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Overzichtsrapport
over benaderingen van sociaal kapitaal en hun collectieve 

doeltreffendheid om kindermisbruik en mishandeling
 te voorkomen



Het project Co-Happiness: Happy and safe in the 
Community (Gezond en veilig in de gemeenschap) 
richt zich op het bevorderen van de preventie van 
en het aandacht vragen voor zaken die te maken 
hebben met kindermisbruik en mishandeling. Partners 
uit zes Europese landen (Nederland, Portugal, 
Finland, Griekenland, Italië en Roemenië) hebben 
hun inspanningen gebundeld om de oorzaken van 
kindermisbruik en mishandeling te bespreken en 
onderzoeken en innovatieve methodes en strategieën 
te ontwikkelen om dit fenomeen te bestrijden en 
voorkomen. Middels verschillende activiteiten en 
uitkomsten krijgen opvoeders en professionals binnen 
het vakgebied kansen om hun kennis en vaardigheden 
te vergroten om deze problemen effectief aan te 
pakken. Het project richt zich ook op kinderen van 6 tot 
9 jaar en leert hen om kindermisbruik en misbruik te 
herkennen en hoe zij er over kunnen praten wanneer 
het voorkomt.
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1 INLEIDING
Kindermishandeling is het misbruik en de verwaarlozing van kinderen jonger dan 
18 jaar. Dat omvat alle vormen van fysiek en/of emotionele mishandeling, seksu-
eel misbruik, verwaarlozing, nalatigheid en commerciële of andersoortige uitbui-
ting, die leiden tot daadwerkelijke of mogelijke schade aan de gezondheid, de 
overleving, de ontwikkeling of de waardigheid van het kind, in het licht van een 
relatie van verantwoordelijkheid, vertrouwen of macht. Blootstelling aan intiem 
partnergeweld wordt soms ook opgenomen als een vorm van kindermishande-
ling (WHO-definitie, 2002).

Volgens Sampson (2017) kan het concept van collectieve doeltreffendheid lei-
den tot meer samenhang binnen de samenleving, omdat gemeenschappen met 
‘gedeelde verwachtingen voor controle, sociale actie en werkzaamheid’ eerder 
ondersteunend en effectief zijn richting een specifieke taak. De gezamenlijke 
actieoriëntatie kan leiden tot wederzijdse steun en vertrouwen tussen de leden 
van de gemeenschap en de ontwikkeling van gemeenschappelijke opvattingen 
over een verschijnsel of een beoogd effect. In dat licht bezien hebben de leden 
van deze gemeenschap de mogelijkheid om het gedrag van andere leden te be-
heersen, door middel van sociaal kapitaal - de verwachtingen voor actie binnen 
een collectiviteit - en dus om delinquent gedrag te elimineren.

Het project Co-Happiness - Happy and Safe in the Community is erop gericht 
om sociaal kapitaal en collectieve doeltreffendheid te bevorderen om kinder-
mishandeling en mishandeling te voorkomen en biedt de gemeenschap de ken-
nis, training, hulpmiddelen en technieken die nodig zijn om de tekenen van het 
kindermisbruik en mishandeling beter te herkennen. Doel van het project is om 
kinderen in staat te stellen en te activeren om gevallen te melden, zodat de kin-
derbeschermingsorganisaties sneller actie kunnen ondernemen; een innovatief 
spel wordt ontwikkeld om kindermishandeling en mishandeling te voorkomen, 
waarvoor een effectief preventiemodel wordt gerealiseerd dat het emotionele 
welzijn van kinderen niet in gevaar brengt.

Het huidige rapport, uitgevoerd binnen de context van de eerste intellectuele 
output (IO) van het project, is opgesteld om via benaderingen van sociaal ka-
pitaal en collectieve doeltreffendheid in Nederland, Roemenië, Portugal, Italië, 
Griekenland en Finland bewijs uit onderzoek te vinden over bestaande succes-
volle interventies om kindermishandeling en mishandeling te voorkomen.
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2 NATIONAAL RAPPORT: FINLAND
Volgens gegevens van Statistics Finland over de bevolkingsopbouw bedroeg de 
totale populatie van Finland aan het eind van 2018 5.517.919 personen. In 2018 
groeide de bevolking van Finland met 4.789 personen, de kleinste bevolkings-
groei sinds 1970. In de afgelopen vijf jaar is het aantal personen dat Fins, Zweeds 
of Sami spreekt als moedertaal gedaald met 36.029 personen. Tegelijkertijd is 
het aantal anderstalige sprekers met 102.678 personen toegenomen. Van deze 
populatie is ongeveer 290.000 personen tussen 5-9 jaar oud. 

In 2018 is een jeugdzorgmelding gedaan voor 78.875 kinderen. Daarvan is ge-
middeld 1,8 aankondigingen van kinderbescherming per kind gedaan. Het 
aantal meldingen voor kinderbescherming (145.880) is het afgelopen jaar met 
5 procent gestegen. In het geval van een kinderbeschermingszaak (melding 
of contact), moet onmiddellijk worden beslist of de situatie urgent is of dat er 
behoefte is aan dienstverlening, een beoordeling van de noodzaak van kinder-
bescherming.

In Finland is het Ministerie van Sociale Zaken en Gezondheid verantwoorde-
lijk voor het opstellen van de wetgeving met betrekking tot jeugdzorg en voor 
de algemene lijnen van dienstverleners op het gebied van jeugdzorg. Het doel 
van jeugdzorg is het garanderen van de rechten van kinderen op een veilige 
groeiomgeving, een evenwichtige en gevarieerde ontwikkeling en speciale 
bescherming. Preventieve jeugdzorg en vroegtijdige ondersteuning spelen een 
essentiële rol bij het bereiken van dat doel.

De maatregelen die het welzijn van kinderen en jongeren bevorderen zijn be-
doeld om te voorkomen dat de toevlucht moet worden genomen tot daadwer-
kelijke maatregelen voor jeugdzorg. Het doel van preventieve jeugdzorgmaatre-
gelen is om in een vroeg stadium hulp en ondersteuning te bieden, wanneer het 
nog mogelijk is om het ontstaan of de verergering van problemen te voorkomen. 

Kraamklinieken, kindergezondheidsklinieken, kinderdagverblijven en scholen 
spelen een belangrijke rol in het preventieve jeugdzorgwerk in Finland. 
Uit onderzoek blijkt dat publieke verpleegkundigen effectief werken met kin-
deren die mishandeling hebben meegemaakt en met gezinnen. De resultaten 
wijzen op verschillende ontwikkelingsdoelen voor het vergroten van de training 
over kindermishandeling, voor het opstellen van aanbevelingen voor kindermis-
handeling en voor het systematisch toepassen van deze aanbevelingen in de 
praktijk (Paavilainen, E., Helminen, M., Flinck, A. & Lehtomäki, L. 2014).

In Finland staat de jeugdzorg beschreven in de Wet op de Kinderbescherming. 
Dat betekent dat de activiteiten en beslissingen van jeugdzorginstanties altijd 
gebaseerd zijn op de wet. De Wet op de Kinderbescherming is van toepassing 
op alle kinderen in Finland, ongeacht hun achtergrond. Bepalingen over de 
rechten van kinderen zijn vastgelegd in de grondwet van Finland. Bovendien zijn 
het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en het VN Verdrag inzake 
de rechten van het kind ook in Finland bindend. Deze verdragen verplichten de 
staten om bij alle handelingen van autoriteiten voorrang te geven aan de belan-
gen van het kind.
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De lokale autoriteiten in elke Finse gemeente zijn verantwoordelijk voor het 
organiseren van jeugdzorgdiensten. Ze kunnen deze diensten zelf verlenen of 
deze van externe dienstverleners afnemen. Wanneer de lokale autoriteiten 
de diensten afnemen moeten zij toezicht houden op de activiteiten van deze 
dienstverleners. De lokale autoriteiten moeten ook een plan opstellen voor de 
bevordering van het welzijn van kinderen en jongeren en voor de organisatie en 
ontwikkeling van jeugdzorgdiensten. 

De regionale overheidsinstanties geven vergunningen af aan particuliere dienst-
verleners die 24 uur per dag jeugdzorg verlenen. De nationale vergunningen 
worden aangevraagd bij de Nationale Toezichthoudende Autoriteit voor Welzijn 
en Gezondheid (Valvira). De regionale overheidsinstanties en Valvira houden 
toezicht op de lokale autoriteiten bij het organiseren van de dienstverlening. 
Valvira ondersteunt de lokale overheid bij de uitvoering van de jeugdzorgwet, 
bijvoorbeeld door het beheer van Het Handboek voor Kinderbescherming en 
een webservice voor jeugdzorgprofessionals.

Verschillende organisaties nemen deel aan zowel de productie als de ontwikke-
ling van diensten. Met de hervorming van de Wet op de Kinderbescherming is er 
een nieuwe wettelijke speler bijgekomen op het gebied van kinderbescherming. 
Om richtlijnen te vinden voor de belangen van kinderbescherming, zijn activitei-
ten met betrekking tot het welzijn van kinderen ontwikkeld binnen organisaties 
als Save the Children Association, The Federation of Mother and Child Homes 
and Shelters, SOS Kinderdorpen en de Young Friends Association’s Child Protec-
tion Advocate Projects, van 2005 tot 2009 en de follow-up van 2010 tot 2011.
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Finland: Best practices

In Finland ligt de focus op preventieve jeugdzorg. Het doel daarvan is het bevor-
deren en waarborgen van de groei, de ontwikkeling en het welzijn van kinderen 
en jongeren en het ondersteunen van ouderschap. Verschillende projecten wer-
ken voortdurend met deze thema’s om nieuwe manieren te vinden in de onder-
steuning van om kinderen en gezinnen.

De meest traditionele vormen van preventie zijn openbare basisdiensten, 
kraamklinieken en kindergezondheidscentra. Deze omvatten ook alle andere 
gezondheidsdiensten, kinderopvang, gezinscentra, onderwijs en jeugdwerk. 
De dagopvang in Finland, die bestaat uit zorg, opvang en onderwijs (VVE of het 
ECEC-model) kan worden gebruikt als ondersteunende maatregel voor opvang 
(gemeenschapszorg) van kinderen waarvan de ontwikkeling in gevaar is. De ou-
ders waren zeer tevreden over de ECEC-service die hun kinderen kregen en over 
de opvoedingsondersteuning die zij ontvingen. 

De ECEC-professionals benoemden vele positieve veranderingen bij kinderen 
in de kinderdagopvang en waren ook in staat om ouderschap te ondersteunen 
(Pölkki, P. L. & Vornanen, R. H. 2016). Kinderen en gezinnen die gebruik maken van 
de voorzieningen van preventieve jeugdzorg hoeven geen klant te zijn, maar 
het werk wordt uitgevoerd als onderdeel van de dienstverlening voor kinderen, 
jongeren en gezinnen. Rekening houden met kinderen in de dienstverlening aan 
volwassenen is ook een vorm van preventieve jeugdzorg. Als bijvoorbeeld de 
ouder verminderd in staat is om voor zijn of haar kinderen te zorgen, om welke 
reden dan ook, dan moet de behoefte van de kinderen aan zorg en ondersteu-
ning worden onderzocht.

Voorbeeld 1: Het proces om de veiligheid en het welzijn van een kind te 
waarborgen
Kindermisbruik en mishandeling kunnen verschillende redenen hebben. Meestal 
kunnen ouders het niet aan, lijden zij aan psychische problemen, depressie of 
ziekten en is er sprake van drugsmisbruik in het gezin en huiselijk geweld. Uit een 
studie uit 2019 blijkt dat opvoeders aangeven dat overgangen in het gezin, zoals 
scheiding, de geboorte van een broer of zus of de dood van een familielid zich bij 
kinderen op school kunnen manifesteren als rusteloosheid, opwinding, verdriet 
of instabiliteit (Pirskanen, H., H., Jokinen, K., Karhinen-Soppi, A., Notko, M., Lämsä, 
T., Otani, M., Meil, G., Romero-Balsas, P., Rogero-García, J. 2019). In Finland is het 
proces rondom vermoedelijk misbruik of mishandeling zeer nauwkeurig om-
schreven. Een kinderbeschermingszaak wordt opgestart na een melding aan de 
sociale zekerheidsinstanties van een gemeente. De mogelijke behoefte van een 
kind aan acute maatregelen voor jeugdzorg moet direct worden beoordeeld. 
In andere gevallen moet een maatschappelijk werker binnen zeven werkdagen 
beoordelen of onderzoek naar de noodzaak van maatregelen voor jeugdzorg aan 
de orde is.

De relatie met een jeugdzorgdienst gaat van start als de sociale welzijnsinstan-
ties dringende maatregelen voor jeugdzorg hebben genomen, of besloten is om 
de noodzaak van maatregelen voor het welzijn van kinderen te onderzoeken. 
Het kind krijgt dan een persoonlijke maatschappelijk werker toegewezen. De 
lokale autoriteiten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van alle sociale 
dienstverlening die de maatschappelijk werker van het kind nodig acht voor de 
gezondheid en ontwikkeling van het kind, zoals beschreven in het zorgdossier 
van het kind.
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Als de gezondheid of ontwikkeling van een kind gevaar loopt door de 
groeiomgeving van het kind of het kind zelf, moeten direct ondersteunende 
maatregelen worden genomen. Therapie, ondersteunende personen, gezins-
werk, groepsactiviteiten en recreatieve activiteiten zijn voorbeelden van on-
dersteunende maatregelen in de algemene zorg. Als een kind direct in gevaar 
is of behoefte heeft aan direct plaatsing en vervangende zorg, dan kan het 
kind met spoed worden geplaatst. Als de gezondheid of ontwikkeling van een 
kind in gevaar wordt gebracht door de groeiomgeving van het kind of door 
het kind zelf en de ondersteunende maatregelen in de open zorg ongeschikt, 
onmogelijk of onvoldoende zijn, moet het kind worden opgevangen. Een kind 
mag echter alleen worden opgevangen als de vervangende zorg in het belang 
van het kind is.

Voordat een kind uit huis wordt geplaatst, moet worden onderzocht of het kind 
bij personen dichtbij het kind kan wonen of dat deze personen op een andere 
manier kunnen deelnemen aan de ondersteuning van het kind. Het opnemen 
van een kind in de zorg geldt voor onbepaalde tijd. De zorg kan echter worden 
beëindigd wanneer deze niet langer nodig is en de beëindiging ervan in het 
belang van het kind is. Een besluit over de opname van een kind in de opvang 
wordt genomen door de gemeenteambtenaar. Als de ouders of een kind van 12 
jaar of ouder zich verzetten tegen de opvang, dan wordt de beslissing door een 
rechtbank genomen.

Een kind of een jongere heeft recht op nazorg als de vervangende zorg of de 
plaatsing die als ondersteunende maatregel in de open zorg wordt uitgevoerd, 
ten minste zes maanden heeft geduurd. Het recht op nazorg blijft bestaan tot 
het 21e levensjaar. Nazorg kan ook worden verleend aan andere jongeren die 
cliënt zijn geweest van jeugdzorgvoorzieningen.

