
Het project “Aanpak kindermishandeling (RAAK)” gestart in regio
Amsterdam-Noord

Donderdag 13 mei jl. heeft de startbijeenkomst plaatsgevonden van het project RAAK
in de regio Amsterdam-Noord. De opkomst was groots. De projectleider van RAAK –
Michèle Hering beleidsadviseur Lokaal Sociaal Beleid stadsdeel Amsterdam Noord –
heeft de plannen voor het verbeteren van de aanpak van kindermishandeling
gepresenteerd.

Amsterdam-Noord is een van de vier proefgebieden van het landelijke project RAAK
(Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling). In Nederland leven talloze kinderen
dagelijks in grote angst; ze zijn bang om seksueel misbruikt te worden, bang voor lichamelijk
letsel of ze worden emotioneel geterroriseerd. Naar schatting worden landelijk jaarlijks
vijftigduizend kinderen ernstig mishandeld.

RAAK ontwikkelt een methode om kindermishandeling te voorkomen en om zo goed mogelijk
op (dreigende) kindermishandeling te reageren. Centraal staat het voorkomen van
mishandeling door snel in actie te komen en ouders te helpen met de opvoeding. In
Amsterdam Noord bestaat al een uitgebreid zorgnetwerk, waar het project RAAK op in haakt.
“Niet anders, maar beter” dat is het motto waarmee gewerkt zal worden.

Aan minstens 75 professionals van verschillende disciplines (o.a. het onderwijs, de
jeugdgezondheidszorg) en andere geïnteresseerden zette Michèle Hering - projectleider
RAAK Amsterdam Noord – de plannen van RAAK in Noord uiteen. Zij gaf aan dat door
producten en diensten onder de loep te nemen en daar waar nodig te verbeteren, de kwaliteit
van de uitvoering van alle instellingen in Noord kan toenemen. Een belangrijk speerpunt in de
aanpak in Noord hierbij is ook het vergroten van de deskundigheid van professionals en van
vrijwilligers van sportverenigingen en andere vrijwilligerskaders.  Bijvoorbeeld door trainingen
te organiseren, waarin geleerd wordt hoe kindermishandeling is te herkennen en hoe in deze
gevallen kan worden gehandeld.

Voor de startbijeenkomst waren verschillende sprekers uitgenodigd.
Agnes van Burik, van Adviesbureau van Montfoort, lichtte het landelijke, onafhankelijke
evaluatie- en effectonderzoek regio’s RAAK toe. Dit onderzoek zal plaatsvinden in alle vier de
proefregio’s RAAK, waardoor over drie jaar meer bekend is over de aanpak van
kindermishandeling.
Myra ter Meulen, landelijk procescoördinator Regio-Raak, ging de discussie met de zaal aan
over de mogelijkheden van de professional binnen de Wet op de persoonsregistratie (privacy)
ten aanzien van het bespreken en melden van kindermishandeling en het onderling
uitwisselen van gegevens over de betreffende kinderen.
Naar aanleiding hiervan kwamen ook knelpunten op het gebied van signaleren, doorverwijzen
en terugkoppelen in de praktijk aan de orde. Bijvoorbeeld knelpunten zoals wederzijds
ver(wan)trouwen onder professionals, onbekendheid over het vervolgtraject in de hulp aan
het kind na doorverwijzing en onbekendheid over het aanbod van andere (partner)instellingen
– waaronder het AMK - in het algemeen.
Een ander belangrijke kwestie die werd aangesneden, was het als hulpverlener bespreekbaar
maken van “Ik maak me zorgen over uw kind” aan de ouders. Hierbij werd aangegeven dat
het van belang is om (als hulpverlener) in het gesprek met ouders - van wie bij het kind
vermoedens of signalen van kindermishandeling bestaan - heldere termen in de mond te
nemen. Beschrijf de situatie helder en feitelijk zonder daarbij de ouders van van alles en nog
wat te gaan beschuldigen. Zeg ook niets toe wat je (als hulpverlener) niet waar kan maken.

Na de lunch hield Jolande Schoonenberg, vertrouwensarts Advies en Meldpunt
Kindermishandeling (AMK) een presentatie over de samenwerking tussen (professionele)
instellingen die werken met kinderen en het AMK. Met pakkende voorbeelden uit de praktijk
liet zij de zaal zien wanneer je kunt spreken van kindermishandeling, wat de knelpunten zijn
in de aanpak ervan en wat de noodzaak is van het zo vroeg mogelijk ingrijpen ook al zijn er
slechts vermoedens van kindermishandeling.  Zij legde de volgende casus aan het publiek
voor:



Fatima (11 jaar) past wekelijks op haar broertje (5 jaar) en zusje (2 jaar)
als haar moeder een middag gaat winkelen.

