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p/a Defence for Children International Nederland  
Postbus 11103, 2301 EC Leiden 

Hooglandse Kerkgracht 17 G 
2312 HS Leiden 

Tel.(071) 516 09 80 
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Geachte Kinderombudsman,  
 

 
Naar aanleiding van uw vraag om advies biedt het Kinderrechtencollectief, mede namens een brede groep 
betrokken kinderrechtenorganisaties, u het rapport “De aanpak van kindermishandeling in Nederland: 
knelpunten en aanbevelingen” aan.  
 
Een twintigtal kennisinstituten, organisaties en experts verbinden zich aan dit rapport van het 
Kinderrechtencollectief. Gezamenlijk luiden zij de noodklok. Het aantal mishandelde kinderen in ons land, 
onlangs geschat op ruim 118.000 kinderen per jaar door de Universiteit van Leiden en TNO, is 
onaanvaardbaar hoog. Bovendien dalen de prevalentie cijfers niet, ondanks de uitvoering van het Actieplan 
Aanpak Kindermishandeling dat onder minister Rouvoet is ingezet.  
 
Wanneer niet steviger wordt ingezet op preventie, zullen de cijfers bij de introductie van de Wet Meldcode 
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling verder stijgen. Professionals worden met deze wet immers (terecht) 
aangemoedigd kindermishandeling vroegtijdiger te signaleren. Op dit moment kent bovendien de zorg aan 
mishandelde kinderen en hun ouders nog grote knelpunten. Bij uitblijvende goede zorg voor mishandelde 
kinderen en hun ouders, raken signalerende professionals ontmoedigd en wordt het meldcode- beleid 
contraproductief. Het huidige beleid, dat zo sterk inzet op het signaleren en melden van kindermishandeling, 
moet dan ook gepaard gaan met verbeteringen in het preventieve beleid én met een beduidend betere zorg 
voor de mishandelde kinderen en de ouders die in het vizier zijn gekomen. 
 
In het huidige politieke klimaat en ten tijde van bezuinigingen is investeren in preventie impopulair. Het 
Kinderrechtencollectief wijst er in dit rapport op dat investeren in preventie en behandeling bij 
kindermishandeling geen vrijblijvende keuze is. Met mishandeling bedreigde kinderen vormen een zodanig 
kwetsbare groep, dat in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (VN-
Kinderrechtenverdrag) primaire verantwoordelijkheid is vastgelegd voor de overheid om  zowel geweld te 
voorkomen als  zorg te dragen voor passende hulpverlening nadat geweld heeft plaatsgevonden. “No 
violence against children is justifiable, all violence against children is preventable”, is in navolging van de 
wereldwijde VN-studie naar geweld tegen kinderen uit 2006, het uitgangspunt van het VN- 
Kinderrechtencommité.  
 
Het is in de ogen van het Kinderrechtencollectief zeer zorgelijk dat het budget voor de aanpak van 
kindermishandeling met twee derde is gereduceerd tot 1,1 miljoen euro per jaar. De situatie ontstaat dat 
onafhankelijke ngo’s als Stichting Kinderpostzegels Nederland, Bernard van Leer Foundation en Augeo 
Foundation aanzienlijk meer geld besteden aan verbeteringen in de aanpak van kindermishandeling dan de 
volgens het VN-Kinderrechtenverdrag primair verantwoordelijke partij: de overheid. 
 
Tegelijkertijd wijst dit rapport op een aantal actuele knelpunten waarvan de oplossing niet primair in geld is 
gelegen, maar in het nemen van verantwoordelijkheid. Verantwoordelijkheid om beslissingen in 
financieringsdiscussies die te lang duren af te dwingen. Verantwoordelijkheid om kwaliteitseisen en 
toezichthoudende kaders in te stellen in sectoren waar de aanpak van kindermishandeling te moeizaam tot 
stand komt. Verantwoordelijkheid om te bewaken dat bij de naderende stelselwijzigingen de zorg wordt 
georganiseerd rondom de veiligheidsbelangen van kwetsbare kinderen in plaats van rondom 
organisatiebelangen. Verantwoordelijkheid om te garanderen dat elk kwetsbaar gezin in iedere Nederlandse 
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gemeente tenminste die preventieve en curatieve zorg kan ontvangen waarvan we inmiddels bekend zijn 
met de effectiviteit.  
 
Het Kinderrechtencollectief heeft haar rapport geschreven in samenwerking met de volgende deskundigen 
en organisaties:  
 
Prof. dr. H.E.M. Baartman (emeritus hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling) 
Prof. dr. F. Lamers-Winkelman (emeritus hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling 
Vrije Universiteit, Amsterdam) 
Dr. F.G. Öry, adviseur Jeugd (TNO) 
 
Forensische Polikliniek Kindermishandeling  
Nederlands Jeugdinstituut 
TNO 
 
Better Care Network Netherlands 
FICE NL 
ICCO & Kerk in Actie 
International Child Development Initiatives 
NSGK voor het Gehandicapte Kind 
Plan in Nederland 
Quality 4 Children Nederland 
Save the Children Nederland 
Stichting RAAK 
Wereldkinderen 
 
De bij dit rapport betrokken ngo’s, kennisinstituten en experts zijn in staat, en zeker ook bereid, om samen 
met de overheid op te trekken in de aanpak van het taaie en complexe maatschappelijke probleem dat 
kindermishandeling is.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 
 
 
 
 
Defence for Children 
Aloys van Rest, Voorzitter Kinderrechtencollectief 
 
 

         
Augeo Foundation, Gemma Kobessen 
bestuurder 

 
     Bernard van Leer Foundation, Lisa Jordan,  

directeur 

 

 
CG-Raad, Angelique van Dam,  
directeur 

 
 

 
Jantje Beton, Rob van Gaal,  
directeur 
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NJR, Andrea Bos,  
voorzitter 

 
 
Stichting Kinderpostzegels Nederland, Ilja van Haaren,  
directeur 

 
UNICEF Nederland, Jan Bouke Wijbrandi,  
algemeen directeur 

 

 
 

 
 
 
Terre des Hommes, Hans Guyt, 
hoofd programma’s 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


