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Inleiding
In 2017 heeft Missing Chapter Foundation de Nationale Raad van Kinderen gelanceerd met als ambitie de
regering gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die kinderen en hun toekomst aangaan.
De Nationale Raad van Kinderen wil een vaste plek in het krachtenveld van nationale besluitvorming
innemen en zo de belangen van kinderen op een structurele wijze vertegenwoordigen in Den Haag.
Daarnaast biedt de Nationale Raad van Kinderen politici en bestuurders de mogelijkheid hun plannen en
voornemens te toetsen aan de creatieve denkkracht van kinderen. 2018 was het eerste jaar van de
Nationale Raad van Kinderen in de praktijk. Op aangeven van minister-president Rutte heeft minister
De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport als eerste een advies gevraagd aan de Nationale Raad.
Eén van de speerpunten van het beleid van De Jonge is het terugdringen van kindermishandeling.
In 2017 heeft hij daarom samen met minister Dekker van Rechtsbescherming het actieprogramma
‘Geweld hoort nergens thuis’ gelanceerd. Aandachtspunt in het actieprogramma is het eerder signaleren van
kindermishandeling. Van belang daarbij is dat kinderen zich ervan bewust zijn dat hun thuissituatie mogelijk
niet normaal is. Op dat punt wilde De Jonge graag de inzichten en ideeën van kinderen ophalen.
De vraag die hij daarom aan de Nationale Raad van Kinderen heeft gesteld was: Hoe zorgen we ervoor
dat ieder kind weet wat ‘normaal’ is, als het gaat om een veilige thuissituatie? Met deze vraag is de
Nationale Raad van Kinderen aan de slag gegaan. De resultaten van het onderzoek hebben de kinderen
in de Week tegen Kindermishandeling in november aan de minister gepresenteerd waarna aansluitend
een dialoog tussen de minister en de Nationale Raad plaatsvond.
In dit rapport vindt u de inzichten en adviezen die de Nationale Raad van Kinderen naar aanleiding van
de vraag van minister De Jonge heeft geformuleerd.
Veel leesplezier!
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Het eerste jaar in vogelvlucht
In 2017 is de Nationale Raad van Kinderen op feestelijke wijze gelanceerd, gesteund door de Sociaal
Economische Raad (SER), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en partners van Missing Chapter uit het
Nederlandse bedrijfsleven. De Nationale Raad van Kinderen is een onafhankelijk adviesorgaan, dat gevraagd
en ongevraagd adviezen uitbrengt aan het kabinet. Het doel van de Nationale Raad is de stem van kinderen
een vaste plek geven op het hoogste niveau van besluitvorming in Nederland. Nederland wordt daarmee het
voorbeeldland voor inclusie van kinderen in besluitvorming.
De Nationale Raad bestaat uit een diverse groep van zo’n 140 kinderen uit de groepen 6,7 en 8 van de
basisschool en de klassen 1 en 2 van de middelbare school uit heel Nederland. Het uitgangspunt is dat ieder
kind zich bij de Nationale Raad kan aansluiten. Alle kinderen hebben zich individueel aangemeld na
berichten in de media over de Nationale Raad. Missing Chapter heeft ook alle Raden van Kinderen van
partnerorganisaties aangeschreven om bekendheid te geven aan het initiatief.
In 2018 is de Nationale Raad aan de slag gegaan met de eerste vraag van het kabinet. Deze vraag kwam van
minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en luidde: hoe zorgen we ervoor dat ieder kind
weet wat ‘normaal’ is als het gaat om een veilige thuissituatie? Deze vraag sloot aan bij het actieprogramma
‘Geweld hoort nergens thuis’ dat als doel heeft om kindermishandeling in Nederland te voorkomen.
In mei 2018 vond in de Efteling de officiële start van de Nationale Raad van Kinderen plaats. Daar waren
alle 140 kinderen bij aanwezig en presenteerde minister De Jonge met een videoboodschap zijn vraag aan
de Nationale Raad. Daarna zijn de kinderen in kleinere groepen in Den Bosch, Den Haag, Zwolle en Utrecht
bij elkaar gekomen om de ideeën en inzichten verder uit te werken. Het traject sloot af met een presentatie
van alle ideeën en een dialoog met minister Hugo de Jonge en enkele bij het onderwerp kindermishandeling
inhoudelijk betrokken ambtenaren.
Als blijk van waardering voor het feit dat hij de eerste minister is geweest die advies heeft gevraagd aan de
Nationale Raad, kreeg De Jonge na de dialoog twee bokalen uitgereikt. Een voor hemzelf en een tweede om
door te geven aan de volgende minister die de Nationale Raad van Kinderen om advies zou vragen.
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Samenwerking met de Nationale Jeugdraad (NJR) en Stichting Augeo
Om het vraagstuk van kindermishandeling goed aan te pakken is samenwerking gezocht met de
Nationale Jeugdraad (NJR) en de Jongerentaskforce van Stichting Augeo. Jongeren van de NJR die
eerder over kindermishandeling hebben nagedacht, hebben een rol gespeeld bij de begeleiding van
de kinderen. Jongeren betrokken bij Augeo zijn met de kinderen in gesprek gegaan over hun
persoonlijke ervaringen.