En stelde hen hierbij de vraag: Is hier sprake van kindermishandeling?, waarna een
interessante, prikkelende discussie onder de aanwezigen ontstond.

De ambitie van Amsterdam-Noord is om te komen tot een kwalitatief hoogstaand en
laagdrempelig opvoedingsondersteunend aanbod voor alle kinderen en ouders die dat nodig
hebben.
Een praktische afsluitende opmerking van de projectleider RAAK aan de professionals: maak
gebruik van elkaars expertise en leer van elkaar. Besef dat je elkaar nodig hebt in het
tackelen van dit ingewikkelde probleem.

Voor meer informatie: Michèle Hering, projectleider Regio-RAAK Amsterdam Noord,
telefoonnummer: 6349295, m.hering@noord.amsterdam.nl



Speech en informatie door Myra ter Meulen

Dia 1

Moeilijke kwesties ?Moeilijke kwesties ?

KindermishandelingKindermishandeling
en en 

de Wet de Wet BeschermingBescherming PersoonsgegevensPersoonsgegevens

Myra ter Meulen 13 Myra ter Meulen 13 meimei 2004 Amsterdam 2004 Amsterdam NooordNooord

.

In het programma van vandaag staat “moeilijke kwesties”. Ik heb er een vraagteken

achter gezet omdat ik vandaag wil bespreken wat er wel kan als het gaat om het

uitwisselen van gegevens.

Ik zal beginnen met de wet bescherming persoonsgegevens en u meenemen naar

met name die regelgeving die van belang is voor u en de uitwisseling van gegevens

daarbij.

Daarna wil ik graag met jullie in gesprek om de knelpunten en de oplossingen daarbij

met elkaar te bespreken.



Dia 2

UitgangspuntenUitgangspunten
privacyregelgevingprivacyregelgeving

�� EeniederEenieder heeftheeft rechtrecht op op eerbiedigingeerbiediging van de van de 
persoonlijkepersoonlijke levenssfeerlevenssfeer art. 10 art. 10 grondwetgrondwet

��ArtikelArtikel 8 8 VerdragVerdrag voorvoor de de rechtenrechten van de van de 
mensmens

��VerwerkenVerwerken van van persoonsgegevenspersoonsgegevens

VolgensVolgens de wetde wet

BehoorlijkBehoorlijk en en zorgvuldigzorgvuldig

Europese richtlijnen zijn de onderliggende reden van deze wetgeving

Ik ga hier niet op alles in wat in de wetgeving staat, daar zijn goede publicaties over

die ik aan het eind zal laten zien.



Dia 3

OverigeOverige wetgevingwetgeving die van die van 
belangbelang is is 

�� WGBO wet op de WGBO wet op de geneeskundigegeneeskundige
behandelingsovereenkomstbehandelingsovereenkomst

�� Wet BIG, wet Wet BIG, wet beroepenberoepen in de in de individueleindividuele
gezondheidszorggezondheidszorg

�� Wet op de Wet op de JeugdzorgJeugdzorg inzakeinzake AdviesAdvies en en 
MeldpuntenMeldpunten KindermishandelingKindermishandeling

�� Wet Wet politieregisterspolitieregisters
�� EigenEigen privacyreglementenprivacyreglementen
�� WetboekWetboek van van strafrechtstrafrecht steltstelt degenedegene strafbaarstrafbaar die die 

eeneen anderander die die aanaan zijnzijn zorgzorg is is toevertrouwdtoevertrouwd in in 
hulpelozehulpeloze toestandtoestand laat.laat.

Deze wetgeving is voor verschillende beroepsgroepen van belang. Voor alle

beroepsgroepen geldt dat een beroep op overmacht gedaan kan worden. Ofwel bij

conflict van plichten mag een beroepsgeheim doorbroken worden.

Voor artsen geldt een beroepsgeheim, voor de politie een streng regime wat betreft

het verstrekken van gegevens en sommige instellingen hebben zichzelf klem gezet

door een privacyreglement te ontwerpen waarbij er altijd toestemming van de cliënt

nodig is om met derden te kunnen overleggen.

Wat betreft de wet politieregister is er nieuws. Er is een wet in voorbereiding die heet

wet politie gegevens. Deze wet gaat verder dan de wet politieregister en geeft de

politie onder voorwaarden meer ruimte om gegevens te verstrekken aan derden.

