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‘Geweld hoort nergens thuis’

‘Alles doen om geweld te voorkomen’
In gesprek met Jordy Clemens
De wethouder onderwijs,
jeugd, cultuur, erfgoed en
wonen van gemeente Heerlen
is één van de Limburgse
ambassadeurs tegen
kindermishandeling. Hij is
enorm bevlogen als het om
het beschermen van kinderen
gaat en is trots op wat we al
hebben bereikt.
Hoe zet u zich in tegen geweld?
“Waar en wanneer ik kan, zet ik een
stapje extra om kindermishandeling
te bestrijden en te voorkomen. Dit
onderwerp doet me echt iets. Het
raakt me en komt heel hard bij me
binnen. Mishandeling heeft een
blijvende negatieve invloed op een kind en dan hoeft
het kind niet eens zelf direct slachtoffer te zijn. Ook het
zien van geweld, bijvoorbeeld tegen een van de ouders,
heeft grote gevolgen. Verwaarlozing valt ook onder
mishandeling en dat komt nog veel vaker voor dan fysiek
geweld. Veel plegers van geweld waren zelf slachtoffer.
Dat is een teken aan de wand: het stopt niet vanzelf. We
pikken het niet meer dat die ellende van generatie op
generatie wordt doorgegeven. We moeten alles doen om
geweld te voorkomen. De bijdrage van ons allemaal is om
onze ogen open te houden, te kijken naar alle kinderen.
Leraren en hulpverleners zijn daar al heel goed in. Ik heb
vertrouwen in de professionaliteit van hulpverleners. Zij
moeten niet alleen handelen op regels, maar op gevoel en
ervaring. Vertrouwen op hun instinct.”
Op welke stappen bent u trots en wat zou u nog willen
verbeteren?
“We hebben al veel in gang
gezet. Maar ik wil altijd meer.
Het meest trots ben ik op de
samenwerking over beroepsgroepen
en gemeentegrenzen heen. Dat
we het met zijn allen doen. We
hebben veel geïnvesteerd in
nieuwe verbindingen. Daar heeft
onze overkoepelende aanpak een
belangrijke rol in gespeeld. We zorgen ervoor dat we
elkaar leren kennen, want wie je kent weet je makkelijker

te vinden. Samenwerking klinkt vanzelfsprekend, maar
iedereen die wel eens over disciplines of andere grenzen
heen moest samenwerken, weet dat het niet zo is. Ik
zie overal, in de kinderopvang, scholen, GGD’s, dat er
mensen werken die dagelijks een stapje extra zetten. Wat
ik nog graag zou willen, is gezinnen vaker over de hele
breedte helpen. Niemand wil een slechte ouder zijn. Maar
mishandeling komt zelden alleen. Geweld komt vaak
voort uit stress en onmacht. En dat komt weer vaak door
armoede, ziekte of psychische problemen. We moeten
niet alleen het leven van de kinderen verbeteren, maar
van het hele gezin. Als we een vast recept hadden om
hele families in één keer te helpen, gebruikten we dat
natuurlijk overal. Maar zo’n recept bestaat niet en ieder
gezin is anders. Dat vraagt veel van de betrokkenen. Het
lukt ons steeds beter om gezinnen goed te leren kennen.
Iedereen wil het beste voor zijn of haar kind, maar niet
iedereen weet hoe. Daarom is het belangrijk dat ouders
ergens terecht kunnen.”
Kunnen we nog iets leren van anderen?
“Binnen Nederland gebeuren goede
dingen, zoals de invoering van
de meldcode. Dat was echt een
duidelijke stap in de goede richting.
Sinds het begin zet ik me in om
de meldcode onder de aandacht
te brengen. Ik kijk ook buiten de
landsgrenzen. In sommige landen
ben je verplicht een melding te
doen als je een signaal van geweld oppikt. Ik zou het
interessant vinden om dit nader te onderzoeken. Wat zijn
daar de voor- en nadelen van? Het kan twijfel weghalen
bij de professional die na het doorlopen van de meldcode
moet beslissen of hij of zij een melding doet. Als de regel
is ‘altijd melden, tenzij’ leidt dat ertoe dat professionals
geen lastige afweging meer hoeven te maken. Nu
zitten ze vaak met dilemma’s, zoals angst om ouders
vals te beschuldigen of het vertrouwen van het kind te
verliezen. Van de andere kant kan ‘verplicht melden’ ertoe
leiden dat ouders niet meer durven te vertellen dat ze
problemen hebben, bang om gemeld te worden. Wat we
ook moeten doen, is mensen die problemen signaleren
altijd serieus nemen. Als jij je als gymleraar, scoutingleider
of leerkracht zorgen maakt om een kind, gun ik je dat
naar je wordt geluisterd. Ook daar werken we iedere dag
keihard aan.”
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Leer de meldcode (beter) gebruiken
Iedereen die met kinderen en volwassenen werkt, moet
bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk
geweld handelen volgens de meldcode.
De 5 stappen geven aan wat je moet doen en in welke
volgorde als je je zorgen maakt over een kind. Dat klinkt
simpel, maar is niet gemakkelijk. Daarom ondersteunen
en faciliteren we in Parkstad gemeenten en organisaties
die hun medewerkers willen scholen in het gebruik van de
meldcode.

