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KINDEREN BOVENAAN!

Het gaat weer goed met Nederland. Zegt men. De economie

trekt aan, er komen weer banen bij. Maar met een veront-

rustend grote en groeiende groep Nederlanders gaat het 

helemaal niet goed: onze kinderen. 

Veel kinderen leven dagelijks in grote angst of komen 

ernstig te kort. Zij worden seksueel misbruikt, geslagen, 

vernederd, ernstig verwaarloosd. Ervaren geen liefde of 

leiding, slechte zorg, geen toezicht. Per jaar worden ten 

minste 50.000 kinderen ernstig mishandeld. Ten minste 

50 kinderen overleven dat niet. Dit zijn alleen nog maar 

cijfers op basis van een beperkte definitie van kindermis-

handeling. Dan hebben we het dus nog niet eens over het

grote aantal gezinnen met ouders die nauwelijks berekend

zijn op hun taak. Die onvoldoende gezonde ontwikkelings-

mogelijkheden kunnen bieden, inclusief begrenzingen, 

normen en burgerzin. Gezinnen waarin vaak allerlei ernstige

problemen spelen, zoals chronische spanningen en ruzies of

zelfs fysiek geweld tussen de ouders. Alcoholproblemen, 

andere verslavingen, schulden, criminaliteit. Of de ellende

van en rond echtscheidingen. Ook in die gezinnen lopen 

kinderen gevaar.

De onthutsende waarheid: kinderen in Nederland lopen gevaar

Een beschadigd (en niet hersteld) kind houdt niet op een 

beschadigd mens te zijn als hij of zij 18 wordt. Kindermis-

handeling en -verwaarlozing zijn bovendien veel meer dan

een persoonlijk probleem: angsten en depressies, psychische

en medische klachten, vaak tot ver in de volwassenheid. 

Beschadigingen in de jeugd dragen ook bij aan brede maat-

schappelijke problemen als pesten, criminaliteit en zinloos

geweld, relatieproblemen, echtscheidingen en beschadiging

van kinderen in de volgende generatie. En we zien de 

problematiek eerder toe- dan afnemen: dodelijk aflopende

mishandeling, seksuele exploitatie, overmatig drankgebruik

op steeds jongere leeftijd, gewelddadige games. De kosten

aan menselijk leed zijn onaanvaardbaar hoog. En ook de 

economische kosten zijn enorm. Berekeningen duiden op

schade die wellicht in de miljarden euro’s per jaar loopt.

RAAK, de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishande-

ling, vindt dat we daar met z’n allen iets aan moeten doen.

Nederland is partij bij het Verdrag inzake de Rechten van het

Kind. En ons land voldoet bij lange na niet aan de verplich-

tingen die dat Verdrag oplegt. De politiek moet dus nú in 

actie komen: zet de veiligheid, gezondheid en ontwikkeling

van onze kinderen bovenaan de politieke agenda!

Het Verdrag inzake de Rechten van het Kind 
verplicht ons tot meer actie

RAAK baseert dit Manifest en de beleidsvoorstellen op het 
door Nederland geratificeerde Verdrag inzake de Rechten van 
het Kind en vat dit samen in de Grondwet van de Opvoeding.

Artikel 1
Elk kind heeft recht op:
a) eerbiediging en bescherming van zijn of haar lichamelijke

en geestelijke integriteit;
b) geborgenheid, leiding en begeleiding van volwassenen,

bij voorkeur van de eigen ouders;
c) adequate gemeenschapszorg – voor het kind zelf en zijn

of haar ouders of andere opvoeders – gericht op een 
optimale ontwikkeling van zijn of haar persoonlijkheid,
met inbegrip van actieve voorbereiding op democratisch
burgerschap en verantwoord ouderschap.

Artikel 2
De veiligheid, gezondheid en algehele ontwikkeling van een
kind zijn de gemeenschappelijke en individuele verant-
woordelijkheid van alle leden van de samenleving.