Wat vinden kinderen in Nederland eigenlijk belangrijk?
In de aanloop naar het eerste adviestraject van de Nationale Raad van Kinderen, hebben zo’n
5.000 kinderen via een enquête aangegeven over welke onderwerpen ze graag willen meedenken.
Dit is het resultaat.
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Van de Nationale Raad van Kinderen
voor het Kabinet

5 TIPS VOOR ALLES
WAT U BEDENKT

“Volwassenen weten dingen die kinderen niet weten en
kinderen weten dingen die volwassenen niet weten.”

1. PRAAT ALTIJD EERST MET MENSEN OM WIE HET GAAT
Je weet alleen hoe iets écht voelt als je het zelf hebt meegemaakt. Niemand wil dat een ander
over je praat zonder te weten wat je er zelf van vindt. Vraag waarom iets belangrijk is en luister
goed. Dan hoor je precies wat het echte probleem is en wat mensen nodig hebben.
Oefening: Praat met mensen die anders leven dan jij en geef jezelf
een cijfer voor nieuwsgierigheid.

2. KIJK ZELF GOED ROND
Grote problemen zijn vaak dichterbij dan je denkt. Doe zelf nooit iets anders dan de
plannen die je maakt. Anders geloven mensen niet dat je het meent en vertrouwen ze
niet meer wat je doet. Zorg dat oplossingen zó zijn, dat je het aan iedereen kunt uitleggen.
Oefening: Vraag eens rond in je eigen omgeving hoe het precies
zit en wat je zelf kunt doen.

3. LET GOED OP DE DETAILS
Kleine dingen lijken misschien niet belangrijk maar zijn het wel. Ze zorgen ervoor dat een plan
echt werkt en dat het klopt. En ook dat mensen zeker weten dat ze het over hetzelfde hebben.
Als je details niet serieus neemt, líjkt een oplossing misschien wel goed maar is dat niet echt zo.
Oefening: Test of iets echt werkt. Maak het niet meteen te groot, dan is het lastig aan te passen.

4. STA OPEN VOOR NIEUWE DINGEN
Doe niet altijd wat je gewend bent, anders wordt het saai en verandert er nooit wat.
Praat met veel nieuwe mensen. Dan maak je nieuwe vrienden die je van alles kunnen leren.
Durf toe te geven dat je het antwoord niet hebt. Dan denken anderen graag mee en
zeggen ze eerlijk wat ze vinden.
Oefening: Check met anderen of wat je hebt bedacht ook echt bijzonder is.

5. DOE HET ALTIJD SAMEN
Lastige problemen los je alleen samen op. Denk nooit, dat weet ik al. Ga juist op zoek
naar mensen die andere dingen weten dan jij. Ga dus op zoek naar mensen die andere
dingen weten dan jij. Deel wat je moeilijk vindt, dan kan een ander vertellen waar
je zelf niet opkomt. Blijf positief en bedenk samen hoe iets wel lukt.
Oefening: Stel een vraag over wat je niet weet.

