
Bespreekpunten aanpak kindermishandeling 

De ambitie van de gemeente Groningen is dat alle kinderen in Groningen veilig en positief 

kunnen opgroeien. Een ambitie die de VVD van harte steunt. De gemeente geeft met een 

pakket aan maatregelen aan dat het onderwerp serieus opgepakt en aangepakt wordt. De 

reden om het onderwerp nog eens op de agenda te zetten is dan ook niet dat de indruk is 

dat de gemeente te weinig doet of het niet belangrijk genoeg vindt. De reden daarvoor is om 

te bespreken of de aansluiting met het onderwijs in de vernieuwde aanpak voldoende uit de 

verf komt. Dat die aansluiting van wezenlijk belang is om de ambitie te kunnen halen blijkt 

uit ervaringen van professionals en is een wens uit de raad, zo blijkt uit de moties die 

hierover unaniem door de raad zijn aangenomen. Het college worstelt echter nog met de 

manier waarop zij aandachtsfunctionarissen in het onderwijs kan stimuleren. De VVD fractie 

heeft gesproken met mensen uit de praktijk die aangeven wat de meerwaarde van een 

aandachtsfunctionaris is: 

 Zij ondersteunen en adviseren bij het hanteren van de meldcode, waardoor deze 

meer wordt dan alleen een protocol; 

 zij werken preventief, zij kennen als geen ander zorgsignalen en weten hoe deze 

bespreekbaar te maken; 

 zij bespreken casuïstiek met de professionals, zodat men van elkaar leert en de 

aanpak verbetert; 

 zij  hebben laagdrempelig contact met Veilig Thuis en de WIJ teams; 

 zij kunnen door hun aanpak voorkomen dat melden  nodig is.  

Zij zijn bereid om ons van meer informatie te voorzien, mee te werken aan bijeenkomsten, 

mee te denken, enzovoort.  

Ook in de bijgevoegde handleiding van het VNG wordt genoemd wat de meerwaarde van de 

aandachtsfunctionaris is. Zie bijvooorbeeld hoofdstuk 3.1 “Het basismodel meldcode over de 

aandachtsfunctionaris kindermishandeling” 

 

De VVD wil graag de volgende zaken met de commissie bespreken: 

1) De VVD is van mening dat het onderwijs daadwerkelijk betrokken moet worden 

en dat er pilots gestart moeten worden met aandachtsfunctionarissen in het 

onderwijs. Hoe denken andere fracties daarover? 

2) De VVD is van mening dat een aandachtsfunctionaris die écht op een school 

functioneert het meeste oplevert in de aanpak van kindermishandeling vanwege 

de genoemde redenen. Hoe denken andere fracties daarover? 

 



3) De handreiking VNG geeft diverse opties aan. Zie hoofdstuk 4: “Gemeenten 

kunnen de volgende strategieën inzetten om de bekendheid met, en de 

ondersteuning van, aandachtsfunctionarissen te stimuleren: beleid, agendering, 

voorlichting, financiering en het organiseren van bijeenkomsten en overige 

activiteiten” 

Volgens de VVD zijn dit goede opties, wij horen graag wat andere fracties hiervan 

vinden en of zij een voorkeur hebben voor bepaalde opties  

4) Wat de VVD betreft is het de bedoeling dat de extra middelen van € 300.000,-- zo 
veel als mogelijk ingezet moeten worden om een aandachtsfunctionaris op of 
verbonden aan de school te hebben. Wij horen graag of de andere fracties dit 
onderschrijven. 

 

 

 


