
 

Aan 
Visiegroep Werkplaats SAMEN 
 
Van 
Remy Vink (TNO) en Henrique Sachse (Veilig Thuis Hollands Midden), trekkers Leernetwerk i.o. 

Kindermishandeling 

 
Betreft 
Doorstart Werkgroep Kindermishandeling naar Leernetwerk Kindermishandeling 
 
Datum 
Januari 2022 
 

Beste leden van de visiegroep SAMEN, 

 

Graag geef ik jullie de stand van zaken van de doorstart van de werkgroep Kindermishandeling. 

Terugkijkend bleven de bijeenkomsten vaak beperkt tot uitwisseling van informatie en ervaringen, 

en werd het moeilijker om de leden goed te betrekken. Tegelijkertijd worden er diverse ontwikkel- 

en onderzoeksprojecten op het gebied van kindermishandeling uitgevoerd binnen de AWP waarvoor 

o.a. samenwerking en implementatie van resultaten belangrijk zijn. Momenteel loopt bijvoorbeeld 

het ZonMw-project ‘Wanneer je als professional zelf ervaring hebt met huiselijk geweld of 

kindermishandeling’ en ook is er een projectidee ingediend m.b.t. veerkracht bij multiprobleem 

gezinnen.  

Ambitie is om de werkgroep door te laten groeien naar een leernetwerk, waar de toepassing 

van nieuwe kennis en verrijking van bestaande best practices in de keten centraal staan. In 

verschillende overleggen, interviews en workshops voor praktijkprofessionals, ambtenaren, 

docenten van hogescholen en onderzoekers hebben we geconstateerd dat er draagvlak is voor een 

doorstart naar een Leernetwerk (LNW) Kindermishandeling.   

Beoogde deelnemers van het leernetwerk onderstrepen dat het LNW concrete resultaten en 

opbrengsten moet bieden. Alle organisaties en professionals staan onder een hoge werkdruk en ook 

de financiële kant van het in de lucht houden van een LNW is nog onduidelijk. Een heldere ambitie 

en doelen helpen daarbij. Vanuit de inventarisatie komen we tot de ambitie om te leren omgaan 

met onzekerheden en risico in het werk van jeugdhulp- en bescherming (zie voor andere genoemde 

thema’s de bijlage). Daarbij ligt de nadruk bewust op de hulp en bescherming, meer dan op de 

preventie, ook gezien de problemen en aanstaande veranderingen die in dat veld spelen.  

Wij organiseren 19 mei een symposium rond dit thema, waarin we komen tot een programmering 

voor de komende twee jaar. De invoering van de methodiek Moreel Beraad zal hiervan onderdeel 

zijn.   

Verder werken we aan een passende samenstelling van het leernetwerk. Inmiddels zijn er 

afgevaardigden van ervaringsdeskundigen (ExpEx), praktijkorganisaties (Enver, Jeugdformaat, Extra, 

Jeugdbescherming West, Veilig Thuis), hogescholen (Haagse Hogeschool, Hogeschool Leiden), 

gemeenten (Gouda, Den Haag) en kennisinstituten (TNO, Universiteit Leiden, LUMC-PHEG). De Raad 

voor de Kinderbescherming, politie en justitie worden benaderd voor deelname. Daarnaast zoeken 

we nog naar financiering voor dit leernetwerk.  

  

  

M E M O  



 

We hopen de volgende visiegroep jullie op de hoogte te kunnen stellen van de definitieve ambitie, 

en programmering van het leernetwerk. Voor nu zoeken we leden van de visiegroep die mee willen 

lopen in ons proces, waaronder ook het adviseren rondom het vraagstuk van financiering. 

  

Hartelijke groet, 

 

 

Remy Vink (TNO) en Henrique Sachse (Veilig Thuis Hollands Midden) 

 

 

  



 

Bijlage 1 Relevante vraagstukken rondom kindermishandeling 
 

Vraagstukken zoals genoemd door geïnteresseerden in het leernetwerk kindermishandeling:  

- Het omgaan met onzekerheden en risico in het werk van jeugdhulp- en bescherming. 

- Wat doet corona met kinderen in onveilige gezinssituaties? 

- Participatie van minderjarigen bij besluitvorming. 

- Hoe weten we of we het goede doen, wordt het veiliger in gezinnen, doen we in de praktijk 

wel echt de dingen waarvan we weten dat die effectief zijn? 

- Welke methodieken zijn er (bv. bij complexe scheiding), passen we die toe, welke wel of 

niet, werkzame bestanddelen? 

- Hoe kunnen we aard en aantal klachten bij Veilig Thuis en GI’s terugdringen; ondanks 

melding of maatregel toch meer ‘tevreden’ ouders hebben? 

- Benaderen en bejegenen we ouders op de goede manier, moet het anders, kan het beter? 

- Hoe kunnen we de forensische kennis meer benutten in het casusonderzoek? 

- Evaluatie van het afwegingskader bij de meldcode. 

- Hoe krijgen we de mening en rechten van het kind beter gepositioneerd in de keten? 

- Hoe wordt er in de regio aangekeken tegen het Toekomstscenario Jeugdbescherming, wat 

betekent dit voor gezinnen?  

- Wachtlijsten  

- Hoe en in welke mate wordt er binnen SAMEN ACE- en traumasensitief gewerkt? 

- Aandacht voor specifieke problematiek of doelgroepen (bijv. meisjesbesnijdenis, 

anderstaligen). 

 

 