#durfeenkindtevragen

november 2018

5 tips voor alles wat u bedenkt in een lijst
Naast twee bokalen ontving minister De Jonge van de Nationale Raad van Kinderen ook vijf ingelijste
tips met als titel ‘voor alles wat u bedenkt’. Deze vijf tips belichamen universele adviezen van de
kinderen aan politici en bestuurders die zoeken naar échte oplossingen voor maatschappelijke
problemen.
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Pers en Media
De dialoog met minister De Jonge met de Nationale Raad van Kinderen heeft veel aandacht gekregen in de
landelijke pers. Dat is niet alleen goed geweest om de problematiek rond kindermishandeling extra onder
de aandacht te brengen maar ook om de Nationale Raad van Kinderen als adviesorgaan van het kabinet
bekendheid te geven. In totaal zijn er zeventig gedrukte artikelen over de dialoogsessie verschenen en
bijna dertig online-artikelen. Daardoor hebben nu meer dan twee miljoen mensen gehoord over de
Nationale Raad van Kinderen!
Minister De Jonge:
Alles wat wij doen hier, alle keuzes die we maken, gaat eigenlijk over kinderen.
Dan zou het wel raar zijn als we alleen met een paar stropdassen dat beleid zouden gaan zitten maken.’
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De kinderen over hun ervaringen in de Nationale Raad
Mare (11)
‘Als ik thuis naar het journaal kijk, gaat het vaak over nieuwe plannen van de regering. Ik vond het heel leuk
om nu zélf te mogen meedenken over deze nieuwe plannen.’
Eponine (12)
‘Ik heb geleerd dat er niet zomaar een oplossing voor een probleem is. Je moet heel veel overleggen met
verschillende mensen en dat kan erg lang duren. Ik snap nu beter waarom het soms zo lang kan duren om
iets in Nederland te veranderen. Ik heb daarom nu meer begrip voor mensen in de Tweede Kamer.’
Femke (12) ‘Tijdens de Nationale Raad van Kinderen heb ik geleerd om met andere kinderen samen te
werken, te brainstormen en samen tot nóg betere ideeën te komen. Ik vind het heel cool dat Hugo de Jonge
dit doet en naar ons luistert. Wij zijn de jeugd en het komt op ons aan. Wij zijn de nieuwe generatie die voor
de wereld moet gaan zorgen.’
Vic (10):
‘Het lijkt me heel leuk om straks op het nieuws te horen dat de ministers praten over oplossingen die wij
hebben bedacht!’
Merijn (14)
‘Ik vind het heel bijzonder dat volwassenen eindelijk eens naar ons luisteren. En ik weet zeker dat we de
minister vandaag kunnen overtuigen van onze ideeën.’
Dries (10):
‘Tijdens de bijeenkomsten van de Raad moet je veel met elkaar praten en presenteren. Met leeftijdsgenoten
maar ook met belangrijke mensen. Ik ben best verlegen. Maar dankzij deze ervaring is dat een stuk minder
geworden.’
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De adviezen van de Nationale Raad van Kinderen
Inleiding
Gemiddeld zit in iedere klas van dertig leerlingen één kind dat thuis wordt mishandeld. Dat maakt
kindermishandeling tot één van de grootste geweldsproblemen van onze samenleving. Met het programma
‘Geweld hoort nergens thuis’ willen de ministers De Jonge (VWS) en Dekker (Rechtsbescherming)
kindermishandeling de komende jaren terugdringen. Eén van de speerpunten van het actieprogramma is
kindermishandeling eerder en beter in beeld brengen.
‘Om situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te krijgen, is het belangrijk dat slachtoffers zich durven uitspreken, dat de omgeving van het slachtoffer signalen herkent en dat
men vervolgens weet wat te doen. Daar zetten we op in.’ (uit programma ‘Geweld hoort nergens thuis’)
De minister heeft met dit speerpunt in het achterhoofd de Nationale Raad van Kinderen gevraagd mee te
denken over de vraag: Hoe zorgen we ervoor dat ieder kind weet wat ‘normaal’ is, als het gaat om een veilige
thuissituatie?

Minister De Jonge maakte zijn vraag via een videoboodschap bekend tijdens de officiële aftrap van de
Nationale Raad van Kinderen in de Efteling.