Voorbeeld 2: Emma en Elias
Het Emma & Elias ondersteuningsprogramma (2012-2017) verenigde de projec-
ten van organisaties om de gezondheid en het sociale welzijn van kinderen en 
hun families te bevorderen. Onder Emma & Elias werden verschillende projec-
ten rondom het onderwerp uitgevoerd. De belangrijkste doelstellingen van het 
Emma & Elias programma zijn de gedeelde verantwoordelijkheid van volwas-
senen, de ondersteuning voor het ouderschap, het beschermen van de rechten 
van het kind en de sociale impact.

Het doel was het vergroten van de gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
volwassenen om rekening te houden met het kind, zowel op houdings- als op 
functioneel niveau. Binnen het programma werd de diversificatie van het ge-
zinsconcept meegenomen en werd de nadruk gelegd op de verantwoordelijk-
heid en bereidheid van de volwassene om voor de groei en de jeugd van het kind 
te zorgen. Het doel was ook het versterken van het ouderschap, de middelen 
te vergroten en om de risico’s te identificeren die het ouderschap bedreigen. 
Vanuit het perspectief van de rechten van het kind en het eigen welzijn van het 
kind benadrukte het programma zowel het recht om kind te zijn als de eigen 
sociale netwerken. Het doel was om de participatie van het kind te vergroten 
en het recht op een veilige jeugd en de bescherming tegen geweld of angst te 
waarborgen. Het doel was ook om de kindertijd van de Finse samenleving te 
vergroten en te benadrukken dat iedereen kan deelnemen in de bevordering 
van het welzijn van kinderen. Bovendien werd het veranderen van de mind-set 
(onverschilligheid, verwaarlozing en geweld) die deze praktijken in stand houdt 
en die het welzijn van kinderen in gevaar brengen ter discussie te stellen.
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Voorbeeld 3: Project LASTA 
De wetswijziging omtrent het organiseren van onderzoek naar seksueel 
misbruik van een kind is op 1 januari 2014 in werking getreden (793/2013). De 
wetswijziging houdt in dat verdenking van kindermisbruik op dezelfde manier 
wordt onderzocht en gefinancierd als een vermoeden van seksueel misdrijf 
jegens een kind. De financiële verantwoordelijkheid werd overgedragen van 
de gemeenten naar de staat volgens een wetswijziging van de Wet op de Sek-
sueel Misbruik van Kinderen 793/2013 (Finlex).

LASTA was een landelijk gestuurd, regionaal gestuurd en cross-administra-
tief ontwikkelingsproces, gecoördineerd door het Nationaal Instituut voor 
Gezondheid en Welzijn (THL) en ondersteund door het Ministerie van Sociale 
Zaken en Gezondheid (STM), het Ministerie van Justitie (OM) en het Ministerie 
van Binnenlandse Zaken (SM). Het doel was om een nationaal samenwer-
kingsmodel te creëren voor politie, vervolging, kinderbescherming en soma-
tische en psychiatrische zorg in situaties waarin het vermoeden bestaat dat 
een kind wordt onderworpen aan geweld of seksueel misbruik. De kern van 
het LASTA-werkmodel is de kindvriendelijke en coöperatieve coördinatie van 
gezagsprocessen. Eén van de doelstellingen van de LASTA-aanpak is ook het 
opheffen van de ongelijkheden in de toegang en de kwaliteit van onderzoe-
ken en de rechtsbescherming voor kinderen, ongeacht hun woonplaats.
Bij de ontwikkeling van het LASTA-werkmodel was een oplossing om het Fin-
se model te creëren voor onderzoek, bescherming van en hulp aan kinderen 
waarvan vermoed werd dat zij het slachtoffer te zijn van seksuele misbruik of 
aanranding. LASTA is gekoppeld aan het internationale kindvriendelijke recht 
‘Verdrag van Lanzarote’ en ‘De Richtlijnen van de Raad van Europa over Kind-
vriendelijke Justitie’ en de principes van het Child Advocacy Center. 

In de planningsfase van het LASTA-project werden de bestaande nationale 
samenwerkingsmethoden in kaart gebracht. Bij de meeste beschuldigingen 
van mishandeling en seksueel misbruik staat een snelle aanpak centraal, 
waarbij een onmiddellijke coöperatieve structuur wordt geboden voor het 
strafrechtelijk onderzoek, de bescherming en crisishulpverlening van een 
kind. De kern van LASTA is een coördinerende activiteit die de activiteiten van 
de autoriteiten ondersteunt, waarbij prioriteit wordt gegeven aan de ervaring 
en ondersteuning van het kind. In LASTA zorgt coördinatie ervoor dat het kind 
of de jongere hulp krijgt bij het begrijpen van verwarrende en vaak angstaan-
jagende gebeurtenissen en dat zijn of haar voogd hulp krijgt bij het onder-
steunen van het kind of de jongere, op een manier die geen compromissen 
sluit en die het vooronderzoek en de gerechtelijke procedure niet in gevaar 
brengt. Het doel is om het kind te beschermen tegen een negatieve ervaring 
van de autoriteiten en processen rond zijn of haar zaak.

Het model heeft twee stappen. Ten eerste wordt essentiële informatie ver-
zameld om vooronderzoek en onderzoek naar de bescherming van het kind 
te ondersteunen. In de tweede fase komen de autoriteiten bij elkaar om de 
situatie van het kind te beoordelen. De kern van het LASTA-model is niet 
alleen het delen van informatie en multidisciplinaire samenwerking, maar ook 
coördinatie van gezagsprocessen en het overleg tussen autoriteiten. Statis-
tieken worden in een Excel tabel ingevuld om vertragingen in verschillende 
overheidsfuncties te meten.
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LASTA maakte deel uit van het speerpunt project van de Finse regering, het 
programma voor verandering van kinderen en gezinnen (The Child and Fa-
mily Change Program). Het bestuurde LASTA model is geïntegreerd in een 
speciaal netwerk-gebaseerd, geïntegreerd servicemodel. Multidisciplinaire 
werkgroepen zijn in heel Finland op grote schaal nodig en maken deel uit van 
de activiteiten van toekomstige provincies. Het LASTA-model is een aanvul-
ling op de afdelingen Kinder- en Jeugdpsychiatrie, waar kinderen en gezinnen 
worden geïnterviewd en onderzocht. Hun speciale expertise is ook nodig voor 
het werk van de LASTA-model teams en LASTA-model medewerkers zouden 
kunnen werken als schakel tussen somatische en juridische psychiatrische 
eenheden. Tegelijkertijd zullen zij ervoor zorgdragen dat kindermishandeling 
en seksueel misbruik van kinderen altijd worden gezien als een brede samen-
werking tussen de autoriteiten.

Voorbeeld 4: Moedig me aan om sterk te zijn (Encourage me to be strong)
Het doel van dit project was om kindermisbruik en mishandeling te voorko-
men en te reduceren en de ouders de volgende vragen te stellen: “Wat zou-
den we zien als we even zouden stoppen om onszelf te zien door de ogen van 
onze kinderen? Zouden we zachte en bemoedigende woorden horen, zouden 
we lachende ogen zien? Zouden we ons veilig en geliefd voelen?” Het project 
werd uitgevoerd in samenwerking met aangesloten verenigingen, partners 
en de basisdiensten van gemeenten. Als gevolg daarvan werd het bewustzijn 
van kinderen en ouders over kinderrechten vergroot, werd de positieve on-
derwijscultuur versterkt en kregen ouders ondersteuning en begeleiding bij 
het gebruik van positieve leermiddelen. Tijdens het project werd een open-
baar gesprek op gang gebracht over het effect van geweld op de ontwikkeling 
van het kind en het recht van het kind op een jeugd zonder geweld. Het ver-
sterken van veilige omstandigheden voor kinderen en jongeren om te groeien 
voorkomt uitsluiting en de verstrekkende gevolgen van geweld.

Het project werd uitgevoerd in nauwe samenwerking met de moeder- en 
kindertehuizen en opvangcentra van Lahti, Oulu en Turku. Een netwerk van 
professionals op het gebied van dienstverlening aan kinderen en gezinnen 
werd verzameld rondom aangesloten verenigingen. De netwerken ontwik-
kelden hulpmiddelen voor identificatie, aanpak en preventie van misbruik en 
mishandeling. De impact is landelijk en richt zich vooral op gezinnen met jon-
ge kinderen, kinderen met speciale behoeften en immigrantengezinnen. Het 
project gaf informatie over de vormen en effecten van misbruik, het stimule-
ren van interactie en de rechten van een kind op een veilige groeiomgeving. 
Het project maakt deel uit van het subsidieprogramma ‘Emma en Elias’ dat 
wordt gecoördineerd door STEA en de Finse Federatie voor de Jeugdzorg. Het 
project werd voltooid in 2013-2016 en bracht een E-book voort dat gebruikt 
kan worden door professionals en ouders.
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Voorbeeld 5: Voikukkia (Paardenbloemen) 
Zelfs na overname kan ouderschap bloeien. Voikukkia wordt gefinancierd 
door STEA (voorheen RAY) en wordt uitgevoerd en beheerd door Kasper (As-
sociation (for Educational and Family Advice). De visie van de Voikukkia me-
thode is dat het vanzelfsprekend is om ouders te ondersteunen waarvan de 
kinderen buitenshuis worden geplaatst. Alle maatregelen zijn gericht op het 
ondersteunen van het ouderschap en de ontwikkeling ervan: niemand kan 
alleen gelaten worden. De methode versterkt het welzijn en de opvoedings-
vaardigheden van de ouders van de geplaatste kinderen via professioneel 
geleide peer-support groepen. Het uiteindelijke doel is dat ouders van ge-
plaatste kinderen de hulp krijgen die ze nodig hebben: sterkere ouders komen 
zowel de kinderen, het gezin als de maatschappij ten goede. 
Kaspers visie is de uitbreiding en continuïteit van het netwerk van begelei-
ders van Voikukki peer-groepen, de landelijke verspreiding en consolidatie 
van peer-groepsactiviteiten en de empowerment van ouders en het vergro-
ten van hun betrokkenheid.

Conclusions

Er zijn nieuwe maatregelen nodig rondom kinderbescherming. Het Finse Minis-
terie van Sociale Zaken en Gezondheid heeft op 17 april 2019 aangekondigd dat 
er vijf centra zullen worden opgericht die tegemoet komen aan de behoefte van 
de kinderen en jongeren. Kinderen en jongeren met speciale behoeften zijn vaak 
cliënt van vele diensten, zoals jeugdzorgdiensten en gespecialiseerde medi-
sche zorg. Vaak hebben ze ook speciale ondersteuning nodig voor hun scholing 
en latere onderwijs. Verschillende overheden moeten actief samenwerken om 
tegemoet te komen aan de behoeften van deze kinderen en jongeren om hun 
diensten duurzaam te organiseren.

Het ministerie heeft plannen opgesteld om hiervoor vijf expertise- en onder-
steuningscentra op te richten. De centra zouden de meest veeleisende diensten 
voor kinderen, jongeren en gezinnen leveren en garanderen. Elk centrum zou ook 
verantwoordelijk zijn voor onderzoek en ontwikkeling op het eigen vakgebied en 
voor de coördinatie van de diensten binnen het samenwerkingsgebied. 
Het programma om diensten voor kinderen en gezinnen aan te pakken stond 
model voor de expertise- en ondersteuningscentra.
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3 NATIONAAL RAPPORT: GRIEKENLAND 
Zoals beschreven in het verslag van de Griekse statistische autoriteit (ELSTAT) 
van januari-maart 2019, bedroeg het totale aantal kinderen tussen 0-9 jaar 
in 2011 1.049.839. Daarvan waren 537.220 mannelijk en 512.619 vrouwelijk. In 
2018 richtten 4.092 mensen zich tot de “Smile of the Child”, terwijl de Euro-
pese steunlijn 116111 7.296 oproepen ontving voor overleg met betrekking tot 
minderjarigen. Van het totale aantal oproepen betroffen 9,36% gevallen van 
relaties met leeftijdsgenoten, 2,13% gevallen van seksueel misbruik van minder-
jarigen, 2,44% gevallen van lichamelijk-psychologisch misbruik van minderjari-
gen en 10,92% gevallen van pesten (Smile of the Child, 2018). In hetzelfde jaar 
registreerde de Nationale Hulplijn voor Kinderen SOS 1056 729 meldingen van 
ern stige gevallen van kindermishandeling: 98% daarvan was anoniem. De mel-
dingen hadden betrekking op 1.358 kinderen: 50,4% waren jongens, 44% waren 
meisjes en het geslacht van de overige 5,6% was niet bekend.

Van het totale aantal betrof het in 34,5% kinderen tussen 7-12 jaar oud: 259 
waren jongens, 206 waren meisjes en het geslacht van 3 was niet bekend. Over 
het soort misbruik was 54,3% gevallen van verwaarlozing of verlating, 41,7% ge-
vallen van fysiek misbruik, 2,2% van psychologisch / emotioneel misbruik, 0,3% 
van seksueel misbruik van minderjarigen, 1,2% van aanzetting tot bedelarij, 0,1% 
waren gevallen van aanzetting tot prostitutie en de rest 0,2% betrof verschillen-
de vormen van financiële exploitatie. Opgemerkt moet worden dat alle daders 
familieleden waren, behalve 4,2% waarin de dader een andere persoon was. De 
hulplijn ontving in 2018 271.996 telefoontjes (Smile of the Child, 2018). 

Een retrospectief onderzoek is uitgevoerd door de Society for the Prevention of 
Cruelty to Children - Eliza werd uitgevoerd in 2014-2015, in het “P. & A. Kyriakou” 
kinderziekenhuis. Daarvoor werden de medische dossiers van 161 kinderen met 
sociale problematiek en/of acuut ernstig letsel gebruikt, van de 35.273 kinderen 
die in 2014-2015 in het ziekenhuis werden opgenomen. De resultaten toonden 
aan dat de gemiddelde leeftijd van de kinderen met mogelijke lichamelijke mis-
handeling 7,7 jaar was, terwijl baby’s een groter risico op lichamelijke mishan-
deling liepen en 1 op de 3 gevallen van brandwonden voorkomen had kunnen 
worden met de juiste opvoeding van de ouders en verzorgers.

