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LUISTEREN NAAR

Kindermishandeling: Wat wil een kind zelf?
Een ander onderwerp waar De
Kindertelefoon vaak mee te maken
heeft, is kindermishandeling. Ook dit
onderwerp staat hoog op de maatschappelijke agenda en krijgt jaarlijks extra aandacht in onder meer
de landelijke campagne Week tegen
Kindermishandeling in november. In
deze campagne, een initiatief van
de Taskforce kindermishandeling en
kindermisbruik, worden omstanders
opgeroepen om vermoedens van
kindermishandeling te melden bij
Veilig Thuis, onder het motto #ikkijknietweg.

ren we meer dan 10.000 gesprekken
over mishandeling, variërend van
verwaarlozing en huiselijk geweld tot
verkrachting en stalking.
In de gesprekken merken we dat
kinderen het moeilijk vinden om over
mishandeling te praten. Uit schaamte, maar vooral uit angst dat er dan
direct hulpverlening in het gezin
komt waarvan zij de gevolgen niet
kunnen overzien. Die onzekerheid
zorgt voor angst. De Kindertelefoon
is vaak de eerste, voorzichtige stap
voor een mishandeld kind om zijn
verhaal te doen. Kinderen durven
ons te bellen of te chatten omdat
het anoniem en vertrouwelijk is. De
Kindertelefoon luistert en helpt het
kind om zoveel mogelijk zelf zijn
problemen op te lossen. De wens
van het kind is daarbij leidend: we
schakelen geen hulpverlening in als
een kind dat niet uitdrukkelijk zelf
wil. De Kindertelefoon vervult zo een
belangrijke rol voor kinderen in een
kwetsbare situatie.

Drempel

Hulpverlening
In 2016 heeft De Kindertelefoon de
Week tegen Kindermishandeling
aangegrepen om een iets ander
geluid te laten horen. Uiteraard mag
je in gevallen van kindermishandeling niet wegkijken. Maar gemeenten
zetten vervolgens vaak in op hulpverlening voor het gezin. Maar is dat
ook waar kinderen om vragen? De
Kindertelefoon spreekt per jaar met
duizenden kinderen, óók met kinderen en jongeren die worden mishandeld of misbruikt. Jaarlijks registre-
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Sinds de nieuwe wet op de Jeugdzorg in 2015 is De Kindertelefoon
een zelfstandige stichting die wordt
gefinancierd door de VNG. Toch
weten nog veel ambtenaren en lokale
bestuurders, sinds de transitie belast
met het voorkomen van kindermishandeling, eigenlijk niet dat kinderen
en jongeren in elke Nederlandse
gemeente via De Kindertelefoon
zelf kunnen werken aan een betere
(thuis)situatie. Dat kan wel degelijk.
De Kindertelefoon luistert, maar is
geen hulpverlener. Sinds 2008 is
het wel mogelijk om samen met een
kind een procedure te starten die in
ernstige situaties verdergaande hulp

mogelijk maakt. We kunnen met uitdrukkelijke toestemming van het kind
actief verwijzen naar Veilig Thuis.
In de praktijk blijkt de drempel naar
Veilig Thuis hoog. Kinderen zijn bang
voor de gevolgen van een interventie, óók als ze graag willen dat er
wordt ingegrepen. Ze maken zich
zorgen dat dan een van de ouders
uit huis moet of dat het gezin uit
elkaar valt. Dat maakt kinderen extra
bang en onzeker.
Ondanks de terechte oproep in de
Week tegen Kindermishandeling, is
hulpverlening niet altijd de eerste
stap voor een kind. Minstens zo belangrijk is aandacht voor het verhaal
van het kind zelf. Daar hebben ze
een veilige plek voor nodig, waar
ze in vertrouwen hun mogelijkheden
kunnen verkennen. Met De Kindertelefoon hebben kinderen in Nederland
toegang tot zo’n veilige plek.

renZo, 11 jaar
Luisteren is voor mij je ogen op de
spreker gericht houden en je oren
spitsen.
Bij de Kindertelefoon denk ik
aan… kinderen die moeten huilen en
met een zacht stemmetje praten.
‘Ik kan het beste praten met mijn
moeder en mijn juf. Met mijn vriendinnen ook wel, maar die vertellen
eerder iets door. Mijn moeder kan
goed luisteren en we houden allebei
van knuffelen en lekker eten.

Toen mijn ouders gingen scheiden,
voelde ik me heel rot. Het is belangrijk dat je dan kunt praten. Als je niet
kunt praten, voel je je eenzaam.
Op mijn zesde wist ik al dat ik homo
ben. Mijn moeder vindt dat niet erg,
ze is juist trots op mij. Laatst heb ik
in de klas verteld hoe het is om homo
te zijn. Iedereen weet wel dat ik op
jongens val, maar ik wilde uitleggen
hoe het nou écht is in een homoleven. Ik vond het fijn dat alle kinderen
naar mij luisterden en hoop dat ze mij

nu beter begrijpen.
Met mijn vader kan ik er niet zo goed
over praten. Hij kijkt raar als het over
homo’s gaat en wil liever dat ik met
een meisje thuiskom. Gelukkig kunnen we verder wel goed met elkaar
omgaan. De vriend van mijn moeder
vindt homo niet raar, hij is gelukkig
ook gewoon trots op mij. We hebben
weleens ruzie hoor, maar dat komt
doordat hij geen kinderen gewend is
en ik een beetje een pubertje aan het
worden ben.’
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