Inzichten en adviezen
Uit de vier bijeenkomsten en de afsluitende dialoog is een enorme stapel inzichten, ideeën en oplossingen
gekomen. Deze zijn samengevat in vier overkoepelende inzichten.
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Inzicht 1
Normaal is voor iedereen anders (en toch ook weer niet)
Dit inzicht raakt direct de vraag die VWS heeft gesteld. De Nationale Raad van Kinderen concludeert dat dé
normale thuissituatie heel moeilijk te omschrijven is. Enerzijds zijn er zoveel verschillende manieren om de
dingen thuis te doen, anderzijds ‘weet’ iedereen best wat normaal is. De kinderen kunnen goed aangeven wat
zij vinden dat hoort bij normaal en niet-normaal thuis. Het gaat dan niet zozeer om situaties die wel of niet
normaal zijn maar om de beelden, associaties en gevoelens van de kinderen die bij normaal en niet-normaal
horen.
Tijdens de dialoogsessie kwam het gesprek op het opstellen van basisregels. Hiermee worden algemeen
geldende regels/rechten bedoeld, waarin wordt vastgelegd wat wel of niet normaal is in een thuissituatie.
Een belangrijk voorbeeld van zo’n regel is aandacht. Alle kinderen hebben volgens de Raad recht op
(positieve) aandacht van hun ouders/verzorgers, want verwaarlozing is hun ogen ook een vorm van
mishandeling.
Mijntje: ‘Respect is ook een belangrijke basisregel. Iedereen moet elkaar accepteren en respecteren thuis.
Je moet thuis kunnen zijn wie je wilt zijn. Dat is normaal.’
Angelo: ‘Verwaarlozing is misschien nog wel erger dan slaan. Hierdoor brokkelt het zelfvertrouwen van een
kind langzaam af. Aandacht zorgt ervoor dat je in jezelf gelooft.’
Saskia: ‘Als je aandacht aan elkaar besteedt, leer je elkaar te vertrouwen. Maar als je geen aandacht van je
ouders krijgt, durf je hen ook niet te vertrouwen. Hierdoor durf je ook niet met je problemen naar hen toe te
stappen. Hierdoor krop je je probleem op en word je verdrietig. Aandacht is daarom een belangrijk basisrecht.’

Dit vinden we normaal thuis:

Dit vinden we niet normaal thuis:

• Dat je veilig bent

• Dat je voor straf geslagen wordt
• Dat er geen liefde is
• Dat er vaak ruzie is
• Dat je geen aandacht krijgt
• Dat er niet goed voor je wordt gezorgd
• Dat je bang bent om straf te krijgen
• Dat je geen plezier hebt met je ouders
• Dat er op elkaar wordt gescholden
• Dat je nergens tegenin durft te gaan
• Dat je niet jezelf kan zijn
• Dat er tegen elkaar geschreeuwd wordt
•	Dat je boos bent zonder dat je weet
waarom
• Dat je weinig doet met elkaar
• Dat er niet naar elkaar geluisterd wordt
• Dat je elkaar buitensluit
• Dat je dingen steelt van elkaar
•	Dat je het niet fijn vindt om na school
naar huis te gaan
• Dat het niet schoon is

• Dat je jezelf kan zijn
• Dat vrienden bij je langs kunnen komen
• Dat er aandacht voor je is
• Dat je niet bang bent voor je ouders
• Dat je leuke dingen doet met elkaar
• Dat je krijgt wat je nodig hebt
•	Dat je met je ouders kan praten over wat
je bezig houdt
•	Dat iedereen respectvol en aardig met
elkaar omgaat
• Dat er naar elkaar geluisterd wordt
• Dat iedereen welkom is
• Dat je thuis een eigen plek hebt
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Concrete oplossingen bij dit inzicht
• Een app met voorbeeldsituaties/vragen waardoor je kunt leren wat wel en wat niet normaal is thuis en

waar je informatie kunt vinden over wat je kan doen als je mishandeld wordt.

• Een quiz of een test op een populaire website of in een populair tijdschrift.

Praktische toepassing in ‘Geweld hoort nergens thuis’
In lijn van de doelstellingen van ‘Geweld hoort nergens thuis’ en dan specifiek het project ‘Ieder kind
geïnformeerd’ kunnen de elementen die de kinderen hebben geformuleerd om aan te geven wat normaal
en wat niet normaal is, als input dienen voor de ontwikkeling van ‘tools’ om kinderen die thuis mishandeld
worden, inzicht te geven in hun eigen situatie en vriendjes en vriendinnetjes te leren om kindermishandeling
te herkennen.
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Inzicht 2
Kinderen hebben een belangrijke signaalfunctie
Bij alle bijeenkomsten zijn de kinderen gekomen met veel ideeën en oplossingen die betrekking hadden op
wat ze zelf als vriendjes en vriendinnetjes van een eventueel mishandeld kind kunnen doen. Het inzicht dat
we hieruit halen is dat vriendjes en vriendinnetjes een enorm belangrijke signaalfunctie hebben. Kinderen
vinden het heel normaal en logisch dat zij die rol hebben maar geven tegelijkertijd aan dat ze daar wel hulp
bij kunnen gebruiken.
De hulpvraag van de kinderen heeft betrekking op het kunnen herkennen dat er iets aan de hand is en
vervolgens weten wat je dan kunt doen.