Volgens de bepalingen van wet nr. 3500/2006 betreffende de bestrijding van 
huiselijk geweld kan de politie ambtshalve vervolging instellen in het geval van 
huiselijk geweld. Alle bepalingen van deze wet voorzien in ambtshalve vervol-
ging, behalve een bepaling inzake seksueel misbruik, die bepaalt dat het slacht-
offer officieel aangifte moet doen. In maart 2019 kondigde het Ministerie van 
Burgerbescherming de oprichting van de divisie Huiselijk geweld aan. Het Natio-
naal Centrum voor Maatschappelijke Solidariteit, een publieksrechtelijk orgaan, 
heeft een nationale lijn voor kinderbescherming, die psychologische steun en 
informatie aan burgers biedt, de mechanismen voor dringende sociale interven-
tie in gang zet en samenwerkt met de gerechtelijke autoriteiten en met publieke 
en private organisaties op het gebied van kinderbescherming. Het Instituut voor 
de Gezondheid van het Kind, een privaatrechtelijk rechtspersoon, biedt diensten 
voor preventie en volksgezondheid, onderzoek en educatieve activiteiten. 
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De Smile of the Child organisatie heeft een Europese hulplijn (116111), die 24 
uur, 365 dagen per jaar in bedrijf is. De lijn biedt gratis advies aan kinderen en 
volwassenen. De organisatie heeft ook de nationale hulplijn voor kinderen SOS 
1056, voor de registratie van anonieme en concrete meldingen van kinderen 
die het slachtoffer zijn van misbruik en kan overgaan tot directe interventie bij 
kinderen die risico lopen. Daarnaast activeert de organisatie de zorgprocedures 
voor misbruikte kinderen die in het ziekenhuis liggen, behandelt ze aanvragen 
voor misbruikte kinderen in de 10 huizen van de organisatie en begeleidt en mo-
biliseert ze bloed- en bloedplaatjesdonororen.

De “Society for the Prevention of Cruelty to Children - Eliza” is een NGO die dien-
sten biedt voor de bescherming van kinderen die hebben geleden of dreigen te 
lijden onder misbruik en verwaarlozing, met een focus op kinderen in de voor-
schoolse leeftijd. De organisatie draait verschillende projecten voor de opleiding 
van professionals in de identificatie van misbruikte of met misbruik bedreigde 
kinderen, ondersteuning van gezinnen in nood, preventie van seksueel misbruik 
van kinderen van 5-9 jaar oud en ondersteuning en begeleiding van gezinnen. 
Op initiatief van de organisatie werd de Child Safety Care Unit “Sophie 
Varvitsioti” van het 2de Departement Kindergeneeskunde van de Nationale & 
Kapodistrische Universiteit van Athene (N.K.U.A.) opgericht in het “P. & A. 
Kyriakou” Kinderziekenhuis in Athene, om baby’s en kinderen te identificeren die 
het risico lopen op misbruik en verwaarlozing.

Zoals hierboven vermeld, voorziet de wet nr. 3500/2006 inzake de bestrijding 
van huiselijk geweld en andere bepalingen in de ambtshalve vervolging van 
gevallen van huiselijk geweld en geweld tegen kinderen; alle bepalingen voorzien 
in een ambtshalve optreden, behalve die betreffende seksueel misbruik, waarbij 
het slachtoffer officieel aangifte moeten doen. De wet beschermt ook kinderen 
die getuige zijn van geweld binnen het gezin en bepaalt dat onderwijsprofessi-
onals elk mogelijk incident van huiselijk geweld moeten melden aan de school-
leider, die de politie moet inlichten. Artikel 360 van het Wetboek van Strafrecht 
over verwaarlozing van minderjarigen maakt verwaarlozing van minderjarigen 
onder de leeftijd van 18 jaar strafbaar, die strafbare feiten plegen of prostitutie 
uitoefenen, als gevolg van verwaarlozing.

Volgens Bibou-Nakou en Markos (2017) geloven de meeste leraren dat zij de 
autoriteiten altijd op de hoogte moeten stellen als zij vermoeden dat er sprake 
is van kindermisbruik of mishandeling. Docenten die deze overtuiging hadden, 
leken geschiktere manieren te kiezen voor de bescherming en veiligheid van hun 
leerlingen en waren zich meer bewust van hun verantwoordelijkheid om verslag 
uit te brengen dan diegenen die verklaarden dat ze onvoorbereid of onzeker 
waren over hoe ze zouden moeten reageren. Volgens de speciale Eurobarometer 
449 (2016) vindt 7% van de Griekse bevolking dat huiselijk geweld een privézaak 
is en binnen het gezin moet worden behandeld, 21% is het daar meestal mee 
eens, 27% is het daar niet mee eens en 44% is het daar helemaal niet mee eens, 
terwijl 1% het niet weet.
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Griekenland: Best practices

Voorbeeld 1: Wet op misbruik en mishandeling binnen het gezin 
Tot 2006 werden alle uitingen van geweld, binnen het gezin beschermd door het 
algemene Griekse Wetboek van Strafrecht, gezien als gewone geweld daden en 
kon vervolging pas worden ingesteld nadat er aangifte was gedaan. De wet nr. 
3500/2006 inzake de bestrijding van huiselijk geweld beschermt kinderen tegen 
geweld binnen het gezin en het getuige zijn van geweld dadige handelingen. Alle 
bepalingen, behalve diegene die betrekking hebben op seksueel misbruik, zijn ex 
officio, waardoor de politie kan ingrijpen zonder dat het incident wordt gemeld. 
Bovendien kan de gemeenschap dergelijke daden anoniem melden en is be-
paald dat opvoeders onmiddellijk de schoolleider moeten informeren, wanneer 
zij relevante incidenten opmerken, die dit bij de politie moet melden. In 2018 
registreerde de Nationale Hulplijn voor 
Kinderen SOS 1056 (Smile of the Child) 729 meldingen van ernstige incidenten 
van kindermisbruik; 98% daarvan was anoniem.

Voorbeeld 2: Informatie, begeleiding en interventie – Ombudsman of the Child
Kinderen die zijn misbruikt of het risico liepen op misbruik en mishandeling had-
den steun nodig, terwijl deze gevallen ook moesten worden onderzocht. Sinds 
2003 geeft de Ombudsman van het Kind begeleiding aan kinderen waarvan de 
rechten worden geschonden en grijpt hij in om deze rechten te beschermen, na 
de schriftelijke verklaring van het kind. De Ombudsman geeft ook informatie, 
werkt samen met andere relevante organisaties en NGO’s, kan op eigen initiatief 
een ernstige schending onderzoeken en kan een school, ziekenhuis, opvang-
centrum, jeugdinstelling, enz. bezoeken om vast te stellen of de rechten van het 
kind worden beschermd. In 2017 heeft de Ombudsman van het Kind 71 bijeen-
komsten georganiseerd met studenten in scholen, instellingen, opvangcentra en 
andere opvangcentra in Griekenland. Leden van de organisatie hebben opvang-
centra voor vluchtelingen/migranten in Noord-
Griekenland en opvangcentra voor onbegeleide minderjarigen bezocht, terwijl 
ze informatieve acties voor de rechten van het kind op het eiland Santorini en 
andere acties hebben uitgevoerd.

Voorbeeld 3: Direct Intervention Services – Smile of the Child 
Kinderen die direct risico lopen om te worden misbruikt en slachtoffers van elke 
vorm van geweld hebben specifieke behoeften en ingrijpen door deskundigen is 
noodzakelijk. Smile of the Child heeft daarvoor de Direct Intervention Services, 
dat zich richt op kinderen die direct risico op misbruik of mishandeling lopen. 
Het hoofddoel is om het kind naar een veilige plaats te brengen, begeleid door 
een maatschappelijk werker of psycholoog, met de voertuigen van de organi-
satie en met de samenwerking van andere organisaties, om zo een oplossing te 
vinden. De gevallen van risicokinderen worden geïdentificeerd via de Nationale 
Lijn voor Kinderen SOS 1056; de oproep kan worden gedaan door het algemene 
publiek, organisaties, diensten en door de kinderen zelf.

In 2018 heeft de organisatie 153 gevallen van directe interventie behandeld, 
met 219 kinderen: 159 kinderen (72,5%) hadden behoefte aan tussentijdse 
uithuisplaatsing, 22 (10%) hadden behoefte aan ondersteunende diensten, 38 
(17,5%) hadden behoefte aan andere vormen van gespecialiseerde diensten en 
2,7% werd ondergebracht in de huizen van de organisatie. Van het totale aantal 
waren 42% kinderen 0-6 jaar oud, 31,5% was 7-12 jaar oud en 26% was 13-18 
jaar oud. 



15

De meeste gevallen (31,5%) waren gevallen met onbepaalde reden, 28,4% 
betrof gevallen van verwaarlozing of verlating, 12,9% betrof gevallen van illegale 
handel, 8,8% betrof gevallen van fysiek misbruik, 7,4% betrof niet-begeleide 
minderjarigen, 6% betrof psychosociale hulp, 2,7% van de kinderen werd ge-
dwongen te bedelen en in 2,3% bleek seksueel misbruik aan de orde.

Voorbeeld 4:  Opleiding van eerstelijns professionals voor de identificatie van 
kindermisbruik en mishandeling – Society for the Prevention of Cruelty to Child-
ren - Eliza
Eerstelijns professionals moeten worden opgeleid om vaardigheden en kennis 
te verwerven voor de identificatie van kindermisbruik en mishandeling. 
De Society for the Prevention of Cruelty to Children-Eliza is een samenwerkings-
verband aangegaan met de 2e Kinderkliniek van de Nationale Kapodistrische 
Universiteit van Athene, gericht op het medisch management van kinderen met 
een vermoeden van lichamelijke mishandeling. De organisatie heeft een edu-
catief programma ontwikkeld over fysiek misbruik van kinderen voor een groep 
artsen van alle kinderafdelingen van de Griekse medische scholen. Tijdens dit 
programma werd ook een protocol ontwikkeld voor de erkenning en het beheer 
van vermoedelijke lichamelijke mishandeling van kinderen. Het protocol is een 
standaardprocedure die in alle ziekenhuizen kan worden toegepast voor het be-
oordelen van vermoedelijke lichamelijke mishandeling en kan bijdragen aan het 
verhogen van de index van verdenking en het tijdig opsporen van lichamelijke 
mishandeling van kinderen. Bovendien draagt het bij aan betere laboratorium-
werkzaamheden, het omgaan met de verdachte en de onmiddellijke activatie 
van de bescherming van het kind, stelt het artsen in staat misbruik te herken-
nen voordat onomkeerbaar lichamelijk en emotioneel trauma ontstaat, en helpt 
het bij het ondersteunen en handhaven van de eenheid binnen het gezin. 
Acht trainingen van zes uur werden verzorgd en 1.220 professionals, voorna-
melijk artsen, werden opgeleid in Griekenland. Het bovengenoemde protocol 
is door vijf Griekse ziekenhuizen geïntegreerd, terwijl het einddoel is dat alle 
zieken huizen van het land dit protocol gaan gebruiken.
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4 NATIONAAL RAPPORT: ITALIË
Bij wet nr. 451/1997 is het National Center of Documentation and Analysis for 
the Childhood and the Adolescence (CNDA) opgericht. Later werd bij wet nr. 
269/1998 een waarnemingspost voor de bestrijding van pedofilie opgericht; 
deze werd gewijzigd bij wet nr. 38/2006. In verband met deze wetten zijn vier 
nationale actieplannen opgesteld door de Nationale Waarnemingspost voor 
Kinderen en Jongeren. Het actieplan 1997-1998 voorzag in de goedkeuring van 
wetten voor de oprichting van een systeem van nationale en regionale waarne-
mingsposten. In het plan 2000-2001 werd uitdrukkelijk gesteld dat “de regering 
de intentie heeft zich in te zetten tegen mishandeling en misbruik van minderja-
rigen: door gegevens te verzamelen in verband met dit fenomeen en het in kaart 
brengen van de diensten en middelen die binnen de sector beschikbaar zijn”. 
Met het Plan 2002-2004 heeft de regering verschillende toezeggingen gedaan 
om de kennis over het verschijnsel misbruik te versterken.

In 2012 heeft Italië bij wet nr. 172 van 1 oktober 2012, artikel 10 c. 2, het Verdrag 
van de Raad van Europa inzake de bescherming van kinderen tegen seksueel 
misbruik en seksuele uitbuiting geratificeerd. Hoewel een goed regelgevend 
systeem bestaat en best practices zijn getest voor de bescherming en steun 
aan misbruikte minderjarigen, lijkt een integraal systeem te ontbreken om vol-
doende instrumenten te garanderen voor de daadwerkelijke uitvoering van deze 
wetten. Dit gaat gepaard met het probleem van een negatieve “geweldscultuur”, 
wat duidelijk blijkt uit het feit dat het moeilijk is om kennis te vergaren en toe-
zicht te houden op de instrumenten voor het verschijnsel en om specifiek beleid 
uit de praktijk te evalueren.

Italië heeft met 60.483.973 inwoners op 31 december 2017 de op vier na groot-
ste bevolking van de Europese Unie en de 23ste van de wereld. Volgens de 
meest recente ISTAT-enquêtes waren er op 1 januari 2018 bijna 100.000 kinde-
ren tot 11 jaar minder dan in 2017 en vertegenwoordigden ze daarmee 13,5% van 
de totale bevolking. Demografisch gezien is Italië één van de landen met het 
laagste geboortecijfer ter wereld: in 2017 werd het gemiddelde aantal geboortes 
per vrouw geschat op 1,34 en is dat gedaald ten opzichte van 1,46 in 2010, wat 
de hoogste waarde was sinds 1984. Volgens de enige betrouwbare wetenschap-
pelijke publicatie over het verschijnsel van kindermishandeling in Italië (National 
Survey on Child Maltreatment in Italy, gerealiseerd door de National Authority 
for Children and Adolescents, in samenwerking met CISMAI en Terre des Hom-
mes in 2014), is 4 per 1.000 kinderen onder bescherming van sociale instanties 
geplaatst. De geografische spreiding van deze kinderen is niet landelijk uniform, 
aangezien dit cijfer afneemt in het centrum (44,5 minderjarigen op 1.000 tegen-
over 63,1 in het noorden) en in het zuiden (30,5 op 1.000 minderjarige inwoners).

De situatie verandert niet bij een nadere blik op kinderen die voor mishandeling 
onder bescherming zijn geplaatst: 91.272 (9,5 op 1.000) is het aantal kinderen 
dat om deze reden wordt geholpen. Er zijn enkele opmerkelijke geografische 
verschillen: 9,8‰ in het noorden, 11,6‰ in het centrum en 8,4‰ in het zuiden. 
Bovendien komt misbruik vaker voor in grootstedelijke gebieden. Als we kijken 
naar de totale kinderpopulatie, is er geen opmerkelijk verschil tussen mannen en 
vrouwen die onder bescherming of in hechtenis zijn genomen voor misbruik (9,5 
op 1.000, in beide gevallen). Maar dit verandert aanzienlijk bij de gevallen van 
misbruik van onder bescherming geplaatste kinderen, in vergelijking met het 
totale aantal gevallen dat door de sociale instanties in behandeling is genomen: 
volgens officiële gegevens zijn 212,6 van de 1.000 gevallen vrouwen en 193,5 
mannen, terwijl het geslacht van de overige kinderen onbekend blijft. 
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Uit significante gegevens blijkt dat het aantal buitenlandse kinderen dat we-
gens misbruik onder de hoede van de sociale instanties is geplaatst verdubbelt 
in vergelijking met Italiaanse kinderen: van de 1.000 buitenlandse kinderen die 
in Italië verblijven, zijn 20 door de sociale dienstverlening onder bescherming of 
voogdij geplaatst voor misbruik, tegen 8,3 Italianen. 

