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“De eerste Vlaamse regering heeft in 1987 kindermishandeling op de agenda gezet. Ruim 25 jaar later zijn
zowel hulpverlenende, juridische als beschermende initiatieven professioneel uitgewerkt. Tijd voor de
volgende fase: het samenbrengen van al deze ‘fragmenten’ in één werkwijze, de keten. Uit onderzoek weten
we dat het de stress voor kinderen vermindert - want ze moeten aan minder mensen hun verhaal doen - en dat
de kans op het stopzetten van het geweld toeneemt door het dichten van de gaten tussen het gerechtelijke,
het zorgverlenende en de onderzoeksteams. We hebben nog een weg af te leggen om een slachtoffervriendelijke aanpak in alle aspecten te realiseren, maar de ketenvorming is een mijlpaal in de goede richting.
Niemand van ons mag vergeten de keten te versterken door de eigen schakel eraan vast te klikken. Dit boek is
verplichte lectuur.”
Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater
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OPZET
Met deze gids willen we geïnteresseerde professionals, diensten en organisaties uit de verschillende Europese
lidstaten informeren over de inhoud en de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling en intrafamiliaal
geweld. Ook willen we hen inspireren en ondersteunen om zo goed mogelijk samen te werken met andere
betrokken professionals, om op die manier kinderen en gezinnen te helpen bij het duurzaam doorbreken van
geweld.
De gids gaat specifiek in op de problematiek van kindermishandeling, onder meer in relatie tot de ruimere
thematiek van intrafamiliaal geweld. Hij doet aanbevelingen, zonder te willen normeren, en biedt begeleiding
om een succesvolle professionele samenwerking uit te bouwen. Altijd vanuit het standpunt om kinderen en
gezinnen die slachtoffer zijn van geweld en misbruik zo goed mogelijk te helpen.

DOELGROEP
De gids is geschreven op maat van organisaties die actief zijn rond het thema kindermishandeling (intra- en
extrafamiliaal), en bij uitbreiding rond alle geweldsvormen die onder de noemer van intrafamiliaal geweld
vallen. Hij richt zich vooral tot professionals bij politie, justitie, hulp- en zorgverlening en bestuur.
De auteurs willen ook specifiek die diensten en professionals aanspreken die overwegen om nauwer te gaan
samenwerken, die daar eerste stappen toe willen nemen of die al een samenwerkingsverband begeleiden of
coördineren. Deze gids wil een leidraad zijn bij het opstarten of optimaliseren van partnerships die streven naar
een succesvolle aanpak van kindermishandeling en intrafamiliaal geweld.
Breder gezien, is deze gids ook nuttig voor andere professionals die (willen gaan) samenwerken. Hij geeft
immers duidelijk weer wat je kan bereiken en hoe je dat stap voor stap samen kan doen. We zijn ervan
overtuigd dat de gids kan helpen om bepaalde uitdagingen te begrijpen en om vanuit een multidisciplinair
kader oplossingen te vinden om kindermishandeling en intrafamiliaal geweld, maar ook andere
maatschappelijke thema’s, aan te pakken.

STRUCTUUR
De gids gaat van start met enkele algemene beschouwingen over de problematiek van kindermishandeling en
intrafamiliaal geweld. Over de uitdagingen ook waarmee slachtoffers en plegers, maar ook professionals, te
maken krijgen. Uitdagingen waarbij (beter) multidisciplinair samenwerken een oplossing kan zijn. Dat is de
focus van deze gids. Samenwerking tussen betrokken diensten en professionals wint de laatste decennia aan
belang om maatschappelijke problemen zoals mishandeling, misbruik en geweld duurzaam aan te pakken. Dat
zien we in verschillende Europese lidstaten, al merken we een duidelijk verschil in snelheid.
In module 1 zoomen we specifiek in op de brede problematiek van kindermishandeling, met aandacht voor
theorie en praktijk. Dat laatste aan de hand van interviews met experten, geanonimiseerde casuïstiek en
praktijktips van klinisch psychologe en systeemtherapeute Ingrid Delameillieure. De module reikt handvatten
aan voor professionals en beleidsverantwoordelijken die werken binnen het domein van kindermishandeling
en bij uitbreiding intrafamiliaal geweld, of die ermee geconfronteerd worden. Voor praktijkmensen is het
noodzakelijk om misbruik te (h)erkennen door kennis te ontwikkelen over de verschillende vormen van geweld
waar kinderen het slachtoffer van kunnen zijn. Ook is het van belang dat professionals op de hoogte zijn van de
mogelijke gevolgen van kindermishandeling. Mishandeling heeft niet bij ieder kind dezelfde impact. Heel wat
factoren (die betrekking hebben op de ouder, het kind, de relatie tussen ouder en kind, het gezin en de
omgeving) kunnen een risico of net een buffer vormen tegen mishandeling. Het is de combinatie van deze
factoren die zal bepalen welke impact mishandeling heeft op een individueel kind. Een veilige context waarin
alle betrokken actoren (ouders, school, hulpverleners, artsen, politie en justitie) samenwerken en een keten
vormen, zal de meeste kans bieden om een kind te beschermen tegen kindermishandeling.
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Module 2 gaat dieper in op die samenwerking en besteedt daarbij specifieke aandacht aan
ketensamenwerking, aan de hand van twee Belgische praktijkvoorbeelden. Een optimale samenwerking en
afstemming tussen alle betrokken organisaties is alleszins noodzakelijk om cliënten effectief te kunnen helpen
met de complexe problematiek die zij ervaren. De vraag is of organisaties zich er voldoende van bewust zijn dat
samenwerken specifieke kennis, gedrag en vaardigheden vraagt van henzelf en van hun partners. Een duidelijk
samenwerkingskader waarop betrokken organisaties kunnen terugvallen, is dan ook een voorwaarde voor een
succesvolle samenwerking. ‘Ketensamenwerking’ biedt zo’n kader. Het is een model dat verschillende
organisaties uit verschillende domeinen toelaat om multidisciplinair samen te werken en maatwerk te leveren
voor cliënten. Maar hoe stel je zo’n samenwerkingskader op? Wat is ketensamenwerking eigenlijk en wat levert
het op? En hoe brengen jouw organisatie en anderen een dergelijke samenwerking in de praktijk? Deze module
geeft een antwoord op al deze vragen.

RAADPLEGEN / DOWNLOADEN / BESTELLEN
Je kan het boek in 11 talen (DE, EN, ES, FR, GR, HU, IT, LT, LV, NL en PL) online raadplegen of downloaden via
www.formachain.eu. Je kan het boek ook in gedrukte vorm, in 2 talen (EN & NL), gratis bestellen (zolang de
voorraad strekt) via domesticviolence@limburg.be.
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