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Uw kenmerk 

Geachte heer, mevrouw, 

leder jaar worden in ons land 119.000 kinderen thuis mishandeld of verwaarloosd. 
Gemiddeld heeft een kind in elke schoolklas te maken met een vorm van 
kindermishandcling. Ondanks de inspanningen van alle betrokken instantics blijkt het een 
lastige, complexe opgave om dit aantal terug te dringen. Wij vinden het van e.ssentieel 
belang dat kinderen in onze gemeente in veiligheid kunnen opgroeien. Vandaar dat wij 
verschillende acties hebben benoemd en ondernomen om kindermishandeling te 
voorkomen, zo vroeg mogelijk te signaleren en onmiddellijk en effectief aan te pakken. 

We trekken hierin samen op met onze zorg- en veiligheidspartners in de stad, maar ook 
daarbuiten in de regio en in het land. Zo vervullen wij de rol als Ambassadeur van de 
Landelijke Taskforce Kindermishandeling in het Noorden - samen met Friesland en 
Drenthe - en zijn we actief in de Koplopersgroep Wethouders van deze Taskforce. Ook 
pakken wij een aanjagende en initierende rol binnen de 23 gemeenten in de Groninger 
regio om Kindermishandeling te bestrijden. We zijn bezig om gezamenlijk concrete 
afspraken te maken hoe we uitvoering geven aan 'de 10 van Noord'. 'De 10 van Noord' is 
tot stand gekomen op initiatief van de bovengenoemde ambassadeurs en is gebaseerd op 
beschikbare onderzoeken en de ervaringen in de Taskforce. Met 'de 10 van Noord' 
leggen we de basis voor een goed preventief gemeentelijk beleid tegen 
Kindermishandeling in de (Groninger) gemeenten. U vindt 'de 10 van Noord' ter 
informatie als bijlage bij deze brief. 

Met deze brief willen wij u verder informeren over onze gemeentelijke aanpak van 
Kindermishandeling. Wij beginnen met onze ambitie, vervolgens nemen wij u mee in de 
huidige stand van zaken en eindigen met een doorkijk naar 2017. Hierbij betrekken wij 
ook de motie "Apart budget voor aanpak Kindermishandeling" (juli 2016) om in de 
begroting van 2017 een apart budget voor de aanpak van Kindermishandeling op te 
nemen en om bij de voorstellen voor de aanpak van kindermishandeling de mogelijkheid 
van aandachtsfunctionarissen in het onderwijs mee te nemen. 
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Ambitie en visie op onze rol 
Onze ambitie is dat alle kinderen in Groningen veilig en positief kunnen opgroeien. Wij 
pakken daarom Kindermishandeling gecombineerd aan: repressief en curatief (ingrijpen 
en goede nazorg bieden), maar ook nadrukkelijk preventief. Wij focussen op het 
voorkomen van kindermishandeling en investeren in het kind en zijn omgeving. 
Talentontwikkeling, het versterken van de eigen kracht en participatie zijn kernbegrippen 
daarbij. Onze preventie bestaat verder uit vroegsignalering, het in kaart brengen van 
risicofactoren en risicogezinnen (uiteraard met respect voor privacy) en het tijdig de-
escaleren van problematiek in gezinnen. 

Daarnaast willen wij ook het brede maatschappelijke debat over Kindermishandeling 
initieren en voeden. Wij vinden dat iedereen actief een aandeel moet pakken in het 
voorkomen, signaleren en bestrijden van kindermishandeling. Professionals, burgers, 
ouders en ook kinderen/jongeren zelf. Kindermishandeling moet uit de taboesfeer. 
Handelingsverlegenheid moet worden doorbroken. De effectiviteit van onze aanpak moet 
worden vergroot door de samenwerking tussen de veiligheids- en zorgketen te verbeteren, 
waarbij de rechten van het kind altijd op de eerste plaats moeten komen. En dat is dan ook 
hoe wij onze werkwijze binnen de WlJ-teams vormgeven: er moet altijd worden 
gehandeld als er onduidelijkheid is over de veiligheid van een kind. 

