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Op 12 oktober 2017 vond in het Gouvernement 
in Maastricht de inspirerende tweede editie 
plaats van de Conferentie Kindermishandeling 
Zuid-Limburg. Dit jaar georganiseerd door de 
gemeenten Heerlen, Maastricht, Simpelveld en 
Stein in samenwerking met Provincie Limburg.

NIEUWSBRIEF

Terugblik Conferentie 
Kindermishandeling 
Zuid-Limburg 2017

In deze nieuwsbrief blikken we terug op deze succesvolle 
middag en stellen een aantal organisaties zich nader aan u voor. 
Veel leesplezier!

link naar een kort filmpje van de conferentie 
https://youtu.be/RRwxFEf6SMQ



“We kunnen niet alle problemen achter de 
voordeur meteen oplossen, maar voor een warme 
en veilige omgeving staan wij samen aan de lat”. 
Met die boodschap heet gouverneur Theo Bovens 
de 150 deelnemers van de tweede Conferentie 
Kindermishandeling Zuid-Limburg welkom in 
het Gouvernement in Maastricht. Thema van 
deze conferentiemiddag is dan ook ‘Signalen 
herkennen, hoe breng je die samen?’

Hoe ingewikkeld dat samenbrengen van signalen is, laat training en 

opleidingsbureau ‘Wilde Kastanje’ haarfijn zien tijdens die middag met 

indrukwekkend acteerwerk waarbij de casus van de 9-jarige Ruby en 

haar gezinssituatie wordt geschetst. Moeder is psychisch niet in staat om 

voor Ruby en haar kleine zusje te zorgen. Vader is werkeloos, opvliegend, 

heeft geldzorgen en drinkt veel. Enige steunpilaar, oma die inwoonde, 

is overleden. Tig instanties komen op enig moment met het gezin in 

contact, maar bekijken Ruby of haar familieleden eendimensionaal; 

vanuit de eigen professie en de vraag die op dat moment speelt. Niet 

doorvragen en doorverwijzen naar anderen is het gevolg.

De zaal is er muisstil van. “Waarom zegt niemand ‘we slaan de handen 

ineen?” klinkt het uit het publiek. En: “Opvallend zijn de eilandjes 

waarop gewerkt wordt.” Dat laatste is precies datgene dat de instantie 

Toezicht Sociaal Domein wil doorbreken, zo legt teamleider Sanne van 

Muijden uit. “Ik zie professionals heel hard werken om gezinnen als 

deze te helpen, maar het lukt ze niet om de verbinding te maken.”

Om dat te doen moeten professionals een aantal zaken in kaart 

brengen: “Leg de puzzel, wie is betrokken? Als de ene instantie met de 

andere instantie contact opneemt; vraag door. En wees je bewust dat 

problemen van volwassenen ook betrekking hebben op de kinderen. 

Schaal op wanneer nodig, schaal af waar mogelijk en onderschat 

chronische problematiek, zoals werkeloosheid, niet.” 

“Praat niet alleen met de professionals, maar ook met 

ervaringsdeskundigen; de kinderen die met mishandeling te maken 

krijgen, vaak wordt er alleen over ze gepraat in plaats van met ze”, 

voegen de twee jongeren van de Taskforce Kindermishandeling daar 

als laatste aan toe. Zelf hebben ze ook een ingrijpende jeugdervaring 

meegemaakt, maar hebben dat omgezet in kracht door via storytelling 

en trainingen kindermishandeling aan de orde te stellen. 

Zie ook www.jongerentaskforce.nl

Ruby legt de vinger 
op de zere plek



STOKJE DOORGEVEN VOOR 2018 WILDE KASTANJE

UITREIKING GOUDEN HANDJES

Net zoals vorig jaar werd ook dit jaar tijdens de 
Conferentie Kindermishandeling de prijs van de 
Gouden Handjes uitgereikt aan een professional 
die zich sterk maakt tegen kindermishandeling. 
Dit jaar viel die eer aan Beatrijs Geldof van de 
afdeling Jeugdgezondheidszorg bij Envida. Zij 
kreeg de Gouden Handjes-prijs uitgereikt door 
burgemeester Leurs van Gemeente Stein.

Beatrijs doet haar werk met veel liefde. Door 
de inzet van Beatrijs en andere professionals 
is er extra aandacht voor het veilig en 
gezond opgroeien van onze allerjongsten. 
Het leren herkennen van signalen die op 
kindermishandeling duiden, zijn daarbij heel erg 
belangrijk. 

Volgend jaar vindt wederom een Conferentie Kindermishandeling 

plaats. Dan schalen we op naar Limburgs niveau en nemen de 

organisaties Veilig Thuis, Openbaar Ministerie en Politie de organisatie 

op zich. De uitnodiging voor de derde editie mag u in de loop van 2018 

tegemoet zien. 

Training & opleiding voor professionals 

die werken aan de aanpak van 

kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Of je nu werkt in zorg, welzijn, onderwijs 

of justitie: wij werken aan jouw 

ontwikkeling in gespreksvaardigheden, 

samenwerken, autonomie en zelfregie. 

We werken met zowel grote groepen als 

kleine(re) groepen binnen organisaties. 

Dicht bij de praktijk. Creatief en 

interactief. Gericht op het opdoen van 

ervaring.

www.wildekastanje.nl



TOEZICHT SOCIAAL DOMEIN

WEEK TEGEN KINDERMISHANDELING 20-26 NOVEMBER

In de week van 20 tot en 26 november vindt in heel Nederland de ‘Week 
tegen Kindermishandeling’ plaats. Landelijk wordt er dan op diverse 

manieren aandacht gevraagd voor dit thema. Zo ook in Limburg, waar die 
week diverse activiteiten plaatsvinden. Van ontbijtsessies en flyeracties tot 
themabijeenkomsten. Kijk voor het overzicht van de activiteiten in Limburg 

of elders in het land op www.weektegenkindermishandeling.nl/home

Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsverband van 

de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Inspectie Veiligheid 

en Justitie, Inspectie van het Onderwijs en Inspectie Sociale 

Zaken en Werkgelegenheid. TSD onderzoekt of het totaal aan 

zorg en ondersteuning aan kwetsbare gezinnen en burgers 

van voldoende kwaliteit is. Belangrijke aspecten daarbij zijn 

het samenhangend systeem (wordt volwassenproblematiek 

als kindproblematiek gezien), samenhang tussen vrijwillig en 

gedwongen kader (zijn hier afspraken over) en samenhangende 

zorg en ondersteuning (is er regie).

Zie: www.toezichtsociaaldomein.nl,  www.regiesociaaldomein.nl en 

www.inspectieloketsociaaldomein.nl. 

APP CARE-FREE TEGEN KINDERMISHANDELING
De APP Care-Free is speciaal ontwikkeld voor jongeren 

door jongeren. Door de informatie aan te bieden via 

een app wordt deze gemakkelijk en goed toegankelijk 

voor jongeren die te maken hebben met mishandeling of 

jongeren die mishandeling vermoeden bij een vriend of 

vriendin. De app is gratis te downloaden en anoniem te 

gebruiken zodat de veiligheid van jongeren gewaarborgd 

is. Meer informatie www.facebook.com/APPCareFree


