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Ondersteuning van gemeenschappen om kinderen veilig te houden

Het project Co-Happiness: Happy and Safe in Community heeft tot doel preventie te bevorderen 
en het bewustzijn te vergroten over kwesties die te maken hebben met kindermishandeling en 
mishandeling. Partners vanaf zes Europese landen (Nederland, Portugal, Finland, Griekenland, 
Italië en Roemenië) zetten zich in om de oorzaken van kindermishandeling en mishandeling te 
bespreken, te evalueren en innovatieve methoden en strategieën te ontwikkelen om dit fenomeen 
te bestrijden en te voorkomen.

Door middel van verschillende activiteiten en uitingen zullen docenten en professionals die op 
dit gebied werkzaam zijn, kansen krijgen om hun kennis en vaardigheden te vergroten om deze 
problemen effectief aan te pakken. Het project richt zich tot kinderen van 6-9 jaar oud en leren 
hen hoe ze situaties van kindermishandeling of mishandeling herkennen en hoe ze hierover moeten 
praten als dit gebeurt. Onlangs hebben de partners een onderzoek uitgevoerd om bestaande goede 
praktijken te identificeren om kindermishandeling en mishandeling te voorkomen via benaderingen 
van sociaal kapitaal en collectieve doeltreffendheid in hun landen. 
Hieronder bieden we u hoogtepunten uit de onderzoeken van de partners. De volledige versie van 
het rapport is beschikbaar op www.co-happiness.eu.

Handle with care

Wanneer kinderen worden geconfronteerd met incidenten van huiselijk geweld en / of kinder-
mishandeling, is de politie vaak snel ter plaatse. Hulp en assistentie wordt gestart na een in-
cident, maar het kost veel tijd om hulp te laten werken. Soms begint de eerste hulp maanden na 
het incident. Maar kinderen die slachtoffer zijn of getuige zijn geweest van het geweld, worden 
direct door het geweld beïnvloed en hebben onmiddellijk ondersteuning nodig. Augeo (een orga-
nisatie die gespecialiseerd is in de preventie van huiselijk geweld en kindermishandeling) leidt 
de pilot ‘Wees voorzichtig’ in verschillende Nederlandse gemeenten. Het doel van de pilot is om 
binnen 24 uur ondersteuning te organiseren voor kinderen die slachtoffer zijn of getuige zijn van 
huiselijk geweld. De ondernomen actie is dat op het moment dat de politie naar huis komt voor 
huiselijk geweld, de politieagent onmiddellijk aan de school (s) van het kind (eren) meldt dat er 
iets is gebeurd, maar niet de exacte gelegenheid. Ze doen dat door het bericht “Wees voorzich-
tig”, de naam en de geboortedatum van het kind te sturen. Dit stelt leerkrachten in staat het 
kind te ondersteunen, bijvoorbeeld door hun knuffelbeer te laten nemen of door hen een tweede 
kans te geven op mislukte examens.

(Good practice uit Nederland)

   www.co-happiness.eu
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Encourage me to be strong 

Het doel van het project is om misbruik en mishandeling van kinderen te voorkomen en te ver-
minderen en de ouders te vragen: wat zouden we zien als we even zouden stoppen om naar 
onszelf te kijken met de ogen van onze kinderen? Horen we zachte en bemoedigende woorden, 
zouden we lachende ogen zien? Zouden we ons veilig en geliefd voelen? In samenwerking met de 
aangesloten verenigingen, partners en de basisdiensten van gemeenten, wordt het bewustzijn van 
kinderen en ouders over kinderrechten vergroot, wordt de positieve onderwijscultuur versterkt en 
krijgen ouders ondersteuning en begeleiding voor het gebruik van positieve leermiddelen.