Stand van zal̂ en 
Wij willen door enerzijds een brede en integrale inzet vanuit de verschillende domeinen 
Kindermishandeling bestrijden en daarnaast met een specifieke aanpak van 
Kindermishandeling deze inzet versterken. Op die manier willen we tot stand brengen dat 
we het netwerk rondom kinderen versterken en de deskundigheid over de aanpak van 
kindermishandeling bevorderen. Gedeeltelijk doen we dat via ander Jeugdbeleid en de 
ontwikkeling van Positief Opgroeien. Gedeeltelijk via de WIJ, waar we investeren in 
scholing om de handelingsverlegenheid van professionals, vrijwilligers en de omgeving 
van het kind tegen te gaan en te zorgen voor herkenning van de chroniciteit en 
complexiteit van de problematiek. Hiermee investeren wij er ook in dat de casusregie bij 
gezinnen waar sprake is van een complexe problematiek verbetert. Specifiek op dat thema 
voeren wij naar aanleiding van een calamiteit uit het verleden het Actieplan GGSR 
(gezinnen met geringe sociale redzaamheid) uit in samenwerking met WIJ en de Ploeg. 
Het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) heeft naar aanleiding van bun laatste bezoek en 
positieve bevindingen besloten bun onderzoek naar en intensief volgen van het Actieplan 
GGSR af te sluiten. Ook is het Vroeg erbij team (VET) opgezet ter aanvulling op 
ondersteuning vanuit de WU-teams. 

Ook de versterking van de zorg- en veiligheidsketen draagt in brede zin bij aan de aanpak 
van Kindermishandeling. We investeren hierin door het implementeren van een duidelijk 
opschalingsmodel, het verbeteren van de 24 uur zorg (o.a. via het Intensief 
Casemanagement), het toevoegen van Veiligheid als belangrijk thema aan de 
Jongerenaanpak en dus als aandachtspunt voor de Taskforce Jongeren en het bestuurlijk 
verbinden van burgemeesters en wethouders Jeugd, Onderwijs en Zorg in Groningen en 
de rest van Noord-Nederland. Ten slotte vergroten we in het kader van onze brede 
integrale inzet de betrokkenheid van jongeren zelf. We doen dit o.a. door het aanstellen 
van een Jongerenombudsman, het stimuleren van jongerenparticipatie en via het regionale 
platform van de RIGG. 
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Daarnaast hebben wij een aparte aanpak Kindermishandeling geformuleerd waarvoor in 
2016 geld beschikbaar is gesteld vanuit stedelijke middelen Wijken voor Jeugd en waarin 
acties zijn opgenomen die ter aanvulling zijn op onze brede inzet of die deze inzet een 
extra impuls geven zodat zij ook effectief zijn in het bestrijden van Kindermishandeling. 

De specifieke aanpak Kindermishandeling bestaat uit een pakket aan acties en 
maatregelen zoals de aanstelling van een aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling en een plan van aanpak Kennisbevordering en Introductie Meldcode 
en Kindcheck voor alle gemeentelijke medewerkers die beroepsmatig met kinderen van 
doen hebben. Ook hebben we vanuit de specifieke aanpak oog voor de belangrijke rol van 
het onderwijs in de aanpak van Kindermishandeling. Zo financieren we de pilot 
Reflectieve Praktijk in het Primair Onderwijs, waarbij professionals uit het onderwijs 
worden getraind in hoe zij signalen van Kindermishandeling kunnen herkennen maar ook 
hoe zij vervolgens moeten handelen. Scholing, intervisie en het oefenen van casuistiek 
staan hierbij centraal. Ook organiseren we thematische Werkateliers in relatie tot 
Kindermishandeling zoals over het thema privacy. 

In de Week tegen Kindermishandeling (14-20 november 2016) ondernemen we een aantal 
activiteiten om aandacht te genereren bij bestuurders, professionals en het brede publiek 
voor de aanpak van Kindermishandeling. Zo stimuleren we o.a. zoveel mogelijk 
Groninger gemeenten om zich te committeren aan 'de 10 van Noord' en een 
intentieverklaring te ondertekenen om deze '10' uit te gaan voeren in de komende twee 
jaar. We dagen onze lokale creatieve sector (muzikanten, schrijvers/dichters, beeldend 
kunstenaars, filmers, fotografen, ontwerpers e.d.) uit om een denktank te vormen en in 
een snelkookpansessie manieren te ontwikkelen om het thema Kindermishandeling op 
een verfrissende manier onder de aandacht te brengen bij alle Groningers. Het meest 
aansprekende idee voor een dergelijke publiekscampagne tegen Kindermishandeling gaan 
we daadwerkelijk uitvoeren. 

