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MAK Monitoring principes
• Ondersteuning, geen ranking of
naming & shaming

• Indicatoren, verfijnder dan tellingen;
bijvoorbeeld schattingen
• Benchmarks, ook van inspanningen
• Interactief, uitwisselen van
ervaringen

Inhoud
Cijfers:
• AMK-meldingen: aard & omvang bevestigde meldingen
• Schattingen
alleen over eigen populatie

Aanpak-indicatoren
•
•

Gebaseerd op doelstellingen preventieve aanpak KOM
Data vanuit onderzoek Kinderombudsman en
vragenlijsten
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Tien uitkomsten preventief beleid kindermishandeling
1. Alle vrouwen worden in de zwangerschap op (extreme)risicosituaties voor kindermishandeling gescreend en krijgen
indien nodig een effectief preventieprogramma aangeboden.
2. Alle jonge ouders ontvangen gerichte voorlichting over de in de wet vastgelegde norm van geweldloos opvoeden,
met informatie over de effecten van geweld op kinderen en over opvoedingsstrategieën zonder geweld.
3. Alle jonge ouders worden gericht voorgelicht over het (omgaan met) huilgedrag van baby's en over risico's van het
Shaken Baby Syndroom.
4. Met alle ouders die het Centrum voor Jeugd en Gezin en/of de Jeugdgezondheidszorg bezoeken wordt volgens
effectieve screeningslijsten en gespreksprotocollen gecommuniceerd over opvoedzorgen en mogelijke signalen van
kindermishandeling.
5. Wanneer ouders of kinderen signalen van beginnende of dreigende kindermishandeling afgeven, zijn werkzame
opvoedondersteunende programma's met specifieke aandacht voor mishandeling beschikbaar.
6. Alle kinderen worden zowel in primair onderwijs als in het voortgezet onderwijs voorgelicht over verwaarlozing,
geweld en (seksueel) misbruik tegen kinderen, binnen en buiten het gezin, en hoe kinderen daarmee het beste kunnen
omgaan. Op alle scholen zijn programma’s voor kinderen ingevoerd waarin de nadruk ligt op kennisverwerving op dit
terrein.
7. De leerkrachten, kinderopvangwerkers en artsen en verpleegkundigen waar kinderen veelvuldig contact mee
hebben, zijn getraind in het signaleren van kindermishandeling. Een meldcode kindermishandeling is ingevoerd op de
plaatsen waar kinderen regelmatig komen: onderwijs− en kinderopvanginstellingen, het centrum voor jeugd− en gezin,
jeugdgezondheidszorg, huisartsenpraktijken en in wijkteams.
8. Alle kinderen die betrokken zijn bij situaties van huiselijk geweldsincidenten waarbij de politie of het Steunpunt
Huiselijk Geweld is betrokken, of die verblijven in een instelling voor vrouwenopvang, krijgen een preventief
hulpaanbod. Hiervoor is voldoende capaciteit beschikbaar van preventieve interventies.
9. Kinderen die in de vrouwenopvang en maatschappelijke opvang verblijven krijgen passende zorg voor zichzelf: er is
specifieke begeleiding voor de kinderen, er wordt met hen gesproken over wat zij hebben meegemaakt, zij ontvangen
(psycho−educatie) en indien nodig behandeling.
10. Burgers weten dat zij advies kunnen vragen en waar (bij het AMK en SHG en de lokale organisaties) als zij zich 5
zorgen maken over een kind in hun omgeving. Zij weten ook waar zij zelf (opvoed)advies kunnen inwinnen.

Beoordeling van beleid
• Borging
• Acties
• Beleid
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Live?
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Deelname MAK 11/9/2014
• 174 gemeenten aangesloten
• Hier aanwezig: Amsterdam, Utrecht,
Purmerend, Opmeer, Rotterdam, Zaanstad
Leusden, Velzen, Vlaardingen

• Aanmelden: http://www.nji.nl/MonitorAanpak-Kindermishandeling
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Ontwikkelingen MAK 2014-2105
• Aanpak HG, samen met

• Hulp
• Nieuwe cijfers
• Effect van lokaal beleid (Den Haag)
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