Concrete oplossingen bij dit inzicht
• Zorg dat alle kinderen signalen van kindermishandeling kunnen herkennen. Dit kan door lesmateriaal,

filmpjes waarop normaal en niet-normaal gedrag te zien is en gastlessen op school onder andere door
ervaringsdeskundigen.
•	Zorg dat kinderen weten wat ze kunnen doen als ze vermoeden dat een kind wordt mishandeld.
Concreet noemden de kinderen:
• Leer kinderen op school om door te vragen als ze vermoeden dat er iets aan de hand is.
•	Zorg ervoor dat ieder kind het nummer van de kindertelefoon voorgeprogrammeerd heeft.
•	Als je vermoedt dat een kind thuis mishandeld wordt, ga dan samen iets leuks doen. Doe dat bij jou
thuis waar het veilig is.

Praktische toepassing in ‘Geweld hoort nergens thuis’
‘Iedereen kan het verschil maken voor een slachtoffer: één burgemeester, één wethouder, één hulpverlener, één officier van justitie, één agent, één leraar, één buurvrouw, één kapper en ook één toevallige
voorbijganger. Door huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter in beeld te hebben, kan eerder
worden gehandeld waardoor de duur van het geweld wordt verkort en erger kan worden voorkomen.’
(uit programma ‘Geweld hoort nergens thuis’).
Wat in deze tekst opvalt is dat klasgenootjes, vriendjes en vriendinnetjes in deze opsomming niet voorkomen.
De vanzelfsprekendheid waarmee in alle bijeenkomsten de kinderen zichzelf een rol geven in het signaleren
van kindermishandeling is daarom al een belangrijk inzicht. Wel moeten ze de handvatten krijgen om kindermishandeling te kunnen herkennen, weten wat ze vervolgens moeten doen en weten dat het veilig is om actie
te ondernemen. Beleid en middelen in het programma zouden dus ook aangewend moeten worden om deze
groep van de juiste ‘tools’ te voorzien.
In het programma wordt ook het belang benadrukt van sociale steun voor kinderen die mishandeld worden.
Het doel is ervoor te zorgen dat de kinderen het gevoel houden of weer krijgen dat ze ‘er mogen zijn’.
Genoemd in dit kader worden leerkrachten en hulpverleners. Tijdens de bijeenkomsten gaven de kinderen
meermaals aan dat ook zij belangrijke sociale steun kunnen bieden aan kinderen die mishandeld worden.
Het helpen van vriendjes en vriendinnetjes was voor hen vanzelfsprekend en het vertrouwen tussen kinderen
onderling is daarbij groter om te delen dan tussen kind en volwassene. In het programma zou daarom ook
aandacht moeten komen voor het mobiliseren van vriendjes en vriendinnetjes voor het bieden van sociale
steun.
Mare: ‘Leeftijdsgenootjes hebben hetzelfde denkniveau. Zij weten dat het eng is om je probleem aan
een volwassene te vertellen. Daarom kunnen ze je extra goed helpen. Bijvoorbeeld door voor afleiding
te zorgen.’
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Inzicht 3
Zorg voor vertrouwen en veiligheid als je kinderen iets wilt
laten delen
Wat is het grootste obstakel als je iets op je lever hebt? Het antwoord van de kinderen op deze vraag was dat
niet geloofd worden en het risico dat je geheim doorverteld wordt, de grootste drempels zijn om ervoor uit te
komen dat er iets aan de hand is. Dat geldt dus helemaal voor kinderen die thuis mishandeld worden.
Dat slachtoffers zich uit durven spreken is belangrijk om kindermishandeling te kunnen bestrijden.
Vertrouwen en veiligheid is ook voor vriendjes en vriendinnetjes belangrijk om op tijd aan de bel te durven
trekken. Beeldvorming speelt hierin een belangrijke rol. Kinderen gaven aan dat wat je in de media ziet
(Jeugdjournaal) vaak zo erg is, dat ze hun eigen problemen kleiner maken dan ze zijn.
Dit derde inzicht is even vanzelfsprekend als fundamenteel. Zonder uitzondering kwam in elke bijeenkomst
en in elk groepje het belang terug van een vertrouwenspersoon om kindermishandeling te bestrijden.
En tegelijkertijd werd bij elke bijeenkomst door de kinderen het signaal afgegeven dat de vertrouwenspersoon op de meeste scholen niet adequaat geregeld is. Tijdens de bijeenkomsten vergeleken de kinderen
kindermishandeling vaak met pesten, iets wat meer kinderen hebben meegemaakt en waar ze dus uit eigen
ervaring over kunnen praten. De belangrijkste implicatie en daarmee de kern van dit inzicht: als de
vertrouwenspersoon op school goed wordt ingevuld (ofwel het wordt een échte vertrouwenspersoon), dan
neemt de kans dat kindermishandeling sneller wordt gesignaleerd, enorm toe.
Tot slot gaven de kinderen aan dat het ook goed zou zijn als kinderen anoniem hun problemen op school
kunnen delen. Dan weet je dat je geheim 100% veilig is maar is het wel uit je systeem. Die mogelijkheid zou
ook een stap kunnen zijn om de durf op te bouwen om daarna face-to-face met een vertrouwenspersoon of
een vriendje of vriendinnetje in gesprek te gaan. Een interessant aanvullend inzicht was dat het niet altijd
nodig is dat er een reactie hoeft te komen op iets dat de kinderen delen.

