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VOORWOORD 
 
 
 

In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 
van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeks- en adviesbureau 
Breuer&Intraval een onderzoek uitgevoerd naar interventies en middelen die binnen de 
justitiële keten worden ingezet voor plegers en slachtoffers van kindermishandeling. 
 
Het onderzoek is uitgevoerd door de (senior)onderzoekers Jacco Snippe, Irene 
Schoonbeek en Judith van der Molen. Bert Bieleman en Koert Swierstra zijn als adviseurs 
bij het onderzoek betrokken geweest. 
 
Graag willen wij de leden van de begeleidingscommissie onder voorzitterschap van mevr. 
prof. dr. M.J. Steketee (voorzitter, Verwey-Jonker Instituut) bedanken voor de betrokken 
en deskundige wijze waarop zij het onderzoek hebben begeleid. De commissie bestond 
verder uit: mevr. mr. S.E. van den Brink (Ministerie van Justitie en Veiligheid), 
vervangen door dhr. mr. S. Tjalsma (Ministerie van Justitie en Veiligheid), dhr. drs. K. 
Kooijman (Nederlands Jeugdinstituut), mr. A.E.J. Satink (Universiteit Leiden), dhr. dr. 
ing. S. Zebregs (WODC), vervangen door dhr. drs. C.S. van Nassau (WODC).  
 
Daarnaast willen we onze dank uitspreken aan de medewerkers van de politie, het 
Openbaar Ministerie, de Raad voor de Kinderbescherming, de Reclasseringsorganisaties, 
de gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering, Veilig Thuis, 
Veiligheidshuizen, verslavings- en (forensische) GGZ-instellingen en verschillende 
expertisecentra die aan het onderzoek hebben meegewerkt. Zonder hen was het 
onderzoek niet mogelijk geweest. 
 
 
Namens Breuer&Intraval, 
 
Judith van der Molen                      Groningen 
Jacco Snippe             Oktober 2019 
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Samenvatting  I 

SAMENVATTING 
 
 
In opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) 
van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeks- en adviesbureau 
Breuer&Intraval een onderzoek uitgevoerd naar interventies en middelen die binnen de 
justitiële keten worden ingezet voor plegers en slachtoffers van kindermishandeling. Het 
onderzoek heeft drie doelen. Het eerste doel is het verkrijgen van inzicht in de 
interventies en middelen die binnen de justitieketen kunnen worden ingezet voor plegers 
en slachtoffers van kindermishandeling, de besluitvorming omtrent de inzet van deze 
interventies en de frequenties waarmee de interventies worden ingezet. Het tweede doel 
van het onderzoek is bepalen of het interventiepalet toereikend is voor alle typen plegers 
en slachtoffers en of er voor alle typen plegers en slachtoffers geschikte interventies en 
middelen beschikbaar zijn. Het derde doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre 
het huidige interventiepalet aansluit bij recente wetenschappelijke ontwikkelingen in het 
onderzoek naar kindermishandeling. 
 

Onderzoeksopzet 
Voor dit onderzoek hebben we literatuur bestudeerd, gesprekken gevoerd met 
sleutelinformanten en interviews gehouden met medewerkers van politie, OM, Raad voor 
de Kinderbescherming, de Reclasseringsorganisaties, de gecertificeerde instellingen voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering en met medewerkers van instellingen buiten de 
justitiële keten, onder meer Veilig Thuis, Veiligheidshuizen, verslavings- en (forensische) 
GGZ-instellingen en verschillende expertisecentra. Daarnaast hebben we interviews 
gehouden met professionals die betrokken zijn bij multidisciplinaire teams (MDA++) en 
jeugdbeschermingstafels. We hebben vooral gevraagd naar de rol van de justitiepartners 
binnen de lokale samenwerkingsverbanden gericht op het voorkomen, signaleren en 
stoppen van kindermishandeling en het beperken van de schadelijke gevolgen van 
kindermishandeling. In totaal hebben we met 35 personen die daadwerkelijk betrokken 
zijn bij interventies voor plegers en slachtoffers van kindermishandeling een interview 
gehouden.  
 

Kenmerken slachtoffers en plegers 
Kindermishandeling komt in alle bevolkingsgroepen voor. Er zijn echter wel een aantal 
kenmerken die de kans op kindermishandeling vergroten. Zo komt kindermishandeling 
vaker voor in eenoudergezinnen of gezinnen met drie of meer kinderen. Daarnaast 
verhoogt een zeer laag opleidingsniveau en - vaak daarmee samenhangend - een laag 
inkomen van de ouders de kans op kindermishandeling binnen het gezin. Kinderen 
waarvan de ouders zelf zijn mishandeld hebben eveneens een grotere kans om 
mishandeld te worden. Andere factoren zoals nationaliteit, werkloosheid en sociale 
context kunnen ook een rol spelen bij de prevalentie van kindermishandeling. 
 
Wat betreft de plegers van kindermishandeling is geslacht het belangrijkste kenmerk van 
de grootste groep plegers van kindermishandeling. Daarnaast zijn de aanwezigheid van 
agressieproblemen, seksueel grensoverschrijdend, een licht verstandelijke beperking, 
psychische problematiek en middelengebruik voorspellers van kindermishandeling. 
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Binnen de sociale neurowetenschappen is steeds meer kennis over de neurobiologische 
eigenschappen van zowel slachtoffers als plegers van kindermishandeling. De 
ontwikkelingen binnen dit wetenschappelijke gebied gaan zeer snel en kunnen worden 
gebruikt om de gedragsinterventies voor daders en slachtoffers van kindermishandeling 
te verbeteren. 
 
Bestaande interventies 
De bestaande interventies die kunnen worden ingezet bij kindermishandeling zijn onder 
te verdelen in vier categorieën: strafrechtelijke, bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en 
vrijwillige interventies. Strafrechtelijke en civielrechtelijke interventies zijn justitiële 
interventies. Bestuursrechtelijke interventies (onder andere het huisverbod) worden door 
bestuursorganen opgelegd, bijvoorbeeld door de burgemeester. Het huisverbod is de 
meest toegepaste bestuursrechtelijke interventies, waarbij de uitvoering (interventie) in 
de praktijk meestal in handen van de politie ligt. Deze interventie is vooral gericht op 
huiselijk geweld, maar vaak zijn hierbij ook kinderen betrokken. 
 
Onder de strafrechtelijke interventies vallen vrijheidsstraffen, gedragsmaatregelen en 
bijzondere voorwaarden, maar tevens de gedragsinterventies die binnen een forensische 
kliniek of door de Reclassering worden toegepast op geweldplegers waaronder ook 
plegers van kindermishandeling.  
 
De civielrechtelijke interventies zijn in het kader van de kinderbescherming gericht op de 
bescherming van slachtoffers van kindermishandeling. Hier vallen interventies zoals een 
ondertoezichtstelling en een voogdijmaatregel onder. Tot slot kunnen vrijwillige 
interventies worden ingezet worden. Deze interventies vallen echter buiten het justitiële 
kader en daarmee buiten het bereik van dit onderzoek.  
 
Multidisciplinaire samenwerking 
Kindermishandeling is een complex probleem. Het is een misdrijf, maar tegelijkertijd 
vaak tevens een opvoedingsprobleem, een gezinsprobleem, een ontwikkelingsprobleem, 
een gezondheidsprobleem en een maatschappelijk probleem. Vanwege de complexiteit 
van kindermishandeling zijn vaak diverse disciplines betrokken bij de aanpak ervan. Deze 
professionals richten zich vaak nog op een deelprobleem dat wanneer dit onvoldoende in 
samenhang met de oorzaken van het geweld, de verwaarlozing of het misbruik van het 
kind wordt aangepakt, de kindermishandeling niet altijd weet te stoppen.  
 
Om de kindermishandeling terug te dringen is een gezamenlijke visie en aanpak nodig 
gericht op het stoppen van het geweld, het garanderen van de veiligheid en het 
voorkomen van herhaling. In de afgelopen jaren zien we dat er in een groot aantal 
regio’s in het land lokale en regionale samenwerkingsverbanden zijn ontstaan. Twee van 
deze nieuwe samenwerkingsvormen, de multidisciplinaire teams (MDA++’s) en de 
jeugdbeschermingstafels, zijn in het rapport uitgebreider beschreven waarbij we vooral 
ingaan op de rol van politie en justitie hierin. 
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SUMMARY 
 
 
 

Research and advice bureau Breuer&Intraval has performed a research into 
interventions and resources that are used within the justice system for perpetrators and 
victims of child abuse. This pilot is commissioned by the Research and Documentation 
Centre (WODC) of the Dutch Ministry of Security and Justice. This research has three 
goals. The first goal is to gain insight into the interventions and resources that can be 
used within the justice system for perpetrators and victims of child abuse, the decision-
making process concerning the use of these interventions, and the frequency with which 
the interventions are deployed. The second goal of this research is to determine whether 
the intervention palette is adequate for all types of perpetrators and victims, and 
whether suitable interventions and resources are available for all types of perpetrators 
and victims. The third goal is to examine to what extent the current intervention palette 
is in line with recent scientific developments in the investigation into child abuse. 
 
Research Design 
For this research we studied literature, conducted interviews with key informants, and 
conducted interviews with law-enforcement officials, employees from the Public 
Prosecution Service, the Dutch Child Protection Agency, Probation Services, certified 
institutions for youth protection and juvenile rehabilitation, and with employees from 
institutions outside the judicial system, including Veilig Thuis (Safe at Home), safety 
houses, addiction and (forensic) mental healthcare institutions, and various expertise 
centres. In addition, we have interviewed professionals involved in multidisciplinary 
teams (MDA++) and youth protection meetings. We particularly focused on the role of 
the judicial partners within the local collaborations aimed at preventing, identifying, and 
stopping child abuse and limiting the harmful consequences of child abuse. In total, we 
interviewed 35 people who were actually involved in interventions for perpetrators and 
victims of child abuse.  
 
Characteristics of Victims and Perpetrators 
Child abuse occurs in all population groups. There are, however, a number of 
characteristics that increase the risk of child abuse. Child abuse occurs more often in 
single-parent families or families with three or more children. In addition, a low level of 
education and - often related to this - a low income of the parents increases the risk of 
child abuse within the family. Children whose parents themselves have been abused also 
have a higher risk of being abused. Other factors such as nationality, unemployment, and 
social context may also play a role in the prevalence of child abuse. 
 
As far as the perpetrators of child abuse are concerned, gender is the most important 
characteristic of the largest group of perpetrators of child abuse. In addition, the 
presence of aggression problems, unwanted sexual behaviour, a mild intellectual 
disability, psychological problems and substance use are predictors of child abuse. 
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Within the area of social neuroscience knowledge about the neurobiological 
characteristics of both victims and perpetrators of child abuse is increasing. The 
developments in this scientific field are moving rapidly and can be used to improve the 
behavioural interventions for perpetrators and victims of child abuse. 
 
