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Inleiding 
Kindermishandeling is nog steeds een schrijnend probleem. Jaarlijks zijn in Nederland 119 

duizend kinderen slachtoffer, en overlijden naar schatting vijftig kinderen door mishandeling. 

Ondanks alle protocollen en samenwerkingsafspraken van de afgelopen jaren is het aantal 

meldingen kindermishandeling niet verminderd. Wat is er nodig om dat wèl voor elkaar te 

krijgen? De VNG en de ministeries van VWS, V&J en OCW hebben de handen inéén geslagen 

voor een betere aanpak. 

 
De gemeente Arnhem is door de VNG benaderd om deel te nemen het Collectief tegen 
Kindermishandeling.  

Er is in Arnhem bestuurlijk draagvlak en de verbetering van de aanpak kindermishandeling 

heeft beleidsmatig prioriteit. Er is motivatie en ambitie om kindermishandeling terug te 

dringen. Het speerpunt ligt voor de gemeente Arnhem bij de wijkteams. Daarbij moet er 

zoveel mogelijk ruimte zijn om te doen wat nodig en mogelijk is om kindermishandeling 

terug te dringen.  Het terugdringen van  handelingsverlegenheid van professionals die 

kindermishandeling signaleren, is één van de zaken die daar aan bij kunnen dragen. 

Arnhem wil daarbij graag de werkwijze zoals deze in de provincie Gelderland is ontwikkeld in 

het project “Intersectorale aanpak Kindermishandeling in Gelderland” verbinden met de 

werkwijzen van de wijkteams. Het project “Intersectorale aanpak Kindermishandeling”  heeft 

een breed gedragen visie op intersectorale samenwerking na kindermishandeling ontwikkeld, 

een daarbij passende organisatievorm (werken in netwerkverband), een werkwijze en 

essentiële randvoorwaarden om te komen tot snelle effectieve en efficiënte zorg voor 

kinderen en hun gezinnen in complexe kindermishandeling situaties. Waar houdt het 

wijkteam op en waar pakt de intersectorale aanpak het over? 

We willen aandacht besteden aan het opmerken van signalen die duiden op de aanwezigheid 

van kindermishandeling. We zijn hiervoor in gesprek gegaan met de besturen van het 

primair onderwijs in Arnhem. Wat kunnen we gezamenlijk doen om kindermishandeling te 

voorkomen? Hoe kunnen we signalen van onveilige opvoeding oppakken? Hoe kunnen we  

met elkaar de signalen herkennen, oppakken bespreken en doorzetten waardoor ouders 

versterkt worden in hun opvoedmogelijkheden en er voor kinderen een veilige  

opvoedsituatie is. De tijd is rijp om het vizier op de praktijk te richten door de uitvoering van 

de aanpak van kindermishandeling een extra impuls te geven. 

De organisatie van de aanpak van kindermishandeling is aan het transformeren sinds de 

ingezette decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten. Dat heeft als gevolg dat het 

verbeterproject uitgevoerd gaat worden in een dynamische en veranderende omgeving. 

 

 

 

 



Projectorganisatie 
We stellen voor om een kerngroep  in te richten met de belangrijkste key-players: 

 Gemeente Arnhem: Beppie Soetens en Marlies Heetebrij 

 Veilig Thuis: Miranda Hendriksen 

 Veiligheidshuis: Miranda Martens 
 Politie: Mirjam Uenk 

 OM: Monique Willemsen- van de Kamp 
 Project Intersectorale Aanpak Kindermishandeling in Gelderland: Anita Kraak 

 Raad voor de Kinderbescherming: Jolande Busser 
 Wijkteams: Els Bouwman 

 Primair onderwijs: een van de beleidsadviseurs van het onderwijshuis in Arnhem 
 

Het doel van het overleg in het  kernteam is commitment van de betrokken organisaties te 

krijgen voor de opzet voor samenwerkingsafspraken. In het kernteam kunnen knelpunten 

worden besproken en mogelijke oplossingen voor knelpunten worden bedacht. 