Concrete oplossingen bij dit inzicht
•	Laat kinderen zelf hun vertrouwenspersoon kiezen op school, bijvoorbeeld via een enquête. De kinderen
gaven aan dat ze het best logisch vonden als ze voor elkaar vertrouwenspersoon kunnen zijn.
•	Alle kinderen moeten het recht krijgen naar een vertrouwenspersoon te gaan. Op sommige scholen is er
pas toegang tot een vertrouwenspersoon in de hogere klassen.
•	Het protocol moet duidelijk zijn voor kinderen al voordat de noodzaak zich voordoet van een gesprek met
een vertrouwenspersoon. Het moet van tevoren duidelijk zijn wat er gebeurt. Duidelijkheid biedt veiligheid.
•	Op de PABO moeten aankomende leerkrachten leren om een échte vertrouwenspersoon te zijn.
•	Er zouden ook andere laagdrempeliger manieren moeten zijn om iets te delen voor de stap naar de
vertrouwenspersoon. Zo kwamen de kinderen met het voorbeeld van een brievenbus op school waar je
anoniem een bericht achter kan laten. Je zou er dan vervolgens voor kunnen kiezen of je wilt dat er wordt
gereageerd op je bericht of niet. De kinderen gaven aan dat juist anoniem je hart kunnen luchten een
eerste stap kan zijn om te (leren) delen. Een app waar je anoniem berichten kunt achterlaten om je hart te
luchten zou volgens de kinderen een goed idee zijn.
•	De Kindertelefoon wordt vaak genoemd door de kinderen als manier om te kunnen delen. Tegelijkertijd
zetten ze daar de kanttekening bij dat bellen niet altijd veilig is. Veel kinderen geven aan dat ze zelf niet
snel de Kindertelefoon zouden bellen. Dat had twee oorzaken. Je kent degene niet die je aan de telefoon
krijgt en de telefoon is vaak niet veilig omdat veel ouders in de telefoon van hun kinderen kijken wat ze
doen en wie ze bellen.
•	Er moet vaker op een normale manier over kindermishandeling gepraat worden, dat kan op televisie maar
ook door populaire vloggers. Maak het niet te heftig en het mag met humor.
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Praktische toepassing in ‘Geweld hoort nergens thuis’
Om de kans te vergroten dat kindermishandeling eerder wordt gesignaleerd, is het belangrijk om van de
vertrouwenspersoon op school een échte vertrouwenspersoon te maken. Dat vraagt om bewustzijn bij
schoolleiders en een praktische invulling van het instituut vertrouwenspersoon op school die werkt. Dat
betekent voor de kinderen in elk geval een vorm van inspraak en van vrije keuze in de vertrouwenspersoon.
Binnen het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ zou extra aandacht kunnen komen voor het belang van
een échte vertrouwenspersoon. Ook het inzicht dat een mogelijkheid om iets te melden zonder dat er actie
op volgt drempelverlagend kan werken, biedt aanknopingspunten voor de ontwikkelingen van instrumenten
aanvullend op de Kindertelefoon.
Tijmen: ‘Een vertrouwenspersoon is iemand die jou goed kent en met wie je een goede band hebt.
Anders heeft het geen zin en zal het niet werken.’
Thomas: ‘Het is belangrijk dat een vertrouwenspersoon ervaring heeft en echt voor dit beroep heeft
geleerd. Hij moet weten wat hij moet doen in moeilijke situaties, in plaats van dat hij maar wat gokt.’
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Inzicht 4
Ouders én kinderen betrekken bij het oplossen van
kindermishandeling
Tijdens alle bijeenkomsten zijn ook de ouders en de oorzaken van kindermishandeling aan bod gekomen.
De kinderen beseffen goed dat de oorzaak van kindermishandeling ook aangepakt moet worden en dat ouders
nooit zomaar mishandelen. De kinderen geven aan dat ouders moeten leren dat wat ze doen niet goed is en
als het kan zouden kinderen daarbij betrokken moeten worden. De kinderen adviseren de band tussen ouder
en kind niet te verbreken tenzij het niet anders kan. Opvallend was dat de kinderen aangaven dat er
misschien ouders zijn die best weten dat ze het niet goed doen maar niet weten hoe ze uit die situatie
moeten komen. Daar zou ook iets voor geregeld moeten worden.