Existing Interventions 
The existing interventions that can be used in child abuse are divided into four 
categories: criminal, administrative, civil and voluntary interventions. Criminal and civil-
law interventions are judicial interventions. Administrative interventions (including house 
bans) are imposed by administrative bodies, for example by the mayor. The house ban is 
the most frequently applied administrative interventions, where the implementation 
(intervention) in practice is usually in the hands of the police. This intervention is mainly 
aimed at domestic violence, but children are often involved. 
 
Criminal-law interventions include custodial sentences, behavioural measures and special 
conditions, but also the behavioural interventions applied within a forensic clinic or by 
probation to perpetrators of violence, including perpetrators of child abuse. 
 
In the context of child protection, civil-law interventions are aimed at protecting victims 
of child abuse. This includes interventions such as an under supervision and a 
guardianship measure. Finally, voluntary interventions can be deployed. However, these 
interventions are outside the judicial framework and beyond the scope of this research. 
 
Multidisciplinary Collaboration 
Child abuse is a complex problem. It is a crime, but at the same time it is often also a 
parenting problem, a family problem, a development problem, a health problem and a 
social problem. Because of the complexity of child abuse, various disciplines are often 
involved in the approach of the problem. However, these professionals often focus on a 
sub-problem that, when this is insufficiently tackled in conjunction with the causes of 
violence, neglect or abuse of the child, has little result and cannot stop the child abuse.  
 
To reduce child abuse, a joint vision and approach is needed aimed at stopping violence, 
guaranteeing safety, and preventing repetition. In recent years, local and regional 
collaborations have been established in a large number of regions in the country. Two of 
these new forms of cooperation, the multidisciplinary teams (MDA++) and youth 
protection meetings, have been described in more detail in the report, in which we 
mainly discuss the roles of the police and the judicial system. 
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1. INLEIDING 
 
 
 

In opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft onderzoeks- 
en adviesbureau Breuer&Intraval een onderzoek uitgevoerd naar interventies en middelen 
die binnen de justitiële keten worden ingezet voor plegers en slachtoffers van 
kindermishandeling. In dit inleidende hoofdstuk geven we een beschrijving van de 
achtergrond van het onderzoek en bespreken we de opzet en uitvoering. Het hoofdstuk 
sluit af met een leeswijzer. 
 
 
1.1 Achtergrond 
 
In Nederland worden naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer van 
kindermishandeling.1 Kindermishandeling kan zeer ingrijpende gevolgen hebben voor het 
kind, zowel direct als op latere leeftijd.2 Slachtoffers van kindermishandeling kampen vaak 
met langdurige psychologische, sociale en fysieke problemen.3   
 
In de Jeugdwet (2015) en in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 wordt 
kindermishandeling als volgt gedefinieerd: “Elke vorm van voor een minderjarige 
bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de 
ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van 
afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, waardoor ernstige 
schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de minderjarige in de vorm 
van fysiek of psychisch letsel.”4  
 
Kindermishandeling kan in verschillende vormen voorkomen:5  
• lichamelijke (fysieke) mishandeling; 
• emotionele (psychologische) mishandeling; 
• lichamelijke (fysieke) verwaarlozing; 
• emotionele (psychologische) verwaarlozing; 
• seksueel misbruik; 
• combinaties van lichamelijke en emotionele mishandeling, verwaarlozing en seksueel 

misbruik; 
• getuige van huiselijk geweld. 
 

 
1 Alink, L., R. van IJzendoorn, M.J. Bakermans-Kranenburg, F. Pannebakker, T. Vogels, S. & Euser (2012). 
Kindermishandeling in Nederland Anno 2010: De Tweede Nationale Prevalentiestudie mishandeling van 
kinderen en jeugdigen (NPM-2010). (Tweede editie). Casimir, Leiden. 
2 Gezondheidsraad (2011). Behandeling van de gevolgen van kindermishandeling. Publicatienr. 2011/11. 
Gezondheidsraad, Den Haag. 
3 Vink, R., M. de Wolff, A. Broerse, M. Kamphuis (2016). Richtlijn kindermishandeling. Richtlijnen jeugdhulp 
en jeugdbescherming. TNO Child Health, Leiden. 
4 Artikel 1.1 Jeugdwet en artikel 1.1.1 Wmo 2015. 
5 Vink, R. e.a. (2016). 
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Uit onderzoek blijkt dat volwassenen die als kind zijn mishandeld een hogere prevalentie 
laten zien op depressie, angststoornissen, middelengebruik, eetstoornissen, psychoses en 
persoonlijkheidsstoornissen en vaker (chronische) lichamelijke klachten hebben.6  
Daarnaast hebben zij vaker te maken met verminderd cognitief functioneren en reageren 
zij minder goed op behandelingen voor depressie. Ook arbeidsongeschiktheid, 
werkloosheid, dakloosheid en delinquent gedrag komen vaker voor bij slachtoffers van 
kindermishandeling.7 Tevens blijkt dat ouders die zelf als kind mishandeld zijn een grotere 
kans hebben zelf dader van kindermishandeling of huiselijk geweld te worden.8 De 
maatschappelijke kosten van kindermishandeling zijn derhalve groot en omvatten naar 
schatting jaarlijks enkele miljarden euro’s.9   
 
Aanpak kindermishandeling 
In de afgelopen jaren heeft de overheid diverse actieprogramma’s ingezet gericht op het 
voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling en het beperken van de 
schadelijke gevolgen die kindermishandeling met zich meebrengt. In het meest recente 
programma over de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling (‘Geweld hoort 
nergens thuis’) is vastgesteld dat ondanks de vele aandacht die huiselijk geweld en 
kindermishandeling de afgelopen jaren heeft gehad, Rijk, gemeenten en partners er 
onvoldoende in zijn geslaagd om echt een wezenlijk verschil te maken in het terugdringen 
van huiselijk geweld en kindermishandeling.10 Kindermishandeling blijkt een hardnekkig 
probleem en ondanks alle inspanningen blijkt het aantal mishandelde kinderen in de 
afgelopen jaren niet te zijn afgenomen.   
 
Om kindermishandeling te stoppen en herhaling te voorkomen kunnen verschillende 
maatregelen worden genomen, zowel gericht op slachtoffers als op plegers. Hierbij kan uit 
een palet van interventies en middelen voor hulp, zorg en straf worden geput. Een 
interventie dient de veiligheid van direct betrokkenen te vergroten en de recidivekans te 
doen afnemen.11  
 
De justitiële partners – politie, Openbaar Ministerie, rechtspraak, Raad voor de 
Kinderbescherming, Reclassering en gecertificeerde instellingen - hebben een belangrijke 
rol bij de aanpak van kindermishandeling. Binnen de Nederlandse justitieketen blijkt 
behoefte aan meer kennis over effectieve interventies en middelen die kunnen worden 
ingezet bij het voorkomen, signaleren en stoppen van verschillende vormen van 
kindermishandeling en het behandelen van de gevolgen. Ook de Databank Instrumenten 
van het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) voorziet niet in deze behoefte. De Taskforce 

 
6 M. H. Teicher, J. A. Samson (2016). Annual Research Review: Enduring neurobiological effects of 
childhood abuse and neglect. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 57:3, pp 241–266. 
7 Ministerie van VWS, Ministerie van V&J (2011). 
8 Openbaar Ministerie (2016). Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling. Openbaar Ministerie, 
Den Haag. 
9 Speetjes, P., F. Thielen, M. ten Have, R. de Graaf, F. Smit. Kindermishandeling: economische gevolgen 
op lange termijn. Tijdschrift voor psychiatrie: oktober 2016. 
10 Ministerie van Justitie en Veiligheid, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (2018). Geweld hoort nergens thuis. Aanpak huiselijk geweld en 
kindermishandeling. www.rijksoverheid.nl 
11 Openbaar Ministerie (2016). 
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kindermishandeling en seksueel misbruik was van mening dat de effectiviteit van in te 
zetten interventies moet worden onderzocht in een meerjarig onderzoeksprogramma 
gericht op het toetsen van de effectiviteit van interventies en van programma’s op het 
gebied van het voorkómen, signaleren, stoppen en behandelen van (de gevolgen van) 
kindermishandeling.12 Dit onderzoeksprogramma wordt gecoördineerd door ZonMw en 
waar mogelijk ondersteund door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Justitie en Veiligheid. 
 
Onderzoek en doelstellingen 
Voor het WODC heeft onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval onderzoek gedaan 
naar interventies en middelen die binnen de justitiële keten worden ingezet voor plegers 
en slachtoffers van kindermishandeling. Het onderzoek heeft drie doelen:  
• Het eerste doel is het verkrijgen van inzicht in de interventies en middelen die binnen 

de justitieketen kunnen worden ingezet voor plegers en slachtoffers van 
kindermishandeling, de besluitvorming omtrent de inzet van deze interventies en de 
frequentie waarmee de interventies worden ingezet. Daarbij worden ook interventies 
meegenomen die wel beschikbaar zijn binnen de justitieketen maar nog niet worden 
toegepast.  

• Het tweede doel van het onderzoek is bepalen of voor alle typen plegers en slachtoffers 
geschikte interventies en middelen beschikbaar zijn.  

• Het derde doel is na te gaan in hoeverre het huidige justitiële interventiepalet aansluit 
bij recente wetenschappelijke ontwikkelingen in het onderzoek naar 
kindermishandeling. Hierbij wordt nadrukkelijk gevraagd aandacht te besteden aan 
inzichten die voortkomen uit de sociale neurowetenschappen.  

 
 
1.2 Probleemstelling en onderzoeksvragen  
 
Het onderzoek heeft de volgende probleemstelling: 
 

Wat is de bestaande situatie omtrent interventies en middelen voor plegers en 
slachtoffers van kindermishandeling binnen de justitieketen in termen van 
beschikbaarheid van interventies en middelen, frequentie van toepassing, 
besluitvorming omtrent inzet en de toereikendheid met betrekking tot de 
beschikbaarheid van geschikte interventies en middelen voor alle typen plegers en 
slachtoffers? En in hoeverre sluit het interventiepalet aan bij recente 
wetenschappelijke ontwikkelingen, waaronder nieuwe inzichten uit de sociale 
neurowetenschappen? 

 
Hieronder worden de onderzoeksvragen gepresenteerd die voortvloeien uit de centrale 
probleemstelling. De onderzoekvragen zijn: 
 
1. Wat wordt precies verstaan onder kindermishandeling, justitieel kader, interventies en 

middelen en hoe kunnen deze kernbegrippen worden geoperationaliseerd?  

