
Vertrouwen op professional kernbegrip in Heerlense aanpak

‘Niet de protocollen, maar 
het kind centraal’

Partnerschap en vertrouwen. Een sfeer waarin hulpverleners hun boek te buiten kunnen gaan als het nodig is in 

het belang van het kind. Dat zijn de sleutelwoorden voor het Collectief tegen Kindermishandeling in Heerlen. 

Wethouder Jordy Clemens is de bestuurlijke trekker van het Collectief. ‘Als ik als bestuurder praat in regels en 

protocollen krijg ik hulpverleners met een 9 tot 5-mentaliteit die ook zo redeneren. Maar als ik spreek in termen 

van vertrouwen en kansen grijpen, krijg ik mensen die extra meters maken,’ zegt hij.

De wethouder aarzelde geen moment toen Heerlen werd benaderd om een Collectief tegen Kindermishande-

ling te vormen. Dit voorjaar werd zijn stad in rouw gedompeld toen de 7-jarige jongen Papillon overleed aan 

de gevolgen van mishandeling. ‘Dat heeft er diep ingehakt. In de buurt, bij de hulpverleners en bij mij, het was 

ongelooflijk aangrijpend. Dat willen we nooit meer meemaken.’ Over de ambitie van Heerlen met het Collectief 

is Clemens duidelijk en kort. ‘De aantallen slachtoffers moeten omlaag. In Nederland zijn er elk jaar 119 duizend 

slachtoffers van kindermishandeling. Dat aantal is vreselijk en de gevolgen zijn ook vreselijk. Kinderen houden er 

levenslang last van. Dat willen we niet als feit accepteren, en onze partners evenmin.’

Een Collectief tegen Kindermishandeling is geen sine cure. In anderhalf jaar tijd moet een verbeterplan worden 

opgesteld en uitgevoerd. De best practices moeten eruit wor-

den gedistilleerd en zo opgeschreven dat andere gemeenten ze 

kunnen navolgen. Heerlen kiest voor een aanpak die aansluit op 

bestaande structuren en die is gericht op preventie en vroegsigna-

leren. Uit onderzoek blijkt dat elke euro geïnvesteerd in preventie 

zich dubbel en dwars terugbetaalt. Zowel in termen van leed dat is voorkomen, als in maatschappelijke kosten.  

Heerlen kwam niet toevallig in beeld om een Collectief te vormen. De stad loopt extra risico omdat er relatief 

veel aan armoede gerelateerde problematiek voorkomt. Maar ook omdat de aanpak van kindermishandeling 

‘De dood van Papillon was 
ongelooflijk aangrijpend. Dat 

willen we nooit meer meemaken’



er al langer prioriteit heeft. Zo is er al flink geïnvesteerd in het trainen van 

hulpverleners en professionals en in het gebruik van instrumenten zoals de 

Verwijsindex. 

Zes actiepunten
Het verbeterplan bestaat uit zes actiepunten, om te beginnen het aanpakken 

van de wachtlijst van Veilig Thuis door de samenwerking met de wijkteams 

te verbeteren, en door extra capaciteit vrij te maken. ‘We moeten niet bang 

zijn om te investeren. Als we een inhoudelijke keuze maken moeten we ook 

zorgen dat die kan worden uitgevoerd,’ zegt Clemens. Om de capaciteit 

tijdens piekbelastingen (na een incident of tijdens een landelijke campagne) 

te vergroten moet er worden samengewerkt met andere organisaties  bij-

voorbeeld  met de gecertificeerde instellingen. ‘Mogelijk kunnen we mensen 

dan tijdelijk inschuiven.’ Andere verbeteracties zijn gericht op het onderwijs. 

De kinderen in de bovenbouw van alle basisscholen in de regio Parkstad 

krijgen in het najaar van 2016 de Klokhuisserie over kindermishandeling te 

zien. Voor de leerkrachten hoort daar een training bij. Alle intern begeleiders 

worden opgeleid als aandachtsfunctionaris en alle ouders krijgen 

een nieuwsbrief. ‘Een belangrijk actiepunt,’ zegt Clemens. ‘Vaak 

heeft een leraar wel een vermoeden, maar hij overziet niet wat hij 

kan doen of wat de gevolgen zijn. Soms zijn leerkrachten bang dat 

een kind nog meer in de problemen raakt. Het gaat er om duidelijk 

te maken wat de opties zijn en dat mensen niet alleen staan. Dat 

geldt ook voor hulpverleners. Waar ik ze ook zie, zeg ik hen dat ik vertrouwen heb in hun professionaliteit.  Dat 

we samen aan de lat staan.’ In het voortgezet onderwijs komt de training voor aandachtfunctionaris beschikbaar 

voor alle zorgcoördinatoren. 

Nieuwe instrumenten gaat het Collectief in Heerlen niet inzetten, maar de vraag waarom bestaande instrumen-

ten niet altijd landen in de praktijk komt wel op tafel. Dat gebeurt aan een tafel waar vertegenwoordigers van 

alle ketens (zorg, onderwijs, veiligheidshuis, jeugdbescherming) casuïstiek bespreken. ‘Organisaties weten vaak 

niet wat ze voor elkaar kunnen betekenen. Een integrale aanpak lukt alleen als je met z’n allen aan tafel zit. Het 

gebeurt bijvoorbeeld maar zelden dat het OM wordt ingeschakeld om een zorgtraject te ondersteunen. Justitie 

kan soms ruimte creëren voor hulp aan kinderen, waar dat langs de route van de jeugdzorg niet zou lukken,’ zegt 

Clemens.

Kindermishandeling is niet alleen in Heerlen, maar in de hele provincie Limburg een prioriteit voor het bestuur. In 

september begonnen vijftien Limburgse bestuurders de ‘Limburgse beweging tegen Kindermishandeling’ onder 

leiding van gouverneur Theo Bovens. Clemens maakt deel uit van deze club van ambassadeurs die zich persoonlijk 

en bestuurlijk willen inzetten om de aanpak te verbeteren. Hoe? ‘Door de mensen die aan het front staan, hulp-

verleners, leraren, mensen bij de sportclub, alle middelen in handen te geven. En door professionals maximaal 

vertrouwen te geven en ruimte om over de grenzen van hun eigen organisatie heen te kijken in het belang van 

het kind. Dat vraagt om een cultuur van vertrouwen, en niet van afrekenen. Het kind moet centraal staan, niet de 

regels.’
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Wethouder Clemens zet een 

handtekening onder de Verbe-

teraanpak van het Heerlense 

Collectief tegen Kindermishan-

deling bij de startbijeenkomst 

op 8 oktober.  

‘Professionals de ruimte 
geven om over de grenzen 
van hun eigen organisaties 

heen te kijken’