Onderwerpen voor de verbeteragenda 
 

1. Preventie/vroegsignalering op scholen in het primair onderwijs 
Er wordt samen met de besturen van de scholen in het primair onderwijs bekeken of we 
gericht lespakketten voor de leerlingen, trainingen voor de intern begeleiders en e-

learningmodules kunnen inzetten in het primair onderwijs.  Het inzetten van lespakketten, 
trainingen en e-learningmodules is het begin. Vervolgens wordt uitgewerkt hoe in de praktijk 
wordt omgegaan met vroegsignalering en preventie van kindermishandeling. Hoe kunnen we 

daar gericht aandacht aan blijven geven? 
De bestuurders van drie onderwijskoepels (Delta, Fluvius en de Basis) in Arnhem, waaronder 

het merendeel van alle scholen in het primair onderwijs in Arnhem onder ressorteert, zijn 

akkoord gegaan met een nadere verkenning. Zij hebben verzocht om ook het 

Samenwerkingsverband PassendWijs dat verantwoordelijk is voor het inrichten en realiseren 

van  passend onderwijs in de gemeente Arnhem (en nog een aantal gemeenten rond 

Arnhem), daar bij te betrekken.  

We hebben onderzocht in hoeverre er gebruik wordt gemaakt van lespakketten, trainingen 

en e-learningmodules. Dat is nog beperkt, dus daar is nog een wereld te winnen. Op 17 

maart 2016 is op een bijeenkomst met alle intern begeleiders en directeuren van  

basisscholen in de gemeente Arnhem ook de presentatie gegeven en daar een oproep aan 

toegevoegd om een werkgroep op te richten om de plannen met betrekking tot 

vroegsignalering en preventie van kindermishandeling in het primair onderwijs uit te werken. 

Speciaal punt van aandacht is de samenwerking en communicatie met Veilig Thuis en de 

wijkteams. Dat zullen we daar in meenemen. Er heeft zich een achttal enthousiaste  intern 

begeleiders en directeuren van basisscholen aangemeld om aan de slag te gaan met de 

werkgroep. Deze werkgroep komt op 14 april bijeen om de plannen verder vorm te geven. 

Een mogelijke uitbreiding van dit onderdeel van het project is een idee om 

sportverenigingen, scoutinggroepen etcetera te benaderen en ook met hen het thema 

signalering en preventie van kindermishandeling op te pakken. 



De bestuurders van het primair onderwijs hebben ook gevraagd om te kijken naar het School 

Veiligheidsplan en het Convenant schoolveiligheid dat op dit moment wordt geupdated. In 

hoofdstuk 2 van het Schoolveiligheidsplan is een alinea opgenomen over het vermoeden van 

kindermishandeling, hoe daar mee om te gaan. Er is in bijlage 9 een protocol opgenomen 

met betrekking tot Aanpak Kindermishandeling (meldcode ZAT+). Dit protocol moet met 

name nog worden geupdated naar de nieuwe organisaties en procedures die sinds 1 januari 

2015 bestaan (Veilig Thuis, Wijkteams).Het Convenant Veilige School richt zich op de 

schoolveiligheid op en rondom de scholen van het primait onderwijs. Andere partijen bij dit 

Convenant zijn Halt NL, Politie en het OM. Belangrijk onderdeel is dat alle partijen een 

contactpersoon aanwijzen die met betrekking tot het uitvoeren van het convenant het eerste 

aanspreekpunt zijn voor de eigen organisatie en de andere partijen van het convenant en de 

leden van het zorgteam van de betrokken scholen.  

Planning  

Dit traject wordt in april en mei 2016 verder uitgewerkt. Deze acties, gericht op leerkrachten, 
intern begeleiders, kinderen en ouders, zullen vanaf september  2016 (dus in het nieuwe 
schooljaar) worden  uitgevoerd. 

