
   

Olifantenpaadjes en 06-nummers 
De opbrengst van het Rotterdamse Collectief tegen Kindermishandeling zit in de mobiele telefooncontacten van 
Veilig Thuismedewerkers, wijkcoaches, intern begeleiders, en al die andere werkers in het veld. Langzaam maar 
zeker ontstaan de verbindingen: bij wie moet ik zijn? Wat kan ik van die ander verwachten? Wethouder Hugo de 
Jonge noemt het ‘olifantenpaadjes’. Na alle veranderingen rond de decentralisaties, beginnen de nieuwe paadjes 
in te slijten.

“We weten dat we Veilig Thuis hierin moe-
ten betrekken. De casus illustreert ook dat 
het niet gemakkelijk is. Het doet iets met 
je als een vader tegen je zegt: ik weet je te 
vinden als je dit meldt.”

Suzanne van Eijk, teamleider van Wijkteam Feijenoord, 
heeft kokosmakronen meegenomen voor het gesprek met 
Thea Daane die teamleider schoolmaatschappelijk werk is 
bij het schoolbestuur PCBO (32 basisscholen) en Jeany 
Dirkzwager, de projectleider van het Rotterdamse Collec-
tief. Ze kennen elkaar van de werkgroep ‘Signaleren en 
bespreekbaar maken’. Dat is één van de drie werkgroepen 

in Rotterdam Zuid waarin professionals uit verschillende 
disciplines afspraken maakten over beter samenwerken 
om kindermishandeling aan te pakken. Het gaat er 
hartelijk aan toe en er is veel te vertellen.

De afgelopen week speelde bij het team van Suzanne een 
naar incident. Eén van de wijkteamleden schakelde het 
crisis- en interventieteam van Jeugdbescherming Rotter-
dam Rijnmond (JBRR) in. ‘Dat is ingrijpend voor het gezin 

en ook voor de coach. Het is winst dat we zeker weten dat 
de inzet van het crisisteam in dit geval de goede actie 
was.’

In de werkgroep hebben we besproken dat het belangrijk 
is dat er een goede samenwerking is tussen de verschillen-
de organisaties.’ Thea vertelt over een teambespreking op 
een van ‘haar’ scholen. Daar werd de schoolmaatschappe-
lijk werker bedreigd, nadat ze een niet-pluis-gevoel wilde 
bespreken met ouders. ‘We weten dat we Veilig Thuis 
hierin moeten betrekken. De casus illustreert ook dat het 
niet gemakkelijk is. Het doet iets met je als een vader 
tegen je zegt: ik weet je te vinden als je dit meldt.’

“Als je elkaar kent, spreek je gemakkelijker 
uit wat je kunt verwachten, en wie waarvoor 
verantwoordelijk is, en blijft. Ook na de mel-
ding bij Veilig Thuis.”

Wat maak je in de dagelijkse praktijk mee? Hoe ga je 
daarmee om in je eigen organisatie? Wat zijn knelpunten? 
Daarover ging het in de werkgroep ‘Signaleren en 
bespreekbaar maken’ met deelnemers van Veilig Thuis, 
het CJG, schoolmaatschappelijk werk, wijkteams, jeugdbe-
scherming en de kinderdagverblijven. ‘Je weet vaak niet 
exact wat de ander doet. Het kan zijn dat een school een 
melding doet bij Veilig Thuis, en daarna wekenlang niets 
hoort. Dat geeft frustratie, de leerkracht heeft elke dag 
een kind in de klas waarmee het niet goed gaat.

Het helpt om te weten hoe Veilig Thuis met zo’n melding 
aan het werk is, en wat voor hen de (on)mogelijkheden 
zijn,’ zegt Daane. ‘Door alle campagnes is het aantal 
contactmomenten met Veilig Thuis enorm gestegen, dat 
heeft geleid tot hoge werkdruk. Dat geeft ruis en gedoe. 
Als je elkaar kent, spreek je gemakkelijker uit wat je kunt 
verwachten, en wie waarvoor verantwoordelijk is, en blijft. 
Ook na de melding bij Veilig Thuis. Door elkaar te leren 
kennen bouw je aan wederzijds vertrouwen.’ Daane en 
Van Eijk zijn het erover eens: de werkgroep was een 
verrijking voor ieders netwerk.