Met betrekking tot het soort misbruik blijkt uit een relevant onderzoek dat 
meer dan de helft van de misbruikte kinderen te lijden heeft onder diepe ver-
waarlozing, inclusief ongepaste kinderverzorgings-praktijken (zoals het Syn-
droom van Münchhausen by proxy, chemische mishandeling enz.). Het getuige 
zijn van huiselijk geweld is de tweede meest voorkomende vorm van misbruik 
onder de geregistreerden: ongeveer 1 op de 5 misbruikte kinderen is getuige 
van huiselijk geweld. Emotioneel misbruik overtreft fysieke misbruik met meer 
dan een derde (11,5% tegenover 7,7%). De minst voorkomende vorm van mis-
bruik is seksueel misbruik, waarbij minder dan 5 op de 100 misbruikte kinderen 
betrokken is.

Met betrekking tot de door de sociale instanties aangeboden bescherming, 
blijkt dat elk kind toegang heeft tot gemiddeld twee van dergelijke diensten. De 
meest voorkomende diensten zijn economische ondersteuning van het gezin 
(28%), gastvrijheid in woonzorgcentra (19,3%), huisbezoek (18%), pleegzorg 
(14,4%) en dagopvang voor kinderen (10,2%). Naast de bovengenoemde dien-
sten bieden andere diensten educatieve ondersteuning, counseling, inciden-
tele psychologische ondersteuning, enz. Dergelijke diensten worden als “best 
practices” beschouwd en in alle regio’s van het land aangepast en toegepast. 
Wanneer deskundigen geconfronteerd worden met gevallen van misbruik dan 
voeren zij één van de zes beschreven diensten uit, afhankelijk van de soort be-
scherming die als geschikter wordt beschouwd.

Verschillende deskundigen zijn geïnterviewd om bestaande best practices voor 
preventie en aanpak van kindermisbruik en mishandeling in kaart te brengen. 
Tijdens de interviews werden verschillende vormen van misbruik die de des-
kundigen tegenkwamen geregistreerd, zoals seksuele vernedering, uitoefening 
van geweld in het openbaar, vernederende bijnamen voor het uiterlijk van 
een kind, onderwerping aan ouderlijk gezag (onderwerping aan de mannelijke 
figuur), de schuld van kinderen aan persoonlijk of familiaal ongeluk (een vader 
beschuldigt zijn eigen kind van een gemiste baan), overmatige genegenheid 
en band met de moeder met alleen met seksuele aspecten, onvermogen om 
volledig in de opvoedingsbehoeften van kinderen te voorzien, vergelijking met 
anderen en vernederende opmerkingen en de gedwongen aanwezigheid van 
het kind tijdens geslachtsverkeer van de ouders. Professionals bevestigen 
daarmee de bestaande literatuur, in termen van de internationale definitie van 
de term “kindermisbruik en mishandeling” en wat op praktisch niveau wordt 
aangetroffen. Met name op lokaal niveau werd aangetoond dat het verschijnsel 
zich meestal manifesteert in één of meer van de volgende omschrijvingen.

Verwaarlozing: gekenmerkt door afwezigheid van aandacht voor het kind, in 
termen van fysieke en psychosociaal-emotionele behoeften, samen met ge-
drag dat de fysiologische behoeften van het kind beperkt. Dit type verwaarlo-
zing heeft ook gevolgen voor het emotioneel en sociaal isolement. Enkele voor-
beelden van deze vorm van mishandeling zijn een kleine leefruimte met (zoals 
een eenpersoonskamer van 40 m2, met inbegrip van de keuken, de badkamer 
en een eenpersoonsbed, waarbinnen kinderen gedwongen worden getuige te 
zijn van de geslachtsgemeenschap van ouders), gebrek aan warmte en/of 
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gebrek aan warm water tijdens de winter, gebrek aan een veilige omgeving 
waar emoties geuit kunnen worden, gebrek aan een ruimte die beschikbaar 
is voor studie en persoonlijke ruimte, waar de educatieve behoeften van het 
kind en de leerprocessen niet worden ondersteund. Eén van de indicaties voor 
dit type mishandeling is het herhaald voorkomen van ziektegevallen met een 
algemene verslechtering van de gezondheid en de aanwezigheid van angst en 
fobieën, ook gekenmerkt door vele dagen afwezigheid van school.

Discurie (ongeschikte zorg op het moment dat het kind wordt verzorgd): een 
situatie waarin het kind zorg krijgt die niet in overeenstemming is met de 
chronologische leeftijd of het ontwikkelingsniveau dat het op die bepaalde 
leeftijd heeft. Dat bestaat uit een aspect dat vooral in de context van school 
werd aangetroffen en dat door de opvoedingsstijl werd versterkt. De situaties 
die de geïnterviewde professionals daarbij tegenkwamen, waren frustratie over 
gevoelens en emoties, beledigingen, vloeken en vernederen, versterkt door de 
ouders. 

Hypercurie (overmatige zorg): komt voor wanneer een kind overmatige zorg en 
emotionele expressie krijgt, voorbij wat nodig is: alsof het kind eeuwig wordt 
belemmerd en nergens toe in staat is en daarom overmatig wordt bijgestaan 
door de ouders. Deze houding belemmert de perceptie van het kind van eigen 
onafhankelijkheid en het autonoom vermogen om te overleven, wat leidt tot 
een hoge mate van gehechtheid aan de ouders. In dit verband meldden profes-
sionals gevallen van kinderen die aan zichzelf werden overgelaten met alleen 
babyvoeding, die als zuigelingen werden behandeld, zelfs op twaalfjarige leeftijd. 
In dergelijke gevallen treedt een omgekeerde toestand van vroegrijpe puberteit 
op, waarbij het kind in een vegetatieve staat blijft, alsof het een paar maanden 
heeft meegemaakt met een verhinderde cognitieve en psychologische ontwik-
keling.

Fysiek en psychologisch misbruik zijn volgens professionals de twee meest 
voorkomende vormen van kindermishandeling. Dit type misbruik uit zich 
meestal in de vorm van klappen, schoppen en stoten. In andere gevallen 
manifesteert het zich in vormen van beledigingen, vernederende bijnamen 
en openbare bespotting en kan het ook gedrag omvatten dat gericht is op 
devaluering van de persoon, diskwalificatie van hun potentieel, uitsluiting, 
smaad en misbruik dat de psycho-emotionele en sociale integriteit van de 
persoon aantast. De laatste gemelde vorm van mishandeling is de mishan-
deling met assistentie, die vaak onzichtbaar blijft zowel in de familie- als 
in de schoolcontext. De gesprekken met de professionals maakten het 
mogelijk om verschillende risicofactoren te identificeren die tot misbruik 
kunnen leiden. Sommige daarvan zijn het gebrek aan een missie gericht 
is op de bescherming van het kind, de afwezigheid van een ethische code 
van waarden en behoeften van het kind, het ontbreken van momenten van 
nabijheid, confrontatie en ondersteuning, de afwezigheid van bescherming 
en het omgaan met interventies, ontkenning - het opleggen van gedrag en 
het aanzetten tot geweld, totale afwezigheid en het gebrek aan confronta-
tie over wat er gebeurt.

De eerdergenoemde factoren die door de werkgroep zijn gevonden beves-
tigden een verband tussen de bestaande situatie en het theoretische en 
systemische kader dat door de academische en wetenschappelijke litera-
tuur wordt aangereikt. 
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Er werden ook enkele preventiefactoren geïdentificeerd, zoals een gene-
zende omgeving, een emotionele en affectieve aandachtsrelatie, het be-
staan van ontmoetingsplaatsen, kennis over de behoeften en waarden van 
de opvoeders en een duidelijke en zorgzame opvoedingsstijl. Verder werd de 
aanwezigheid van ondersteuning en verbinding met andere educatieve omge-
vingen als belangrijk gezien voor de preventie van het verschijnsel, samen met 
het vermogen om te luisteren en empathisch te zijn, de training en persoonlijke 
/ professionele groei, het vermogen om problemen te beoordelen, te identi-
ficeren en te beheren, kennis van de gespeelde rol, bewustzijn en kennis van 
de perceptie en ervaringen van minderjarigen, beschikbaarheid, bereidheid en 
wenselijkheid om minderjarigen te begeleiden en op te leiden, supervisie van 
professionals en opvoedingscursussen en het vermogen om te reflecteren, 
evenals beschibaarheid en flexibiliteit.
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Italië: Best practices

Voorbeeld 1: Arthur
Het eerste voorbeeld beschrijft het verlenen van onderwijsondersteuning, 
counseling en incidentele psychologische ondersteuning door beschermings-
diensten, op nationaal niveau.

Arthur (fictieve naam), 12 jaar oud, woonde in de provincie Foggia, samen met 
zijn moeder Chantal (fictieve naam), 32 jaar en vader Vincent (fictieve naam), 
40 jaar. Arthur was geliefd bij zijn moeder, Chantal, maar niet bij zijn vader. Bij 
de geboorte en tijdens de eerste vijf jaar van zijn leven nam Vincent Arthur 
nooit in zijn armen, omarmde hij hem nooit en organiseerde hij zakenreizen 
op de verjaardagen van zijn zoon. De relatie tussen de echtgenoten is sinds 
de geboorte van Arthur verslechterd, waarbij Vincent zijn vrouw beschuldigde 
dat ze meer tijd met hun zoon doorbracht dan met hem en niet in staat was 
haar rol te vervullen, omdat ze er altijd voor haar zoon is, om diens wensen te 
vervullen. Toen Arthur de leeftijd van 7 jaar bereikte, begon Vincent hem te 
vernederen met bijnamen over zijn uiterlijk (“je bent dik”), zijn opvoedkundige 
problemen (“je bent niet zoals de zoon van mijn vriend”) en bracht Arthur er-
toe om zijn moeder te omhelzen. Chantal was een fragiele en angstige vrouw, 
die niet in staat leek om deze situatie te beëindigen en begon haar zoon te 
kwellen over zijn educatieve problemen. Arthur zonderde zich uiteindelijk 
af, terwijl zijn moeder zijn emotionele kwetsbaarheid niet begreep en hem 
begon te slaan vanwege zijn schoolfalen, terwijl zijn vader van de situatie ge-
noot. Voor elk lid van het gezin werd een andere interventie gekozen.
Vader: activering van processen gericht op het verwerven van een empathi-
sche communicatie - ontwikkeling van empathisch vermogen; verwerving 
van een kritisch gevoel voor wat is voorgevallen; steun bij opvoeding; emo-
tioneel-affectieve ontwikkeling. Moeder: ontwikkeling van gevoel van eigen-
waarde; kritisch gevoel; gevoel van effectiviteit; activering van coping-mo-
dellen; actief en ervaringsgericht leren; ondersteuning van het ouderschap.
Zoon: ontwikkeling van eigenwaarde, kritisch gevoel, gevoel van effectiviteit; 
herstel van het geheugen: pijn uit de dimensie van vergeetachtigheid laten 
komen waardoor het zich in vrijheid kan uitdrukken; stressmanagement.

Voorbeeld 2: Anna
Het tweede voorbeeld betreft Anna (fictieve naam) die, samen met haar kin-
deren, verscheen in een anti-geweld centrum om steun te zoeken. Deskundi-
gen merkten op dat de kinderen volgens de vrouw getuige waren van geweld 
en door hun vader gedwongen werden om te participeren. De interventie was 
het bieden van onderdak in een woonzorgcentrum. In het bijzonder werd het 
kind in een geschikte beschermde omgeving geplaatst, in een educatieve ge-
meenschap die door de sociale instantie werd aangewezen. De vader verloor 
de ouderlijke macht en de moeder werd bij haar kinderen geplaatst. 
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Voorbeeld 3: Giovanni
Dit voorbeeld betreft plaatsing in een kinderdagverblijf en de praktijk van het huis-
bezoeken. Zoals gemeld door een deskundige, bekende Giovanni (fictieve naam) 
voortdurend de intieme relatie tussen zijn ouders te hebben bijgewoond. Hij gaf ook 
aan dat hij niet naar school kon gaan omdat zijn vader hem dwong te werken, waar-
bij hij oud ijzer van het platteland haalde. Daarom werd deze minderjarige in een ge-
meenschapscentrum geplaatst, waar met een proces van sociaal-psycho-effectieve 
en emotionele vaardigheidsontwikkeling werd gestart: een proces voor het verwer-
ven van een kritische houding ten aanzien van de geleefde geschiedenis, naast een 
geleidelijke en functionele integratie op school en een holistisch integratietraject. 
De moeder toonde geen interesse in de precaire situatie van haar zoon en zijn 
levensomstandigheden. Terwijl de vrouw wachtte werd ze in een beschermde 
omgeving geplaatst. Zij zal een ouderschapstraject ingaan dat gericht is op de 
bewustwording van het moeder-vrouw zijn. De vader wordt begeleid met een op-
voedingstraject door de sociale instantie, waarbinnen ook een financiële voorziening 
wordt opgenomen zodat hij kan beginnen met het ontwikkelen of het bereiken van 
economische zelfstandigheid. De familie wordt herenigd, nadat ze twee jaar lang een 
kinderdagverblijf hebben bezocht. Ze worden nog steeds begeleid door de sociale 
instantie en ondersteund door een pedagoog en psycholoog in de leefomgeving, 
binnen het project van opvoedingsondersteuning aan huis. De familie woont nu in 
een gemeenschapshuis in de stad.

Samengevat is geweld bijna altijd een ‘taal’ die geleerd wordt tijdens de vroege 
kinderjaren, het is een ‘familie-lexicon’, kenmerkend voor verschillende sociale 
klassen of een reactie op een verslechterde sociale context. Wanneer het beleid 
voor ondersteuning en herstel van dit verschijnsel door de staat wordt ontwikkeld 
en wanneer het onderwijssysteem en de gemeenschap dergelijke strategieën 
kunnen versterken, dan kan dit “gezinslexicon” worden aangepast in een nieuw 
systeem van waarden en solidariteit. Een ondersteunend kader kan leiden tot de 
eliminatie van dergelijke verschijnselen, waarmee een nieuw ondersteunend sys-
teem voor kinderen en ouders ontstaat.



22

5 NATIONAAL RAPPORT: NEDERLAND
In 2018 is bijna 4,9 miljoen van de 17 miljoen inwoners van Nederland jonger dan 
25 jaar. Ongeveer 19% van de kinderen is 5-10 jaar1 oud. Nederland heeft daar-
mee ongeveer 931.000 kinderen in de leeftijd van 5-10 jaar. 18% van de kinderen 
in Nederland is 0-5 jaar oud, 20% is 10-15 jaar oud, 21% is 15-20 jaar oud en 22% 
is 20-25 jaar oud.