 
12 ZonMw (2016). Onderzoeksagenda Effectiviteitsonderzoek kindermishandeling. ZonMw, Den Haag. 
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2. Welke interventies en middelen kunnen binnen de justitieketen worden ingezet voor 
plegers en slachtoffers van kindermishandeling? 

3. Wat houden deze interventies en middelen in en indien ze onderzocht zijn, wat is er dan 
bekend over de effectiviteit? 

4. Hoe vaak worden deze interventies en middelen ingezet? 
5. Door welke partijen binnen de justitieketen worden deze interventies en middelen 

ingezet? 
6. Welke afwegingen worden gemaakt om deze interventies en middelen al dan niet in te 

zetten? 
7. Wie zijn betrokken bij het bepalen of een interventie of middel wordt ingezet? 
8. In hoeverre zijn er voor alle verschillende typen plegers en slachtoffers geschikte 

interventies en middelen beschikbaar? 
9. In hoeverre sluit het interventiepalet aan bij recente wetenschappelijke ontwikkelingen, 

waaronder nieuwe inzichten voortkomend uit de sociale neurowetenschappen? 
 
 
1.3 Onderzoeksopzet  
 
Voor ons onderzoek naar het justitiële interventiepalet voor plegers en slachtoffers van 
kindermishandeling hebben we een combinatie van methoden en technieken toegepast.  
 
A. Definiëring en operationalisering begrippen 
Allereerst zijn we nagegaan wat we precies onder kindermishandeling, interventies en 
middelen moeten verstaan en hoe we die kunnen operationaliseren. Daarvoor hebben we 
literatuur bestudeerd en met zeven sleutelinformanten gesprekken gevoerd, waarin we 
duidelijk probeerden te krijgen tot waar de justitiële keten reikt en op welke wijze we deze 
keten en de interventies en middelen konden afbakenen. Tijdens het onderzoek werd 
duidelijk dat de justitiële keten en de begrippen kindermishandeling, interventies en 
middelen lastig zijn af te bakenen. De verschillende organisaties en instellingen die we 
hebben gesproken hanteren verschillende definities voor de begrippen en de justitiële 
keten.  
 
Justitiële keten 
Onder justitiële keten wordt in dit onderzoek verstaan: de justitiële partners – politie, 
Openbaar Ministerie, rechtspraak, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en 
gecertificeerde instellingen - die bij de aanpak van kindermishandeling betrokken zijn en 
met elkaar samenwerken. In hoofdstuk twee hebben we de begrippen nader toegelicht en 
bespreken we de operationalisering ervan. Bij aanvang van het onderzoek was er 
onduidelijkheid over de reikwijdte van het begrip interventie. Voor het zoekproces naar 
interventies en middelen is het van belang te bepalen waar we de grenzen precies zullen 
trekken. Dat hebben we gedaan door de literatuur hierover te bestuderen en te overleggen 
met de leden van de begeleidingscommissie. Besloten is dat aandacht wordt besteed aan 
de interventies die binnen de justitiële keten worden ingezet op plegers en slachtoffers van 
kindermishandeling. Deze interventies bespreken we in hoofdstuk vier. Bij de bespreking 
van deze justitiële interventies maken we onderscheid tussen drie categorieën interventies 
voor plegers van kindermishandeling: 
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a. strafrechtelijke interventies (straffen, maatregelen, opleggen bijzondere voorwaarden, 
toezicht); 

b. bestuursrechtelijke interventies (o.a. huisverbod, gebiedsverbod, ondertoezicht-
stelling); 

c. civielrechtelijke interventies (o.a. voogdijmaatregel, inzet gezinsvoogd); 
Daarnaast zijn er interventies op vrijwillige basis gericht op veiligheid (o.a. maken van 
ketenafspraken). Daar besteden we ook aandacht aan omdat justitiële partners daar ook 
vaak een rol in spelen. Om die reden richten de onderzoekers zich niet alleen op de rol van 
politie en justitieorganisaties, maar ook op hun rol die zij gezamenlijk hebben met overige 
ketenpartners in de multidisciplinaire aanpak van kindermishandeling en de lokale 
jeugdbeschermingstafels waar kindermishandelingszaken worden besproken. Hierover 
rapporteren we in hoofdstuk vijf. 
 
B. Inzicht in interventies en middelen justitieketen 
Vervolgens hebben we de vragen beantwoord die betrekking hebben op de interventies en 
middelen die kunnen worden ingezet voor plegers en slachtoffers van kindermishandeling. 
Hiervoor hebben we interviews gehouden, geïnventariseerd welke interventies in 
databanken beschikbaar zijn, registratiegegevens opgevraagd en aanvullende interviews 
gehouden.    
 
Interviews 
Om een volledig beeld te krijgen hebben we een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar 
beschikbare interventies en middelen in de netwerken van de justitieketen. Bij de aanpak 
van kindermishandeling zijn op lokaal niveau verschillende instanties betrokken. We 
hebben interviews gehouden met medewerkers van deze organisaties en instellingen. We 
zijn gestart bij het bestaande netwerk van het DG Straffen en Beschermen. Vandaaruit 
hebben we het onderzoek uitgebreid naar lokale netwerken van politie, OM, Raad voor de 
Kinderbescherming, de reclasseringsorganisaties en de gecertificeerde instellingen voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering.13 Tevens hebben we interviews gehouden met 
medewerkers van overige instellingen, bijvoorbeeld Veilig Thuis, Veiligheidshuizen, 
verslavings- en (forensische) GGZ-instellingen en verschillende expertisecentra. In deze 
interviews hoorden we ook over nieuwe samenwerkingsvormen voor het beschermen van 
jeugd, zoals de MDA++ en de jeugdbeschermingstafels. We hebben daarom ook interviews 
gehouden met vertegenwoordigers en deelnemers van deze relatief nieuwe initiatieven.  
 
In de periode tussen december 2017 en oktober 2018 hebben we contact gezocht met de 
medewerkers van de betrokken instellingen en organisaties. In totaal hebben we bij 35 
personen een volledig en uitgebreid interview kunnen afnemen (tabel 1.1). Met vijf 
personen, waaronder een medewerker van de Raad voor de Kinderbescherming, is een 
kort gesprek gevoerd waarin is aangegeven dat de organisatie zelf geen 
gedragsinterventies uitvoert. Bij zeven personen was het snel duidelijk dat we daar niet 
moesten zijn en zijn we direct doorverwezen naar een andere organisatie. Twee 
instellingen wilden niet meedoen met het onderzoek. De redenen die ze hiervoor gaven 

 
13 Landelijk zijn er 17 gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering die 
voornamelijk regionaal werkzaam zijn. 
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zijn dat ze een hoge werkdruk ervaren en al aan verschillende onderzoeken op het gebied 
van kindermishandeling meewerken. 
 
Tabel 1.1 Afgenomen interviews en andere contacten 

 Geïnterviewde 
personen 

Kort gesprek / 
doorverwijzingen 

Weigeringen Totaal 

Gecertificeerde instellingen/ RvdK 7 5 2 14 

Politie/OM 5 1 - 6 

Reclassering 3 - - 3 

Veilig Thuis 5 1 - 6 

Overig (onder meer 
Jeugdbeschermingstafels en MDA++) 

15 5  20 

Totaal 35 12 2 49 
 
Nagaan interventies databanken en literatuurstudie  
In de bestaande databanken14 zijn we nagegaan welke interventies voor slachtoffers en 
plegers van kindermishandeling erin zijn opgenomen. Databanken geven echter geen 
volledig beeld. Nieuwe interventies of interventies die zich nog niet bewezen hebben zullen 
vaak (nog) niet in databanken zijn opgenomen. We hebben de bestaande databanken op 
alle justitiële interventies voor slachtoffers en plegers van kindermishandeling 
geïnventariseerd. Van deze interventies zijn we nagegaan wat er in de literatuur over de 
effectiviteit bekend is. Hierbij zijn we uitgegaan van de drie verschillende niveaus van 
effectiviteit die onder meer door het Nederlands Jeugdinstituut (NJI) worden toegepast. 
Hierin wordt onderscheid gemaakt in eerste aanwijzingen voor een effect van de interventie 
(indicatieve bewijskracht), goede aanwijzingen voor effectiviteit (doelbereik) en sterke 
aanwijzingen voor effectiviteit (effecten zijn toe te schrijven aan de interventie).  
 
Aanvullende interviews en verzamelen registratiegegevens 
We hebben de interventies die tijdens de interviews zijn genoemd vergeleken met de 
interventies in de databanken. Hierdoor krijgen we een indicatie van de volledigheid van 
de informatie die we met het kwalitatieve onderzoek hebben verkregen. We zijn nagegaan 
of we onverhoopt in de interviewronde instellingen of andere partijen hebben gemist. 
Daarnaast zijn we nagegaan welke instanties of partijen er ontbraken en hebben alsnog 
interviews afgenomen. We hebben zoveel mogelijk informatie verzameld uit registraties, 
onder meer over de frequenties waarmee interventies en middelen worden ingezet, de 
duur van de interventies en door welke partijen de interventies worden uitgevoerd. Met 
deze aanvullende interviews en informatie uit registraties hebben we informatie verkregen 
over onder meer de besluitvorming om interventies en middelen in te zetten en de 
frequentie waarmee interventies worden ingezet. 
 
C. Toereikendheid interventiepalet 
Vervolgens zijn we nagegaan in hoeverre de interventies toereikend zijn voor de 
verschillende typen slachtoffers en plegers van kindermishandeling. Veel slachtoffers en 
plegers van geweld in de privésfeer hebben een verhoogde kwetsbaarheid, naast de 

 
14 Databanken van het Nederlands jeugdinstituut, Movisie, justitieleinterventies.nl en de interventiekaarten 
van het Openbaar Ministerie en de Reclassering 
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afhankelijkheidsrelatie waarin slachtoffers en plegers vaak verkeren. Het gaat hierbij 
bijvoorbeeld om lichamelijk of verstandelijk beperkten, personen met een psychische 
aandoening of verslaafden. We hebben geprobeerd na te gaan of dat ook voor 
kindermishandeling zou kunnen gelden. Bij het nagaan van de toereikendheid van 
interventies hebben we hier zoveel mogelijk rekening mee gehouden, zowel wat betreft de 
aard van de interventie, de frequentie waarmee ze worden ingezet en indien onderzocht, 
de effectiviteit van de interventie. Daarnaast zijn we nagegaan welke informatie er in de 
literatuur is te vinden over de interventies en middelen die worden ingezet en de 
toereikendheid van deze interventies voor alle typen plegers en slachtoffers, inclusief uit 
kwetsbare doelgroepen. 
 
