Aanpak
Kindermishandeling
Stichting Alexander heeft al een aantal jaar
specifieke aandacht voor het onderwerp kindermishandeling en de wijze waarop participatie van
kinderen en jongeren hierbinnen vorm krijgt. Dit
startte met onderzoek in 2010, waaruit bleek dat:
 jongeren nauwelijks gehoord worden in de

 Signalen moeten goed opgevangen en opgevolgd
worden;
 School heeft een centrale plek, aangezien alle
kinderen naar school gaan;
 Hulp moet laagdrempelig zijn. Startend met
stevige algemene kennis en vaardigheden van

aanpak kindermishandeling (preventie, zorg en

alle ouders ten aanzien van opvoeden, naar

beleid);

kwalitatief goede hulp op maat als er problemen

 professionals weinig argumenten en weinig
concrete methodes hebben om kinderen en
jongeren te betrekken bij de aanpak.

zijn in huis. Van praktisch tot psychologisch.
 Maar bovenal raden ouders en jongeren aan om
er te zijn voor elkaar, met een luisterend oor,
geen oordeel, rust te brengen als dat nodig is, en

Ook bestaat er bij veel volwassenen angst en

door te pakken als dat voor de veiligheid van

weerstand om kinderen en jongeren te betrekken

kinderen moet.

bij de aanpak kindermishandeling.
Veel voorkomende weerstanden:
 kinderen en jongeren moeten beschermd
worden;
 het is te pijnlijk voor ze om erover te praten;
 kinderen hebben geen idee over hoe de aanpak
verbeterd moet worden, het is te ingewikkeld.
Sindsdien zijn verschillende projecten en methoden
ontwikkeld.

Voorbeelden uit de eigen praktijk
Onderzoek naar wat werkt om
kindermishandeling te voorkomen
In opdracht van de Universiteit van Amsterdam
heeft Stichting Alexander in het voorjaar van 2017

LEAP
LEAP is een tweejarig project dat tot doel heeft om
participatie te versterken van jongeren die seksueel
geweld hebben meegemaakt of risico lopen.
Gedurende twee jaar:
 hebben twintig professionals en volwassen
ervaringsdeskundigen van verschillende
organisaties samen opgetrokken in een
Leernetwerk.
 zijn jongeren in staat gesteld om workshops te
geven waarin seksualiteit bespreekbaar wordt
gemaakt, met ondersteunende poster, vouwkaartje en armbandje. Deze jongerengroep wordt
na afronding van LEAP door Jarabee begeleid.
Stichting Alexander in een notendop
Stichting Alexander, opgericht in 1993, is een niet-commercieel,
landelijk instituut voor jeugdparticipatie en participatief

ouders en jongeren bevraagd over hoe

jongerenonderzoek.

kindermishandeling kan worden voorkomen.

Ons doel is het realiseren van empowerment en zinvolle en

Opvallende uitkomsten:

duurzame invloed van jeugd op beleid en de uitvoeringspraktijk,

 Niet iedereen denkt hetzelfde over wat

samen met andere betrokkenen, zoals ouders, professionals en

kindermishandeling is;
 Er is scepsis of kindermishandeling überhaupt te
voorkomen is;
 Voorlichting wordt erg belangrijk gevonden,
mensen moeten weten wat het is en wat ze eraan
kunnen doen, om ook het taboe te doorbreken;

bestuurders.
Met een palet aan methoden ontwerpen we trajecten op maat en
voeren naar wens (participatief) onderzoek uit, brengen innovaties
of een veranderingsproces tot stand, ontwikkelen we nieuwe
instrumenten of methoden en/of zorgen voor gedegen borging.
We zijn hierin succesvol door de combinatie van wat we doen met
de wijze waarop we werken aan de resultaten.
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Aanpak Kindermishandeling
vervolg

Relevante publicaties

Algemene informatie/documentatie

 ZonMw (2017) "Effectief vroegtijdig handelen ter

Voor informatie over onze werkgebieden is zowel

voorkoming van kindermishandeling.

op papier als pdf het volgende beschikbaar:

Samenvatting Eindrapport. Voorstudie Fase 1.
Den Haag: ZonMw.

Factsheets

www.zonmw.nl/kindermishandeling

 Aanpak kindermishandeling
 Inspectieteams Jeugdzorg

 ZonMw (2017) "Effectief vroegtijdig handelen ter

 Jeugd en Armoede

voorkoming van kindermishandeling.

 Kinder Onderzoek Groep

Eindrapport Voorstudie Fase 1. Den Haag:

 Kinderparticipatie

ZonMw. www.zonmw.nl/kindermishandeling

 Kwetsbare jeugd
 Opgroeien in buurten en wijken

 Stichting Alexander (2017) "Quickscan literatuur
en sociale kaart. Seksueel geweld en participatie
van kinderen en jongeren in Nederland".

 Participatief Jongeren Onderzoek
 Van meten naar verbeteren (Cliënttevredenheid &
Cliëntervaring)

Amsterdam: Stichting Alexander. Deelrapport
voor het bovenstaande rapport van ZonMw.

Projectwebsites
Een aantal van onze projecten heeft een eigen

 Pieper, I. & de Haan, N. (2017) "Mijn vader leert

projectwebsite:

bijvoorbeeld dat kinderen blij worden van

 www.jeugdplatformamsterdam.nl

positiviteit – Adviezen van jongeren en ouders

 www.q4c.nl

voor het voorkómen van kindermishandeling".

 www.toolkit-jeugdparticipatie.nl

Amsterdam: Stichting Alexander.

 www.imready.nl

 E-magazine:
https://issuu.com/ono-ono/docs/leap_magazine
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