(Good practice uit Finland)

Smile of the Child

Kinderen die onmiddellijk risico lopen op misbruik en slachtoffers van elke vorm van geweld heb-
ben specifieke behoeften en is een interventie van deskundigen nodig. Smile of the Child omvat 
de directe interventiediensten, gericht op kinderen die onmiddellijk risico lopen op misbruik of 
mishandeling. Het primaire doel is om het kind veilig over te brengen naar een veilige plek, bege-
leid door een maatschappelijk werker of een psycholoog. Deze worden met voertuigen van de in-
terventie organisatie en de samenwerking met andere organisaties vervoerd om zo een oplossing 
te vinden. De gevallen van risicokinderen worden geïdentificeerd via de National Line for Children 
SOS 1056; de oproepen kunnen worden gedaan door het grote publiek, organisaties, diensten en 
de kinderen zelf.

(Good practice uit Griekenland)

Giovanni

Giovanni (verzonnen naam) bekent aan de expert dat hij voortdurend de intieme relatie tussen 
moeder en vader bijwoont. Hij zegt ook dat hij niet naar school kan gaan omdat zijn vader hem 
dwingt om oud ijzer van het platteland op te halen. In dit verband komen de beschermings-
diensten genaamd ‘kinderdagverblijf’ en ‘thuisbezoek’ tussenbeide. De minderjarige wordt 
geplaatst in de gemeenschap, waar een ontwikkelingstraject van sociaal-psycho-affectieve en 
emotionele vaardigheden wordt geïnitieerd. De moeder toont geen interesse in de precaire 
situatie van haar zoon en hoe zij leven. Een pad van opvoeding gericht op het bewust worden van 
een moeder-vrouw is voor haar opgezet. De vader wordt vergezeld op een pad van ouderschap bij 
de sociale dienst met een baissubsidie zodat hij kan beginnen met bouwen of economische auto-
nomie bereiken. Het gezin gaat 2 jaar naar een kinderdagverblijf en na twee jaar wordt het gezin 
herenigd. Het wordt nog steeds gevolgd door de sociale dienst en ondersteund door een pedagoog 
en een psycholoog.

(Good practice uit Italië)
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De ondergoedregel

De campagne “ONE in Five” is tot stand gekomen omdat één op de vijf kinderen het slachtoffer is 
van geweld of seksueel misbruik, zowel direct al indirect. Op basis van deze campagne heeft de 
Raad van Europa een hulpmiddel ontwikkeld dat nu vaak wordt gebruikt op scholen in Portugal - 
“De ondergoedregel”, beter bekend als “Kiko ea Mão” (in het Engels, Kiko and the Hand) (Moita, 
2016 ). Het doel is om ouders op een eenvoudige manier te helpen uitleggen welke delen van het 
lichaam niet mogen aanraken en, als dat gebeurt, hoe kinderen moeten handelen. 
Waarom de ouders? Uit het achtergrondonderzoek voor het initiatief ‘De ondergoedregel’ toont 
aan dat ouders en verzorgers zich bewust moeten zijn van het belang van praten over seksueel 
misbruik met kinderen om dergelijke situaties te voorkomen (Brown, n.d.).

(Good practice uit Portugal)

Appreciative Parenting HoltIS Association - Roemenië

Het hoofddoel van het door HoltIS Association ontwikkelde Appreciative Parenting-programma 
is het verhogen van het schoolbezoek en het versterken van ouder-schoolrelaties, maar ook om 
het bewustzijn over misbruik en de effecten van misbruik op slachtoffers en daders te vergroten. 
Dit handboek en leerplan voor ouders focust op methoden voor ‘waarderend ouderschap’ om de 
percepties, attitudes, gedragingen, uitdagingen en verlangens van de ouders te achterhalen door 
de relaties tussen ouders en hun kinderen te verbeteren en te versterken.

Het programma is gestructureerd om de ouder te helpen de hulpmiddelen te vinden die nodig zijn 
om met stress en dagelijkse activiteiten, nalatenschappen uit de kindertijd (trauma, irrationele 
overtuigingen, enz.) om te gaan, het bewustzijn over de ontwikkeling van het kind te vergroten, 
communicatievaardigheden te ontwikkelen, bewustzijn over misbruik en zijn effect van het kind 
en het gezin, en alternatieve methoden om de ontwikkeling van het kind te vergemakkelijken.

(Good practice uit Roemenië)