V.l.n.r: Jeany Dirkzwager, Suzanne van Eijk en Thea Daane
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“Het is lastig het gesprek aan te gaan over lichte 
signalen. Over hoe je dat kunt doen, en hoe je je 
kunt opstellen als bondgenoot van ouders, heb-
ben we een toolkit gemaakt. Want, door kleine 
zorgen te bespreken voorkom je dat het grote 
zorgen worden.”

‘We zijn tot de conclusie gekomen, dat we weten wanneer er 
een niet-pluis gevoel is. Maar in de praktijk is het niet eenvoudig 
om met ouders het gesprek aan te gaan om dit gevoel te 
toetsen. Dit bleek met name erg lastig op de kinderdagverblij-
ven. De vertegenwoordiger van die sector had een prima klik 
met de aandachtsfunctionaris van het CJG die vervolgens een 
workshop gaf voor kinderdagverblijven over het signaleren en 
bespreekbaar maken van dit lastige onderwerp,’ zegt Van Eijk.

Een veelgehoord knelpunt in de werkgroep is dat het lastig is 
het gesprek aan te gaan over signalen, juist ook over lichte 
signalen. ‘Over hoe je dat kunt doen, en hoe je je kunt opstellen 
als bondgenoot van ouders, hebben we een toolkit gemaakt,’ 
vertelt Daane. ‘Want, door kleine zorgen te bespreken voorkom 
je dat het grote zorgen worden.’

“Je hebt maar een deel van de werkelijkheid in 
beeld, samenwerken is een must.”

Heeft meedoen aan het Collectief tegen Kindermishandeling 
voor Daane en Van Eijk hun dagelijks werk veranderd? Voor 
allebei is sinds de werkgroep nog meer het besef versterkt dat 
je het samen moet doen. Daane geeft ‘haar’ schoolmaatschap-
pelijk werkers voorlichting en ze zoekt en ontwikkelt instrumen-
ten die de schoolmaatschappelijk werkers op hun scholen 
kunnen gebruiken. De stappen van de verplichte Meldcode zijn 
een vast aandachtspunt, net als het gebruik van de Rotterdamse 
verwijsindex SiSa (Signaleren en Samenwerken). ‘Je hebt als 
professional altijd maar een deeltje van de werkelijkheid in 
beeld, daarom is het zo belangrijk dat je ook contact zoekt met 
andere betrokken hulpverleners,’ zegt Daane.

“In het wijknetwerk zijn veel vrijwilligers actief, 
bijvoorbeeld in de speeltuin of het wijkgebouw. 
Zij kunnen zorgsignalen oppikken. Zo dragen we 
allemaal uit hoe het in Rotterdam is georgani-
seerd, en dat je er niet alleen voorstaat.”

Van Eijk heeft vanuit het wijkteam contact met het wijknetwerk. 
Ze wil een bijeenkomst organiseren over vroeg signaleren van 
kindermishandeling. ‘In het wijknetwerk zijn veel vrijwilligers 
actief, bijvoorbeeld in de speeltuin of het wijkgebouw. Zij 
kunnen zorgsignalen oppikken. Het CJG heeft voor deze 
organisaties een presentatie gemaakt over hoe je kunt signale-
ren en het gesprek aangaan, hoe SiSa precies werkt en waar je 
terecht kunt voor hulp. Zo dragen we allemaal uit hoe het in 
Rotterdam is georganiseerd, en dat je er niet alleen voorstaat.’

“Het Collectief tegen Kindermishandeling was 
een extra prikkel tot samenwerken.”

