
LET OP
EN STOP!

Elk kind moet veilig kunnen opgroeien. Het verdient liefde. 

Aandacht. Verzorging. Een veilige, fijne plek. Dat is de basis 

die een kind nodig heeft om op te groeien. Om gelukkig  

te zijn. Meer kinderen dan je denkt groeien niet veilig op.  

In Nederland worden elk jaar 119.000 kinderen mishandeld! 

Dat moet stoppen.

De gemeenten in de stadsregio Parkstad willen net als de 

Provincie Limburg dat kindermishandeling stopt. Daarom 

krijg jij als ouder deze krant. Zodat jij weet waar je op moet 

letten. Waar je hulp kunt zoeken als er iets niets pluis is. 

Zodat jij kinderen kunt helpen. Kindermishandeling stopt 

alleen als iemand iets doet. Die iemand kun jij zijn!

Wat is kindermishandeling?

Slaan. Seksueel misbruik. Dat is kindermishandeling. Geen twijfel mogelijk. 

Maar wist je dat er meer vormen van kindermishandeling zijn?

Hier hebben we het over als we over kindermishandeling spreken:

• Als een kind geen warmte, liefde en geborgenheid krijgt, noemen  

 we dat emotionele verwaarlozing. Er is thuis veel ruzie of geweld. 

 Het kind krijgt bijna nooit positieve aandacht of een complimentje. 

• Een kind krijgt niet de zorg en verzorging die het nodig heeft. 

 Tanden poetsen, wassen, schone kleren en passende schoenen, 

 een bezoek aan de dokter of tandarts is niet vanzelfsprekend. 

 Dat heet lichamelijke verwaarlozing.

• Slaan, schoppen, kortom; alle vormen van lichamelijk geweld. 

 Dat is lichamelijke mishandeling.
• Schelden, uitlachen, voor schut zetten, negeren, bang maken, 

 kleineren zijn vormen van emotionele mishandeling.

• Seksueel misbruik.

dat in Nederland elk jaar 119.000 kinderen 
mishandeld worden? Dat is in iedere klas 1 kind!

krant

Die iemand kun jij zijn!

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het 
Collectief tegen Kindermishandeling en de 
acht gemeenten in de stadsregio Parkstad.

...

              Er is maar
     één iemand nodig om

kindermishandeling

       te stoppen...



Goed leren is belangrijk. Maar daarvoor moet je kind wel lekker in z’n vel zitten. 
Zodat het aandacht en energie heeft om te leren. Op basisschool St. Paulus in Heerlen 
willen ze daarom dat elk kind de schooldag goed begint. Juf Babs vertelt hoe ze dat doen.

 

Op de Paulus is elke dag 
een nieuwe kans

Juf Babs staat al 41 jaar voor de klas. Soms zitten 
er kinderen van oud-leerlingen in haar kleutergroep. 
Leuk, vindt ze dat. Op de Paulusschool willen ze 
kinderen een goede start in het leven geven. 
Ook als dat leven tegen zit. Als de ouders zorgen 
en verdriet hebben. Omdat ze geen werk hebben. 
Ziek zijn. Of gewoon omdat ze een heel pittig kind 
hebben. Juf Babs: ‘Opvoeden is moeilijk. Het gaat 
niet vanzelf. Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. 
Op school helpen we daar bij.’

Praten lucht op
Complimentjes krijgen is fijn. Je voelt je blij. ‘Daarom 
helpen wij kinderen om zich positief te gedragen’, 
vertelt Babs. ‘Als je boos of verdrietig bent is het 
lastig om je goed te gedragen. Je hebt wel wat 
anders aan je hoofd. Daarom leren we kinderen 
over hun gevoelens te praten. Praten lucht op. 
De ander begrijpt je beter. Je maakt minder ruzie. 
Dat is fijn voor de sfeer. Er komt weer ruimte in je 
hoofd om te leren.’

