
   

Fries Collectief tegen Kindermishandeling

Begrip verbetert de verstandhouding 
met kwetsbare gezinnen: ‘minder 
oordelen, meer begrip’ 

Begrip verbetert de verstandhouding met 
kwetsbare gezinnen 
Meer begrip voor de kwetsbare positie van ouders 
verlaagt de drempel naar hulpverlening. In het verhaal van 
ouders zitten aanknopingspunten om verwaarlozing of 
kindermishandeling te stoppen. Veel meer dan in normen 
of vastomlijnde opvattingen over veiligheid of hulpverle-
ning.

Het Collectief tegen Kindermishandeling in Leeuwarden/
Weststellingwerf zette in verschillende wijken leerwerkge-
meenschappen op. Professionals die werken met kinderen, 
voerden fundamentele gesprekken over hoe ze in hun 
werk staan, en ze gingen aan de slag met de ouderschaps-
theorie van Alice van der Pas. Het resultaat is een accent-
verschuiving; een andere manier van kijken naar het 
aanpakken van kindermishandeling. In het hele land is 
daar belangstelling voor. De handleiding die projectleider 
Lienja van Eijkern plaatste op LinkedIn werd binnen een 
week drieduizend keer bekeken.

 ‘Ik hoorde van veel hulpverleners dat ze 
het gevoel hadden een tegenstrijdige 
opdracht uit te voeren: enerzijds uitgaan 
van de kracht van een gezin en anderzijds 
politieagent zijn en (verplicht) moeten 
melden.‘

Van Eijkern vertelt over het Friese Collectief samen met 
Femke Tiemersma. Zij is betrokken als gedragsweten-
schapper van de gebiedsteams in Weststellingwerf. Aan 
het begin van het programma maakte Van Eijkern een 
rondgang langs professionals. Wat zijn je knelpunten bij 
het uitvoeren van de Meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling? Waar loop je in het werk tegenaan? 
‘Ik hoorde van veel hulpverleners dat ze het gevoel 
hadden een tegenstrijdige opdracht uit te voeren: van 
enerzijds uitgaan van de kracht van een gezin en ander-
zijds van politieagent zijn en (verplicht) moeten melden. 
Die combinatie is ingewikkeld.’

Bovendien speelde in Friesland – net als elders – dat oude 
netwerken waren verdwenen na de decentralisaties. Zo 
ontstond de gedachte van leerwerkgemeenschappen. 
Opnieuw kennismaken, ervaringen uitwisselen en leren. 
Eén ding wilden de ondervraagde professionals zeker niet: 
nieuwe richtlijnen en protocollen.

 ‘Hoe ga je om met het dilemma tussen 
begrip en drang?‘

Van Eijkern ging op internet op zoek naar een project dat 
het dilemma tussen begrip en drang oploste en ze kwam 
uit bij de ouderschapstheorie van Alice van der Pas. De 
belangrijkste notie daarvan is dat ouders per definitie 
kwetsbaar zijn. Om goed te kunnen functioneren als ouder 
heb je ‘buffers’ nodig: een sociaal netwerk, het vermogen 
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om te kunnen reflecteren op wat er in je kind omgaat, succeser-
varingen en mensen die solidair met je zijn. Van Eijkern: ‘Toen ik 
dat las dacht ik: dit is wat ze bedoelen.’ Ze haalde er een expert 
(Margreth Hoek) bij en samen zetten ze de bijeenkomsten van 
de leerwerkgemeenschappen op touw.

In Weststellingwerf kreeg iedereen die in een wijk met kinderen 
werkte een uitnodiging om deel te nemen. Medewerkers van de 
kinderopvang, de intern begeleider van de school, gebieds-
teammedewerkers en van de jeugdgezondheidszorg deden 
mee, onder hen ook Femke Tiemersma. ‘We zijn begonnen te 
praten over de vraag: wat vinden we van ouderschap? Wat zijn 
de eisen en verwachtingen? Wat maakt je kwetsbaar als ouder?

 ‘Met te veel normatief denken, verlies je de 
nieuwsgierigheid naar het verhaal van mensen. 
De meeste mensen willen hun kind niet 
mishandelen of verwaarlozen, maar toch gebeurt 
het. Daar zit een verhaal achter.‘

Het was inspirerend om uitgebreid stil te staan bij hoe we nu 
eigenlijk bezig zijn. Met te veel normatief denken, verlies je de 
nieuwsgierigheid naar het verhaal van mensen. De meeste 
mensen willen hun kind niet mishandelen of verwaarlozen, maar 
toch gebeurt het. Daar zit een verhaal achter. Als je daarnaar op 
zoek gaat, vind je de aanknopingspunten om het geweld of de 
verwaarlozing te stoppen.’