Dia 4



WatWat is is rechtmatigrechtmatig

�� GegevensGegevens uitwisselenuitwisselen met met toestemmingtoestemming van de van de 
betrokkenebetrokkene

�� GegevensGegevens uitwisselenuitwisselen met met hulpverlenershulpverleners die die 
beidenbeiden eeneen hulpverleningsrelatiehulpverleningsrelatie met de client met de client 
hebbenhebben waarbijwaarbij alleenalleen die die informatieinformatie verstrektverstrekt
wordtwordt die die noodzakelijknoodzakelijk is is voorvoor die die hulpverleninghulpverlening

�� InformatieInformatie gevengeven aanaan diegenendiegenen die die betrokkenbetrokken zijnzijn
bijbij de de voorbereidingvoorbereiding of of uitvoeringuitvoering van van eeneen
kinderbeschermingsmaatregelkinderbeschermingsmaatregel . (BJZ ,. (BJZ , RaadRaad of of 
GezinsvoogdGezinsvoogd ))

�� InformatieInformatie verstrekkenverstrekken aanaan hethet AMKAMK

Toestemming alleen van de betrokkene is niet voldoende. Je kunt niet bij het begin

van de brugklas aan ouders toestemming vragen om gegevens te mogen uitwisselen

en daar vervolgens vijf jaar lang van uitgaan. Het is van belang om een omschreven

doel te hebben waardoor het logisch is dat je bepaalde informatie verstrekt aan een

persoon of organisatie.

Daarbij is het noodzakelijk te weten dat die informatie het doel dient en proportioneel

is. Dus geen overbodige, soms wel interessante, informatie aan anderen

verstrekken. Vervolgens dien je heel zorgvuldig om te gaan met die informatie.



Dia 5

AlsAls toestemmingtoestemming ontbreektontbreekt

��AnoniemAnoniem besprekenbespreken en en overleggenoverleggen waaromwaarom
erer geengeen toestemmingtoestemming kankan wordenworden verkregenverkregen

��BeroepBeroep op op overmachtovermacht /conflict van /conflict van plichtenplichten

��DeelnameDeelname aanaan overleg/alleoverleg/alle deelnemersdeelnemers
hebbenhebben eeneen directedirecte relatierelatie met de clientmet de client

��MeldrechtMeldrecht kindermishandelingkindermishandeling aanaan AMK en AMK en 
RaadRaad

��Na Na afloopafloop meldenmelden aanaan de de betrokkenenbetrokkenen

Als het gaat om kindermishandeling mag en kan iedereen advies vragen en melden

bij het AMK.

Als toestemming ontbreekt en je wilt toch het kind inbrengen in een overleg dan kan

dat onder de volgende voorwaarden:

•  Welk gerechtvaardigd doel wil ik bereiken

•  Kan dit doel ook bereikt worden zonder dat ik informatie verstrek

•  Kan ik toestemming vragen van cliënt en heb ik daar alles aan gedaan?

•  Weegt het belang van de cliënt dat ik met de verstrekking wil dienen op tegen

het belang dat de cliënt heeft bij geheimhouding

•  Welke informatie  heeft de ander echt nodig om het belang van mijn client te

dienen.



Dia 6

publicatiespublicaties

�� SamenwerkkingSamenwerkking en en beroepsgeheim,Paulberoepsgeheim,Paul
BaetenBaeten en Lydia Jansen. NIZWen Lydia Jansen. NIZW

��BuurtnetwerkenBuurtnetwerken 00--12 Maria 12 Maria PannebakkerPannebakker en en 
JannephineJannephine SnijdersSnijders . SWP . SWP 

��HandreikingHandreiking voorvoor gemeentengemeenten over over 
pricacyaspectenpricacyaspecten bijbij criminaliteitspreventiecriminaliteitspreventie , , 
LeontienLeontien SauerweinSauerwein , VNG, VNG



Wet  politie gegevens
Deze wet verkeert in het stadium van consultatie en advies. Hierna buigt de Raad
van State zich erover en de Tweede en Eerste kamer.

1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen personen en instanties
worden aangewezen aan wie of waaraan, met het oog op een zwaarwegend
algemeen belang, politiegegevens worden of kunnen worden verstrekt ter
uitvoering van de bij of krachtens die algemene maatregel van bestuur aan te
geven taak.

2. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld over
de doelen waarvoor alsmede de categorieën personen over wie politiegegevens
worden of kunnen worden verstrekt en de categorieën van te verstrekken
politiegegevens.

3. In bijzondere gevallen kan Onze Minister van Justitie of Onze Minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties toestemming of opdracht geven tot
het verstrekken van daarbij door hem te omschrijven politiegegevens voorzover
dit noodzakelijk is met het oog op een zwaarwegend algemeen belang. Van de
desbetreffende beschikking wordt mededeling gedaan aan het College
bescherming persoonsgegevens.