Zo voel ik mij vandaag
Blij. Boos. Verdrietig en bang. Dat zijn de vier 
basisgevoelens die de kleuters van juf Babs leren. 
Ze staan elk op een kaartje. De kaartjes zitten in 
een mooi doosje. Elke morgen pakt ieder kind een 
gevoelskaartje uit zijn doosje. Babs: ‘De kleuters 
worden bijna altijd gebracht. Door hun moeder of 
vader, oma of door een grotere broer of zus. 
Aan die persoon vertellen ze waarom ze het kaartje 
kiezen. Is een kindje alleen, dan ga ik erbij zitten, of 
een van de studenten die stagelopen. Het kaartje 
komt in een standaard te staan. Zo zie ik meteen 
wie er blij is. Die heeft een geel kaartje. Kinderen 
met een blauw kaartje zoek ik even op. Wat is er 
aan de hand? Hoe kunnen we het oplossen?’

Toverbal
In het doosje mogen ook kleine spulletjes die 
troost of moed geven. Een foto, bijvoorbeeld. 
Of een kleine knuffel. Babs: ‘Als ik zie dat een kind 
het moeilijk heeft, mag hij zijn doosje uit zijn kastje 
pakken. Ik heb ook een emotiemandje. Daar zit een 
beertje in, maar ook een stressballetje. ‘Dit is een 
toverbal, zeg ik dan. Knijp er maar hard in, dan hoef 
je niet te schelden.’ Dat klinkt misschien simpel. 
Het helpt wel. Vooral ook omdat het kind merkt 
dat jij hém ziet.’

Complimentjes geven is fijn!
Doet een kind iets goed, dan verdient hij een munt. 
Met 10 muntjes mag je grabbelen in de grabbelton. 
Babs: ‘Zo stimuleren we dat kinderen prettig met 
elkaar omgaan. Je kunt een muntje verdienen omdat 
je iemand helpt. Of omdat je na een paar dagen 
mopperen goede zin hebt. Op de Paulusschool 
geven we elk kind iedere dag een complimentje. 
‘Wat heb jij mooie schoenen’, zeg ik dan. Of: ‘Wat 
heb jij netjes gewerkt!’ Dat werkt aanstekelijk. 
Kinderen gaan elkaar ook complimentjes geven.  
Ze leren dat een complimentje meer oplevert dan 
een grote mond.’

Vertrouwen
Contact met de ouders vindt juf Babs erg belang-
rijk. ‘Elke ouder houdt van zijn kind. Heeft graag 
hulp als er problemen zijn. Maar wel van iemand 
die hij vertrouwt. Op onze school werken we hard 
om een vertrouwensband met de ouders te krijgen. 
We willen ze zien. Halen ze in de klas. Nodigen 
hen uit om met ons én met hun kind te praten. 
Betrekken hen bij wat we doen. Dat gebeurt in 
alle klassen op de Paulus. Ik geef de ouders van 
de kleuters de VVE Thuiscursus. Dan vertel ik wat 
we in de klas doen. Ik leg uit hoe hun kind zich 
ontwikkelt. Dat geeft ouders een steuntje in de 
rug. Je ziet dat ze dan vaker samen dingen gaan 
doen. Een boekje lezen, bijvoorbeeld.

We doen het samen’
‘Op school zien wij de eerste signalen als er iets 
mis is’, vertelt Babs. ‘Wij vertellen de ouders wat  
we zien. Vragen of we kunnen helpen. Denken we 
dat er sprake is van kindermishandeling, dan 
bespreken we dit in het team. Hierin zit ook een 
leerkracht die gedragsdeskundige is. Samen met 
het managementteam bepalen we wat we gaan 
doen. Dat doen we heel zorgvuldig. Het liefst 
zoeken we samen met de ouders hulp. Voor hen  
én hun kind. Op onze school leren we kinderen hoe 
ze goed met elkaar om kunnen gaan. Hoe ze over 
hun gevoelens kunnen praten. Daarmee willen we 
voorkomen dat ze voor agressie kiezen als het 
moeilijk wordt. We leren ze dat elke dag een nieuwe 
kans krijgen. Zo helpen we hen opgroeien tot 
stevige mensen. Mensen die kiezen voor praten 
in plaats van geweld.’

Juf Babs: 
we leren kinderen 

om over 
hun gevoelens 

te praten
 

Zit jouw kind in groep zeven? En gaat het in 
Parkstad naar school? Dan is de kans groot 
dat het met de klas de Klokhuis-serie over 
kindermishandeling volgt.