In Nederland worden kinderen beschermd tegen mishandeling door een wet-
telijk kader van internationale én nationale wetgeving. Op internationaal niveau 
heeft Nederland het VN-Kinderrechtenverdrag en het Europees Verdrag tegen 
seksuele uitbuiting ondertekend en geratificeerd. Op nationaal niveau worden 
kinderen beschermd door de Jeugdwet, die jeugdhulp en jeugdbescherming 
regelt. Daarnaast worden zij beschermd door een verplichte meldcode voor 
huiselijk geweld en kindermishandeling, die professionals die werken op het ge-
bied van onderwijs, gezondheidszorg, kinderopvang en sociale justitiële onder-
steuning verplicht om geweld en misbruik te melden. Tot slot worden kinderen 
beschermd door het Burgerlijk Wetboek, dat de overheid de optie geeft om in te 
grijpen in situaties waarin de gezonde ontwikkeling van het kind wordt bedreigd 
en het strafrecht, dat meerdere artikelen bevat die het mogelijk maken om da-
ders van huiselijk geweld en kindermishandeling te straffen.

In 2017 werd ongeveer 3% van de kinderen in Nederland blootgesteld aan een of 
andere vorm van kindermishandeling. Dit betrof 90.000-127.000 kinderen waar-
bij professionals rondom de omgeving van kinderen het misbruik hebben ge-
meld. Aangezien niet alle gevallen van kindermishandeling werd geïdentificeerd, 
is 3% de ondergrens. In 36% van de gevallen werden mishandelde kinderen 
blootgesteld aan emotionele verwaarlozing, in 24% aan fysieke verwaarlozing, 
in 18% aan fysiek misbruik, in 11% aan emotioneel misbruik, in 4% aan seksueel 
misbruik en in 7% aan een andere vorm van misbruik of verwaarlozing. 96% van 
de mishandelde kinderen wordt mishandeld door de biologische ouder2. Aange-
zien er geen reden is om aan te nemen dat het aantal uit 2017 sterk zal afwijken 
van het aantal 2018 en 2019, kunnen we inschatten dat ongeveer 3% van de 
kinderen in Nederland in de leeftijd van 5-10 jaar, ongeveer 28.000 kinderen, 
slachtoffers is van misbruik.

Wanneer het gaat om de redenen achter het risico op misbruik en mishandeling, 
wijst prevalentie-onderzoek naar armoede in gezinnen, werkloosheidssituaties 
en alcoholmisbruik binnen de gezinnen als de belangrijkste risicofactoren. 
Daarnaast worden een lage opleiding, migratieachtergrond van de eerste gene-
ratie, vier of meer kinderen in het huishouden en het alleenstaand ouderschap 
geïdentificeerd als risicofactoren. Deze risicofactoren kunnen niet worden 
gezien als directe oorzaken voor kindermishandeling, maar kunnen wel richting 
geven aan het beleid omtrent preventie van kindermishandeling en misbruik3.
Vanaf 2018 is een nationaal intergouvernementeel programma actief om hui-
selijk en kindermishandeling te voorkomen. Het programma wordt uitgevoerd 
door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het Ministerie van 
Justitie en een samenwerkingsverband van Nederlandse gemeenten.
Het programma is gebaseerd op drie actielijnen: een snellere en betere erken-
ning en rapportage, het stoppen van geweld en vinden van duurzame oplossin-
gen en een focus op specifieke doelgroepen. Het programma stimuleert en ver-
eenvoudigt de samenwerking tussen de nationale overheid en lokale overheden, 
rechtshandhaving, veiligheidshuizen, maatschappelijk werk en gezondheids-
zorgorganisaties. 
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Op dit moment is kindermishandeling een actueel onderwerp in de Nederlandse 
samenleving. Het gegeven dat maar de helft van de slachtoffers van kindermis-
handeling professionele hulp4 krijgt, wekt een sterke behoefte op om het pro-
bleem effectiever en efficiënter aan te pakken. Een belangrijk probleem waar-
mee we bij de sociale preventie van kindermishandeling worden geconfronteerd 
is de angst van mensen om misbruik aan te pakken en te melden. Kinderen 
hebben vaak niet de woordenschat om het geweld te kunnen beschrijven en 
zijn van nature loyaal aan hun ouders. Het is nodig om met kinderen in hun taal 
te communiceren en hen deel te laten uitmaken van hun oplossing door hen te 
empoweren. Bij volwassenen, zowel daders als getuigen, moeten hulpmiddelen 
worden gegeven om misbruik te herkennen, aan te pakken en te melden, om het 
kind uit de gewelddadige situatie te krijgen én om hulp te kunnen bieden om te 
komen tot een duurzame oplossing voor het misbruik.

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol bij de sociale preventie op lokaal en regio-
naal niveau, waarmee we preventieactiviteiten bedoelen die gericht zijn op het 
algemene publiek, voordat er signalen zijn van misbruik of incidenten. Zij hebben 
een vertrouwenspositie in hun eigen gemeenschap en zijn daarom belangrijke 
spelers bij de vroegtijdige erkenning en melding van kindermishandeling en mis-
bruik, maar ook bij het verstevigen van het beschermende sociale netwerk van 
gezinnen waarbij het risico bestaat op huiselijk geweld en kindermishandeling.
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Nederland: Best practices

Voorbeeld 1: Het Klokhuis – educatieve schooltelevisie
Mishandelde kinderen zoeken zelf geen hulp. Onderzoek toont aan dat min-
der dan 0,1% van alle meldingen bij Kinderbescherming door kinderen zelf 
werd gemeld. 40% van de kinderen weet niet waar zij het misbruik kunnen 
melden5. Het Klokhuis, educatieve schooltelevisie, is een bewezen effec-
tieve methode om kinderen van 8-12 jaar in Nederland bewuster te maken. 
Het Klokhuis is een populaire Nederlandse tv-show die onderwijs en humor 
combineert. Het Klokhuis heeft vier afleveringen specifiek over kindermishan-
deling gemaakt. Onderwerpen die heel expliciet zijn behandeld waren ver-
waarlozing, fysiek misbruik en emotioneel misbruik. Minder expliciet werd ook 
seksueel misbruik behandeld. Tijdens de show werden de volgende vragen 
gesteld en beantwoord: “Wat is kindermishandeling? Hoe herken je misbruik? 
Wat kun je doen als je denkt dat iemand het slachtoffer is van misbruik? Waar 
kun je hulp vinden als jij, of iemand die je kent slachtoffer is van misbruik? 
Wat gebeurt er wanneer je misbruik meldt?” De afleveringen van Het Klokhuis 
zijn opgenomen binnen een schoolonderwijsprogramma in de laatste twee 
jaar van de basisschool. De hoofdrolspelers waren de makers van de tv-show, 
experts op het gebied van kindermishandeling en basisscholen.

Onderzoek liet zien dat in de twee dagen na elke aflevering het aantal mel-
dingen van misbruik door kinderen bij de Kindertelefoon (een telefoonlijn die 
kinderen kunnen gebruiken bij misbruik) is verdubbeld6. Hoewel de afleverin-
gen van Het Klokhuis en het schoolopleidingsprogramma zijn ontwikkeld voor 
kinderen van 10-12 jaar is er ook effect zichtbaar bij kinderen van 8-9 jaar. De 
afleveringen zijn ook vandaag nog online beschikbaar en zijn gemakkelijk toe-
gankelijk via de populaire Klokhuis-website7 en sociale media (131.471 volgers 
op YouTube op 28 mei 2019). Uit de rapporten blijkt dat aandacht voor kin-
dermishandeling voortdurende nodig is.

Voorbeeld 2: Signs of Safety (Tekenen van Veiligheid)
Voor gezinnen waarbinnen kindermishandeling speelt of het vermoeden van 
kindermishandeling bestaat is het vaak lastig te zeggen welk concreet gedrag 
van de ouders moet veranderen, zodat het kind een veilige omgeving heeft. 
Professionals van verschillende jeugdbeschermings- en jeugdzorgorganisa-
ties zijn binnen de keten van preventie van kindermishandeling betrokken, 
maar er is niet altijd een integrale benadering van en met de gezinnen. Ouders 
zijn ook niet altijd bereid om samen te werken met de hulp en ondersteuning 
die geboden wordt, waardoor het nog moeilijker wordt om tot concrete, goe-
de en blijvende oplossingen te komen.

Signs of Safety is een methode die het doel heeft om een veilige situatie voor 
het kind te bieden en bepaalt welke concrete gedragsveranderingen ouders 
moeten doorvoeren. Binnen deze oplossingsgerichte aanpak organiseert een 
getrainde professional een netwerkbijeenkomst met de ouders, het sociale 
netwerk van de ouders en het professionele netwerk rond het gezin, om de 
risicofactoren en de sterke punten van elke belanghebbende te definiëren 
en hoe deze gebruikt kunnen worden bij (dreiging van) kindermishandeling. 
Samen maken zij een veiligheidsplan. De professional en het sociale netwerk 
controleren of het veiligheidsplan door de ouders wordt nageleefd. Het kind 
is zelf ook actief betrokken bij het veiligheidsplan. Ouders of kinderen hoeven 
niet gemotiveerd zijn voor de effectiviteit van de methode. 
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Zij kunnen zelfs het misbruik ontkennen. Sinds 2006 wordt de Signs of Safety 
methode op grote schaal gebruikt door gecertificeerde instituten als de Council 
for Youth Protection, Safe at Home (de Nederlandse front office organisatie bin-
nen de keten van huiselijk geweld en kindermishandeling) en diverse jeugd- en 
geestelijke gezondheidszorgorganisaties8.

Voorbeeld 3: Handle with Care
Wanneer kinderen worden geconfronteerd van huiselijk geweld en/of kindermis-
handeling is de politie vaak snel ter plaatse. Theoretisch begint hulp en onder-
steuning na een incident, maar het kost veel tijd om hulp op te starten. Soms 
begint de eerste hulp pas maanden na het incident. Maar kinderen die slachtof-
fer zijn of getuige zijn geweest van geweld worden direct door dat geweld beïn-
vloed en hebben direct ondersteuning nodig.

Augeo (een organisatie die zich specialiseert in het voorkomen van huiselijk ge-
weld en kindermishandeling) leidt de pilot Handle with Care in verschillende Ne-
derlandse gemeenten. Doel van deze pilot is om binnen 24 uur ondersteuning te 
organiseren voor kinderen die slachtoffer of getuige zijn van huiselijk geweld. Op 
het moment dat de politie een huishouden bezoekt bij een geval van huiselijk 
geweld, meldt de politieagent onmiddellijk aan de school van het kind (of kinde-
ren) dat er iets is gebeurd, maar niet de exacte toedracht. Ze doen dat door het 
bericht “Handle with Care”, samen met de naam en de geboortedatum van het 
kind te sturen. Zo kunnen leerkrachten het kind te ondersteunen, bijvoorbeeld 
door hun knuffelbeer mee te laten nemen of door een tweede kans te geven bij 
een mislukt proefwerk.

Er zijn geen andere vergelijkbare interventies bekend in Nederland. Het con-
cept Handle with Care is ontwikkeld door Elisabeth Carney-Haworth op een 
basisschool in Plymouth in Engeland. In alle pilotregio’s bleek het mogelijk om 
het bericht “Handle with care” te verzenden vóór het begin van de volgende 
schooldag. Wekelijks hebben 4-5 kinderen in de pilotregio Heerlen baat gehad 
bij de pilot Handle with Care. Leraren, kinderen, politieagenten en andere pro-
fessionals, die werken in de keten van organisaties die werken aan de preventie 
van huiselijk geweld en kindermishandeling, zijn positief over de resultaten tot 
nu toe9. Het ondersteunen van volwassenen is essentieel voor kinderen die te 
maken hebben gehad met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Dit soort 
kleine inspanningen van volwassenen heeft een aanzienlijk positief effect op 
het stressniveau van de betreffende kinderen. Augeo en haar lokale partners 
onderzoeken nu hoe de pilot van Handle with Care op grotere schaal kan wor-
den geïmplementeerd. Om te beginnen zullen alle basisscholen in Heerlen en 
Wageningen en alle middelbare scholen in Wageningen de methode gaan imple-
menteren10.

Voorbeeld 4: SISA
Kinderen die te maken hebben worden met misbruik hebben hulp en onder-
steuning nodig. Het is bekend dat in de periode voordat het misbruik wordt 
gemeld en professionals in actie komen, vaak meerdere mensen het misbruik in 
een eerder stadium hebben vermoed. In de regio Rotterdam bestaat een instru-
ment waarmee professionals rondom het kind kunnen signaleren dat ze zich 
zorgen maken om het kind: SISA (Signaleren en Samenwerken). Zodra een sig-
naal is verzonden kan de professional zien of andere professionals ook signalen 
hebben verzonden. 
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Als dat zo is kunnen professionals via het systeem contact met elkaar zoeken. 
Wanneer er andere professionals bij betrokken zijn, stelt het systeem hen in 
staat om contact met elkaar te zoeken.

Het SISA-systeem kan als digitale referentie-index gebruikt worden voor jon-
geren van 0-23 jaar, door professionals in de jeugdzorg, jeugdbescherming en 
jeugdwerk. Het systeem is ontwikkeld om misbruikte kinderen of kinderen met 
een risico op misbruik snel en evenwichtig te helpen en ondersteunen. 
Het systeem voorkomt dat signalen over het hoofd worden gezien, dat onder-
steunende activiteiten dubbel worden uitgevoerd en dat kinderen en jongeren 
van de ene naar de andere hulporganisatie worden gestuurd. Het systeem kent 
een gezinsaanpak, zodat signalen van verschillende kinderen met dezelfde 
ouder(-s) automatisch worden gecombineerd. In 2017 werden 70.092 signalen 
verzonden, wat heeft geleid tot 93.562 verbindingen tussen jeugdprofessionals11.

Voorbeeld 5: Traumabewust onderwijs
Kindermishandeling, verwaarlozing, ouders met ernstige verslaving of psychi-
atrische problemen en pesterijen op school kunnen het stresssysteem van de 
kinderen die hier het slachtoffer van zijn ernstig verstoren. Als gevolg daarvan 
voelen zij zich onveilig en constant gespannen op school. Leerkrachten kunnen 
zien dat kinderen erg teruggetrokken zijn, last hebben van heftige emoties of 
zich agressief gedragen. Traumabewust onderwijs is een interventie die leraren 
de kennis en hulpmiddelen biedt om een ondersteunende sleutelfiguur voor 
kinderen te zijn, zodat zij zich veilig en ontspannen kunnen voelen op school en 
ernstige schade beperkt blijft12.

Augeo Academy, een toonaangevende organisatie op het gebied van het oplei-
den van professionals in het voorkomen van kindermisbruik en kindermishan-
deling, heeft een online cursus ontwikkeld over traumabewust onderwijs voor 
leraren in het basisonderwijs. 