D. Aansluiting bij wetenschappelijke ontwikkelingen 
Om te bepalen in hoeverre het interventiepalet aansluit bij recente wetenschappelijke 
ontwikkelingen hebben we een beknopte literatuurstudie uitgevoerd en onze 
wetenschappelijke adviseur geconsulteerd. Daarnaast besteden we specifiek aandacht aan 
inzichten die voortkomen uit de sociale neurowetenschappen.  
 
 
1.4 Leeswijzer 
 
In hoofdstuk twee behandelen we de definities van de gehanteerde begrippen en de 
operationalisering ervan. In het derde hoofdstuk beschrijven we de verschillende 
kenmerken van slachtoffers en plegers waarmee bij het inzetten van interventies rekening 
moet worden gehouden. In dit hoofdstuk gaan we tevens in op recente inzichten uit de 
sociale neurowetenschappen. In het vierde hoofdstuk gaan we in op de strafrechtelijke, 
bestuurlijke en civielrechtelijke interventies. Vervolgens bespreken we in hoofdstuk vijf de 
aanpak van de jeugdbeschermingstafels en de MDA++. In het zesde en afsluitende 
hoofdstuk bespreken we de conclusies. 
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2. DEFINITIES 
 
 
 

In dit hoofdstuk bespreken we de definities van de gehanteerde begrippen en de 
operationalisering ervan. We besteden allereerst aandacht aan het begrip 
‘kindermishandeling’. Vervolgens bespreken we de begrippen ‘justitiële keten’ en 
‘interventies en middelen’. Per begrip gaan we in op hoe we deze hebben 
geoperationaliseerd.  
 
 
2.1 Kindermishandeling  
 
In deze paragraaf behandelen we het begrip ‘kindermishandeling’. We bespreken 
allereerst de formele definitie van kindermishandeling. Vervolgens gaan we in op de 
verschillende vormen van kindermishandeling, waarbij we van elke vorm een aantal 
voorbeelden geven.  
 
Definitie  
In artikel 1.1 van de Jeugdwet (2015) en artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 wordt kindermishandeling als volgt gedefinieerd: “Elke vorm van 
voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of 
seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in 
een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of passief opdringen, 
waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de 
minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.” 
 
De politie hanteert de volgende werkdefinitie van kindermishandeling: “Minderjarige 
personen onthouden van noodzakelijke behoeften en elke bedreigende of gewelddadige 
interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die mogelijk lichamelijke of 
psychische schade veroorzaakt bij het kind. Hieronder vallen ook verwaarlozing en het 
onthouden van essentiële hulp, medische zorg en onderwijs.”1 
 
Het is belangrijk hierbij op te merken dat: 
- kindermishandeling vaak voorkomt in de huiselijke kring, bijvoorbeeld door ouders of 

verzorgers, maar dat ook andere volwassenen waarmee het kind een afhankelijkheids-, 
of onvrijheidsrelatie heeft - zoals een leerkracht, sporttrainer, oppas of buurman - een 
kind kunnen mishandelen.2 Door kindermishandeling kan het kind onmiddellijk (ernstig) 
fysiek of psychisch letsel oplopen of dreigen op te lopen. Deze schade kan zich echter 
ook later in het leven van het kind openbaren, bijvoorbeeld wanneer zij zelf ouder zijn. 
Gedrag dat tot ernstige schade kan leiden, valt ook onder mishandeling;  

- het verwaarlozen van een kind - het onthouden van essentiële hulp en basisbehoeften - 
eveneens onder kindermishandeling valt. Hoewel kindermishandeling zelden een 

 
1 Www.politie.nl/themas/kindermishandeling.html 
2 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling/wat-kindermishandeling-is 
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incident is, is verwaarlozing in tegenstelling tot mishandeling, per definitie niet 
incidenteel. Bij mishandeling is sprake van actief handelen, bij verwaarlozing is juist 
sprake van nalaten te handelen;3 

- kindermishandeling voorkomt onder alle lagen van de bevolking en in alle 
leeftijdscategorieën; 

- hoewel in de definities over minderjarigen wordt gesproken, het tevens van toepassing 
is op ongeboren kinderen.  

 
Vormen van kindermishandeling4,5 
Er kan onderscheid worden gemaakt in de volgende vormen van kindermishandeling: 
- lichamelijke mishandeling; 
- lichamelijke verwaarlozing; 
- emotionele, geestelijke of psychische mishandeling; 
- emotionele, geestelijke of psychische verwaarlozing;  
- seksueel misbruik;6  
- getuige van geweld tussen ouders of verzorgers. 
 
Vaak komen verschillende vormen van mishandeling tegelijkertijd voor. Bij iedere vorm 
van mishandeling is tevens sprake van psychische mishandeling. Toestaan dat een kind 
wordt mishandeld kan worden gezien als medeplichtigheid en valt ook onder 
mishandeling. Mishandeling komt voor in verschillende gradaties, het is een continuüm 
dat loopt van ‘zeer licht’ tot ‘zeer ernstig’. Hoewel een ‘pedagogische tik’ volgens het 
Burgerlijk Wetboek verboden is, wordt een incidentele tik vaak niet als mishandeling 
gezien.7 De ontwikkeling van het kind is de afgelopen jaren centraler komen te staan. 
Ook de gedragingen van ouders of opvoeders die de ontwikkeling van hun kind negatief 
beïnvloeden vallen nu onder kindermishandeling. Dat geldt eveneens voor het als 
minderjarige getuige zijn van geweld tussen ouders of verzorgers.     
 
Lichamelijke mishandeling 
Er is sprake van lichamelijke mishandeling wanneer lichamelijk geweld tegen een kind 
wordt gebruikt of wanneer betrokkenen toestaan dat er lichamelijk geweld tegen een 
kind gebruikt wordt. Enkele voorbeelden van lichamelijke mishandeling zijn: 
- slaan, schoppen, bijten, knijpen, krabben, opzettelijk laten vallen, aan haren trekken, 

vergiftigen, verbranden, verstikken; 
- meisjesbesnijdenis; 
- Shaken Baby Syndrome: het heftig door elkaar schudden van een baby; 
- Syndroom van Münchhausen by Proxy, ook wel Pedriatic Condition Falsification (PCF), 

fabricated or induced illness by a carer (FII), medical child abuse (MCA), 
Factitious/fictitious disorder by proxy (FDP), Factitious disorder imposed on another 

 
3 richtlijnenjeugdhulp.nl/kindermishandeling/waar-gaat-deze-richtlijn-over/definitie-en-afbake ning/ 
4 ‘De 20 meest gestelde vragen over kindermishandeling’, Infocentrum Kindermishandeling. 
5 Alink, L., R. van IJzendoorn, M. Bakermans-Kranenburg, F. Pannebakker, T. Vogels, S. Euser (2010). 
Kindermishandeling 2010. Universiteit van Leiden en TNO, Leiden.  
6 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kindermishandeling/wat-kindermishandeling-is. 
7 Berge, I., ten, A. Addink, M. de Baat, C. Bartelink, J. van Rossum, A. Vinke (2012). Stoppen en helpen. 
Een adequaat antwoord op kindermishandeling. Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht. 
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(FDIOA) genoemd: een volwassene die klachten en afwijkingen bij het kind verzint en 
of aandikt, veroorzaakt of onderzoeksgegevens vervalst of selectief verstrekt; 

- gebruik van alcohol en/of drugs tijdens de zwangerschap. 
 
Lichamelijke verwaarlozing 
Bij lichamelijke verwaarlozing krijgt het kind langdurig niet de zorg die het voor de 
lichamelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft. Hierbij kan men denken aan het 
niet zorgen voor:  
- voldoende of geschikt eten en drinken; 
- geschikt onderdak; 
- schone, aan de weersomstandigheden aangepaste, passende kleding; 
- geschikte medische, tandheelkundige en geestelijke gezondheidszorg; 
- voldoende hygiëne; 
- voldoende toezicht. 
 
Emotionele, geestelijke of psychische mishandeling 
Er is sprake van emotionele, geestelijke of psychische mishandeling wanneer ouders 
en/of verzorgers met hun houding en gedrag afwijzing en vijandigheid uitstralen naar het 
kind.8 Deze houding brengt ernstige schade toe aan de emotionele- en/of 
persoonlijkheidsontwikkeling van het kind. Voorbeelden van deze vorm van mishandeling 
zijn:  
- uitschelden, kleineren, denigreren en manipuleren; 
- kind laten weten dat het niet gewenst is; 
- opzettelijk bang maken en/of bedreigen; 
- afwijzend en vijandig gedrag tegenover het kind; 
- opsluiten of vastbinden van het kind; 
- blootstellen van het kind aan extreem, onberekenbaar en/of ongepast gedrag; 
- eisen stellen waaraan het kind niet kan voldoen; 
- het kind belasten met een te grote verantwoordelijkheid; 
- ‘inzet’ van het kind bij partnergeweld, vechtscheiding of ziekte. 
 
Emotionele, geestelijke of psychische verwaarlozing 
Bij emotionele, geestelijke of psychische verwaarlozing gaat het om het kind onthouden 
wat het voor de geestelijke gezondheid en ontwikkeling nodig heeft. Dit zijn onder 
andere: 
- doorlopend tekort aan positieve aandacht voor het kind; 
- negeren van de behoefte van het kind aan liefde, warmte, geborgenheid en contact;  
- niet zorgen voor voldoende ruimte voor toenemende autonomie; 
- niet zorgen voor regelmatige schoolgang en/of het toestaan van langdurig spijbelen 

(educatieve verwaarlozing); 
- onvoldoende ouderlijk gezag en onvoldoende structuur in de opvoeding (pedagogische 

verwaarlozing) 
 
 
 

 
8 Berge e.a. (2012).  
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Seksueel misbruik 
Er is sprake van seksueel misbruik wanneer een volwassene seksuele aanrakingen of 
handelingen aan een kind opdringt of probeert op te dringen. Voorbeelden hiervan zijn:  
- begluren of betasten;  
- aanranding en/of uitbuiting van het kind of het toestaan hiervan; 
- pornografisch materiaal van het kind maken of aan het kind laten zien; 
- verkrachting; 
- kinderprostitutie. 
 