Wanneer  
is het mis?
Denk je dat er iets aan de hand is met een kind?  
Dit zijn signalen die bij kindermishandeling 
passen:

• Het kind gedraagt zich anders dan anders.  
 Het is stil of juist heel druk
• Het schrikt als je het aanraakt
• Het heeft vaak wondjes of blauwe plekken  
 en heeft daar altijd wel een reden voor
• Het ziet er onverzorgd uit; draagt vieze of  
 kapotte kleren, heeft onverzorgd haar
• Het ruikt niet fris
• De ouders schreeuwen tegen hun kind
• Er is vaak ruzie thuis
• Het kind heeft weinig vriendjes

...



Wat kun jij doen?
Denk jij dat een kind dat jij kent slachtoffer is van 
kindermishandeling? Dan kun jij helpen om dat te 
stoppen. Dat is niet gemakkelijk. Kindermishandeling 
is nogal wat. En niemand vindt het leuk als een 
ander zich met jouw zaken bemoeit.
Maak eens vaker een praatje met het kind of de 
ouders. Zo leer je hen beter kennen. Zeg wat je 
is opgevallen. Dat je je zorgen maakt. Is er iets 
waarmee je kunt helpen? 
Toon interesse in het kind. Praat vanuit jezelf. 
Wat valt jou op? Wat heb je gemerkt? Waar maak 
je je zorgen over? Laat merken dat je betrokken 
bent en wilt helpen. Veroordeel niet. Bedenk dat 
elke ouder, net als jij,  het beste voor zijn kind wil.

Zo start je een gesprekje:

Voorbeeldzinnen 
- Hoe gaat het met je zoontje? 
- Ik hoor van jouw kind dat hij vaak buikpijn heeft.  
 Wat vervelend.
- Het valt me op dat je dochter er zo moe uitziet.  
 Heeft ze moeite met slapen? 
 Of: Hoe laat moeten ze bij jou naar bed.
- Zit die van jou ook het liefst achter de computer? 
- Hoe lang mag jouw kind tv kijken/achter de  
 computer zitten?
- Wat loopt je dochtertje moeilijk. Heeft ze zich  
 geblesseerd?

Er is hulp
Vind je het moeilijk om met het kind of de ouder 
te praten? 
Praat dan met iemand die jou kan helpen. 
Iedere school heeft een vertrouwenspersoon. 
Je kunt ook contact opnemen met het jeugdteam 
van de gemeente. 
Of bel gratis met Veilig Thuis (24/7) 0800 - 2000. 
Praat. Zoek hulp. Kom in actie!

Handige telefoonnummers
Het jeugdteam van je gemeente. 
Woon je in één van de Parkstad gemeenten dan 
vind je het nummer op de website:
www.jeugdengezinparkstad-limburg.nl

Veilig Thuis: Bel gratis 0800 – 2000 (24/7). 
Elke dag 24 uur bereikbaar (anoniem bellen mag)
Kindertelefoon: Bel gratis én anoniem 0800 - 0432. 
Elke dag van 14.00 tot 20.00 uur.
Moet er meteen hulp komen? Bel 112 voor de politie.

dat jongens vaker mishandeld worden dan 
meisjes en dat meisjes vaker dan jongens  
slachtoffer van seksueel geweld worden?

dat de gevolgen van kindermishandeling 
onze samenleving ongeveer 1 miljard euro 
per jaar kost?

Esther is gescheiden van haar man. Het duurde lang voor ze bij hem weg durfde te gaan. 
Steeds weer twijfelde ze. Lag het aan haar dat haar man zo gewelddadig was? Toch besloot ze 
voor zichzelf en haar dochter Sanne te kiezen. Ze wilde dat de mishandeling stopte. Dat haar dochter 
opgroeit zonder geweld. De scheiding was niet gemakkelijk. Daarom schreef ze in die moeilijke 
periode korte verhaaltjes over wat ze meemaakte. Om haar hart te luchten. Haar gedachten op een 
rijtje te krijgen. En omdat ze haar dochter later uit wil leggen waarom ze bij haar vader wegging. 

De voorgevel
Ik had een prachtig huis. Een mooie dochter. Soms een lieve man. Een ideaal plaatje. Tenminste, voor 
de buitenwereld. Mijn man was regelmatig gewelddadig. En niet alleen met woorden. Steeds opnieuw 
zocht ik naar een reden. Een verklaring voor zijn gedrag. Ik wil een goede moeder zijn. Ik heb een drukke 
baan. Hij moet mijn aandacht delen.