Artikel 3
Niemand wordt geacht een kind te verzorgen en op te 
voeden zonder dat hij of zij daartoe een cursus, training of
opleiding heeft gevolgd, en bij de verzorging en opvoeding
deskundig wordt geadviseerd, bijgestaan, ondersteund of
begeleid.
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Neem de 5 van RAAK integraal op in het nieuwe regeerakkoord:

Mishandeling, verwaarlozing en gebrekkige opvoedingscapaciteiten 
vragen om een twee-sporen-aanpak: 

1. ouders krijgen structurele ondersteuning bij hun opvoedingstaak 
(voorbereiding, facilitering en toerusting); 

2. waar problemen zijn, wordt onmiddellijk en adequaat gereageerd 
(hulp op maat vóórdat een kind beschadigd is of zelfs vóórdat het geboren is).

We schatten de uitvoering van lokale structurele ondersteuning op € 1 miljard per jaar. 
Dat is € 5.000,- voor elke baby die jaarlijks wordt geboren.

RAAK is een platform van wetenschappers
en professionals die betrokken zijn bij jeugd
en gezin. RAAK is ontstaan vanuit het besef 
dat we als gemeenschap meer moeten en 
kunnen doen om kinderen veilig te laten opgroei-
en en dat ouders daar steun bij horen te krijgen.
RAAK signaleert, adviseert, is gesprekspartner en
komt met praktijkgerichte oplossingen voor de 
ernstige problemen rond kinderwelzijn en opvoeding.

Bestuur RAAK: Drs. C. Boos - voorzitter,
Prof. Mr. J. Willems - vice-voorzitter,

Th. Heyman - secretaris, R. Jansen - penning-
meester, Mr. S. Meuwese en F. Pijtak.

RAAK
p/a Defence for Children International Nederland

Postbus 75297, 1070 AG Amsterdam
Tel 020 - 420 37 71, Fax 020 - 420 38 32

e-mail: raak@defenceforchildren.nl

1Wetgeving & Beleid stellen 
belangen van het kind centraal

De belangen en rechten van het
kind worden leidraad en toetssteen

voor alle beleidsvoornemens.

Er komt een Minister van Jeugd en
Gezin voor een actief en innovatief

jeugdbeleid.

Lokaal komen er Wethouders voor
Jeugdbeleid.

Een Kinderombudsman behandelt
klachten en zet aan tot verbetering.

2 Ouders krijgen in de buurt alle
steun die ze nodig hebben

Ouders ontvangen brede, tijdige 
ondersteuning en hulp op maat om 

kinderen gezonder op te laten groeien.
Oudercursussen.

Vader/moeder-groepen.

Ervaringsgroepen.

Betere en ruimere verlofregelingen.

Betere en meer kinderopvang.
Betere (waar nodig hogere) 

kinderbijslag als opvoedgeld.

Betere pleegzorg op tijd.

3 Onderwijs helpt bij persoonlijk-
heids- en burgerschapsvorming

Basis- en voortgezet onderwijs 
dragen bij aan persoonlijkheids- en
democratische vorming en geven 
les in verzorging en opvoeding.

Psycho-educatie.

Democratisch burgerschap.

Verantwoord ouderschap.

4 De leefomgeving maken we
veiliger 

De veiligheid van kinderen krijgt
overal voorrang, in de buurt en in

de media.

Scholen en buurten worden beter 
ingericht voor kinderen.

Veel aandacht voor emotionele 
veiligheid.

Voortvarende aanpak van pesten.

Veilig internet.

5 Jeugdzorg krijgt een 
kwaliteitsimpuls

Uitbreiding en kwaliteits-
verbetering verminderen en 
voorkomen de problematiek.

Lokale Centra voor Jeugd en Gezin.

Regionale Kinder- en 
Jeugdtraumacentra.

Therapeutische pleeggezinnen.

Nieuwe heldere werkmethoden om te 
signaleren, bespreken, melden.

www.raak.org Een toelichting op dit manifest is te vinden op www.raak.org

KINDEREN BOVENAAN!
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