Getuige van geweld ouders of verzorgers 
Kinderen die getuige zijn van geweld in het gezin, conflicten tussen hun ouders zien of 
horen of worden geconfronteerd met de gevolgen, bijvoorbeeld verwondingen bij de 
ouder of het moeten vluchten van een ouder. De gevolgen van blootstelling aan 
partnergeweld tussen de ouders, als vorm van kindermishandeling, zijn schadelijk en 
vergelijkbaar met de gevolgen die kinderen zelf van mishandeling ondervinden.9  
 
Strafbare kindermishandeling  
De justitiepartners - politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en 
Reclassering – hebben met Veilig Thuis een handreiking opgesteld voor de samenwerking 
bij kindermishandeling.10 De term ‘kindermishandeling’ bleek niet voor alle betrokken 
organisaties dezelfde betekenis te hebben. De wettelijke bevoegdheden van de betrokken 
organisaties verschillen en zorgen voor een andere kijk op kindermishandeling. Niet elke 
organisatie heeft in alle gevallen waarin gesproken wordt over ‘kindermishandeling’ 
bevoegdheden. Veilig Thuis valt bijvoorbeeld onder de onder de verantwoordelijkheid van 
de gemeente. In de Jeugdwet is vastgelegd dat de gemeente verantwoordelijk is voor de 
(preventieve) aanpak van kindermishandeling. De taken en bevoegdheden van de Raad 
voor de Kinderbescherming zijn geregeld in het Burgerlijk wetboek waarin een verbod op 
gebruik van geweld in de opvoeding is vastgelegd. De bevoegdheden van politie en OM 
zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafrecht en zijn vooral beperkt tot situaties waarbij 
sprake is van ‘strafbare kindermishandeling’. Daarmee worden vormen van 
kindermishandeling bedoeld die aangemerkt kunnen worden als een strafbaar feit.  
 
Een overzicht van de strafbare feiten die in gevallen van kindermishandeling aan de orde 
kunnen zijn:  
• (poging) tot moord, doodslag (art. 287, 289 Sr);  
• opzettelijk toebrengen van pijn en/of letsel (art. 300 Sr);  
• psychische mishandeling (art. 300 Sr);  
• benadeling van de gezondheid (art. 300 Sr);  
• (poging) tot opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel (art. 302 Sr);  
• dood door schuld (art. 307 Sr);  
• toebrengen van zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308 Sr);  

 
9 Kitzman, K.M., N.K. Gaylord, A.R. Holt, E.D. Kenny (2003). Child witnesses to domestic violence: a 
meta-analytic review. Journal of Consulting and Clinical Psycholgy.  
10 Veilig Thuis, Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering (2017). 
Handreiking Samenwerken bij strafbare kindermishandeling. Zie https://www.rijksoverheid.nl/documen-
ten/publicaties/2017/11/09/handreiking-samenwerken-bij-strafbare-kindermishandeling. 
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• brengen of laten in hulpeloze toestand (inclusief het onthouden van zorg) (art. 255 Sr);  
• bedreiging (art. 285 Sr) en belaging (art. 285b Sr);  
• onttrekking aan het gezag (art. 279 Sr);  
• seksueel misbruik van kinderen (art. 239 – 249 Sr). 
 
Sommige vormen van kindermishandeling komen in de strafrechtelijke keten niet vaak 
voor. Psychische mishandeling en verwaarlozing zijn voorbeelden van vormen van 
kindermishandeling die beperkt worden aangemerkt als strafbaar feit.11 Deze vormen van 
kindermishandeling zijn vaak ook lastiger aan te tonen. De gevolgen van blootstelling 
aan psychische mishandeling en verwaarlozing, kunnen als vorm van kindermishandeling 
schadelijk zijn en op termijn ook tot psychische klachten leiden. Slachtoffers van 
mishandeling en verwaarlozing hebben een matig verhoogde kans op het ontwikkelen 
van een depressie.12,13 Ook kunnen herhaalde traumatische ervaringen leiden tot het 
ontwikkelen van een chronische posttraumatische stress-stoornis.14  
 
Vermoeden van 
De term ‘vermoeden van’ heeft bij de verschillende justitiële partners en Veilig Thuis een 
verschillende betekenis. In het strafrecht is scherp afgebakend wanneer er sprake is van 
een objectief ‘redelijk vermoeden’.15 Zonder redelijk vermoeden mogen politie en 
Openbaar Ministerie niet handelen. Binnen de strafrechtketen is de officier van justitie 
hierin het meest deskundig, daarnaast kan de politie hierover advies geven. In de andere 
organisaties is de betekenis van de term ‘vermoeden’ veel diffuser. Of er wel of niet 
sprake is van een redelijk vermoeden in strafrechtelijke zin, is voor het uitoefenen van de 
verschillende wettelijke taken van de overige justitieorganisaties niet aan de orde. 
Daarvoor geldt het eigen wettelijke kader om op te kunnen treden bij signalen van 
kindermishandeling. Wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling dan kunnen 
de politie, gevangeniswezen, forensische zorg en de Reclassering advies inwinnen bij 
Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming. Wanneer de politie bijvoorbeeld als 
eerste kennis krijgt van een vermoeden van strafbare kindermishandeling dan kunnen zij 
die op een standaardwijze aan Veilig Thuis melden. Dat gebeurt op zo’n manier dat Veilig 
Thuis op basis van die informatie direct een inschatting kan maken van de mate van 
onveiligheid voor het kind. Informatie delen en feitenonderzoek zijn belangrijke stappen 
bij het objectiveren van vermoedens en om in te kunnen schatten of er sprake is van 
acuut gevaar voor een kind.  
 
Door politie, Veilig Thuis organisaties en ministeries van JenV en VWS is geïnvesteerd in 
het verbeteren van de meldingen door de politie bij Veilig Thuis.16 De grote hoeveelheid 
meldingen van de politie heeft er in sommige regio’s toe geleid dat Veilig 

 
11 Zie kindermishandelingszaak ECLI:NL:GHDHA:2017:1540 behandeld door het Hof Den Haag. 
12 Tennant, C. (2002). Life events, stress and depression: A review of recent findings. Australian and 
New Zealand Journal of Psychiatry. 
13 Cicchetti, D., & Toth, S. L. (2005). Child Maltreatment. Annual Review of Clinical Psychology. 
14 Gilbert, R., C.S. Widom, K. Browne, D. Fergusson, E. Webb, S. Janson (2009). Burden and 
consequences of child maltreatment in high income countries. The Lancet, 373 (9657). 
15 In de handreiking is uitgewerkt wanneer er sprake is van een te objectiveren ‘redelijk vermoeden’ van 
kindermishandeling.  
16 CBS (2018). Veilig Thuis stand van zaken in 2017. CBS, Den Haag. 
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Thuismedewerkers niet alle meldingen tijdig konden verwerken. Volgens het CBS (2018) 
heeft de politie in samenwerking met Veilig Thuis een nieuwe werkwijze ontwikkeld 
waarmee de kwaliteit van politiemeldingen aan Veilig Thuis zou zijn verbeterd. De 
informatie die naar Veilig Thuis gaat zou vollediger zijn, waardoor Veilig Thuis de 
meldingen van de politie beter en efficiënter op waarde kan inschatten.17 Voorwaarde 
voor het maken van een goede inschatting van de veiligheid door Veilig Thuis is een 
goede informatiepositie. Voorkomen dient te worden dat signalen van huiselijk geweld of 
mishandeling blijven hangen bij één partij en niet gecombineerd kunnen worden met 
vermoedens en zorgen die andere partijen hebben. Door het combineren van informatie 
uit signalen en meldingen krijgt Veilig Thuis een steeds betere informatiepositie.18  
 
Gevolgen van kindermishandeling 
Kinderen die mishandeld worden kunnen hiervan ernstige schade ondervinden. Deze 
schade kan lichamelijk zijn, zoals blauwe plekken, botbreuken of brandwonden, maar ook 
tot psychische schade leiden. Uit onderzoek blijkt dat volwassenen die als kind zijn 
mishandeld vaker te maken hebben met psychische, sociale en psychosociale problemen, 
verslaving, angst en gedragsstoornissen en (chronische) lichamelijke klachten.19 Tevens 
blijken mensen die in hun kinderjaren zelf slachtoffer van kindermishandeling zijn 
geweest, een grotere kans te hebben later zelf dader van kindermishandeling te worden. 
Ook arbeidsongeschiktheid, werkloosheid, dakloosheid en delinquent gedrag komen 
vaker voor bij slachtoffers van kindermishandeling.20  
 
Operationalisering 
Dit onderzoek richt zich op alle vormen van kindermishandeling. Vermoedens van 
kindermishandeling worden uitsluitend meegenomen in het onderzoek wanneer de 
justitiepartners aanleiding zien tot handelen. Preventie van kindermishandeling behoort 
niet tot dit onderzoek.  
 
 
2.2 Justitiële keten 
 
De justitiële keten bestaat uit alle partners die vanuit het strafrechtelijk en civielrechtelijk 
kader een rol hebben bij (de aanpak van) kindermishandeling.21 Deze organisaties zijn: 
Rechterlijke Macht, Openbaar Ministerie, politie, penitentiaire instellingen (inclusief 
Forensisch Psychiatrische Centra), Reclassering, Raad voor de Kinderbescherming en 
gecertificeerde instellingen. Forensisch Psychiatrische Klinieken (FPK) en Forensisch 
Psychiatrische Afdelingen (FPA) zijn onderdeel van een GGZ-instelling. Dit zijn deels niet-
justitiële inrichtingen die onder meer een tbs-maatregel ten uitvoer leggen.22 Deze 

 
17 Ministerie van Justitie en Veiligheid, ministerie van VWS en VNG (2018). Geweld hoort nergens thuis. 
Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling. www.rijksoverheid.nl.  
18 Idem. 
19 Berge e.a. (2012).  
20 Ministerie van VWS en Ministerie van V&J (2011).  
21 thesaurus.politieacademie.nl/Thesaurus/Term/5296. 
22 Naast rijksinstellingen gaat het om particuliere instellingen en niet-justitiële inrichtingen of forensisch 
psychiatrische klinieken. Bij Tbs-klinieken gaat het bijvoorbeeld om drie rijksinstellingen, vijf particuliere 
instellingen en vier niet-justitiële inrichtingen/ forensisch psychiatrische klinieken. 
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instellingen vormen geen onderdeel van de justitiële keten. Bij de FPA’s verblijven 
patiënten met complexe psychiatrische stoornissen, die met justitie in aanraking zijn 
gekomen of dreigen te komen. De FPA biedt behandeling aan patiënten met 
psychiatrische problematiek, vaak in combinatie met een verslaving en/of een 
verstandelijke beperking, die een verhoogd risico hebben op het plegen van een delict. 
Een deel heeft een strafrechtelijke titel en kan ook zijn veroordeeld voor 
kindermishandeling. Landelijk zijn er 71 forensische centra, verdeeld over 21 
organisaties. Het gaat onder meer om De Waag, Kijvelanden, Inforsa, NIFP, Palier, 
Transfore en Pompestichting. Het aanbod aan justitiële interventies voor plegers van 
kindermishandeling is in het onderzoek bij de FPA’s geïnventariseerd. 
 