Leerkrachten krijgen inzicht in hoe een trauma werkt en leren hoe zij de veilig-
heid kunnen vergroten, relaties kunnen bevorderen, emoties kunnen reguleren 
en kunnen reageren op direct gedrag; zo raken kinderen uit hun situatie door 
hen te laten focussen op het hier en nu. Deze cursus heeft in 2016 als pilot 
gedraaid onder leerkrachten van 190 basisscholen in heel Nederland en wordt 
sindsdien breder ingezet. Onderzoek toont aan dat na het volgen van de cursus 
50% van de leerkrachten meer kinderen identificeert die behoefte aan onder-
steuning hebben. De leerlingen ervaren minder negatieve interacties met de 
leraar, voelen zich fysiek én mentaal beter in de klas en functioneren beter op 
emotioneel niveau13.



27

6 NATIONAAL RAPPORT: PORTUGAL
In 2017 had Portugal een totale bevolking van bijna 2 miljoen (1.990.194) kin-
deren en jongeren tussen 0 en 19 jaar. Daarvan waren 486.308 kinderen in de 
leeftijd van 5-9 jaar, wat neerkomt op 24,5% van het totale aantal kinderen in 
Portugal. Uit het laatste verslag blijkt dat in 2017 71.021 kinderen het risico liepen 
op misbruik en mishandeling. In de grootste stedelijke gebieden (Lissabon en 
Porto) zijn de hoogste percentages gerapporteerd. Kinderen in de leeftijd van 
6-9 jaar zijn vertegenwoordigd in de leeftijdsgroep van 6-10 jaar, die op natio-
naal niveau 21,5% van het totale aantal kinderen met een verhoogd risico ver-
tegenwoordigt (CNPCJR, 2018). De belangrijkste redenen waren: verwaarlozing 
(11.809 kinderen - 30,1%), blootstelling aan huiselijk geweld (8.781 kinderen - 
22,3%) en risicogedrag bij kinderen en jongeren (6.493 - 16,5%). Seksueel mis-
bruik is de derde minst gerapporteerde aandoening, met 661 gerapporteerde 
gevallen (1,7%). Psychologische mishandeling volgt met 727 gerapporteerde 
kinderen (1,9%) en fysieke mishandeling met 1.797 meldingen (4,5%) 
(CNPCJR, 2018).

Wat betreft het uitgangspunt van preventie en interventie heeft Portugal de 
gemeenschap als geheel en als promotor van de veiligheid van kinderen en hun 
rechten. De bevordering van de rechten en de bescherming van kinderen en 
jongeren in gevaar is de progressieve verantwoordelijkheid van openbare en 
particuliere eenheden met verantwoordelijkheden op het gebied van kinderen 
en jongeren, de commissies voor de bescherming van kinderen en jongeren en, 
uiteindelijk, de rechtbanken, als tussenkomst van beschermingscommissies 
niet mogelijk is door het ontbreken van toestemming van de ouders, de wette-
lijke vertegenwoordiger of degenen die de voogdij over het kind of de jongeren 
hebben, of omdat zij niet de capaciteit hebben om de juiste interventie toe te 
passen of uit te voeren (Conceição, 2017).

Een ander aspect om te overwegen is het Portugese Wetboek van Strafrecht, 
dat ook betrekking heeft op misdrijven tegen de rechten van het kind. Misda-
den tegen fysieke integriteit (bijvoorbeeld huiselijk geweld en mishandeling), 
misdrijven tegen persoonlijke vrijheid (bijvoorbeeld ontvoering) en misdrijven 
tegen vrijheid en seksuele zelfbeschikking verdienen meer aandacht. Het is 
aan de rechter om strafrechtelijke maatregelen toe te passen om kinderen en 
jongeren zo goed mogelijk te beschermen (Francisco, 2014). Op het gebied van 
bescherming van kinderen en jongeren die het risico lopen te worden misbruikt 
en mishandeld vertrouwt Portugal op een multidisciplinaire aanpak met de me-
dewerking van passende entiteiten voor elke situatie, waarbij het belang van het 
kind of de jeugd altijd voorop staat. Het nieuwe model voor de bescherming van 
kinderen in risicosituaties is sinds 2001 van kracht. Op dat moment werd wet nr. 
147/99 gepubliceerd, die aanleiding geeft tot de Commissions for the Protection 
of Children and Youth1 . De staat en de gemeenschap hebben daarmee de be-
voegdheid om op te treden om kinderen te beschermen die niet beschermd zijn 
en vermijden daarmee het risico op hun gezonde ontwikkeling (CNPCJR, 2018).

1 Commissions for the Protection of Children and Youth zijn buitengerechtelijke officiële organisaties 

met functionele autonomie, die als doel hebben om de rechten van kinderen en jongeren te bevorderen 

en situaties te voorkomen of te stoppen die van invloed zijn op de veiligheid en het welzijn van kinderen 

en jongeren op verschillende gebieden van hun leven.
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Op basis van artikel 4 van wet nr. 147/99 zijn de belangrijkste leidende principes 
om kinderen tegen mishandeling te beschermen de volgende: belang van het 
kind, privacy, vroegtijdig ingrijpen, minimaal ingrijpen, proportionaliteit en actu-
aliteit, ouderlijke verantwoordelijkheid, voorrang voor de continuïteit van diepe 
psychologische relaties, gezinsoverwicht, verplichting tot informatieverstrekking 
en participatie, verplichte audits en subsidiariteit. Het optreden van de Com-
missie is afhankelijk van de toestemming van de ouders en het feit dat het kind 
vanaf 12 jaar geen bezwaar heeft. Volgens artikel 11 van wet nr. 147/99 is voor 
situaties die verband houden met seksueel misbruik geen toestemming van de 
ouders nodig, met name wanneer één van de ouders de dader is en daarmee 
wordt de zaak doorverwezen naar de rechter.

Huiselijk geweld is een ander punt van grote zorg. Sinds begin 2019 zijn elf 
vrouwen en één kind overleden aan de gevolgen van huiselijk geweld. Daarom 
heeft de federale president 7 maart 2019 aangewezen als nationale rouwdag, 
om slachtoffers van dit openbare misdrijf en hun families te eren. Volgens de 
Minister van het Voorzitterschap en Administratieve Modernisering heeft deze 
nationale rouwdag als doel de samenleving bewust te maken van het belang 
om samen te werken in de strijd tegen huiselijk geweld en om doeltreffend te 
reageren op huiselijk geweld. De oprichting van een multidisciplinair technisch 
team werd goedgekeurd, dat een kwantitatief verslag zal uitbrengen en zich 
richt op het verbeteren van de mechanismen voor de bescherming van slacht-
offers tot 72 uur na de strafrechtelijke klacht (Alexandre, João, 2019).



29

Portugal: Best practices

Voorbeeld 1: The Protective Stamp (Stempel van Bescherming)
Ingrijpen bij kindermishandeling en misbruik wordt gezien als een complex en 
uitdagend proces vanwege een aantal factoren, zoals de moeilijkheidsgraad 
van de gevallen en het gecompromitteerd functioneren van kinderen. Het is 
belangrijk dat deze interventie rekening houdt met de identificatie van signa-
len die verband kunnen houden met mishandeling en met gevaarlijke situaties, 
zodat gecoördineerd en interdisciplinair actie kan worden ondernomen om het 
probleem te beoordelen (Matos & Sousa, 2006). Zoals eerder vermeld hebben 
de commissies voor de bescherming van kinderen en jongeren in Portugal als 
hoofddoel de rechten van kinderen en jongeren te beschermen en te bevorde-
ren. In de afgelopen jaren hebben deze commissies gemiddeld 72 000 gevallen 
per jaar gemonitord, dus het is belangrijk om een focus te hebben op de preven-
tie en het optreden van kinderrechten in situaties van kindermisbruik en mis-
handeling, wat de noodzaak versterkt om geïntegreerde risicobeheersingspro-
gramma’s te ontwikkelen voor bevoegde organen op het gebied van kinder- en 
jeugdzaken (CNPCJR, 2018; Ferreira, 2018).

In dit kader werd het project “Protective Stamp”, een initiatief van de Nationale 
Commissie, geïnstalleerd. Dit is een geïntegreerd systeem voor risico en risi-
cobeheer en biedt de mogelijkheid om de rechten van kinderen te bevorderen 
en te beschermen door middel van zelfdiagnose en empowerment van teams 
die rechtstreeks met kinderen en jongeren werken. Zo wordt aangenomen dat 
het mogelijk zal zijn om effectiever en efficiënter te reageren op de sociale 
problemen van kinderen in gevaar en met risico op gevaar (Ferreira, 2018). Het 
Protective Stamp is een project dat geïnspireerd is op het Australische Blue 
Card System model. Doel van dat systeem is om risicosituaties voor kinderen en 
jongeren te voorkomen door middel van een monitoringsysteem voor mensen 
die met hen werken in Queensland, Australië (CNPCJR, 2018). In die zin is het er 
op gericht om de rol van ouders en verzorgers bij de bescherming van kinderen 
te ondersteunen, zodat zij gemakkelijker toegang krijgen tot de diensten die zij 
nodig hebben. Bovendien bepaalt de Blue Card het vermogen van een persoon 
om met kinderen te werken op basis van hun vroegere politie- en disciplinaire 
informatie. Daarom onderscheidt dit initiatief scholen met best practices in het 
bevorderen van de rechten van het kind (Ferreira, 2018; Queensland Family and 
Child Commission, 2017).

De organen die de “Protective Stamp” willen ontvangen, moeten voldoen aan 
acht vereisten: een verbintenisverklaring, een gedragscode, specifieke proce-
dures voor de werving, selectie en opleiding van medewerkers, een strategisch 
plan voor de bevordering van de rechten en de bescherming van kinderen, een 
beheersplan voor activiteiten met een hoog risico, beleid en procedures voor 
het signaleren en beheren van mishandelingssituaties, een strategisch plan voor 
communicatie en samenwerking en een coördinatieteam voor het Integrated 
Risk and Risk Management System (CNPCJR, 2018; Ferreira, 2018). Voor een 
beter begrip van deze vereisten lichten we het voorbeeld van de gedragscode 
toe. Dit zijn enkele van de criteria die organen bij deze specifieke eis moeten 
hebben: “brengt verwachte gedragspatronen in de interactie met kinderen 
en jongeren over”, “bevat “kindvriendelijke” procedures die gericht zijn op het 
belang van elk kind” en “de gedragscode wordt voortdurend gecontroleerd en 
geëvalueerd” (CNPCJR, 2018).
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Zoals hierboven vermeld, maakt het Blue Card systeem het mogelijk om na te 
gaan of een persoon de capaciteit heeft om met kinderen te werken omdat het 
toegang heeft tot hun strafblad. Toch is dit een beperking, omdat dit de enige 
manier is om het model van Blue Card te controleren. De auteurs zijn ook van 
mening dat dit model reductief en beperkend wordt omdat niet veel onderzoek 
wordt gedaan naar de impact op de bescherming van kinderen. Toch kunnen de 
auteurs op basis van het weinige onderzoek concluderen dat dit model bij-
draagt aan een veilige en stabiele omgeving. In die zin bevelen zij aan "het suc-
ces van deze hervormingen van het Blue Card systeem te evalueren" (Queens-
land Family and Child Commission, 2017).

Aan de andere kant, en hoewel gebaseerd op nationale en internationale erva-
ringen zoals het Blue Card systeem, wil The Protectieve Stamp rekening houden 
met dit soort hiaten, omdat het bedoeld is om evaluatie- en monitoringproto-
collen te ontwikkelen voor betere afstemming met de gemeenschap en daar-
naast om te zorgen voor een betere strategie voor de signalering en interventie 
in risicosituaties, met name bij kindermisbruik en mishandeling (Ferreira, 2018). 
De eerste editie in Portugal vond plaats in 2018. In 2018 ontvingen in totaal 
34 organen de "Protective Stamp"; dat betekent dat zij zich inzetten voor het 
ontwikkelen en verbeteren van effectieve reacties op de veiligheid en het wel-
zijn van kinderen. Daarnaast zijn zij verplicht om situaties van mishandeling te 
signaleren en te beheren, zodat de rechten van kinderen en hun beschermende 
omgeving centraal staan (CNPCJR, 2018).

Voorbeeld 2:  Bordspel voor kinderen van 6 t/m 10 jaar om situaties van seksu-
eel misbruik te voorkomen (Board Game for children 6-10 years old to prevent 
sexual abuse situations)
Het probleem van seksueel misbruik bij kinderen is een gebied dat steeds meer 
wordt onderzocht en dat veel belangstelling heeft gekregen van onderzoekers. 
Primaire preventie is een belangrijke factor gebleken om misbruik te verminde-
ren, te beschermen en te voorkomen en ondanks de toename van de interesse 
in het zoeken is dit probleem meer recentelijk onderzocht en is er een gebrek 
aan materiaal om kinderen te beschermen tegen situaties waarin misbruik en 
mishandeling voorkomen (Díaz et al. geciteerd door Moita, 2016; Maria & 
Ornelas, 2010).

De materialen en programma’s die worden ontwikkeld op het gebied van pre-
ventie van kindermishandeling en misbruik kunnen zeer nuttig zijn voor zowel 
volwassenen als kinderen. Voor volwassenen kunnen ze helpen om je te waar-
schuwen voor tekenen van gevaar en kunnen ze wijzen op een situatie waarin 
misbruik voorkomt. Opgemerkt moet worden dat deze materialen en pro-
gramma’s moeten worden verspreid en toegankelijk moeten worden gemaakt 
voor ouders, leerkrachten en andere professionals die direct en/of indirect met 
kinderen en jongeren werken. Materialen en programma’s kunnen de ontwikke-
ling van een positieve houding ten opzichte van het eigen lichaam en gevoelens 
vergemakkelijken, en kunnen ook onthullen dat kinderen die betrokken zijn bij 
dit soort activiteiten hun kennis en preventievaardigheden vergroten (Moita, 
2016).
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Het is belangrijk om op te merken dat, naast de ontwikkeling van deze pro-
gramma's en materialen op zo'n gevoelig gebied als de bescherming van de 
rechten van het kind, met name bij kwesties van misbruik en mishandeling, een 
evaluatie nodig is om de impact die ze hebben op de doelgroepen die ze willen 
bereiken te realiseren, in het bijzonder als daadwerkelijk sprake is van een toena-
me van het bewustzijn door de verbetering van kennis en competenties en om 
hen aan te moedigen een misbruiksituatie te onthullen die ze hebben beleefd 
of doormaken (Moita, 2016 Topping & Barron, 2009, geciteerd door Figueiredo, 
2015).

Vanwege de waargenomen materiaalschaarste op nationaal niveau heeft Portu-
gal geprobeerd meer te investeren in onderzoek op dit gebied. Een goed voor-
beeld is het bordspel "Vamos Prevenir! As aventuras do Buzio e da Coral" (Laten 
we voorkomen! De avonturen van Buzio en Coral"), dat gepland was vanwege 
het tekort aan programma's voor de primaire preventie van seksueel misbruik 
bij kinderen. Het is een spel voor kinderen van 6 tot 10 jaar. Eén van de voordelen 
is dat "het niet alleen door experts uit verschillende gebieden kan worden ge-
speeld, maar ook door ouders/verzorgers". Het is een hulpmiddel dat als spelbe-
nadering is ontwikkeld om de interesse én de actieve deelname van kinderen 
vast te houden en als gevolg daarvan de consolidatie van kennis te vergemak-
kelijken (Grazina, 2016, Figueiredo, 2015, Moita, 2016).

