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Programma

• Inzoomen op doelgroep

• Hoe krijgen we de gezinnen binnen?

– Bossche kindspoor

• Hoe maken we context?

– Gezinsveiligheidsplan

• Hoe ziet behandeling eruit?

– Let op de Kleintjes



3

Een veilig thuis voor nu en later

• 27% slachtoffer van wekelijks/dagelijks geweld

• 50% mishandelde ouders mishandelt zelf

NB: Cijfers betreffen lifetime-prevalentie
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De onthulling

• Melding politie pas na flink aantal incidenten

• Aangifte vaak ingetrokken door slachtoffer

• Motivatieproces hulpverlening

• Hulp volgens boekje matcht vaak niet
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En wat na de onthulling?

• Als ouders bij elkaar blijven: issue veiligheid

• Als ouders het nog niet weten: knipperlichtrelatie

• Als ouders uit elkaar willen: (echt)scheiding met alle te vereffenen 

rekeningen
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Meer dan de klappen…

• Relatiepatronen

• Transgenerationele erfenissen

• Parentificatie/hechting

• Ontregeling dagelijks leven
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Wat doet geweld met kinderen?

• Het vertrouwen in belangrijke volwassenen wordt geschaad.

• Kinderen herkennen gevoelens van zichzelf en anderen niet (meer).

– negatieve gevolgen sociaal-emotionele ontwikkeling

– blokkade neurobiologische en cognitieve ontwikkeling. 



8

Hulpvraag

• Taxatie traumasymptomen

• Perspektief bieden op doorstart dagelijks leven (ofwel: “Maak het 

kind beter”).

“I wanted you to stop the abuse, not to stop my family”. 
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Melding huiselijk geweld

Melding huiselijk geweld bij politie , 

er blijken kinderen in gezin aanwezig

Casus wordt besproken in casusoverleg 

Veiligheidshuis

Zorgmelding BJZ/gesprek met ouders door 

interventieteam maatschappelijk werk

Screening veiligheid
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Screening veiligheid

Is veligheid gewaarborgd?
Criteria veiligheid helder?

Stabiele derde als monitor?

BJZ besluit of vrijwillige hulp 
afdoende is

ja

nee

ja

nee

BJZ doet 

zorgmelding bij 
RvK 

Bij veilig kader

Trauma-screening
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Sceening trauma & 

behandeling

Signalen van traumatisering ?

Preventieve hulp voor het kind , 

bijvoorbeeld ‘Let op de Kleintjes’ 

Voor de moeders : kijken naar eigen 

hulpvragen 

BJZ en Herlaarhof screenen context op 

veiligheid en stabilisatie 

Insteken op vraag : onderzoek of 

behandeling

Evalueren aanbod , herevalueren 

veiligheid en bepalen of verdere 

behandeling nodig is 

janee

Indien stabiel
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Gezinstraumateam

• Start in 2004

• 200 cliënten, waarvan bijna ruim 25% broers en zussen

• Nieuw in regio

• Landelijk unieke integratie slachtoffer, pleger en overige gezinsleden

• Onderdeel van LCVT



13

LCVT
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Gezinsveiligheidsplan

• Veiligheid als voorwaarde:

– Om te kunnen profiteren van behandeling

– Om secundair trauma te minimaliseren
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Stapsgewijs beeld vormen

1. Is het geweld gestopt?

2. Positie van opvoeders

3. Regie over dagelijks leven

4. Pedagogische vaardigheden

5. Familiehistorie

6. Installeer stabiele derde
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Consequenties 

• Met name in beginfase flink investeren

• Proactieve houding t.o.v. broers en zussen

• Constructieve samenwerking met ketenpartners

Winst: Abstract begrip veiligheid wordt concreet en handelbaar!
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Symptomen bij kinderen

• Internaliserend: Slaapproblemen, nachtmerries, herbelevingen, 

zindelijkheidsproblemen, depressieve/angstige stemming, 

vermijdend gedrag, eetproblemen, somatische klachten.

• Externaliserend: Agressief gedrag, oppositioneel gedrag, 

parentificatie, sociale problemen. 
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Beschermende factoren

• Emotionele intelligentie

– Goede sociale vaardigheden

– Voldoende zelfvertrouwen

• Aanwezigheid stabiele derde

Deze factoren, zowel bij ouders als kinderen, beperken schade en

faciliteren herstel. 
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Impressie Let op de Kleintjes

• Film
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Let op de kleintjes: Doelstelling

1. Delen en verwerken ervaringen

2. Reduceren gevolgen

• Schaamte (alleen bij ons gaat het zo)

• Schuld (ik was stout, toen kwam er ruzie)

• Angst (herinneringen, isolement)

3. Bescherming opbouwen
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Let op de kleintjes: 

Uitgangspunten

• Geïndiceerde hulp

• Breed ingebed qua trainers (andere accenten)

• Principe: Beide ouders worden betrokken
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Let op de kleintjes: Vorm

• Kennismaking met kind en (beide) ouders

• 10 groepssessies voor kinderen

• 3 ouderavonden

• Evaluatie

• Vaste structuur bijeenkomsten
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Let op de kleintjes: Inhoud (1)

1. Kennismaking

2. Boos

3. Verdrietig of blij

4. Gevoelens

5. Ruzie
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Let op de kleintjes: Inhoud (2)

6. Geweld

7. Geheim en veiligheid

8. Toekomst

9. Afsluiting en evaluatie

10. Terugkombijeenkomst
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Let op de kleintjes…

en hun ouders

• Belang van ouderavonden: delen en herkenning

• Leren herkennen van gevoelens van hun kind

• Ruimte voor opvoedingsvragen

• Coachen van gedragsveranderingen bij kind
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Evaluatie

• Samen met ouder(s) en verwijzer

• Proces van kind en ouder(s) bespreken

• Advies t.a.v. eventuele verdere hulp/ondersteuning
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What’s in a word: Safety?