Zowel Veilig Thuis als instellingen voor jeugdzorg – wanneer het geen jeugdbescherming 
is – vallen buiten de justitiële keten en daardoor eveneens buiten het bereik van dit 
onderzoek. De interventies van Veilig Thuis vallen buiten het justitiële kader, maar Veilig 
Thuis is voor de justitiële keten wel een belangrijke partner. Veilig Thuis heeft op basis 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Jeugdwet wettelijke 
(onderzoeks)taken, de politie heeft op basis van de politiewet de taak om hulp en steun 
te geven aan hen die onveilig zijn en daarnaast op grond van het Wetboek van 
Strafvordering onderzoekstaken bij strafzaken, de Raad voor de Kinderbescherming heeft 
op grond van het Burgerlijk Wetboek onderzoekstaken en kan interventies aan de rechter 
verzoeken, het Openbaar Ministerie is leider van het strafrechtelijk onderzoek door de 
politie en beslisser over (het voorleggen aan de rechter) van interventies en de 
reclassering heeft als taak te onderzoeken en te adviseren over welke interventie het 
Openbaar Ministerie of de strafrechter zouden moeten inzetten bij een dader. 
 
Vormen 
Bij kindermishandeling kan een onderscheid worden gemaakt tussen de justitiële keten 
voor slachtoffers en de justitiële keten voor plegers. De Raad voor de Kinderbescherming 
is bij beide ketens betrokken doordat jongeren zowel pleger (bijvoorbeeld seksueel 
misbruik van een gezinslid) als slachtoffer van kindermishandeling kunnen zijn. 
Meldingen van kindermishandeling die bij de politie binnenkomen worden over het 
algemeen doorgegeven aan Veilig Thuis.  
 
Plegers 
De strafrechtelijke keten voor plegers bestaat achtereenvolgens uit: politie (bij 
minderjarige pleger ook de Raad voor de Kinderbescherming), Reclassering (adviestaak), 
Openbaar Ministerie (OM), Rechterlijke Macht, Reclassering (toezichttaak) en justitiële 
inrichtingen. De taak van de politie is onder meer de opsporing van kindermishandeling. 
De politie bestaat uit tien regionale eenheden en één landelijke eenheid. De tien 
regionale eenheden vallen geografisch samen met de tien arrondissementen van het 
Openbaar Ministerie (OM). Het OM vervolgt verdachten van kindermishandeling. 
Vervolgens bepalen rechters in de rechtbanken en gerechtshoven in Nederland of de 
verdachte wordt veroordeeld of vrijgesproken en wat de strafmaat is. Wanneer de 
verdachte wordt veroordeeld tot een vrijheidsstraf voeren de justitiële inrichtingen het 
vonnis uit. De Reclassering ondersteunt de strafrechtpleging door in een vroeg stadium 
adviezen te geven over een passende straf (de Raad voor de Kinderbescherming 
adviseert bij minderjarige plegers). Tevens wordt door de Reclassering toegezien op het 
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naleven van de bijzondere voorwaarden en kunnen trainingen worden gegeven als 
gedragsinterventie. Verder worden door de Reclassering taakstraffen georganiseerd, 
begeleid en uitgevoerd.23 De Raad voor de Kinderbescherming, Forensisch Psychiatrische 
Afdelingen (FPA) en Tbs-klinieken kunnen op verschillende momenten in de keten een rol 
spelen.   
 
De civielrechtelijke keten voor minderjarige plegers bestaat uit de politie of lokaal 
wijkteam (soms Veilig Thuis), Raad voor de Kinderbescherming, Rechterlijke Macht en 
gecertificeerde instelling (toezicht op uitvoering Kinderbeschermingsmaatregel).    
 
Operationalisering slachtoffers 
Slachtoffers kunnen na een melding van kindermishandeling in contact komen met de 
strafrechtelijke of civielrechtelijke keten. Vaak zal dat in eerste instantie de politie zijn. 
Na een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling zou er volgens het model 
voor de samenwerkingsafspraken (modelovereenkomst) tussen politie, Veilig Thuis en 
het OM afstemming dienen plaats te vinden met als doel de directe veiligheid van 
kinderen te borgen.24 In de handreiking Samenwerking bij strafbare kindermishandeling 
is dit samen met de Raad voor de Kinderbescherming en de Reclassering verder 
uitgewerkt.25   
 
Naast goede samenwerking tussen Veilig Thuis, politie, Raad voor de Kinderbescherming 
en OM is het van belang de samenwerking met andere justitiepartners, het vrijwillig 
kader en verschillende overlegtafels zoals het Veiligheidshuis of de beschermingstafels 
(overleggen waar de gemeente en de Raad voor de Kinderbescherming de zorgen om 
een kind met ouders en kind bespreken) goed te organiseren. De regionale diversiteit in 
netwerkverbanden en werkwijzen is echter groot en vraagt om maatwerk voor 
samenwerkingsafspraken over eventuele vervolgacties bij kindermishandeling. In de 
handreiking wordt hierover opgemerkt dat de gemaakte samenwerkingsafspraken niet 
volledig en misschien zelfs niet altijd werkbaar zijn. In de praktijk kunnen professionals 
tegen problemen aanlopen die om aanscherping of zelfs wijziging van de afspraken 
vragen.     
 
In schema 2.1 is aangegeven wanneer en met welk doel Veilig Thuis en politie de 
afstemming zouden moeten zoeken met elkaar, voordat er naar aanleiding van een 
melding actie wordt ondernomen. Uitgangspunt van Veilig Thuis is om aan te sluiten bij 
de eigen verantwoordelijkheid van ouders en hun netwerk. Veilig Thuis is bevoegd om de 
Raad voor de Kinderbescherming te verzoeken onderzoek te doen naar de 
opvoedingssituatie. Volgens Veilig Thuis zijn in de eerste helft van 2019 van de 63.260 
casussen er 575 (0,9%) voor een verzoek tot onderzoek overgedragen aan de Raad voor 
de Kinderbescherming.26 Waar de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doet naar 
de opvoedingssituatie van het kind en zo nodig om een kinderbeschermingsmaatregel 

 
23 Stol, W., J. Rijpma, C. Tielenburg, G. Melching, M. Roest (2008). Basisboek integrale veiligheid: 
Studiehulp. Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, Bussum. 
24 VNG (2015). Model voor samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, politie en OM. VNG, Den Haag. 
25 Veilig Thuis, Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering (2017). 
26 CBS (2019). Beleidsinformatie Veilig Thuis. 1e halfjaar van 2019: Tabellenbijlage. CBS, Den Haag. 
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vraagt bij de kinderrechter, onderzoekt Veilig Thuis of er sprake is van 
kindermishandeling. Daarnaast voert de Raad voor de Kinderbescherming op basis van 
art. 2.4 en art. 3.1.1 Jeugdwet beschermingsonderzoek uit wanneer een gemeente, 
jeugdhulpaanbieder of gecertificeerde instelling daartoe een verzoek heeft gedaan. In het 
verlengde van andere onderzoekstaken (straf, gezag en omgang, screening voor adoptie) 
doet de Raad ook op eigen initiatief onderzoek naar de opvoedingssituatie van kinderen.  
 
Voor afstemming tussen politie, Veilig Thuis en OM maken we ruwweg onderscheid naar 
een generieke route, waarbij na een melding informatieverrijking plaatsvindt en triage27, 
en een specifieke route in geval van spoed (figuur 2.1). 
 
Schema 2.1 Afstemmingsoverleg politie, Veilig Thuis en Openbaar Ministerie bij melding 

kindermishandeling. 

 
Bron: Lünneman en Lünneman 201628 
 
Generieke route 
In de generieke route (melding in ontvangst nemen, verrijken, triage of 
veiligheidsbeoordeling) komt uit een door Veilig Thuis en ketenpartners (onder meer 
politie, OM en Raad voor de Kinderbescherming) uitgevoerde triage dat er sprake is van 
een acuut gevaarlijk of structureel onveilige situatie voor een kind of jeugdige. Het 
initiatief voor deze afstemmingsroute ligt bij Veilig Thuis. De door Veilig Thuis 
verzamelde informatie wordt gedeeld en indien beschikbaar aangevuld met actuele 
politie-informatie. Voor het delen van informatie zijn beide partijen wettelijk bevoegd. 
Met het wederzijds delen van informatie wordt bereikt dat Veilig Thuis en de politie over 

 
27 Triage of veiligheidsbeoordeling is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en de expertise die 
nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 
28 M. Lünneman, K. Lünneman (2016). Samenwerking VT, Politie en OM. Regiobijeenkomsten juni 2016. 
Verwey-Jonger Instituut, Utrecht. 
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dezelfde informatie beschikken en dat er voor beide een zo compleet mogelijk beeld over 
de kindermishandelingszaak beschikbaar is. De veiligheidsbeoordeling dient inzicht te 
geven in de mate van onveiligheid en de noodzaak tot ingrijpen op basis van de feitelijke 
gebeurtenissen. Daarnaast is afstemming nodig over te nemen acties met als doel het 
herstel van de directe veiligheid en de rol van Veilig Thuis en de politie daarin. Indien 
gewenst kan ook de Raad voor de Kinderbescherming bij de afstemming worden 
betrokken. Het kan ook zijn dat afstemming plaatsvindt bij een zogenoemde 
beschermingstafel, een overleg tussen de gemeente en de Raad voor de 
Kinderbescherming, waarbij ook Veilig Thuis aanwezig kan zijn.  
 
Spoed 
Wanneer bij het aannemen van de melding de politie inschat dat direct, acuut moet 
worden geïntervenieerd, wordt direct contact gezocht met Veilig Thuis. Met spoed vindt 
afstemming plaats over de te nemen eerste maatregelen gericht op het bereiken van 
directe veiligheid. Hierbij is het tevens belangrijk vast te stellen wie in eerste instantie 
onderzoek gaat verrichten. Met name waar het OM een strafrechtelijk onderzoek wil 
starten is het van belang dat Veilig Thuis daarvoor de gelegenheid biedt. In die gevallen 
is het nodig dat met de politie een afspraak is gemaakt over het moment waarop Veilig 
Thuis met betrokkenen een veiligheidsplan gaat maken en wanneer ze zorg gaat inzetten 
die tot doel heeft de risico’s op herhaling te verkleinen. Wanneer ouders niet willen 
meewerken wordt de Raad voor de Kinderbescherming betrokken om te onderzoeken of 
(met spoed) om een kinderbeschermingsmaatregel moet worden verzocht. In het 
vervolgtraject kan voor een casusoverleg worden gekozen. Een casusoverleg is gericht 
op het creëren van stabiele veiligheid voor slachtoffers door naar de risicofactoren en 
beschermende factoren te kijken en daar een aanpak op te ontwikkelen samen met 
betrokkenen. Een casusoverleg heeft betrekking op risico gestuurde of op herstel 
gerichte zorgverlening. De directe veiligheid van slachtoffers dient hiervoor te zijn 
geborgd. 
 