Het belangrijkste doel is om kinderen (6 - 10 jaar) kennis en vaardigheden aan 
te leren over seksueel misbruik. Het is belangrijk om te benadrukken dat het 
begrip "seksueel misbruik" nooit in specifieke termen wordt gebruikt, omdat het 
de bedoeling is dat kinderen de problemen die met deze term samenhangen 
beter begrijpen (Grazina, 2016). Het spel heeft in totaal 84 activiteiten met zes 
onderwerpen: 1. Lichaam/aanrakingen - weten hoe je geschikte en ontoereiken-
de fysieke contacten te identificeren; 2. Emoties - weten hoe je verschillende 
emoties identificeert en hoe ze worden uitgedrukt; 3. Ja/nee zeggen! - je rech-
ten kennen; 4. Geheimen - die al dan niet bewaard moeten worden; 5. Internet 
- de gevaren van het gebruik ervan herkennen en 6. Vraag om hulp - door een 
volwassene. Er moet worden opgemerkt dat elk thema twee niveaus van acti-
viteiten heeft: sommige gemakkelijker, voor kinderen die voor het eerst spelen 
en meer complexe activiteiten voor kinderen die eerdere activiteiten hebben 
voltooid (Figueiredo, 2015, Grazina, 2016).

Met betrekking tot de impact van deze werkwijze is, vóór de fysieke productie 
van het spel, een pre-test gedaan door individuele interviews te houden met 
professionals met relevante ervaring (forensisch onderzoek, gezondheid, onder-
wijs en justitie). Ook werden ouders en kinderen geïnterviewd om de relevantie 
te beoordelen en na te gaan of het spel geschikt is voor de leeftijd van de kinde-
ren (Figueiredo, 2015). In haar studie evalueerde Moita (2016) de impact die het 
spel op kinderen heeft en kon geconcludeerd worden dat het middel effectief is, 
omdat de kinderen aantoonden dat ze hun kennis hebben vergroot om situaties 
van seksueel misbruik te voorkomen. Het was ook mogelijk om de verworven 
vaardigheden op dit gebied te observeren, zelfs als ze maar één keer speelden. 
Bovendien bestudeerde Grazina (2016) de impact en de resultaten waren verge-
lijkbaar, aangezien ze ontdekte dat kinderen gemakkelijker afleveringen met be-
trekking tot seksueel misbruik konden herkennen in de post-test (na toepassing 
van het spel) in vergelijking met de pre-test, toen ze nog geen contact hadden 
gehad met de activiteiten van het spel.
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Voorbeeld 3: The Underwear Rule (De Ondergoed Regel)
De “One in Five” campagne is tot stand gekomen omdat één op de vijf kinde-
ren direct of indirect slachtoffer is van geweld of seksueel misbruik. Op basis 
van deze campagne heeft de Raad van Europa een hulpmiddel ontwikkeld dat 
nu vaak wordt gebruikt op scholen in Portugal - “The Underwear Rule”, beter 
bekend als “Kiko e a Mão” (in het Nederlands: Kiko en de hand - Moita, 2016). 
Het doel is om ouders te helpen eenvoudig uit te leggen welke delen van het 
lichaam niet aangeraakt mogen worden en, als dat gebeurt, hoe kinderen moe-
ten handelen. Waarom ouders? Achtergrondonderzoek voor het initiatief toont 
aan dat ouders en verzorgers zich bewust moeten zijn van het belang van het 
praten met kinderen over seksueel misbruik om deze situaties te voorkomen 
(Brown, n.d.).

Met dit middel wordt ook verwacht dat kinderen zullen begrijpen dat sommige 
fysieke contacten en geheimen acceptabel zijn en andere niet. Het kinderver-
haal heeft als personages “Kiko”, die de “Hand” vindt en de twee vrienden wor-
den. De “Hand” vraagt, na het ontwikkelen van een vriendschap met “Kiko”, of 
het bepaalde delen van het lichaam mag aanraken, zoals de neus en het hoofd, 
waarop “Kiko” bevestigend antwoordt. Als de “Hand” vraagt of hij onder het 
ondergoed kan aanraken, reageert “Kiko” zeer verbaasd en zegt nee. Het verhaal 
gaat verder en bevat de 5 principes van “The Underwear Rule”. De eerste is: “Je 
lichaam is alleen van jou”- kinderen moeten begrijpen dat niemand hun lichaam 
zonder hun toestemming mag aanraken. Als er een lichamelijk contact is waarbij 
het kind zich niet prettig voelt, moet hij/zij direct “Nee” kunnen zeggen. Het is 
nog steeds belangrijk om bij kinderen op dit onderwerp aan te dringen totdat ze 
de aandacht hebben die nodig is voor zo’n ernstig probleem. Het tweede: “Goed 
lichamelijk contact en slecht lichamelijk contact”, is ontwikkeld zodat kinderen 
herkennen dat anderen de intieme delen van hun lichaam niet mogen aanraken, 
of vragen om de intieme delen van het lichaam van een ander te zien of aan te 
raken. De andere drie principes zijn: “Goede en slechte geheimen”, “Preventie en 
Bescherming - Verantwoordelijkheid van Volwassenen”, en “Andere nuttige en 
aanvullende Aanwijzingen voor de Ondergoedregel” (Europa, n.d.).

Voor dit initiatief zijn enkele middelen beschikbaar, zoals posters, prints en be-
hangpapier (zie http://www.underwearrule.org/download_pt.asp). Tot nu toe zijn 
in Portugal geen gegevens verzameld over de impact van “The Underwear Rule”. 
Belangrijk om te melden is dat hetzelfde initiatief als campagne in het Verenigd 
Koninkrijk is uitgevoerd. De organisatie die deze campagne heeft gecoördineerd 
- de National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) - heeft 
enkele conclusies onthuld over de impact van “The Underwear Rule”, met name 
voor ouders en verzorgers van kinderen in de leeftijd van 5-11 jaar.

Volgens Brown (n.d.) heeft de adviespagina over de NSPCC Underwear Rule 
meer dan 260.000 views gehad. Dat maakte het tot de meest bekeken web-
pagina op de officiële website van NSPCC en werden bijna 400.000 gidsen 
gedownload. Met betrekking tot de impact van de campagne op de houding en 
het gedrag van ouders, werd gesteld dat het percentage ouders dat zich ver-
antwoordelijk voelde voor het praten met hun kinderen steeg van 85% (vóór de 
campagne) tot 94% (na de campagne). Zo’n 81% van de ouders had vertrouwen 
in het praten met kinderen om seksueel misbruik te voorkomen, in vergelijking 
met 68% vóór de campagne. Vergeleken met 74% voorafgaand aan de campag-
ne gaf 90% van de ouders aan te weten hoe zij kennis adequaat konden over-
brengen aan hun kinderen, om seksueel misbruik te voorkomen. 
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Het percentage ouders dat ooit met hun kinderen had gesproken over de pre-
ventie van seksueel misbruik steeg van 46% naar 64%. Belangrijk is om te mel-
den dat deze hulpmiddelen beschikbaar zijn in 19 talen waaronder Portugees, 
Nederlands, Roemeens, Italiaans en Grieks (zie http://www.underwearrule.org/
lang_pt.asp).

Voorbeeld 4:  April, Month of Prevention of Child Abuse Treatment (April, maand 
van de preventie van behandeling van kindermisbruik
“April, Month of Prevention of Child Abuse Treatment” is een nationale campag-
ne die zich richt op het bevorderen van de rechten van kinderen, hechte relaties, 
positieve ouders en het vergroten van het bewustzijn over het voorkomen van 
kindermisbruik binnen de gemeenschap. De campagne is gebaseerd op het ver-
haal van een grootmoeder die in 1989 een blauw lintje aan de antenne van haar 
auto bond. Bij navraag zei ze dat het blauwe lint symbool stond voor de tekens 
die haar kleinkinderen op hun lichaam hadden door het fysieke misbruik waar ze 
het slachtoffer van waren (ULSBA, n.d.).

Gedurende de maand april is elke commissie voor de bescherming van kinde-
ren en jongeren verantwoordelijk voor het uitvoeren van een reeks activiteiten 
in haar omgeving die te maken hebben bewustmaking en preventie van kin-
dermisbruik. Zo organiseren de meeste commissies bijvoorbeeld jaarlijks een 
evenement en nodigen ze daar gemeenschapsorganisaties voor uit (scholen, 
NGO’s, ouderverenigingen, enz.) waar mensen blauwe kleren dragen om zo een 
blauw menselijk lint te maken dat geïnspireerd is op de geschiedenis achter de 
campagne. Dit project begon in 2008 in Lissabon. In dat jaar deed slechts één 
commissie mee aan het initiatief. Het aantal commissies stijgt elk jaar en in 
2017 deden in totaal 275 commissies mee aan het project, wat overeenkwam 
met 89% van de commissies op nationaal niveau (CNPCJR, 2018).

Dit verhaal laat zien dat, net als Bonnie (de grootmoeder), de bezorgdheid van 
een burger over mishandeling kan uitgroeien tot bewustwording binnen een 
hele gemeenschap over de rechten en de bescherming van kinderen. Dit is een 
praktijk die het doel bereikt van artikel 7 van de Wet op de Bescherming van 
Kinderen en Jongeren (alle instanties die met kinderen werken dienen primaire 
en secundaire preventie te bevorderen), omdat de commissies verschillende 
activiteiten organiseren voor en met de medewerking van gemeenschapsorga-
nen die rechtstreeks met kinderen en jongeren werken – in 2017 ontwikkeleden 
bijvoorbeeld 236 basisscholen activiteiten met minderjarigen (CNPCJR, 2018).
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7 NATIONAAL RAPPORT: ROEMENIË
Volgens het Roemeens Nationaal Instituut voor de Statistiek leven er in het 
land in totaal 4.443.588 kinderen, in de leeftijd van 0 tot 19 jaar. Het aantal 
kinderen tussen 5 en 9 jaar is 1.127.158 (Nationaal Instituut voor de Statistiek, 
Roemenië, 2018). De nationale autoriteit voor de bescherming van de rechten 
van het kind en adoptie heeft statistieken opgesteld over het aantal misbruik-
te, verwaarloosde en uitgebuite kinderen. In de categorie kinderen tussen 7 en 
9 jaar werden 1293 gevallen van misbruik gemeld: 103 gevallen van fysiek mis-
bruik, 191 gevallen van emotioneel misbruik, 57 gevallen van seksueel misbruik, 
915 gevallen van verwaarlozing, 23 gevallen van arbeidsuitbuiting en 4 gevallen 
van overtreding. Het onderzoek werd uitgevoerd tussen 1 januari en 30 juni 2018.

De huidige kwesties zijn volgens het Roemeense publieke debat over de proble-
men van kinderen onder meer: een overdaad aan huiswerk en schoolprogram-
ma’s vol theoretische en hectische inhoud, de situatie van kinderen waarvan 
de ouders in het buitenland werken, de nationale en internationale adoptie van 
kinderen afkomstig uit het Roemeense beschermingssysteem, misbruikte, ver-
waarloosde en uitgebuite kinderen en kinderen die in een achtergestelde omge-
ving leven (kinderen uit arme gezinnen; straatkinderen of bedelaars).

In Roemenië zijn de belangrijkste spelers de openbare sector, de particuliere 
sector en de vrijwilligers. Nationale instellingen coördineren activiteiten van de 
districtsinstellingen, die wetten, verordeningen en besluiten uitvaardigen. Lokale 
provinciale instellingen, gemeentehuizen met gespecialiseerde afdelingen, alge-
mene afdelingen van sociale instanties en de kinderbescherming met gespeci-
aliseerde diensten coördineren het werk van afdelingen, kantoren en onderge-
schikte afdelingen en werken effectief met de kinderen. Partners, medewerkers, 
lokale en nationale NGO’s leveren de sociale instanties op basis van de behoef-
ten die op lokaal, provinciaal en nationaal niveau zijn vastgesteld.

De nationale wetgeving van Roemenië omvat veel wetten, verordeningen, 
bevelen en overheidsbesluiten voor de bescherming van kinderen, maar de 
belangrijkste zijn Wet nr. 272/2004 inzake de Bescherming en Bevordering van 
de Rechten van het Kind en Wet nr. 273/2004 inzake de adoptieprocedure. In 
Roemenië worden de kinderen beschermd tegen mishandeling door internati-
onale wetgeving, waaronder het VN-Verdrag inzake de rechten van het kind van 
20.11.1989 (later gewijzigd en aangevuld), het handvest van de grondrechten van 
de Europese Unie, het Verdrag van Lissabon, de adoptie van de mededeling van 
de Europese Commissie over de bijzondere plaats van kinderen in het externe 
optreden van de EU en de richtsnoeren van de Raad van de EU inzake de be-
vordering en bescherming van de rechten van het kind en de richtlijnen van het 
Europees Parlement en de Europese Raad.

Daarnaast heeft de Raad van Europa een serie verdragen aangenomen dat een 
breed scala aan kwesties over de specifieke rechten van het kind aan de orde 
bevat. Het betreft onder meer het Europees Verdrag inzake de rechtspositie van 
uit het huwelijk geboren kinderen, het Europees Verdrag inzake de adoptie van 
kinderen (herzien in 2008), het Verdrag inzake de persoonlijke betrekkingen van 
kinderen en het Verdrag inzake de uitoefening van de rechten van het kind.
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Voor veel kinderen is een trauma niet één enkele, angstaanjagende, onvoorspel-
bare gebeurtenis, maar eerder een reeks van traumatische ervaringen (Finkelhor, 
Ormrod & Turner, 2007a; Terr, 1991; Widom, Button, Czaja & DuMont, 2005). De 
ervaringen van getraumatiseerde kinderen zijn uniek wat betreft de rol van hun 
primaire verzorgers. Bij chronische trauma’s zijn kinderverzorgers vaak direct 
(zoals bij fysiek misbruik, drugsgebruik door de ouders) of indirect (zoals bij 
blootstelling aan huiselijk geweld) verantwoordelijk voor het trauma van deze 
kinderen (Karr-Morse & Wiley, 1997). 

Vaak zijn dergelijke bijdragen onderdeel van intergenerationele patronen van 
de overdracht van trauma. Op het gebied van gezinsgeweld wordt deze conti-
nuïteit de “geweldscyclus” genoemd, waarbij studies de conclusie trekken dat 
ongeveer een derde van de ouders die als kind werden mishandeld hun kinderen 
zullen mishandelen of verwaarlozen (Kaufman & Zigler, 1987). Vergelijkbare inter-
generationele patronen zijn gezien bij seksueel misbruik, intiem partnergeweld, 
alcohol- en drugsverslaving en criminaliteit (Ehrensaft, Cohen, Brown, Smailes, 
Chen, & Johnson, 2003; Lev-Wiesel, 2006; Conger, Neppi, Kim, & Scaramella, 
2003; Fuller, Chermack, Cruise, Kirsch, Fitzgerald, & Zucker, 2003; Murray, Janson, 
& Farrington, 2007).