Doorlcijk 
Voor 2017 hebben wij conform uw motie in onze conceptbegroting 2017, voorlopig 
incidenteel, een apart budget van € 300.000 voor de aanpak Kindermishandeling 
gereserveerd. Met dit bedrag investeren we verder in de aanpak Kindermishandeling om 
te komen tot een veilige en positieve omgeving voor de kinderen in onze gemeente om in 
op te groeien. 

Zo gaan we in ieder geval 'de 10 van Noord' verder uitvoeren, we financieren de 
aandachtsfunctionaris Kindermishandeling gemeente Groningen in 2017 hieruit en we 
breiden ons plan van aanpak Kennisbevordering Introductie Meldcode en Kindcheck uit 
naar onze maatschappelijke partners (denk aan vrijwilligersclubs, sportverenigingen, 
kinderopvang). Ter voorbereiding op 2017 zijn wij momenteel in gesprek met het 
onderwijs over de wettelijk verplichte invoering van de Meldcode Huiselijk geweld en 
Kindermishandeling, de Kindcheck en het aanstellen van aandachtsfunctionarissen 
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Kindermishandeling binnen scholen. We ontwikkelen plannen om jongeren actief te 
betrekken en hun een stem geven binnen de aanpak van Kindermishandeling o.a. via 
Jimmy's en de kinderdichter. En ten slotte hebben we voor 2017 deelname aan de 
Multidisciplinaire aanpak (MDA-i~i-) van ernstig, structured huiselijk geweld en 
kindermishandeling op de planning staan. 

We hopen u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 

irgemeester, 
Pdier den Oudsten 

de 
Peter Teesink 



De 10 van Noord 
De bosis voor een goed preventief be/eid tegen 

K/ndermishondef/ng in het Noorden 
(Groningen, Frieslond, Drenthe) 

Ambassadeurs Taskforce kindermishandeling 
en seksueel misbrulk Noord Nederland: 

Mattias Gijsbertsen, wethouder gemeente Groningen 
Thea Koster, wethouder gemeente Leeuwarden 

Eric van Oosterhout, burgemeester gemeente Aa en Hunze 
Pieter Smit, burgemeester gemeente Oldambt 

1. Publiefee campagne waarbij gemeenten alle kinderen en volwassenen voorlichten over waar ze 

terecht kunnen vooradvies en huip over feinderm/shondeling 

2. Alle binderen krijgen voorlichting op school over misbruik en mishandeling 

3. Op scholen en aon ouders wordt voorlichting geven over digiveiligheid 

(somenwerking gemeenten en onderwijs) 

4. Gemeenten sprefeen feinderopvong, scholen en (zorg)instellingen oan op het voorkomen en 

bestrijden van kindermishondeling door bantering meldcode, kindcheck, gebruik verwijsindex 

en aonstellen oondachtsfunctionaris 

5. Gemeenten nemen meldcode en kindcheck op bij financieringsvoorwoorden zorg en welzijn 

en borgen zelf ook de meldcode 

6. Gemeenten zorgen voor opvoedingsondersteuning aan ouders over problemen met opvoeden 

en opgroeien 

7. De jeugdgezondheidszorg biedt screening en preventieve hulp oan zwongere vrouwen in hoog 

risico situaties zoals verslaving en portnergeweld 

8. Gebiedsteams en de jeugdgezondheidszorg zijn op de hoogte van de risicofactoren 

kindermishandeling en huiselijk geweld en hebben risicogezinnen in beeld 

9. Gemeenten organiseren begeleiding en zorg bij gezinnen waar sproke is (geweest) 

van kindermishondeling/huiselijk geweld 

10. Gemeenten maken duidelijke ofsproken over opschaling van problemen rondom de veiligheid van 

kinderen met gebiedsteams, Veilig Thuis, Veiligheidshuis en burgemeester en wethouder jeugd 