 
Resultaat 
 De professionaliteit binnen het onderwijs is verbeterd, zowel op het gebied van kennis als 

van handelen : het doorbreken van handelingsverlegenheid. Uit onderzoek blijkt dat 
leerkrachten die de module e-learning huiselijk geweld en kindermishandeling hebben 
gevolgd tot drie maal vaker een actie ondernemen bij een signaal van 

kindermishandeling, dan leerkrachten die deze module niet hebben gevolgd. 
 Kinderen zullen kindermishandeling vaker herkennen: Het effect van de uitzendingen en 

het lespakket is onderzocht door het Trimbos-instituut in opdracht van de Bernard van 
Leer Foundation. Dit onderzoek laat zien dat kinderen die het lespakket in de klas 
volgden, kindermishandeling vaker herkenden dan daarvoor en vaker dan kinderen die 

dit lespakket niet in de klas gevolgd hadden. Ook bespraken de lespakket- kinderen na 
school vaker het thema kindermishandeling dan daarvoor. 

 Ouders zijn geïnformeerd over de signalen van kindermishandeling en over mogelijk 

vervolgstappen die burgers kunnen ondernemen bij vermoedens van kindermishandeling. 
 
2. Een hechtere verbinding tussen Veilig Thuis en de wijkteams 

Gezamenlijk optrekken van Veilig Thuis en de Arnhemse wijkteams bij zorgmeldingen Jeugd 
van de Politie waarin dat gewenst is. Samen met de Arnhemse wijkteams en Veilig Thuis 
wordt onderzocht om welk type zorgmeldingen en problematiek het gaat waarin gezamenlijk 

optrekken wenselijk is. Om  hoeveel zorgmeldingen gaat het, kan dit gekoppeld worden aan 
de uitkomst van het triagebesluit van Veilig Thuis? Hoe geven we het gezamenlijk optrekken 
vorm? 

Dit heeft inmiddels tot een gezamenlijke notitie van Veilig Thuis Midden Gelderland en de 
Arnhemse wijkteams geleid met een voorstel naar de gemeente Arnhem. We hebben de 
zorgmeldingen Jeugd van Politie die gedurende een bepaalde periode zijn binnengekomen 

voor de Stad Arnhem, geanalyseerd. Deze analyse had het volgende doel: 
 criteria te destilleren om vast te stellen of er gezamenlijk zou moeten worden 

opgetrokken, het wijkteam  zelfstandig aan de slag gaat of dat de reeds betrokken 
hulpverlener wordt geïnformeerd 

 inzicht in de verhoudingen van de aantallen te krijgen. 

Gezamenlijk hebben we een zestal criteria gedestilleerd die samen optrekken van Veilig 

Thuis en de wijkteams gewenst maken. De facto komt het er op neer dat in circa 50% van 



de zorgmeldingen Jeugd van de Politie samen optrekken van Veilig Thuis en de wijkteams 

gewenst is. 

Het samen optrekken kost met name bij Veilig Thuis meer capaciteit. De gemeente Arnhem 

heeft inmiddels toegezegd voor de benodigde extra uren tijdelijk extra budget ter 

beschikking te stellen. We gaan deze nieuwe werkwijze op korte termijn invoeren en 

monitoren op de hierboven benoemde effecten die het gaat sorteren 

Planning 

Op 1 maart 2016 is er een gezamenlijk overleg met de wijkteams en VT waarin dit voorstel 
verder wordt uitgewerkt. Tevens volgt dan een verdere planning en detaillering van de 
aanpak. Notitie gereed op 8 maart 2016. Op 29 maart 2016  is er vervolgoverleg over 

invoering en monitoring van de nieuwe aanpak 
 

Resultaat 

We denken dat het samen optrekken een aantal effecten kan hebben: 
 Het is vanuit het perspectief van de inwoner veel helderder wat ieders rol is en het 

leidt tot een transparantere wijze van communiceren. 