Afbakening 
Minderjarige slachtoffers komen in contact met de Raad voor de Kinderbescherming 
wanneer onderzocht moet worden of aan de rechter om een beschermingsmaatregel 
moet worden verzocht. De Raad doet onderzoek en doet het verzoek aan de rechter om 
een maatregel met de doelen die binnen die maatregel behaald moeten worden, de 
rechter beslist, gecertificeerde instellingen voeren de maatregel uit en zien daarbij toe op 
het behalen van de doelen en het realiseren van hulp die daarvoor nodig is. Landelijk zijn 
er 17 gecertificeerde instellingen voor jeugdbescherming en jeugdreclassering die 
voornamelijk regionaal werkzaam zijn (zie bijlage 1). 
 
Het opleggen van een beschermingsmaatregel is een justitiële interventie en daarmee 
onderdeel van het onderzoek. Slachtoffers kunnen door gecertificeerde instellingen voor 
hulp worden doorverwezen naar andere zorginstellingen, onder meer GGZ-instellingen, 
die het kind en/of het gezin gericht behandelen. Deze hulp in gedwongen kader vormt 
geen onderdeel van dit onderzoek. 
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2.3 Interventies en middelen 
 
Interventies en middelen zijn methoden en technieken die ingezet worden om het gedrag 
van de cliënt (pleger en/of slachtoffer) te veranderen en zijn omstandigheden te 
beïnvloeden. Een interventie heeft tot doel de huidige situatie van de cliënt en/of de 
omgeving te veranderen.29  
 
ZonMW hanteert de volgende definitie van een interventie: “Alle elementen die ingezet 
worden om een bijdrage te leveren aan het behalen van het doel van een programmalijn, 
die geleid worden door een theoretisch en praktisch doordachte werkwijze”.30     
 
In het rapport wordt de bredere definitie van ZonMW gebruikt. In de justitiële keten zijn 
de talen van betrokken organisaties niet gericht op het behalen van het doel van een 
programmalijn waarvan in de door ZonMW gehanteerde definitie sprake is, maar wel op 
het behalen van het gemeenschappelijke doel kindermishandeling te stoppen. Hieronder 
vallen ook de handelingen en interventies van de politie die gericht zijn op het vinden 
van strafrechtelijk bewijs in een kindermishandelingszaak dan wel een meer signalerende 
functie hebben wanneer het gaat om meldingen van kindermishandeling aan Veilig Thuis. 
 
Vormen 
Om kindermishandeling te stoppen en de gevolgen van kindermishandeling zo veel 
mogelijk te beperken bestaan er in Nederland verschillende interventies en middelen. 
Interventies kunnen gericht zijn op het kind, op de ouders, op het gezin, of op 
verschillende betrokkenen tegelijk. Interventies kunnen op vrijwillige basis worden 
uitgevoerd, maar ze kunnen ook worden verplicht.31 
 
Dit onderzoek richt zich uitsluitend op interventies en middelen binnen de justitiële 
keten. Wat onder een interventie wordt verstaan verschilt per organisatie. De politie 
heeft een ander idee van interventies dan de Raad voor de Kinderbescherming of een 
gecertificeerde instelling. Bovendien heeft elke organisatie haar eigen bevoegdheden en 
taken. De Raad voor de Kinderbescherming kan interventies adviseren aan het Openbaar 
Ministerie en verzoeken aan de rechter, het Openbaar Ministerie beslist binnen het 
strafrechtelijk traject over de keuzes van en het voorleggen aan de rechter van 
interventies. De reclassering heeft als taak te onderzoeken en te adviseren welke 
interventie het Openbaar Ministerie of de rechter het beste in kan zetten en hierover 
advies uit te brengen bij meerderjarige verdachten.32 De Raad voor de 
Kinderbescherming doet dit voor minderjarige verdachten van kindermishandeling. 
 
Een andere inzet van middelen door er capaciteit in de vorm van menskracht voor 
beschikbaar te stellen, zijn de overlegvormen waarbij onder meer justitiële partners 
betrokken zijn. MDA++ is een aanpak waar verschillende disciplines, specialisten, het 

 
29 mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/11708-wat-zijn-interventies.html.  
30www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/preventie/programmas/programma-detail/ vakkundig-aan-het-
werk/t/veelgestelde-vragen-3. 
31 Handreiking: Samenwerken bij strafbare kindermishandeling (2017). 
32 Handreiking: Samenwerken bij strafbare kindermishandeling (2017). 
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lokale zorgteam en het gezin met haar sociale netwerk samenwerken, waarbij 
geprobeerd wordt het patroon van geweld en onveiligheid om te buigen en te 
doorbreken.33 De jeugdbeschermingstafels zijn overleggen waar de gemeente en de Raad 
voor de Kinderbescherming de zorgen om een kind met ouders en kind bespreken.  
 
Stoppen en gevolgen beperken34,35 
Er zijn verschillende justitiële interventies gericht op het stoppen van 
kindermishandeling. Wanneer er sprake is van acuut gevaar, kunnen interventies 
plaatsvinden die opgelegd zijn door de rechter. Hierbij kan het gaan om 
contactverboden, gebiedsverboden, huisverboden, verplichting tot behandeling, plaatsing 
van de verdachte/dader in detentie, plaatsing van het kind onder toezicht met of zonder 
de uithuisplaatsing van het kind of in het uiterste geval een gezagsbeëindiging.   
 
Operationalisering 
De interventies die in dit onderzoek worden meegenomen zijn interventies binnen de 
strafrechtketen en de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke keten. We beperken ons tot 
de interventies en middelen die worden ingezet nadat de kindermishandeling is 
vastgesteld. Omdat verschillende partners binnen de justitiële keten betrokken zijn bij de 
MDA++ en de jeugdbeschermingstafels waarbij zij een belangrijke rol spelen bij het 
stoppen van het geweld en het sturen op veiligheid op de korte en lange termijn, nemen 
we deze vormen van jeugdbescherming ook mee in het onderzoek. Daarnaast moet de 
interventie gericht zijn op het slachtoffer, de pleger of het sociale systeem (bijvoorbeeld 
het gezin) waarin het slachtoffer en/of de pleger zich bevind(t)(en). Preventie en 
voorlichting worden in dit onderzoek niet als interventies meegenomen.  
 
 
 
 
 

 
33 Kwaliteitskader MDA++ (2017). 
34 www.nji.nl/Kindermishandeling-Praktijk-Erkende-interventies. 
35 Berge e.a. (2012).  
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3. KENMERKEN SLACHTOFFERS EN PLEGERS 
 
 
 

In dit hoofdstuk bespreken we kenmerken van slachtoffers en plegers van 
kindermishandeling. Voordat we kijken naar de toereikendheid van de interventies bij 
kindermishandeling willen we de relevante kenmerken van plegers en slachtoffers in 
kaart brengen. Veel slachtoffers en plegers van geweld in de privésfeer hebben een 
verhoogde kwetsbaarheid, naast de afhankelijkheidsrelatie waarin slachtoffers en plegers 
vaak verkeren. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld lichamelijk of verstandelijk beperkten, 
personen met een psychische aandoening of verslaafden. Er wordt allereerst gekeken 
naar de verschillende kenmerken van gezinnen waar kindermishandeling voorkomt. 
Vervolgens bespreken we de kenmerken van plegers van kindermishandeling. Tot slot 
worden de ontwikkelingen op het gebied van sociale neurowetenschappen behandeld. 
 
 
3.1 Kenmerken gezinnen 
 
In deze paragraaf bespreken we de kenmerken van de gezinnen waar 
kindermishandeling plaatsvindt. Daarbij besteden we achtereenvolgens aandacht aan de 
kenmerken van de kinderen en van de gezinnen.  
 
Kinderen 
Sommige kinderen lopen een groter risico om slachtoffer te worden van 
kindermishandeling of verwaarlozing. Dit hangt met name samen met bepaalde 
eigenschappen die de kinderen bezitten en/of hun leeftijd.1 
 
Leeftijd 
Uit registratiegegevens blijkt dat er in 2014 19.340 slachtoffers van kindermishandeling 
geregistreerd stonden bij de zestien Advies- en Meldpunten Kindermishandeling (AMK’s) 
die Nederland in 2014 telde.2,3 Recentere registratiecijfers ontbreken.4 Dit houdt in dat 
ongeveer zes op de 1.000 kinderen geregistreerd stonden als slachtoffer van 
kindermishandeling. Jonge kinderen blijken vaker slachtoffer van kindermishandeling te 
zijn geweest dan oudere kinderen. Van de kinderen in de leeftijd tot en met drie jaar 
waren zeven op de 1.000 kinderen geregistreerd als slachtoffer van kindermishandeling, 
in de leeftijd van vier tot en met 11 jaar waren dit zes op de 1.000 kinderen en van de 

 
1 Rooijen, K. van, R. Berg (2010). Risicofactoren en beschermende factoren voor kindermishandeling. 
Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht.  
2 Sinds 2015 zijn het AMK en het Steunpunt Huiselijk Geweld samengevoegd tot één organisatie: Veilig 
Thuis.  
3 De meest recente schatting komt op 119.000 slachtoffers van kindermishandeling, jaarlijks 3,5% van 
de kinderen (Alink e.a. 2010). 
4 Recentere cijfers gebaseerd op gegevens van de Veilig Thuis organisaties zijn bij het CBS beschikbaar. 
De kwaliteit en onderlinge vergelijkbaarheid van deze informatie is volgens het CBS onvoldoende om 
betrouwbare beleidsinformatie over kindermishandeling en huiselijk geweld samen te stellen. 
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kinderen tussen de 12 en 17 jaar stonden vier op de 1.000 geregistreerd als slachtoffer.5 
Jonge kinderen zijn fysiek en emotioneel meer afhankelijk van hun opvoeders en 
daardoor meer kwetsbaar voor mishandeling of verwaarlozing.  
 
Uit gegevens van de AMK’s blijkt verder dat het in ruim een derde (36%) van de gevallen 
van kindermishandeling gaat om emotionele verwaarlozing en in een kwart (24%) van de 
gevallen om fysieke verwaarlozing. Andere vormen van kindermishandeling scoren lager. 
Seksueel misbruik komt als vorm van kindermishandeling op basis van 
registratiegegevens relatief weinig voor (4%).6  
 
Geslacht 
In 2016 hebben Vink e. a. een onderzoek uitgevoerd onder scholieren uit groep 7 en 8 
van het basisonderwijs waarbij de jongeren zelf konden aangeven of zij ooit te maken 
hebben gehad met (een vorm van) kindermishandeling. Uit dit onderzoek bleek dat ruim 
een kwart (bijna 27%) van de jongeren aangaf dat zij ooit met één of meer vormen van 
kindermishandeling te maken hebben gehad.7 Ook bleek dat emotionele en fysieke 
verwaarlozing de vormen van kindermishandeling zijn die het meest voorkomen. Verder 
gaven de meisjes die deelnamen aan het onderzoek significant vaker dan de jongens aan 
slachtoffer te zijn geweest van emotionele mishandeling, emotionele verwaarlozing en 
seksueel misbruik.8 In onderzoek van Alink e.a. zijn geen bewijzen gevonden dat meisjes 
vaker slachtoffer zijn geweest van kindermishandeling dan jongens.9 
 
Overige kenmerken 
Sommige kinderen zijn makkelijker op te voeden dan andere. Met name kinderen die 
extra zorg, aandacht en geduld nodig hebben van de ouders zorgen voor meer stress en 
meer gevoelens van incompetentie bij de ouders.10 Het gaat bijvoorbeeld om kinderen 
met een lichamelijke of verstandelijke handicap, kinderen die vaak ziek zijn, kinderen 
met gedrags- en/of ontwikkelingsstoornissen en kinderen met overige psychische 
problematiek (zoals hechtingsstoornissen).  
 