Artikel 17 (verstrekking aan derden incidenteel geldend voor alle
regio’s)

In bijzondere gevallen kan de verantwoordelijke, voorzover dit noodzakelijk is met het
oog op een zwaarwegend algemeen belang, in overeenstemming met het op grond
van de Politiewet 1993 bevoegd gezag, beslissen tot het verstrekken van
politiegegevens aan personen of instanties voor de volgende doeleinden:

a. het voorkomen en opsporen van strafbare feiten;
b. het handhaven van de openbare orde;
c. het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven;
d. het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving.

Artikel 18 (verstrekking aan derden structureel geldend voor
samenwerkingsverbanden)

1. De verantwoordelijke kan, voorzover dit met het oog op een zwaarwegend
algemeen belang noodzakelijk is ten behoeve van een samenwerkingsverband
van de politie met personen of instanties, in overeenstemming met het op grond
van de Politiewet 1993 bevoegd gezag, beslissen tot het verstrekken van
politiegegevens aan personen en instanties voor de volgende doeleinden:
a. het voorkomen en opsporen van strafbare feiten;
b. het handhaven van de openbare orde;
c. het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven;
d. het uitoefenen van toezicht op het naleven van regelgeving.
2. In de beslissing, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgelegd ten behoeve van

welk zwaarwegend algemeen belang de verstrekking noodzakelijk is, ten
behoeve van welk samenwerkingsverband de gegevens worden verstrekt
alsmede het doel waartoe dit is opgericht, welke gegevens worden verstrekt,
de voorwaarden waaronder de gegevens worden verstrekt en de personen
aan wie of instanties waaraan de gegevens worden verstrekt.



Uit de memorie van toelichting:

Nieuwe mogelijkheden tot structurele verstrekking biedt het wetsvoorstel doordat de
verantwoordelijke korpsbeheerder met het oog op een zwaarwegend algemeen
belang, in overeenstemming met het op grond van de Politiewet 1993 bevoegde
gezag, kan beslissen tot het verstrekken van gegevens aan instanties of personen in
het kader van een samenwerkingsverband. Deze mogelijkheid kan bijvoorbeeld
uitkomst bieden als op regionaal niveau gedurende langere tijd intensief wordt
samengewerkt met andere personen of instanties, bijvoorbeeld bij de aanpak van
winkelcriminaliteit of bij de aanpak van de jeugdcriminaliteit. Voorwaarde is dat de
lokale situatie objectief een afwijking rechtvaardigt van het landelijk regime. In het te
nemen verstrekkingenbesluit wordt het doel vastgelegd ten behoeve waarvan het
samenwerkingsverband is opgericht, de gegevens die worden verstrekt, de
voorwaarden waaronder de gegevens worden verstrekt en de personen of instanties
waaraan de gegevens worden verstrekt. De politiegegevens kunnen slechts worden
verstrekt voor bepaalde doelen, namelijk het voorkomen en opsporen van strafbare
feiten, het handhaven van de openbare orde, de hulpverlening en het uitoefenen van
toezicht met het doel strafbare feiten te voorkomen, de openbare orde te handhaven
en voor zover verstrekking van de gegevens noodzakelijk is met het oog op een
zwaarwegend algemeen belang.
 
In bijzondere gevallen kan de verantwoordelijke korpsbeheerder ook in incidentele
gevallen  beslissen tot het verstrekken van gegevens aan andere personen en
instanties. Gedacht kan worden aan het doen van een mededeling over vermoedens
van kindermishandeling aan een arts of aan een school. Ook daarbij geldt dat de
politiegegevens slechts worden verstrekt voor zover de verstrekking noodzakelijk is
met het oog op een zwaarwegend algemeen belang. De korpsbeheerder kan deze
bevoegdheid mandateren aan een politiefunctionaris, bijvoorbeeld een wijkagent.
 

MtMadvies, mei 2004



Presentatie Jolande Schoonenberg

Advies-en Meldpunt Kindermishandeling
7x24 uur bereikbaar

Cijfers AMK jaarlijks

Minimaal 50.000 kinderen in Nederland per jaar waarvan er 80 kinderen overlijden

Over ruim 25.374 gezinnen is contact gezocht met een AMK (2002)

Het signaleren van kindermishandeling is zeer persoonsgebonden

Er is sprake van ondersignalering

Casa: sprake van kindermishandeling?

1
Vader, moeder en 2 oudere broertjes spreken Hans van 8 in plaats van met zijn
eigen naam consequent met “professor” aan.