Concrete oplossingen bij dit inzicht
•	Zorg dat ouders en kinderen samen dingen blijven doen. Bijvoorbeeld een samenwerkopdracht voor
ouders en kinderen zoals een escape-room.
•	Organiseer een anonieme Oudertelefoon. Hier kunnen ouders anoniem en laagdrempelig hun vragen
stellen als ze in een situatie zitten waarvan ze weten dat het niet goed is, maar schaamte in de weg zit om
hulp te vragen.

Praktische toepassing in ‘Geweld hoort nergens thuis’
Vooral het idee van een Oudertelefoon werd in de dialoog door de minister en de aanwezige ambtenaren van
VWS als origineel nieuw idee enthousiast ontvangen. Want hoe verkeerd kindermishandeling ook is, het is
niet altijd een gevolg van moedwillig en doelbewust gedrag van ouders. Binnen het kader van het programma
‘Geweld hoort nergens thuis’ kan de Oudertelefoon een adequaat middel zijn om bijvoorbeeld ouders in
complexe scheidingsituaties de mogelijkheid te geven anoniem hun verhaal kwijt te kunnen en om raad
te vragen. En dat gesprekje kan net de factor zijn die zorgt voor inzicht en daarmee de eerste stap naar
gedragsverandering. Een andere invulling van het idee van een Oudertelefoon is als instrument om
oudermishandeling mee te bestrijden. Zoals kinderen de Kindertelefoon kunnen bellen, kunnen ouderen
de Oudertelefoon bellen als ze te maken krijgen met mishandeling.
Saskia: ‘Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. Maar soms mishandelen ze hun kinderen, uit wanhoop
omdat ze het zelf ook even niet weten. Wij vinden het vooral zielig voor de kinderen. Maar is het niet ook
zielig voor de ouders? Zij zouden de Oudertelefoon moeten kunnen bellen, voor steun en advies.’
Mijntje: ‘Niet alle ouders kiezen ervoor om hun kinderen te mishandelen. Soms doen ze het omdat ze zelf
vroeger ook mishandeld zijn. Zij hebben het slechte voorbeeld gekregen en geven op hun beurt nu ook het
slechte voorbeeld door. Bij de Oudertelefoon kunnen ze anoniem tips krijgen over hoe ze het beter kunnen
doen.’
Jochem: ‘Zorg dat ouders via een campagne zien wat er gebeurt met kinderen die mishandeld worden.
Houd hen een spiegel voor en laat zien dat kinderen het gedrag van hun ouders kopiëren. Ouders moeten
weten wat de consequenties van hun gedrag zijn, waardoor zij eerder hulp zullen vragen.’
Femke: ‘Het is belangrijk dat zowel de kant van de ouders als het kind wordt gehoord. Ze hebben allebei
een verhaal. Zo kom je tot een goede oplossing voor beide partijen. Bovendien moeten ouders leren hoe ze
met hun kinderen kunnen praten. Alleen zo kun je het probleem goed oplossen.’
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Reacties van de volwassen deelnemers aan de dialoog
Jan Dirk Sprokkelreef (Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’): ‘Ik heb heel veel goede ideeën gehoord.
Wat me opviel, was hoe simpel sommige oplossingen zijn. Een van de ideeën die mij is bijgebleven is de
manier waarop een vertrouwenspersoon zou moeten worden gekozen. De kinderen stellen voor dat
leerlingen dit zélf moeten doen, in plaats van dat de directeur iemand aanwijst. Ook vind ik het idee van een
Oudertelefoon erg interessant.’
Marije van Schaik (Programma ‘Geweld hoort nergens thuis’): ‘Ik ben erg onder de indruk van het
inlevingsvermogen van de kinderen. Een van de ideeën die er voor mij uitspringt, is dat kinderen hun
