
21  BESPREEKtips 
voor een gesprek met collega’s over  kindermishandeling

Kindermishandeling is een 
onderwerp dat we doorgaans als 
samenleving liever uit de weggaan. 
Toch moeten we hier iets mee. 
Want je bent een professional die 
werkt met kinderen en ouders 
of verzorgers. Maar je bent ook 
buurman, oma, vader, tante, dus 
gewoon mens.

Het mooie is dat eigenlijk iedereen, 
door soms iets kleins te doen, een 
groot verschil voor een kind kan 
maken. Wanneer we gevoeliger 
worden voor signalen van kinderen 
die in de knel lijken te zitten, 
kunnen we allemaal een kind tot 
steun zijn. In alle rollen die we 
vervullen.

Iedereen heeft namelijk wel eens 
steun nodig, en iedereen heeft 
ook ervaring met het geven en 
ontvangen van een aai over de bol, 
een compliment, een lief woord. 
Want daar gaat het dus over, met 
een klein gebaar een groot verschil 
maken in het leven van een kind.

Met deze 21 bespreektips dagen 
wij jou en je team uit, om zomaar 
eens 21 minuten met elkaar in 
gesprek te gaan over kinderen 
die thuis onveilig zijn en steun 
kunnen gebruiken. Want zeg nou 
zelf wanneer spreek je met elkaar 
over je eigen dilemma’s in het 
handelen, de moeilijkheden van 
het signaleren, en hoe je door dat 
kleine gebaar tot grote steun kunt 
zijn voor een kind.

Maak zelf je keuze, welke 
bespreektips je wilt gebruiken voor 
een 21 minuten gesprek.

Heb jij als kind zelf wel eens steun gekregen van een belangrijke 
volwassene in je leven?

Hoe ziet voor jou dat kleine gebaar eruit? 

Iedereen heeft het over ‘een verschil maken voor een kind’. Wat 
betekent dat eigenlijk en wat heeft steun daar mee te maken?

Heb jij je weleens onveilig gevoeld als kind? En wat had jij toen nodig?

Wat betekent het voor jou, ‘er voor een kind zijn’? 

Als je een kind steunt, moet je dan altijd in gesprek met een kind of 
kan het misschien ook op een andere manier?

Kan je een kind helpen, als je niet precies weet wat er aan de hand is?

Kan je een kind steunen en tegelijkertijd de stappen van de meldcode 
kindermishandeling en huiselijk geweld volgen?

Heeft het zin een kind te steunen als je de onveilige situatie niet kunt 
op lossen? 

Is er verschil tussen je als professional zorgen maken of als ‘mens’?

Kan je accepteren dat een kind zich niet wil of kan uitspreken over een 
mogelijke onveilige situatie?

Hoe zie je eigenlijk of een kind onveilig is thuis? 

Wat doet het met jou als een kind ogenschijnlijk niet reageert op de 
door jou gegeven steun?

Hoe kun je iets voor ouders doen en zo het kind steunen? 

Hoe kom je er achter waar een kind behoefte aan heeft? 

Kunnen ook kinderen elkaar helpen? 

Helpt het een kind om zelf kennis te hebben over kindermishandeling?

Als je in je werk kinderen misschien maar één of twee keer of zelfs 
nooit ziet, wat kun je dan voor een kind doen?

‘Als ik eerlijk ben, vind ik dat ik hier helemaal niets mee moet’. Wat 
vind je van deze uitspraak? 

Praten over kindermishandeling is best spannend. Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat we erover blijven praten?

Mag je voelen en erkennen dat je in sommige gevallen er niet voor een 
kind kunt zijn?
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www.augeo.nl/21minuten

www.dessaurtrainingen.
com/21minuten

www.praatoverkindermishandeling.
nl/21minuten

Meer informatie?


