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Week tegen kindermishandeling 2017
Als het thuis niet veilig
is, waar dan wel?
Huiselijk geweld in elke vorm en tegen wie dan ook is verschrikkelijk.
Voor iedereen, hoe oud of jong je ook bent geldt dat je gewoon recht
hebt op een veilig thuis. Een thuis van waaruit je jezelf kan ontwikkelen en de wereld, die al spannend genoeg is om met zelfvertrouwen
tegemoet te treden. Wij willen dat alle kinderen kunnen dromen over
een toekomst en de kans hebben om die werkelijkheid te maken. Geen
kind hoort thuis in vrees te leven laat staan geweld te ondergaan.
Daarom is het zo belangrijk dat
wij in Almere onlangs het Oranje
Huis hebben geopend waardoor
kinderen, vaak met hun moeder,
kunnen worden opgevangen in
deze regio.
In Nederland groeien ruim 118.000
kinderen op in onveilige gezinssituaties. In de Week tegen
Kindermishandeling wordt hier landelijk aandacht voor gegenereerd.
Niet alleen voor de aard en omvang
van het probleem, maar vooral om de
veiligheid van deze kinderen te ver-

groten. Dit jaar vindt de week plaats
van maandag 20 tot en met zondag 26
november, met als belangrijkste doel
om professionals bewust te maken
van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling
effectief aan te pakken. Door het hele
land worden deze week activiteiten

georganiseerd om de aanpak van
kindermishandeling te versterken.
De gemeente Almere en Veilig Thuis
Flevoland hebben op 20 november
een bijeenkomst georganiseerd over
de verplichte wet Meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling.

Voor een veilig thuis
Voor een veilig thuis
Kindermishandeling komt in Nederland meer dan
119.000 keer per jaar voor. Dat betekent dat in iedere
schoolklas met 30 leerlingen gemiddeld een kind zit
dat wordt mishandeld. Wat kan Veilig Thuis voor je
doen als je vermoedt dat een kind te maken heeft
met kindermishandeling? Desiree Janssen, medewerker Front Office bij Veilig Thuis Flevoland, geeft
hier antwoord op.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld
en kindermishandeling. Wij zijn er voor iedereen, jong
en oud, die te maken heeft met geweld in huiselijke
kring. Voor slachtoffers, daders en omstanders.

Wat doen jullie als iemand belt
dat hij vermoedt dat een kind
wordt mishandeld thuis?

Welke acties zijn er mogelijk?
We zullen eerst kijken of jij als beller iets kan doen.
Bijvoorbeeld in gesprek gaan met het gezin over je
zorgen en hen toe leiden naar hulpverlening. Hierbij
kunnen wij je ondersteunen. Lukt het niet in gesprek
te komen en maak je je nog steeds zorgen dan kan je
een melding doen. In dat geval gaan wij de melding
onderzoeken. Dit stemmen we altijd met jou als melder af. Er worden dus geen vervolgstappen genomen
zonder dat je het weet.

Kan je anoniem melden?
Je kunt anoniem melden bij VT. Dit houdt in dat je naam
wel bekend is bij ons, maar niet gedeeld wordt met

In andere steden is er al ervaring
opgedaan om die samenwerking
tussen politie, justitie en zorg zo
goed mogelijk te maken met iets
wat ik het mooist samengevat
vind klinken als een ‘Family Safety
Center’. Iedereen werkt samen
om gezinnen veilig te krijgen, te
hebben en te houden.

Het is mij een lief ding waard als
wij in Almere met onze partners
voor alle slachtoffers van huiselijk
geweld iets dergelijks weten te
realiseren in de toekomst.

Froukje de Jonge – wethouder
Participatie werk en Inkomen,
gemeente Almere

Geweld stopt
niet vanzelf.

Wat is Veilig Thuis?

Als je belt met Veilig Thuis krijg je een medewerker
van de Front Office aan de lijn. Hij of zij zal samen
met jou het vermoeden van mishandeling zo concreet
mogelijk in kaart brengen. Wanneer gebeurt het, hoe
vaak, waar, et cetera? Samen schatten we in hoe ernstig
de situatie is en welke actie er nodig is.

Dat heeft als voordeel dat de
kinderen en hun moeders in de
buurt blijven van de mensen die
ze kennen. Helemaal mooi zou
het zijn als kinderen ook op hun
eigen school kunnen blijven. Wij
onderzoeken op dit moment of
we dat mogelijk kunnen maken.

degenen over wie de melding gaat. Wil je jezelf ook
niet bekend maken tegenover VT, dan kunnen we de
melding (meestal) niet aannemen. Professionals, zoals
leerkrachten of pedagogisch medewerkers, kunnen
niet anoniem melden. Voor hen gelden andere regels.

Wat kan Veilig Thuis doen voor
kinderen die worden mishandeld?
Allereerst gaan we in gesprek met het kind en de
ouders om te kijken wat er precies aan de hand is. Bij
voorkeur blijft het kind thuis wonen en maken we met
het hele gezin, en eventueel mensen daar omheen,
afspraken om de situatie thuis weer veilig te maken.
In sommige gevallen is het nodig om het kind (tijdelijk)
op een andere plek onder te brengen. Of dat de vader
of moeder tijdelijk uit huis gaat. De veiligheid van het
kind staat altijd voorop!
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Met
iemand
praten?

0800 2000
(gratis)

ADVIES- EN MELDPUNT
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