stap

1

signalen in kaart brengen

stap

2

overleggen met collega’s en/of veilig thuis

stap

3

gesprek met cliënt

stap

4

wegen van geweld

stap

5

beslissen over melden en hulpverlenen

Kennis van de code vinden we belangrijk omdat het
de basis is voor de samenwerking bij en aanpak van
huiselijk geweld en kindermishandeling. Ondanks vele
campagnes, interventies en beschikbare kennis blijft het
aantal slachtoffers van kindermishandeling te hoog. De
meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling
helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit
soort geweld.
Stappenplan
De stappen in de meldcode gaan van het signaleren van
geweld en het delen van je zorgen met betrokkenen
(kinderen / volwassenen) tot het melden bij Veilig Thuis
en het organiseren van hulp. Professionals
doorlopen de stappen uit de
meldcode met elkaar, met de
ouders/verzorgers, met
Veilig Thuis en met de
aandachtsfunctionaris
aanpak
kindermishandeling en
huiselijk geweld.

Aandachtsfunctionaris
Parkstad stimuleert organisaties om een
aandachtsfuctionaris aanpak kindermishandeling
en huiselijk geweld op te leiden. In organisaties met
een aandachtsfunctionaris is geweld makkelijker
bespreekbaar en blijft het thema in de schijnwerpers. Een
aandachtsfunctionaris zorgt ervoor dat jouw organisatie
alle stappen van de meldcode goed kan uitvoeren. Hij/
zij is hét aanspreekpunt en geeft collega’s ondersteuning
en advies bij een vermoeden van huiselijk geweld of
kindermishandeling.
Wat doen wij voor jouw organisatie?
• Provincie Limburg en centrumgemeente Heerlen
bieden subsidie voor het volgen van de e-learning
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In
deze online cursus leer je werken met de meldcode.
Je oefent actief met voorbeelden die bij jouw beroep
passen.
• Centrumgemeente Heerlen subsidieert vanuit
het regiobudget de training van LVAK om
aandachtsfunctionaris te worden.
Zie ook l https://lvak.nl/trainingen/
• De provincie verspreidt de signaleringswaaier
kindermishandeling die een aantal jaar geleden in onze
regio is ontwikkeld.
• Op verzoek van wethouder Adriana Keulen (Heerlen) is
onlangs de signaleringswaaier ouderenmishandeling
ontwikkeld.
Meer informatie
Interesse in de e-learning, de training
aandachtsfunctionaris, of de signaleringswaaiers?
Stuur dan een e-mail naar:
Beppie Ortmans l b.ortmans@heerlen.nl
Bea Zeelen l b.zeelen@heerlen.nl
Wil je meer weten over de meldcode?
Kijk dan ook eens op de site van l Augeo
Of bekijk dit filmpje van l LVAK

Conflictscheidingen voorkomen
1 op de 5 echtscheidingen mondt uit in een conflictscheiding (vechtscheiding). In 2018
scheidden in Limburg 1800 koppels met één of meer kinderen. Dat betekent dus dat
er meer dan 360 kinderen betrokken waren bij een conflictscheiding! Recentere cijfers
hebben we nog niet, maar zitten waarschijnlijk in dezelfde orde van grootte.
Parkstad organiseert preventieactiviteiten om goed ouderschap te stimuleren en te
voorkomen dat een scheiding een complexe scheiding wordt. We sluiten met onze
activiteiten aan bij de verschillende fasen in het ouderschap. In de volgende editie van
dit journaal lees je er meer over.
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