Het Collectief tegen Kindermishandeling was een extra prikkel 
tot samenwerken. De activiteiten gaan in de toekomst door. Zo 
gaat Daane samen met een collega van PPO (Passend Primair 
Onderwijs) een plan maken voor ‘gluren bij de buren’. Dat wil 
zeggen dat professionals een paar keer per jaar in de keuken 
kijken bij andere organisaties. ‘Als je weet hoe het er ergens aan 
toe gaat, snap je beter met welke problematiek ze te maken 
hebben en dat ze soms niet onmiddellijk tijd voor je hebben.’

“Voor de toekomst is het superbelangrijk dat in de 
opleiding van leraren en sociaal werkers aan-
dacht wordt besteed aan kindermishandeling.”

Van Eijk gaat samen met een werkgroep, (met onder anderen 
een hoofddocent van de Hogeschool Rotterdam) een aantal 
bijeenkomsten organiseren over moreel-ethische dilemma’s, 
gericht op alle professionals die te maken kunnen hebben met 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Van Eijk hecht aan de 
lijntjes met het hoger onderwijs. ‘Voor de toekomst is het 
superbelangrijk dat in de opleiding van leraren en sociaal 
werkers aandacht wordt besteed aan kindermishandeling.’

Voor Van Eijk is de kern van het Rotterdamse Collectief dat 
professionals in de stad in verbinding willen blijven met elkaar 
en met ouders. ‘We blijven leren hoe goede gesprekken moeten 
worden gevoerd, met de juiste mensen en op het juiste mo-
ment.’

• Het Rotterdams Collectief tegen Kindermishandeling past 
in een groter geheel: het actieprogramma Veilig Thuis. 
Dit bestaat uit vijf actielijnen, waarvan kindermishandeling 
er één is. Daarbinnen is er aandacht voor vechtscheidin-
gen, het in beeld krijgen van kwetsbare zwangere 
vrouwen, online seksueel misbruik, en ook de samenwer-
king binnen het Collectief is een aandachtspunt.

• Het Collectief in Rotterdam is in drie werkgroepen in 
Rotterdam-Zuid aan de slag gegaan met drie verschillen-
de knelpunten: signaleren en bespreekbaar maken, 
samenwerken, en informatie delen bij professionals.

• Alle werkgroepen leverden een product op in de vorm 
van een factsheet met aanbevelingen:
• Een factsheet met startzinnen die gebruikt kunnen 

worden voor het voeren van een gesprek met een 
ouder bij de eerste zorgen

•  Een factsheet met de meest gestelde vragen over de 
Rotterdamse verwijsindex SiSa

• Een factsheet met de beschrijving van verschillende 
casussen waarbij morele dilemma’s een rol spelen bij 
het delen van informatie.

• De komende tijd wordt deze opbrengst verder verspreid 
onder professionals van Rotterdam en gaan de partijen 
met de aanbevelingen (zoals gluren bij de buren) aan de 
slag.



   

Meer weten?
Bottom-up. Geen hiërarchie. Geen eenheidsworst. 
Samenwerken tussen professionals. Zicht op wat er 
gebeurt in de uitvoering. De Collectieven tegen Kinder-
mishandeling leverden heel veel op.

Bekijk ook de andere afsluitende interviews met de 
collectieven. Hun ervaringen leveren een schat aan  

informatie, waarmee alle gemeenten met hun partners 
direct aan de slag kunnen.
• Themapagina Collectieven tegen Kindermishandeling
• Collectieven tegen Kindermishandeling
• Eindrapportage Collectief tegen Kindermishandeling 

Rotterdam (pdf, december 2016)
• Eindrapportage Collectief tegen Kindermishandeling 

Rotterdam (online samenvatting)

https://vng.nl/collectieven-tegen-kindermishandeling
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/zes-collectieven-tegen-kindermishandeling
https://vng.nl/files/vng/20170209_collectieven_tegen_kindermishandeling_opbrengsten_en_ervaringen_def2.pdf
https://vng.nl/files/vng/20170209_collectieven_tegen_kindermishandeling_opbrengsten_en_ervaringen_def2.pdf
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/eindrapport-zes-collectieven-opbrengsten-en-ervaringen
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/kindermishandeling-en-huiselijk-geweld/eindrapport-zes-collectieven-opbrengsten-en-ervaringen

