provincie Limburg 
 
17 Bestuurders zijn in 
samenwerking met de 
Taskforce een Beweging Tegen 
Kindermishandeling gestart. 
Deze bestuurders zijn 
ambassadeurs in het tegengaan 
van kindermishandeling. Doel is 
het terugdringen van de 
aantallen kindermishandeling. 
Joan van Zomeren, 
initiatiefneemster voor deze 
Conferentie, is één van deze 
ambassadeurs. 

 
 

Aanpak Kindermishandeling landelijk, regionaal, provinciaal 

 

 

Link voor de film van de conferentie: https://youtu.be/FAjEfxtPGPk 

Nagenieten van de muziek? Klik op de link en bekijk de film van de 
band van ‘Baanbrekend werk’: 
https://www.youtube.com/watch?v=hvrz74yd9mU 

 
Soorten kindermishandeling

seksueel misbruik,
4%
fysieke
mishandeling, 18%
emotionele
mishandeling, 11%
fysieke
verwaarlozing, 24%
emotionele
verwaarlozing, 36%
andere vormen, 7%

 

 

https://youtu.be/FAjEfxtPGPk
https://www.youtube.com/watch?v=hvrz74yd9mU


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 Gemeente Heerlen is Collectief Tegen 
Kindermishandeling gemeente  

Doel is het verbeteren van de samenwerking tussen 
lokale- en regionale partijen met name binnen het 
onderwijs en de justitiële sector.  

Looptijd: tot eind 2016. Opdrachtgevers: VNG, VWS, 
OCW en V&J. Actie vanuit Collectief gericht op 
Primair Onderwijs, najaar 2016. 

Alle basisscholen in Parkstad (ruim 100) doen mee 
aan een trainings- en voorlichtingsaanbod, dat 
plaatsvindt in het najaar van 2016. Dit aanbod 
bestaat uit: 

a. kinderen van groep 7 volgen de 4-delige 
klokhuisserie over kindermishandeling 
klassikaal met lesbrieven; 
http://kindermishandeling.hetklokhuis.nl  

b. de Intern Begeleiders worden opgeleid tot 
aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en 
kindermishandeling en volgen een e-
learning; 

c. leerkrachten volgen de e-learning Meldcode 
huiselijk geweld/kindermishandeling (van 
Augeo); 

d. ouders krijgen een nieuwsbrief. 

 

 

 

Onderzoek heeft uitgewezen dat emotionele verwaarlozing tijdens de jeugd gepaard gaat met structurele verandering in de 
hersenen.  
Op de linker foto zijn hersenen te zien van een 3-jarige die in een liefdevol gezin is opgegroeid. Foto rechts laat de hersenen zien 
van een eveneens 3-jarige, die echter opgegroeid is in een Roemeens weeshuis. Hierbij is zichtbaar dat de hersenomvang 
beduidend kleiner is en dat ook de netwerkverbindingen ín de hersenen minder zijn.  
 
 

 Contactgegevens 

• Veilig Thuis Zuid Limburg 
contact@veiligthuiszl.nl 
voor professionals: 046-8506640 

• GGD Zuid Limburg: Locaties 
Jeugdgezondheidszorg 
www.ggdzl.nl/contact/locaties-
jeugdgezondheidszorg 

• Parkstad Meander JGZ 0 tot 4 
jarigen 
http://www.meandergroep.com/a
ndere-
diensten/jeugdgezondheidszorg 

• Westelijke Mijnstreek: Zuyderland 
Jeugdgezondheidszorg: 
https://www.orbisconcern.nl/orbis
-zorg/jeugdgezondheidszorg/ 

• Maastricht/ Heuvelland: thuiszorg 
Envida: 
http://thuiszorg.envida.nl/opgroei
ende_kinderen/het_consultatiebu
reau.html 

• Interessante website: Jeugd en 
Gezin Parkstad Limburg 

 

http://kindermishandeling.hetklokhuis.nl/
mailto:contact@veiligthuiszl.nl
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb7qmCycPLAhXJK5oKHZVtAh0QFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ggdzl.nl%2Fcontact%2Flocaties-jeugdgezondheidszorg%2F&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D178.21.217.62%26ts%3D1458075098867239%26auth%3Da4zfl2cmrglxvijd2bxvjq4fm3prrxxj%26rndm%3D0.8412694245604302&v6s=2&v6t=10405&usg=AFQjCNEdZOCfcBnMEBpbjzz-oEkdXlwU2w
http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb7qmCycPLAhXJK5oKHZVtAh0QFgg0MAI&url=http%3A%2F%2Fwww.ggdzl.nl%2Fcontact%2Flocaties-jeugdgezondheidszorg%2F&v6u=https%3A%2F%2Fs-v6exp1-ds.metric.gstatic.com%2Fgen_204%3Fip%3D178.21.217.62%26ts%3D1458075098867239%26auth%3Da4zfl2cmrglxvijd2bxvjq4fm3prrxxj%26rndm%3D0.8412694245604302&v6s=2&v6t=10405&usg=AFQjCNEdZOCfcBnMEBpbjzz-oEkdXlwU2w
http://www.ggdzl.nl/contact/locaties-jeugdgezondheidszorg
http://www.ggdzl.nl/contact/locaties-jeugdgezondheidszorg
http://www.meandergroep.com/andere-diensten/jeugdgezondheidszorg
http://www.meandergroep.com/andere-diensten/jeugdgezondheidszorg
http://www.meandergroep.com/andere-diensten/jeugdgezondheidszorg
https://www.orbisconcern.nl/orbis-zorg/jeugdgezondheidszorg/
https://www.orbisconcern.nl/orbis-zorg/jeugdgezondheidszorg/
http://thuiszorg.envida.nl/opgroeiende_kinderen/het_consultatiebureau.html
http://thuiszorg.envida.nl/opgroeiende_kinderen/het_consultatiebureau.html
http://thuiszorg.envida.nl/opgroeiende_kinderen/het_consultatiebureau.html
http://www.cjgparkstadlimburg.nl/
http://www.cjgparkstadlimburg.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 

• Meldcode.nl: de website van de Rijksoverheid met alle informatie over de Meldcode en een toolkit met 
hulpmiddelen voor het maken en gebruiken van de Meldcode. 

• vooreenveiligthuis.nl: de website van de Rijksoverheid die hoort bij de campagne huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Je vindt hier korte informatie over wat huiselijk geweld en kindermishandeling is, welke 
signalen je kunt herkennen en wat je kunt doen wanneer je vermoedt dat iemand thuis wordt mishandeld.  

• Toolkitaandachtsfunctionaris.nl: de ‘Toolkit Aandachtsfunctionaris Meldcode’ is ontwikkeld door de 
gemeente Amsterdam. Op de site staat informatie die je als aandachtsfunctionaris nodig hebt bij het 
uitoefenen van je functie. Ook vind je er tips voor scholing. Documenten en onderzoeken Het basismodel 
van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling kun je hier downloaden. 

• Het boek 'Het heeft invloed op alles, langetermijngevolgen van een onveilige jeugd' vormt met de verhalen 
van zowel slachtoffers van kindermishandeling als professionals die reflecteren vanuit hun ervaringen een 
unieke inkijk in de dagelijkse praktijk en de gevolgen van kindermishandeling en geweld tegen kinderen. 
Uitgegeven door het kinderrechtencollectief. Is ook te downloaden. 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/hulp-bieden
http://www.vooreenveiligthuis.nl/
http://toolkitaandachtsfunctionaris.nl/index.html
https://www.defenceforchildren.nl/images/68/4181.pdf