 De coach van het wijkteam wordt goed door VT in positie gezet bij de inwoner/het 
gezin. 

 We zitten er samen dichter op waardoor er minder risico’s ontstaan met een betere 
inschatting van de veiligheid. 

 Mogelijk minder inzet nodig van zwaardere zorg en/of dwang en drang-trajecten 

 Mogelijk minder inzet van OTS’ en. 

 Van het samen optrekken  zal een lerend effect uitgaan waardoor er daadwerkelijk 
meer expertise wordt opgebouwd in het voorliggend veld. 

 

 
3. Verbetering van de verbinding van het netwerk Intersectorale aanpak 

kindermishandeling (Iakm) met de wijkteams én met Veilig Thuis. 

Midden Gelderland kent een unieke netwerkbenadering voor de intersectorale aanpak 

kindermishandeling. Het netwerk wordt genoemd als één van de tien Voorlopers in het 

rapport “Op weg - Verkenning naar een landelijk dekkende infrastructuur aanpak 

kindermishandeling huiselijk en seksueel geweld” waarin voorstellen worden gedaan om te 

komen tot een landelijk dekkende infrastructuur voor de aanpak van kindermishandeling, 

huiselijk geweld en seksueel geweld. Dit wordt het MDA++ genoemd: Multidisciplinaire 

aanpak, intersectorale, multidisciplinaire, systeemgerichte, gecoördineerde en integrale 

aanpak vanuit één team. 

In dit netwerk in Midden Gelderland met aandachtsfunctionarissen uit meer dan 30 

organisaties in Arnhem en omgeving, werken experts samen om casussen waarin complexe 

multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling noodzakelijk is, ontschot op te pakken. 

Het netwerk heeft een bestuursraad (bestaande uit bestuurders van Jeugbescherming 

Gelderland, Karakter en Lindenhout) die aan het Arnhems collectief heeft gevraagd om een 

advies te geven hoe het netwerk effectiever kan werken en een aantal verbeterpunten kan 

worden geborgd in organisatie, procedures en werkwijzen. Hoewel alle ingrediënten er zijn in 

het netwerk om meer kinderen te helpen, loopt het netwerk tegen een aantal knelpunten 

aan. Er wordt te weinig gebruik gemaakt van het netwerk, er zijn minder meldingen die in 

het netwerk behandeld kunnen worden. De instroom uit de wijkteams en Veilig Thuis blijft 



achter. Hoe kunnen we complexe systematiek al op een vroeg moment signaleren, wordt er 

wel adequate hulp ingezet vanuit het netwerk? Hoe kunnen we de werkwijzen borgen op het 

niveau van de organisaties en beleid? Het netwerk moet een steviger verbinding met Veilig 

Thuis krijgen en er moet een betere verbinding en samenwerking  met de wijkteams komen.  

We stellen een advies voor de bestuursraad op  waarin we aangeven  hoe kunnen we zorgen 

dat het netwerk effectiever ingezet kan worden, de verbeterpunten kunnen worden geborgd 

en dat er ook een goede verbinding met Veilig Thuis en de wijkteams tot stand wordt 

gebracht. 

Planning 
Het advies  wordt in het tweede kwartaal van 2016 uitgebracht aan de bestuursraad. 
Afhankelijk van de uitkomst volgt verdere implementatie in de tweede helft van 2016. 
 

Resultaat 
Een advies waarin we aangeven  hoe kunnen we zorgen dat het netwerk effectiever ingezet 
kan worden, de verbeterpunten/aandachtspunten  kunnen worden geborgd en dat er ook 

een goede verbinding met Veilig Thuis en de wijkteams tot stand wordt gebracht. Indien er 
implementatie volgt is het resultaat een effectiever netwer waarin de 
verbeterpunten/aandachtspunten zijn geborgd met een goede verbinding met Veilig Thuis en 

de wijkteams. 
 

 

 