‘De klappen die ik krijg, zal ik wel verdiend hebben.’
‘Het zal wel aan mij liggen.’ ‘Ik geef hem te weinig aandacht.’

Ik dacht aan iedereen, behalve aan mezelf. Tot we op een ochtend gingen ontbijten. Ik had het gezellig 
gemaakt. De tafel mooi gedekt. Eitjes gebakken. Stiekem hoopte ik op een complimentje. Maar dat 
kreeg ik niet. Mijn man had iets anders in gedachten. Hij wilde een gekookt ei. Dat had ik moeten weten. 
Hij begon me uit te schelden. Waar Sanne bij was. Alwéér. Er knapte iets in mij. Ik weigerde een ei te 
koken. Voor het eerst kwam ik in verzet. ‘Papa, er staat zoveel op tafel’, zei Sanne. ‘Kies dan iets anders 
wat je lekker vindt.’ De vader van mijn kind begon nog grover te schelden. Tegen mij én tegen mijn kind.
Ik wilde niet toegeven. Niet wéér. Ik wil een goede moeder zijn. Mijn kind heeft al te veel ruzies mee-
gemaakt. Ze heeft te vaak blauwe plekken gezien. Omdat ik van de fiets was gevallen. Of omdat ik in de 
douche was uitgegleden. En dan vroeg mijn dochter van 8 jaar: ‘Mama, maar je had vandaag toch geen  
tijd om te fietsen? Je moest naar je werk!’  Poeh, ik had me voorgenomen een goede moeder te zijn.  
Ik wil niet moeten liegen. Ik wil geen ruzies meer. Opeens kreeg ik een harde klap. Op mijn linker bovenarm. 
Ik zie hoe Sanne ineen krimpt. Ik zie hoe bang ze is. Mijn besluit staat vast. Toch voel ik me schuldig. 
Heb ik mijn man de aandacht gegeven die hij nodig had? Duizend vragen tollen door mijn hoofd. Waarom 
doet hij zo? Waarom is mijn liefde niet genoeg? Waarom geeft hij mij het gevoel dat ik waardeloos ben? 
Wat doe ik niet goed? Ik wil hier weg. Ik wil rust. Een plek waar mijn kind, onze Sanne, veilig groot kan 
worden. Ik ben bang. Waar kunnen we heen? Laat hij ons gaan? Ik heb heel veel vragen. Maar mijn besluit 
staat vast. Ik ga een plan maken. Hulp zoeken. Eindelijk iemand in vertrouwen nemen. Want ik weet, 
dit kan ik niet alleen. 

WAARGEBEURD VERHAAL

       Esther

De gevolgen van kindermishandeling zijn niet mis. 
Daarom is het zo belangrijk dat kindermishandeling 
stopt. Een mishandeld kind heeft vaak last van 
één of meer van deze problemen. Het:

• is depressief
• is bang
• slaapt slecht
• is druk

Kinderen die niet geholpen worden, houden vaak 
hun hele leven last van psychische problemen.
Als mishandelde kinderen ouder worden, zoeken 
ze vaak een manier om te vergeten wat er met 
hen is gebeurd. Vaak gaan ze blowen of drinken. 
Ook zijn ze gevoeliger voor de aandacht van 
mensen met slechte bedoelingen. Loverboys, 
bijvoorbeeld, of andere criminelen. Slachtoffers 
van kindermishandeling hebben een grotere 
kans dan anderen dat zij later ook hun kinderen 
mishandelen. Dat maakt het extra belangrijk om 
kindermishandeling te stoppen.

• heeft vaak buikpijn
• denkt vaak slecht over zichzelf
• heeft last van 
 concentratieproblemen

Ai! Dat is niet mis!

...

...



“Zes keer een vol Parkstad Limburg Stadion. 
Zoveel kinderen worden er in Nederland 
mishandeld. Dat is gemiddeld 1 kind per klas! 
Ik ben een van de bestuurders in Limburg die wil 
dat kindermishandeling stopt . Onder leiding van 
onze gouverneur Theo Bovens werken wij daaraan. 
Daarbij hebben we de hulp van iedereen nodig. 
Iedereen kan de cirkel van geweld doorbreken. 
Dat kan door goed op te letten. Door niet de 
andere kant op te kijken. Eén persoon die in actie 
komt, is al genoeg om het leven van een mis-
handeld kind voorgoed te veranderen. Jij kunt die 
ene persoon zijn. Zet die eerste stap. En praat 
over je zorgen. Dat kan ook anoniem!” 