In een ander onderzoek over de impact van geleefde of overgedragen trauma’s 
in het leven van Aboriginal families of gemeenschappen verbond Atkinson de 
historische gebeurtenissen die verband houden met de kolonisatie van de 
Aboriginal leefomgeving (“toevallige” epidemieën, bloedbaden, hongersnood en 
het verplaatsing van mensen naar reservaten) met een toename in het aantal 
gevallen van familiegeweld, seksueel misbruik van kinderen en de ineenstorting 
van het gezin in de inheemse samenleving. Zij onderzocht één familielijn langs 
zes generaties en verzamelde de herinneringen van slachtoffers van seksueel 
en/of fysiek geweld, daders van geweldsdelicten, lijders aan geestesziekte, po-
gingen tot zelfmoord en problemen met middelenmisbruik. Haar vermogen om 
deze familie te traceren over meerdere generaties leverde uniek bewijs om het 
standpunt te ondersteunen dat de aanwezigheid van onbekende of onopge-
loste trauma’s in eerdere generaties gekoppeld was aan het disfunctioneren in 
latere generaties van een uitgebreide familie (Atkinson, J., 1990; Nola Purdie, Pat 
Dudgeon & Roz Walker, 2010).

In Roemenië is intergenerationeel trauma duidelijker zichtbaar in de gevallen 
waarbij mensen tijdens het communistische regime zijn geïnstitutionaliseerd 
(weeshuizen, gevangenis en werkkampen). Om deze complexe situatie aan te 
pakken proberen naast de NGO’s ook de nationale en lokale instellingen een 
sociale en emotionele welzijnsaanpak te gebruiken. De holistische visie om-
vat het fysieke, sociale, emotionele en culturele welzijn van individuen en hun 
gemeenschap. De volgende best practices zijn het bewijs van de toewijding en 
bereidheid tot verandering die Roemenië nastreeft in haar strijd tegen misbruik, 
segregatie en discriminatie.
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Roemenië: Best practices

Voorbeeld 1: Appreciative Parenting Holt Roemenië (Waarderend Ouderschap)
Onderzoeken hebben consequent aangetoond dat kinderen met een verzor-
gende en ondersteunende relatie met hun ouders minder symptomen verto-
nen na een trauma dan kinderen die minder steun krijgen van hun verzorgers 
(Adams-Tucker, 1982; Conte & Schuerman, 1987; Deblinger, Steer & Lippmann, 
1999; Freidrich, Urquiza & Beilke, 1986; Scheering & Zeanah, 2001; Tufts, 1984). 
Deze voorbeelden van best practices in Roemenië richten zich op de interven-
ties die de impact van chronische trauma’s op de ontwikkeling van kinderen 
moeten verbeteren.

Het belangrijkste doel van de Appreciative Parenting Holt Romania is verhoging 
van het schoolbezoek en versterking van de band tussen ouders en school, 
maar ook vergroting van het bewustzijn omtrent misbruik en de gevolgen van 
misbruik voor slachtoffers en daders. Deze handleiding en leerplannen voor 
ouders richten zich op “waarderende opvoedingsmethoden” om perceptie, 
houding, gedrag, uitdagingen en wensen van de ouders te achterhalen, door de 
relatie tussen ouders en hun kinderen te verbeteren en te versterken.

Het programma is opgezet om de ouder te helpen de instrumenten te vinden 
die nodig zijn om om te gaan met stress en dagelijkse activiteiten, de erfenis 
van de kinderen (trauma’s, irrationele overtuigingen enz.), het verhogen van het 
bewustzijn omtrent de ontwikkeling van het kind, het ontwikkelen van commu-
nicatievaardigheden, het bewustzijn over misbruik en het effect ervan op het 
kind en het gezin te vergroten en alternatieve methoden te vinden om de ont-
wikkeling van het kind te vergemakkelijken.

Door hun acties willen ze de bezorgdheid van de ouders over zowel de zelfzorg 
als de kinderopvang vergroten en zo de kans op misbruik verminderen, de tijd 
die met kinderen wordt doorgebracht en de mate van betrokkenheid van de 
ouders bij verschillende activiteiten met kinderen vergroten, de uitvoering van 
taken ondersteunen, de interacties van de ouders met de school verhogen (aan-
gezien de opvoeders van de ouders leerkrachten waren) de mate van nabijheid 
en de kwaliteit van de vertegenwoordigers van de scholen voor oudercommuni-
catie verhogen (opvoeders en andere leerkrachten), de Roma-ouders integreren 
in de groep van Roemeense etnische groepen (een gunstige voorwaarde voor 
de integratie van Roma-ouders in de gemeenschap en hun nabijheid tot de 
gemeenschap), leiders faciliteren om ondersteunende netwerken op te bouwen 
en het aantal en de kwaliteit van de interacties tussen hen te verhogen, om 
solidariteitsclusters te ontwikkelen die zich kunnen uitstrekken tot op gemeen-
schapsniveau.

Voorbeeld 2: Preventis Association Center for Counseling and Support for Pa-
rents and Children 
Een andere goede praktijk is opgenomen door het Center for Counseling and 
Support for Parents and Children - Preventis Association, dat zich bezighoudt 
met problematiek omtrent kwetsbare ouders, verslaving en misbruik. De inter-
ventie richt zich op het bewustzijn en de preventie van verslaving, een geïnte-
greerde en multilevel aanpak voor ontvangers om risicofactoren te verminderen 
en de beschermingsfactoren op zowel individueel-, gezins- als gemeenschapsni-
veau te verhogen, her voltooien van interventies op gezinsniveau door middel 
van ouderlijke opvoeding, het informeren en opleiden van specialisten of vol-
wassenen die in contact komen met de contacten van kinderen (leerkrachten, 
dokters, psychologen, maatschappelijk werkers enz.) en het samenwerken met 
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mentorvrijwilligers die worden ingehuurd, geselecteerd en getraind om met elk 
kind te worden gematcht. De “één-op-één” teams zijn gebaseerd op de match 
tussen de mentoren en de kinderen. Mentoren worden voortdurend begeleid, 
gecontroleerd en voorbereid. Het volledige proces wordt aangevuld met sociale 
ondersteuning en begeleiding van de families van de kinderen.

De acties van Preventis Association zijn: het ontdekken of ontwikkelen van 
vaardigheden, voorkeuren of talenten om pro-sociaal gedrag mogelijk te maken, 
lagere betrokkenheid bij problematisch gedrag (inclusief het begin van drugsge-
bruik), het vergroten van de betrokkenheid met school; het verbeteren van de 
relatie met ouders en/of verzorgers, het verhogen van het zelfvertrouwen en /of 
zelfrespect en het vermogen om met moeilijkheden om te gaan (weerbaarheid), 
het creëren van een positievere houding naar de toekomst, het verhogen van de 
betrokkenheid van de ouders bij het ouderlijk onderwijs en de ondersteunings-
programma’s, door het verbeteren van de vaardigheden en competenties van 
de ouders van de kinderen binnen het mentorprogramma om constructief met 
hun kinderen om te gaan en door het verbeteren van het vermogen van anderen 
in het mentorprogramma om met deze kinderen om te gaan.

Voorbeeld 3: SOS Center for Counseling and Support for Children and 
Parents Bacau
Het belangrijkste doel van het SOS Center for Counseling and Support for Child-
ren and Parents Bacau is de verbetering van toegang tot essentiële diensten, 
het verbeteren van onderwijs en de aanpak van kindermisbruik. De belangrijkste 
steun die aan de belanghebbenden wordt verleend is onderwijsondersteuning, 
gezondheidszorg, toegang tot sociale, psychologische en juridische diensten, 
ontwikkeling van vaardigheden van ouders, economische steun, verbetering van 
levensomstandigheden en verstrekking of facilitering van toegang tot voedsel 
en kleding. Daarnaast worden programma’s en activiteiten ontwikkeld om de 
capaciteit te vergroten van instellingen met verantwoordelijkheden in het veld 
en op het gebied van belangenbehartiging.

Sinds de oprichting in 2006 hebben 660 kinderen uit 215 gezinnen geprofiteerd 
van het SOS Counseling and Support Center for Children and Parents Bacau. 
Volgens een analyse op verenigingsniveau (SROI-analyse) is de kosten-batenver-
houding 7:1 voor het Counseling Center. De impact is merkbaar in verschillende 
dominante domeinen zoals de volgende generatie (voortzetting van onderwijs 
en sociaal-professionele integratie) en de besparingen die worden gegenereerd 
binnen het sociale voorzieningensysteem. In mindere mate zal de SOS-investe-
ring via het counseling center een effect op lokale uitgaven en het individuele 
inkomen hebben. Zelfs als de interventie van het begeleidingscentrum op het 
inkomen van de betrokken gezinnen hen niet allemaal uit de armoede of het 
risico op armoede en sociale uitsluiting halen, dan is het toch zinvolle hulp voor 
de gezinnen om hun kinderen niet in de steek te laten en tegelijkertijd het aantal 
schoolverlaters te verminderen.
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Voorbeeld 4: St. Dimitrie Foundation Center for Education and Community 
Het dagcentrum “ Center for Education and Community Support” – St. Di-
mitrie Foundation, Bucharest richt zich op gezinsscheiding, mishandeling, 
schooluitval en onderwijs met betrekking tot discriminatie. Ze gebruiken 
een holistische benadering van het kind dat in moeilijkheden verkeert: kind, 
familie, school en gemeenschap. Het dagcentrum heeft een multidisciplinaire 
ondersteuning: school, artistiek, cultureel, burgerlijk, psychologisch, medisch 
en sociaal. Het creëert een “adoptie”-netwerk dat de ouders niet vervangt, 
maar de kinderen een gevoel van waardigheid en vertrouwen geeft en de 
gemeenschap mobiliseert. Het ondersteunt de opvoeding van ouders en de 
bemiddeling en het partnerschap met het gezin, waarbij oordelen worden 
vermeden. Het vermijdt actieve financiële steun aan gezinnen en richt zich 
op diensten die van het gezin een actieve deelnemer aan verandering maakt. 
Ten slotte bevordert zij positieve mobilisatie van kinderen en ouders en acti-
vatie van het gezinspotentieel.

St. Dimitrie Day Center is al 20 jaar ononderbroken actief. Het biedt pro-
gramma’s en sociaal-educatieve benaderingen aan, uitgevoerd door sterk 
persoonlijk betrokken medewerkers, die een actieve en mobiliserende be-
trokkenheid in de gemeenschap representeren. In de 20 jaar dat het centrum 
actief is, heeft het meer dan 2.000 kinderen geholpen. Het belangrijkste 
resultaat is volgens het centrum dat van het totale aantal opgevangen kin-
deren 98% de cyclus van het gymnasiumschool heeft doorlopen en 80% de 
studie heeft voortgezet.

Voorbeeld 5: Bacau County, The Glue Club – Community Support Foundation
De Glue Club - Community Support Foundation, Bacau County richt zich 
vooral op problemen zoals het verlaten en institutionaliseren van kinderen, 
misbruik, gebrek aan onderwijs, gebrek aan opvoedingsvaardigheden en 
schooluitval. De Glue Club biedt sociale bijstand, adviesdiensten, dagopvang, 
educatieve activiteiten, zoals ondersteuning bij huiswerk, informeel onderwijs 
door leerkrachten, recreatieve en sociale activiteiten, onderwijs in levens-
vaardigheden, school- en beroepskeuzevoorlichting en opvoedcursussen.

Bij aanvang van het project in 2005 en in het licht van een groot gebrek aan 
belangstelling voor onderwijs, ging slechts 10% van de kinderen in het gebied 
naar de middelbare school. Op dit moment gaat 80% van de betrokken kin-
deren van de Club door met hun studie op de middelbare school. Hiervan zet 
20% zijn studie voort in het hoger onderwijs. Zo’n 95% van de jongeren die 
een studiebeurs en mentorschap ontvingen hebben zich zonder problemen 
aangepast aan de arbeidsmarkt. De toegenomen belangstelling van ouders 
voor het onderwijs en de ontwikkeling van hun kinderen droeg in belangrij-
ke mate bij aan toename van het schoolbezoek, prestaties en een duidelijke 
verandering in het concept van discipline, wat heeft geleid tot vermindering 
van misbruik.
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8 ALGEMENE CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het is duidelijk dat een aanzienlijk aantal gevallen van kindermisbruik en mis-
handeling geregistreerd werd in de deelnemende landen. Ook al hebben alle lan-
den methoden en strategieën ontwikkeld om het fenomeen te voorkomen en 
aan te pakken, er was maar een klein aantal aan kindvriendelijke werkwijzen. De 
meerderheid van deze methoden is gericht op families, experts en professionals 
die met kinderen werken en minder methodes zijn toegepast die zich richten op 
de kinderen zelf.

Bovendien richten de meeste werkwijzen zich op de aanpak van gevallen, in 
plaats van op de preventie van het verschijnsel. Veel werkwijzen richten zich op 
de ondersteuning van kinderen en hun families, nadat misbruik is voorgevallen. 
Opvallend is het feit dat de meeste bestaande preventiemaatregelen in scholen 
worden toegepast en zich richten op het vergroten van de bewustwording van 
kinderen met betrekking tot misbruik en haar algemene aspecten.
Daarnaast waren er maar een paar methodes die zich richten op het trainen van 
eerstelijns professionals en leraren, bedoeld om tekenen van misbruik te iden-
tificeren en informatie te geven over hun verantwoordelijkheden en algemene 
richtlijnen over het omgaan met mogelijke gevallen.

Het bovenstaande in acht nemend, worden de volgende aanbevelingen voorge-
steld: 

• Active deelname van de overheid en aanbieden van voorzieningen aan pro-
fessionals die werken met kinderen

• Meer kindgerichte maatregelen om gevallen van misbruik en mishandeling van 
kinderen te behandelen

• Eerstelijns professionals trainen om gevallen van misbruik/misbruik te 
 herkennen
• Richtlijnen voor eerstelijns professionals opstellen om met dergelijke inciden-

ten om te gaan
• Opzetten van een nationaal doorverwijzingsnetwerk tussen organisaties;
• Opzetten van een (nationaal en internationaal) netwerk tussen organisaties, 

om ideeën, meningen en ervaringen uit te wisselen
• Vergroten van de bewustwording, gericht op kinderen, ouders en leerlingen 

over het verschijnsel en haar aspecten
• Vergroten van de bewustwording binnen de gemeenschap, om tekenen van 

misbruik/mishandeling te herkennen
• Richtlijnen voor de gemeenschap over hoe te handelen in relevante gevallen
• Ondersteuning bieden aan ouders, om het verschijnsel te voorkomen
• Ondersteuning bieden aan docenten, om gevallen te melden
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