‘VORM EEN KETEN OM KINDEREN TE
BESCHERMEN’
WAT?
Het project ‘Vorm een keten om kinderen te beschermen’ gaat over kindermishandeling en intrafamiliaal
geweld. Over hoe je kan samenwerken om dit geweld te stoppen en gezinnen sterker te maken. Het project zal
hopelijk heel wat professionals, diensten of organisaties inspireren die betrokken zijn bij kinderen en gezinnen
die te maken krijgen met mishandeling en geweld.
Vaak gaat het om gezinnen met problemen op
verschillende levensdomeinen. Dat maakt het lastig
om zicht te krijgen op het geweld en de veiligheid,
net omdat elke professional maar een stukje van de
problematiek overziet. Kan je dat geweld – zeker als
het gaat over ernstige, meervoudige en complexe
problemen – dan ook niet best aanpakken door alle
nodige diensten te laten samenwerken? Door ze een
keten te laten vormen rond het kind en het gezin?
Vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en met
één gezamenlijke doelstelling: het geweld duurzaam
doorbreken?
Maar wat verstaan we precies onder kindermishandeling en intrafamiliaal geweld? Bestaat er één
overkoepelende aanpak om deze brede waaier van geweldsvormen te stoppen? Wat houdt samenwerken rond
geweld precies in? Hoe begin je aan een ketenaanpak? En welke ontwikkelingen kent Europa op dit vlak?
De gids die we in het kader van dit project hebben ontwikkeld, geeft je stap voor stap inzicht in de
problematiek van kindermishandeling én inspireert je als professional, zeker als je werkt aan een eigen
samenwerkingsverband. Ook krijg je een idee van hoe ver verschillende regio’s staan in hun samenwerking op
het vlak van kindermishandeling en intrafamiliaal geweld en met welke uitdagingen ze te maken krijgen.
En niet te vergeten, de inhoud van deze gids hangt samen met twee blended learning modules, waarmee je op
elk moment zelf aan de slag kan, in groep maar ook individueel. De digitale trainingsmodules kan je
terugvinden op www.formachain.eu.

WIE?
De projectpartners hebben zich in deze vragen verdiept in het kader van een Europees project. Een project dat
België, via de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken (BE), introduceerde binnen het programma
‘Prevention of and fight against crime 2012’ van de Europese Commissie.
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Het project is uitgevoerd - in de periode juni 2013 - mei 2015 - door de Provincie Limburg (BE), in nauwe
samenwerking met verschillende experts van de Thomas More Hogeschool (BE), het Vertrouwenscentrum
Kindermishandeling (BE), het Centrum Algemeen Welzijnswerk (BE), de Onderzoeksgroep Education &ICT van
de University Colleges Leuven-Limburg (BE), de Provincie Antwerpen (BE), Cardet (CY), de Nationale Politie (ES),
‘Victim Support Unit’ (HU), ‘Ministry of Justice - Juvenile Justice Department’ (IT), ‘Children Support Center’
(LT), ‘Establishment Center Dardedze’ (LV), de Mutsaersstichting (NL) en ‘Nobody's Children Foundation’ (PL).

WAAROM?
We weten dat gezinnen, en met name kinderen en jongeren, beter geholpen worden als de betrokken
professionals van politie, justitie, hulp- en zorgverlening en bestuur structureel en regelmatig worden getraind
in:
 Het hebben van een betere kennis en begrip van het geweld
 Het herkennen van de belangrijkste signalen
 Het weten hoe te reageren
 Het weten hoe succesvol samen te werken.
Deskundigheidsbevordering en training van professionals inzake kindermishandeling en intrafamiliaal geweld is
essentieel, zeker bij het implementeren van nieuwe wettelijke kaders en het opstarten van multidisciplinaire
samenwerkingsverbanden. In heel wat Europese lidstaten bestaan er trainingen op het vlak van intrafamiliaal
geweld, maar slechts in een minderheid van lidstaten is er een verplichte opleiding voorzien voor bijvoorbeeld
politie, openbaar ministerie en rechters.
Wat de opleiding inzake kindermishandeling betreft, beschikken slechts 15 lidstaten over een verplichte
opleiding voor professionals die werken met kinderen in gevaar. Bovendien blijkt dat er, met uitzondering van
Letland en Spanje, geen verplichte opleiding is voor net die professionals die in de justitiële procedure beslissen
over vervolging, straf en slachtofferbescherming. Daar zit dus nog een enorm verbeterpotentieel.
Zeker multidisciplinaire training kan erg nuttig zijn om professionals verder op te leiden. De mogelijkheid om
samen te leren en ervaring op te doen, kent veel waardering. Zo rapporteren deelnemers van multidisciplinaire
trainingen meer wederzijds respect en meer vertrouwen in het werken met collega's uit andere organisaties.

HOE?
Daarom zal dit project:
• Aan professionals advies en begeleiding bieden inzake kindermishandeling en ketensamenwerking
in de praktijk, door middel van een boek / praktijkgids
• Deze begeleiding transformeren in blended learning modules om professionals met de nodige kennis
en vaardigheden uit te rusten.
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