2
Na drie keer waarschuwen en nog niet luisteren, krijgt Marlies van 3  een stevig pak
op haar billen.

3
Petra van 3 kan enorm driftig worden. Haar ouders zetten haar dan onder de
koude douche.

4
Evelien van 11 maanden ligt elke nacht vrij lang te huilen. Haar ouders zijn ten einde
raad en leggen haar nu ’s nachts in de garage.

Vervolg

1
Fatimah van 11  moet regelmatig op haar zusjes van 5 en 2 passen, wanneer
moeder gaat winkelen.

2
Sarah van 4 komt met haar moeder op het spreekuur poli voor benauwdheid. Bij
lichamelijk onderzoek vindt de arts blauwe plekken op haar rug en wangen

3
Vader probeert elke keer als hij zijn zoontje van 6 in bad doet om hem een stijf
piemeltje te laten krijgen.

4



Moeder raakt Annelie van 3 maanden  alleen aan als zij haar moet verzorgen;
daarna legt ze haar meteen terug in de wieg.

Definitie

Kindermishandeling is elke vorm van geweldpleging of verwaarlozing op fysiek en/of
psychisch gebied door toedoen of nalaten van personen tot wie het kind in een
afhankelijkheidsrelatie staat, waardoor schade voor het kind ontstaat of in de
toekomst zou kunnen ontstaan.

Kindermishandeling is een tekort aan zorg waarbij ouders/opvoeders het kind letsel
toebrengen of het zo ernstig verwaarlozen dat de fysieke en psychische gezondheid
en ontwikkeling van het kind wordt bedreigd.



Juridische gevolgen

Werkdruk
Tijdgebrek

Sterke emoties

Normvervaging

Pedagogisch/  
onmachtige ouders

Waarheidsvinding
Ik maak me zorgen

Geen protocollen

Slechte ervaringen
AMK/BJA/RKB

Ondersignalering



Culturele 
achtergrond

Individuele kind
problematiek

Sterke emoties

Hulpmijding
Isolement

Loyale kinderen

Ernstige persoonlijke 
problematiek

(Huiselijk) geweld

GEHEIM



Wat is er nodig om kindermishandeling aan te pakken?

Signalering
Mishandelde kinderen zijn afhankelijk van  herkenning van signalen door hun
omgeving

Diagnostiek
Onderzoek naar ernst, gevolgen en oorzaken

Behandeling
Kindermishandeling is een probleem voor het kind, voor het gezin en voor de
ouder(s)

Bescherming
Kans op herhaling moet worden uitgesloten

Wat heb je nodig om kindermishandeling aan te pakken?

screeningslijsten, protocollen, werkafspraken:
vooral wanneer de uitvoering vanzelfsprekend is

Bemoeizorg: kindermishandeling stopt niet vanzelf en hulpmijding is de norm

Samenwerking: multidisciplinaire niet-solitaire aanpak over de grenzen van de eigen
instelling

Verantwoordelijkheid nemen:
houdt niet op wanneer AMK/BJA/RKB actief is.

Het kind als gesprekspartner
Gelijkwaardig en op niveau van het kind
Helderheid over je rol
Eerlijkheid over je mogelijkheden
Vertrouwen zonder geheimen
Emoties kind horen en benoemen
Geen verhoortechnieken
Vertrouwd persoon voor nazorg

Ouders als gesprekspartner
Belang van hun kind staat centraal
Eigen verantwoordelijkheid tav hun kind
Helder en neutraal taalgebruik
Ondersteunende en respectvolle houding
Niet beschuldigend
Verdere aanpak (van vermoeden) toelichten
Instanties inschakelen
Wat hebben ouders nodig om hun situatie te veranderen ?



AMK

Advies/Consultatie
geen persoonsgegeven
AMK denkt mee
verantwoordelijkheid bij vrager

Melding
anoniem/niet-anoniem
wel persoonsgegevens
AMK doet onderzoek
AMK neemt verantwoordelijkheid 

AMK onderzoek

Direct contact met gezin
Rondom onderzoek:
informatie verzamelen
via professioneel betrokkenen
Onderzoek op verzoek AMK
Risicotaxatie-instrument

Aanpak  kindermishandeling is legitiem
Omdat kinderen een  zwakkere positie.
Omdat kindermishandeling niet vanzelf ophoudt
50% recidiveert 10% is dodelijk bij niet ingrijpen
omdat melden kindermishandeling in principe tot hulp leidt aan kind en gezin.
Omdat veel instellingen werken met meldcodes (KNMG) en protocollen


