
Uitwerking en planning verbeteragenda       1 
 

Voorstel uitwerking en planning van Dordts Collectief tegen Kindermishandeling 

Dordtse kinderen groeien veilig op! 

 

 

Onze stip op de horizon,  1 januari 2017: 
 

 
Ouders bieden aan hun kinderen een veilige opvoedsituatie! 

 
Wanneer ouders hierbij ondersteuning nodig hebben, is de verbinding tussen aanbieders aanwezig om deze 

ondersteuning te realiseren. 
 

Wanneer er uiteindelijk toch een maatregel uitgesproken moet worden, is deze effectief en oplossend. 
 
Agendapunt 1:  
Signaleren en bespreekbaar maken van signalen van de onveilige opvoedsituatie met de ouders (en het kind). 
 
Doel:  
De beweging van curatieve zorg naar meer preventief zorg, waardoor ouders in hun kracht worden gezet. Met 
een gelijke benadering door alle professionals 
 
Actie: 
a. Aanpak ontwikkelen voor het normaliseren van gesprekken over moeilijke opvoedsituaties 
b. Deze aanpak breed inzetten door alle professionals die werken met kinderen. 
 
Agendapunt 2:  
Intensiveren van de samenwerking door de ketenpartners 
 
Doel: Ketenpartners werken op een effectieve wijze samen. De geboden zorg is aanvullend op eerdere zorg.  
 
Actie: routekaart Jeugdzorg 
 
Agendapunt 3:  
Effectief inzetten van dwangmaatregelen  
 
Doel: Inzet van drang en dwangmaatregelen zijn passend bij de situatie, waardoor ouders (en kind),  in hun 
kracht worden gezet om veilig om te groeien. Wij werken hierbij Vraaggericht. 
 
Actie:  
Het doorlichten van het proces rondom inzet en uitvoering dwangmaatregelen  
door casuïstiek te  bespreken met alle partners in het proces.,  

 
Uitvoering  
Aan de hand van relevante en actuele casuïstiek zullen de thema's besproken worden. Doel van dit overleg is 
om met elkaar te verkennen wat er goed ging en de mogelijke verbeterpunten op te stellen. De uitkomst van 
de bijeenkomst is het gezamenlijk opstellen van afspraken om de gestelde doelen te bereiken. 
De ambitie is om op het scherp op de snede met elkaar de afspraken te maken, waardoor mogelijke 
onconventionele mogelijkheden mogelijk worden.  
Het  doel van dit collectief is -  om naast de Dordtse samenwerking  te intensiveren-  ook landelijk een verschil 
te maken.  
Van de ketenpartners wordt gevraagd hierbij aanwezig te zijn of een deskundige en gemandateerde vervanger 
te regelen. Waardoor het proces in beweging blijft. Naast de ketenpartners kan het wenselijk en nodig zijn om 
andere partijen – betrokken bij het specifieke onderwerp – aan tafel uit te nodigen.  
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Planning thematiek [onder voorbehoud van actualiteit] 

1. Het voorveld heeft geconstateerd, wat doe ik over? 
2. Bespreekbaar maken van zorg; wie doet wat hoe? 
3. Melden van onveiligheid; en nu? 
4. De school in de keten: wie doet wat? 
5. Vrijwillig of dwang; is er een beter? 
6. Wat kan ik allemaal verwachten van dwang? 

 
 
Agenda 
Tijdens de casuïstiekbesprekingen zal de volgende agenda worden gevoerd. 

1. Inleiding op de casus door inbrenger 
2. Casus verkenning vanuit eigen organisatie in context van collectief 
3. Verkenning wat is goed gegaan 
4. Formuleren van de verbeterpunten  
5. Aanvullende deskundigheid 
6. Wat is nodig om deze verbeterpunten te organiseren 
7. Afspraken formaliseren en evalueren 

 
Frequentie 
De casuïstiek overleggen  zullen eens per 3 maanden worden gehouden, op de locatie van de inbrenger.  
 
Randvoorwaarden 
Binnen het collectief wordt verwacht dat er een sfeer van veiligheid en vertrouwen is in het behalen van het 
doel. Er zal gewerkt werken aan een cultuur van willen leren van huidige situatie, aanspreken en mogelijk 
veranderen van werkwijzen en processen. Belangrijk is om actuele omstandigheden als uitgangspunt te nemen 
om de transformatie van de samenwerking in te zetten. Daarbij zal het gaan om vallen en opstaan, leren en 
evalueren. 
 
Communicatie 
Via een nieuwsbrief worden belangstellenden op de hoogte gehouden van  voortgang van het Dordts Collectief 
tegen kindermishandeling. Op deze manier wordt de mogelijkheid geboden om de informatie te delen, buiten 
de kring van de ketenpartners. 
Tevens is de wens dat er via de nieuwsbrief gereageerd wordt op de artikelen en voortgang. 
 
Cliëntparticipatie 
Het kan wenselijk zijn om de cliënt zelf bij de bespreking te laten aanschuiven, waardoor het clientperspectief 
meegenomen kan worden in de verbeterpunten. Dit is passend bij de wens om de burger cq client in eigen 
kracht te zetten! 
 
 

 
 