leeftijdsgenootjes die het thuis zwaar hebben kunnen afleiden. Niet per se door met hen over het probleem
te praten, maar door met hen te spelen en samen leuke dingen te doen. Zulke kleine dingen kunnen een
groot verschil maken.’
Bonita Kleefkens (MT-lid Jeugd): ‘Het idee van de Oudertelefoon springt er voor mij uit. Ik vind het een erg
mooi plan. De meeste ouders houden van hun kinderen en willen het graag goed doen. Maar dat lukt niet
altijd, om wat voor reden dan ook. Het is een mooi idee dat zij via de Oudertelefoon anoniem om hulp
kunnen vragen en steun kunnen krijgen om een lieve ouder te kunnen zijn.’
Hugo de Jonge (Minister Volksgezondheid, Welzijn en Sport): ‘Ik vind het ontzettend knap dat jullie je op
zo’n zwaar thema zo goed hebben ingeleefd over hoe het moet zijn voor kinderen die het thuis moeilijk
hebben en geholpen moeten worden. Daarnaast vind ik het fijn dat jullie praktische problemen en
oplossingen hebben bedacht. Wij gaan nadenken op welke manier wij kunnen reageren, maar ik wil
sowieso een brief gaan schrijven aan de Nationale Raad van Kinderen en aan de Tweede Kamer met wat
we hebben gedaan met jullie adviezen.’
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Vooruitblik
De Nationale Raad van Kinderen in 2019
Na de dialoog over kindermishandeling op 20 november heeft minister De Jonge in de ministerraad
gevraagd wie de wisselbokaal in ontvangst wilde nemen en daarmee de volgende minister zou worden die
de Nationale Raad van Kinderen om advies vraagt. Minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft enthousiast gereageerd en aangegeven interesse te hebben. Wij hopen dat dat de eerste
stap is om kinderen ook in 2019 een stem te geven op het niveau van de nationale politiek en zo onze droom
om van Nederland het voorbeeldland te maken op het gebied van kinderparticipatie en kind-inclusie
werkelijkheid te laten worden.
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Leden Nationale Raad van Kinderen
Abdallah - Amber – Amélie D. – Amélie R. - Angelo – Anna Ba.
Anna Bo. – Anna G. – Anouk - Bas - Bibian - Boëlle
Boen - Cas – Cato van E. - Cato van W.- Chaim - Christiaan
Damien - Delilah - Denisha - Dinand - Dominik - Dounia
Dries - Drishti - Eli - Emma Alexis - Emma K. - Emma T.
Eponine - Eppe - Erik - Esmee - Eva - Fedde - Felice - Femke
Ferre - Fleur - Flora - Floran - Giita - Giliam - Govert - Guus
Hannah - Hiba - Hinke - Hugo - Huub Sa. - Huub Sm. - Ilan
Inse - Isa T. - Isa van O. - Ischa - Jacintha - Jackie - Janne
Janneke - Jayden - Jelle - Jenell - Jente - Jesse - Jinte C.
Jinte S. - Joas - Jochem B. - Jochem G. - Jorn - Julia - Julian B.
Julian K. - Juliette - Jurre - Karlijn - Keet - Kimiya - Kyro
Lauren - Laurens - Leah - Loek - Loes - Lotte – Louise L.
Louise R. - Maaike - Madelief - Malak - Mare - Mark - Max
Mea - Merijn - Michelle Anna - Mijntje - Milan Reinds
Morris - Mylène – Myrthe K. – Myrthe S. - Nathan - Niene
Nio - Noah - Noor G.- Noor van Z. - Okke - Pelle - Pepijn
Pippa - Puck - Rianne - Rixt - Roos E. - Roos ten P.
Roos van den B. - Roosje - Salma - Samia - Sanne Daisy
Sara - Saskia - Sebastian - Siebe - Simone - Sivan - Sofia
Sofie - Tayricha - Teun - Thieme - Thijn - Thijs - Thomas
Tobias - Tom - Veronique - Vic - Wouter - Yashan - Yehudith
Yuna - Zainab