“Niemand wil zijn kind mishandelen. Niemand wil 
dat kinderen mishandeld worden. Toch gebeurt het. 
Per jaar worden in ons land 119.000 kinderen 
mishandeld. Daarom komen wij in actie. Wij willen 
dat iedereen helpt om kindermishandeling te 
stoppen. Anders blijft het doorgaan. Veel mensen 
vinden het moeilijk om over kindermishandeling te 
praten. Ze zijn bang voor de gevolgen. Willen niet 
dat het kind het nog moeilijker krijgt. Toch kun je 
altijd iets doen. Deel je zorgen. Met de ouders van 
het kind. Zijn meester of juf. Of bel Veilig Thuis 
voor goede raad. Tussen niks doen en aangifte 
doen zitten heel veel andere mogelijkheden. 
Niks doen is geen optie!”

“Wegkijken. Zwijgen. Dat is het ergste dat je een 
mishandeld kind kunt aandoen. Het geeft ze het 
gevoel dat niemand om hun geeft. 
Wij willen dat kindermishandeling bespreekbaar 
wordt. Want dan kun je helpen. Daarom vragen 
we er aandacht voor. Steeds opnieuw. Kinderen 
gaan me aan het hart. Een kind moet veilig zijn. 
Op straat. Op school. Maar zeker thuis. Is een kind 
niet veilig, dan moeten we in actie komen. Niet 
met een beschuldigende vinger wijzen, maar hulp 
bieden. Aan het kind én zijn ouders. Dat kan op 
veel manieren. Deze krant wijst je de weg. Kijk 
dus niet weg. Doe iets. Help kindermishandeling 
stoppen.”
 

Niks doen is geen optie!

Deze uitgave is een initiatief van het 
Collectief tegen Kindermishandeling en de 
acht gemeenten in de stadsregio Parkstad. 
Hij is bedoeld voor ouders van kinderen die 
de basisschool bezoeken. 
De krant wordt uitgedeeld tijdens de Week 
tegen Kindermishandeling. 

Redactie:
Gemeente Heerlen, Gemeente Kerkrade. 

Concept & Tekst: 
Marie-José van der Wielen
Paroles Communicatie 

Foto’s: 
Marie-José van der Wielen en stockfoto’s

Vormgeving: 
Margret Reijnders | Creatieve Communicatie

Deze krant is zorgvuldig samengesteld. 
Mochten er toch fouten of vergissingen 
in staan dan kunnen wij hiervoor niet 
aansprakelijk gesteld worden.

© Collectief tegen Kindermishandeling,  
     november 2016.

Colofon

Richard de Boer
Burgemeester van 
de gemeente Simpelveld: 

Jordy Clemens
Wethouder Jeugd van 
de gemeente Heerlen:

Jo Schlangen
Wethouder Jeugd van
de gemeente Kerkrade:

dat kinderen hun hele leven last houden van 
kindermishandeling als ze niet geholpen worden?

Als ouder ken jij je kind het beste. Maar ook de meester of juf kennen je kind heel goed. Daarom hebben 
ze vaak snel in de gaten als er iets mis is. Sinds 1 juli 2013 zijn meesters en juff en verplicht om de 
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te gebruiken. Alle meesters en juff en van de 
basisscholen in Parkstad volgen de e-learning Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Ze leren via de computer wat kindermishandeling is en waar ze op moeten letten. Ook leren ze hoe 
ze het stappenplan moeten gebruiken. Dat plan helpt de juf of meester om de juiste hulp te zoeken. 

dat er op iedere school iemand is die 
veel weet over kindermishandeling? 

De vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling:
1. In kaart brengen van signalen

2. Overleggen met collega en eventueel raadplegen van Veilig thuis: Advies- en Meldpunt 

 Huiselijk geweld en kindermishandeling of letselduidingdeskundige

3. Gesprek met de betrokkene(n)

4. W egen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd Veilig thuis

raadplegen

5. Beslissen: hulp organiseren of melden

Meester en juf krijgen les

...

...