Tiemersma heeft een adviserende rol in de gebiedsteams, 
daarnaast is ze zelf hulpverlener. Ze vertelt over een gezin dat 
ze begeleidde volgens de theorie van de buffers. Het werkte. 
‘Het ging om een in de regio bekend gezin met een stapeling 
van problemen: opvoedproblematiek, schulden en meer. 
Daaraan lagen tal van oorzaken ten grondslag. Ik bouwde voort 
op de dingen waar deze ouders trots op waren. Dat het 
bijvoorbeeld was gelukt om zonder ruzie het huiswerk van een 
kind te structureren. Hoe kwam het dat dit zo goed lukte? Kon 
dat ook in andere situaties? Op een keer konden ze echt niets 
meer bedenken dat goed ging. Toen wist ik dat er iets moest 
gebeuren. Het gezin kreeg opvoedondersteuning en hulp van 
de kredietbank. Het bleef geregeld misgaan, maar altijd zijn we 
over de moeilijke dingen in gesprek gebleven. Die ouders 
wilden blijven proberen hun kinderen goed groot te brengen, ze 
een beter leven te geven dan zijzelf hadden gehad.’

 ‘Je bereikt meer door naast ouders te gaan staan 
en te zeggen: ik zie dat het niet goed met je 
gaat, hoe kan ik je helpen? Dan met: we hebben 
je in de gaten, waag het niet nog eens.’  Dit is 
niet hetzelfde als wegkijken.‘

Van Eijkern valt Tiemersma bij. ‘Als je dit gezin niet zo had 
benaderd, waren ze in een heel ander circuit terecht gekomen, 
dan waren die kinderen voor je het weet uit huis geplaatst. Dat 
het gezin ruimte en vertrouwen kreeg is essentieel. Je bereikt 
meer door naast ouders te gaan staan en te zeggen: ik zie dat 
het niet goed met je gaat, hoe kan ik je helpen? Dan met: we 
hebben je in de gaten, waag het niet nog eens.’ Tiemersma vult 
aan dat dit niet hetzelfde is als wegkijken. In een ander gezin 
gaf ze wel degelijk de aanzet tot een uithuisplaatsing omdat de 
situatie voor de kinderen te onveilig was geworden.

Het veiligheidsdenken is doorgeslagen, het welzijn van kinderen 
moet centraal staan. De neiging is het systeem in te richten op 
zeer ernstige kindermishandeling, maar uit de prevalentiecijfers 
blijkt dat 70% van de gevallen verwaarlozing betreft.
Het welzijn van kinderen moet meer centraal komen te staan in 
de aanpak van kindermishandeling, bepleiten Van Eijkern en 
Tiemersma. Nu voelen kinderen zich na het ingrijpen van 
hulpverleners vaak ongelukkiger dan daarvoor, blijkt uit onder-
zoek van het Trimbos Instituut. Van Eijkern: ‘Het veiligheidsden-
ken is doorgeslagen. De neiging is het systeem in te richten op 
zeer ernstige kindermishandeling, maar uit de prevalentiecijfers 
blijkt dat 70% van de gevallen verwaarlozing betreft. Dat vereist 
hulp die past in de context van het gezin.’

 ‘Jazeker, je hebt psychopaten en sociopaten die 
kinderen willens en wetens mishandelen. Dan 
passen enkel harde maatregelen.‘

Ze sluit niet de ogen voor extreme gevallen. ‘Jazeker, je hebt 
psychopaten en sociopaten die kinderen willens en wetens 
mishandelen. Dan passen enkel harde maatregelen. Maar je 
moet het systeem inrichten op wat het meeste voorkomt, niet 
op die paar procent uitzonderingen.’

Van Eijkern wil naast ouders staan als de veiligheid van de kinde-
ren onder druk komt te staan. ‘De zorg voor zulke ouders kan 
niet zonder toezicht. De insteek is dan niet dat we de maat-
schappij beschermen, maar die ouders tegen zichzelf. Het is om 
hen te helpen voorkomen dat ze opnieuw falen.’

Kern van de aanpak is de drempel naar hulpverlening te 
verlagen. Een andere houding en handelwijze van hulpver-
leners leidt tot een beter en gemakkelijker gesprek over de 
situatie in het gezin. Minder ‘wat jij doet kan niet door de 
beugel’, meer begrip voor de kwetsbaarheid van ouders. Dit 
leidt tot beter contact met hulpverleners. Ouders voelen zich 
gesteund, hulpverleners kunnen aan de slag met oplossingen. 
In twee wijken in Leeuwarden en Weststellingwerf vormde het 
collectief leerwerkgemeenschappen van professionals rond 
deze andere benadering. De gemeente Leeuwarden gaat 
de aanpak nu breed invoeren, te beginnen in twee nieuwe 
wijken en gefaseerd worden in alle wijken waar het relevant is, 
leerwerkgemeenschappen opgezet.



   

Meer weten over Collectieven tegen 
Kindermishandeling?
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.
In de komende periode publiceren we meer afsluitende 
interviews met de collectieven. Hun ervaringen leveren 
een schat aan informatie, waarmee alle gemeenten met 
hun partners direct aan de slag kunnen.

• Eindrapport zes collectieven - Opbrengsten en 
ervaringen

• Themapagina Collectieven tegen Kindermishandeling
• Collectieven tegen Kindermishandeling

Meer informatie
Handleiding Houding en Handelen bij (vermoedens van) 
kindermishandeling – het normaliseren van praten over 
kindermishandeling (pdf, januari 2017)

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
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/13022017_handleiding_houding_en_handelen_bij_vermoedens_km.pdf
https://vng.nl/files/vng/13022017_handleiding_houding_en_handelen_bij_vermoedens_km.pdf
https://vng.nl/files/vng/13022017_handleiding_houding_en_handelen_bij_vermoedens_km.pdf

