
Elk mishandeld kind is er één 
teveel. Kindermishandeling 
brengt veel leed voor degene 
die het overkomt. Leed dat 
een leven lang kan duren. 

Daarnaast zorgen de gevolgen van 
kindermishandeling voor hoge maatschappelijke 
kosten, zowel direct in de gezondheidszorg als 
indirect doordat het kan leiden tot beschadigde 
mensen die niet voldoende kunnen participeren in 
de maatschappij. Daarom moet het terugdringen 
van het aantal slachtoffers van kindermishandeling 
een ambitie van ons allemaal zijn.

ER IS MAAR ÉÉN IEMAND NODIG OM 
KINDERMISHANDELING TE STOPPEN

BEWEGING LIMBURG TEGEN 
KINDERMISHANDELING

In september 2015 hebben Limburgse bestuurders, als 

ambassadeur ‘de beweging tegen kindermishandeling’ 

in gang gezet (waaronder de initiatiefnemers de 

burgemeester gemeente Maastricht en de Commissaris 

van de Koning, tevens voorzitter van de Beweging). Zij 

spannen zich in om kindermishandeling in Limburg terug 

te dringen én te voorkomen. Onder de ambassadeurs 

bevinden zich burgemeesters en wethouders van 

verschillende Limburgse gemeenten, maar ook 

bestuurders van onderwijs en jeugd-gezondheids(zorg)

organisaties, politie, openbaar ministerie en 

rechtspraak. De diversiteit aan achtergronden onder 

de ambassadeurs zorgt voor een beweging binnen 

Limburg, die de aandacht op preventie en bestrijding 

van kindermishandeling levendig houdt en tal van 

(duurzame) activiteiten en initiatieven ingang zet. 
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AMBASSADEURS VAN 
DE LIMBURGSE BEWEGING

zijn ieder jaar slachtoffer 
van huiselijk geweld of 

kindermishandeling. 

200.000
volwassenen

119.000
kinderen

provincie Limburg 2017

3259
kindermishandeling 

meldingen bij Veilig Thuis

2686
adviesvragen

De kans dat je te maken 
krijgt met huiselijk geweld en 
kindermishandeling is groter 
dan de kans op welke andere 
vormen van geweld dan ook.

De app Care-Free biedt 
jeugdigen van 10-18 jaar 
en ouder informatie over 

kindermishandeling.

Care-Free
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BEWUSTWORDING EN COMMUNICATIE

Kindermishandeling is een maatschappelijk probleem. Een ieder heeft 
hierin een verantwoordelijkheid. Iedereen kan iets doen op het moment 
dat zij zich zorgen maken over een kind in hun omgeving. De aanpak tegen 
kindermishandeling is een gezamenlijke opgave van de overheid, 
de professionals en de samenleving. Dit betekent inzetten op 
bewustwordings- en voorlichtingscampagnes.

PREVENTIE EN VROEGSIGNALERING

Door kindermishandeling te voorkomen zal heel veel leed bespaard blijven. 
Kindermishandeling levert in veel gevallen blijvende schade op. Daarom 
moet kindermishandeling 
•  zoveel mogelijk worden voorkomen;
•  zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd;
•  zo snel mogelijk worden opgepakt.
Kindermishandeling op zeer jonge leeftijd beschadigt de ontwikkeling 
en groei van het brein. Mogelijkheden voor herstel van dit beschadigde 
brein zijn tot de leeftijd van 3 jaar aanwezig. Na het derde levensjaar is 
organische herstel nauwelijks meer een optie. Daarom is het zo belangrijk 
om veel preventie in te zetten bij de groep kinderen van -9 maanden tot 
drie jaar.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING VOOR 
(AANSTAANDE) PROFESSIONALS EN VRIJWILLIGERS

Om kindermishandeling te voorkomen, moet het zo vroeg mogelijk 
gesignaleerd worden. Daarom moeten zoveel mogelijk mensen alert 
én in staat zijn signalen te herkennen. Professionals die werken met 
kinderen en/of ouders moeten in staat zijn signalen te duiden, het gesprek 
met ouders hierover aan te gaan en TE weten met welke organisatie zij 
kunnen samenwerken om ouders te ondersteunen. Naast (aanstaande) 
professionals kunnen ook vrijwilligers zich zorgen maken over de veiligheid 
van kinderen. Vrijwilligers kunnen net als professionals handvatten 
gebruiken over wat te doen bij signalen van kindermishandeling.

Communicatieplan 
kindermishandeling Limburg 
gericht op bewustwording van 
de burgers over en herkenning 
van deze problematiek.

Communicatieplan voor 
de beweging Limburg 
tegen kindermishandeling 
waarbij ambassadeurs 
via blogs, vlogs, artikels, 
filmpjes zich uiten over 
kindermishandeling. Zie 
www.devereniginglimburg.nl 
en www.limburg.nl

Organiseren van activiteiten in 
het kader van de jaarlijkse Week 
tegen Kindermishandeling 
met de slogan “er is 
één iemand nodig om 
kindermishandeling te 
stoppen” in samenwerking 
met de partners.

Een structurele uitbreiding 
van het kindpakket met 
ondersteuningsvormen voor 
jonge gezinnen.

Handle with care, 
samenwerking tussen 
scholen, politie bij kinderen
in huiselijk geweld situatie’s.

Verwijsindex borgen in 
de werkwijze van diverse 
organisaties.

Toetsende Taak van de Raad 
voor de Kinderbescherming, 
een nieuwe werkwijze gericht 
op praten met kinderen.

Zwangere risico-ouders 
sneller in beeld, inzetten 
op samenwerking en  
deskundigheids-bevordering 
bij betrokken organisaties.

Echtscheidingsloket Heerlen 
‘in goed overleg’  de inzet 
van mediation bij scheidende 
ouderparen.

Grensoverschrijdende 
casuïstiek; Euregionale 
samenwerking om kinderen 
van grenspendelaren ook in 
beeld te krijgen bij zorgen 
over kindermishandeling.

Melden van 
jeugdbeschermingsmaatregel 
bij de huisarts met aandacht 
voor de mogelijkheden binnen 
de wet bescherming van 
persoonsgegevens.

De uitrol van de landelijke 
pilot gericht op het 
voorkomen van kwetsbaar 
ouderschap, ‘Nu niet 
zwanger’.

Scholing van aandachts-
functionarissen bij diverse 
organisaties.

Borgen van aanpak 
kindermishandeling 
in de curricula van de 
beroepsopleidingen.

Voorlichting aan vrijwilligers.

Kennisbevordering en 
-deling in de afdeling 
Werkgelegenheid en Sociale 
Zaken van gemeenten.

Jaarlijkse conferentie van 
de ambassadeurs gericht op 
kennisbevordering en –deling 
rondom verschillende thema’s. 

Organiseren van een college 
tour gericht op specifieke 
onderwerpen betreffende 
kindermishandeling voor 
aandachtsfunctionarissen.

Werkatelier privacy van 
Montfort (bescherming van 
persoonsgegevens) voor 
scholen en professionals.

Ondersteunen van 
pleegouders betreffende 
kennisbevordering.

Deskundigheidsbevordering 
in het primair onderwijs.

EERDER 
EN BETER
IN BEELD