Gezinnen 
Kinderen die slachtoffer zijn van kindermishandeling zijn relatief vaak afkomstig uit 
gezinnen met een lage sociaaleconomische status (SES). De SES hangt met verschillende 
factoren samen, zoals het inkomen, het opleidingsniveau van de ouder(s), de 
gezinssituatie (zijn de ouders samen of uit elkaar), de (geestelijke) gezondheid van de 
ouders, et cetera.11  

 
5 www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/41/gezinskenmerken-slachtoffers-van-kindermishandeling 
6 www.nji.nl/Kindermishandeling-Probleemschets-Cijfers 
7 Vink, R., S. van der Pal, I. Eekhout, F. Pannebakker, T. Mulder (2016). Ik heb al veel meegemaakt. 
Ingrijpende jeugdervaringen (ACE) bij leerlingen in groep 7/8 van het regulier basisonderwijs. TNO, 
Leiden.  
8 Vink et al. (2016). 
9 Alink, L., R. van IJzendoorn, M. Bakermans-Kranenburg, F. Pannebakker, T. Vogels, S. Euser (2010). 
Kindermishandeling in Nederland anno 2010. De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van 
Kinderen en Jeugdigen (NPM-2010). Leiden University, TNO: Leiden. 
10 Rooijen, van et al. (2010). 
11 Alink et al. (2010). 
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Inkomen en opleidingsniveau 
Het risico op kindermishandeling is acht keer groter in gezinnen met zeer laagopgeleide 
(geen afgeronde opleiding na de basisschool) ouders.12 Bij een zeer laag opleidingsniveau 
komt vaker een cumulatie van problemen voor wat het risico op kindermishandeling 
verder vergroot. Ouders met een zeer laag opleidingsniveau hebben vaker een laag 
inkomen, vormen vaker een eenoudergezin en hebben vaker drie of meer kinderen.  

 
Gezinsgrootte 
Kinderen die geregistreerd zijn als slachtoffer van kindermishandeling zijn relatief vaak 
afkomstig uit eenoudergezinnen. Uit de registratiegegevens blijkt dat zo’n 44% van de 
mishandelde kinderen afkomstig is uit een eenoudergezin, terwijl in totaal ongeveer 15% 
van de kinderen in een eenoudergezin woont. Kinderen uit eenoudergezinnen wonen 
vaker bij de moeder dan bij hun vader.13 Het is niet bekend of kindermishandeling binnen 
eenoudergezinnen vaker door de moeder wordt gepleegd. 
 
Kindermishandeling komt het minst voor in gezinnen met twee kinderen.14 In gezinnen 
van drie of meer kinderen neemt het risico op kindermishandeling weer toe. Hoe het 
verband tussen de gezinsgrootte en kindermishandeling precies ligt is niet duidelijk. Het 
is aannemelijk dat ouders die hun kind(eren) alleen opvoeden en/of die drie of meer 
kinderen opvoeden, meer stress en druk in de opvoeding ervaren wat hun gedrag ten 
opzichte van het kind beïnvloedt.15  
 
Werkloosheid 
Kindermishandeling komt vijf keer vaker voor in gezinnen waar sprake is van 
werkloosheid van de ouder(s).16 Tevens is het aantal geregistreerde slachtoffers naar 
verhouding hoger in gezinnen met niet-werkende ouders.17 
 
Intergenerationele overdracht 
Daarnaast is er regelmatig sprake van een intergenerationele overdracht van fysiek en/of 
emotioneel geweld naar kinderen. Kinderen van wie de ouders in het verleden zijn 
mishandeld, hebben een grotere kans om slachtoffer te worden van kindermishandeling 
dan kinderen waarvan de ouders zelf geen slachtoffer zijn geweest van 
kindermishandeling. Tevens hebben zij een grotere kans dat zij hun eigen kinderen 
mishandelen. Er zijn geen exacte gegevens van het aantal mishandelde kinderen dat 
later zelf ook pleger van huiselijk geweld wordt en/of van kindermishandeling. In de 
praktijk wordt ervan uitgegaan dat ongeveer een derde van de kinderen die is 
opgegroeid in een gezin waar agressie en geweld plaatsvond, als volwassene geweld 
gebruikt tegen zijn of haar kinderen.18 
 

 
12 Alink et al. (2010). 
13 www.nji.nl/nl/Databank/Cijfers-over-Jeugd-en-Opvoeding/Cijfers-per-onderwerp-Eenoudergezin 
14 www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/41/gezinskenmerken-slachtoffers-van-kindermishandeling. 
15 www.nji.nl/kindermishandeling-probleemschets-risicofactoren. 
16 Alink et al. (2010). 
17 www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/41/gezinskenmerken-slachtoffers-van-kindermishandeling. 
18 Steketee, M.J. (2017). De olifant in de (kinder)kamer. Intergenerationele overdracht van geweld in 
gezinnen: hoe doorbreken we de cirkel? Verwey-Jonker Instituut, Utrecht. 
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Migratieachtergrond 
Kindermishandeling komt vaker voor in gezinnen met een migratieachtergrond dan in 
gezinnen met een Nederlandse achtergrond.19 Seksuele mishandeling, emotionele 
mishandeling en fysieke verwaarlozing komen relatief weinig voor in gezinnen met een 
migratieachtergrond, terwijl fysieke mishandeling en confrontatie met geweld in het 
gezin juist vaker voorkomen in gezinnen met een migratieachtergrond. In een onderzoek 
onder Marokkaans-Nederlandse jongens die gewelddadig gedrag vertonen, blijkt 
bijvoorbeeld dat 60% als kind is mishandeld.20 Opvallend is ook dat 17% van deze 
Marokkaans-Nederlandse jongens zegt seksueel te zijn misbruikt door een familielid 
(onder Nederlandse jongens is dit 5%). Bijna de helft zegt getuige te zijn geweest van 
geweld tussen de ouders. Uit dit onderzoek van Lahlah blijkt een sterk verband tussen 
geweld binnen en geweld buiten het gezin. Deze Marokkaans-Nederlandse jongens zijn 
niet alleen dader, maar waren in een eerder stadium slachtoffer. 
 
Sociale context 
De (sociale) context waarin gezinnen zich bevinden kan van invloed zijn op de sociale 
normen binnen het gezin.21 Gezinnen waarin kindermishandeling voorkomt wonen relatief 
vaak in buurten met zwakkere sociale verbanden en meer criminaliteit, 
drugsproblematiek, armoede en achterstand. Als geweld in een sociale omgeving (meer) 
getolereerd wordt, komt mishandeling vaker voor dan wanneer geweld door de sociale 
omgeving minder getolereerd wordt. Bij veel gevallen van kindermishandeling kan het 
om die reden van meerwaarde zijn om interventies in te zetten die (tevens) gericht zijn 
op het sociale systeem waarin het kind zich bevindt.  
 
 
3.2 Kenmerken plegers  
 
In deze paragraaf worden de verschillende kenmerken van plegers besproken.  
 
Geslacht 
De verdeling van verdachten van huiselijk geweld wat betreft geslacht is 87% man en 
13% vrouw.22 Het geschatte aantal vrouwelijke verdachten stijgt sneller dan het 
geschatte aantal mannelijke verdachten. De justitiële dadergroep van huiselijk geweld 
bestaat voor 93% uit mannen. Over kindermishandeling zijn minder duidelijke cijfers te 
vinden met betrekking tot de achtergrond van de plegers. Als er sprake is van huiselijk 
geweld in een gezin, waar de kinderen getuige van zijn, is er per definitie ook sprake van 
kindermishandeling.  
 
 

 
19 Alink et al. (2010). 
20 Lahlah, E. (2013). Invisible victims? Ethnic differences in the risk of juvenile violent delinquency of 
Dutch and Moroccan-Dutch adolescent boys. Proefschrift. Universiteit van Tilburg, Tilburg. 
21 www.nji.nl/kindermishandeling-probleemschets-risicofactoren. 
22 Veen, H.C.J. van der, S. Bogaerts (2010). Huiselijk geweld in Nederland: overkoepelend 
syntheserapport van de vangst-hervangst-, slachtoffer- en daderonderzoek 2007-2010. WODC, Den 
Haag. 
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Agressieproblemen 
Een deel van de slachtoffers van huiselijk geweld geeft aan dat de pleger van huiselijk 
geweld ook agressie laat zien tegen personen buiten de huiselijke kring, zoals op kantoor 
of in het uitgaansleven.23 Daarnaast is een groot deel van de verdachten van huiselijk 
geweld, waar kinderen getuige van zijn, eerder in aanraking geweest met de politie. Dit 
is voornamelijk voor geweldsmisdrijven. Plegers van alleen huiselijk geweld hebben, ten 
opzichte van plegers die ook gewelddadig zijn in de publieke ruimte, minder vaak een 
antisociale levensstijl, zijn minder vaak verslaafd aan alcohol of drugs en zijn meer 
geremd in het gebruik van geweld in het algemeen.24  
 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
In Nederland heeft 14% van de vrouwen en 4% van de mannen te maken gehad met 
seksueel geweld of seksueel grensoverschrijdend gedrag voor hun 16e levensjaar.25 In 
2016 zijn er 1.945 aanmeldingen gedaan bij de verschillende centra seksueel geweld in 
Nederland.26 Daarnaast zijn, van de 42.090 meldingen bij Veilig Thuis organisaties in heel 
Nederland in het eerste halfjaar van 2017, 955 meldingen (2,3%) van seksueel 
misbruik.27 Overigens merkt het CBS hierover in hun rapportage op dat de cijfers tussen 
de Veilig Thuis organisaties onderling niet goed vergelijkbaar zijn en landelijke 
totaalcijfers niet goed op waarde kunnen worden geschat. 
 
De meeste plegers van seksueel geweld waarvan jongeren en kinderen het slachtoffer 
zijn, zijn mannen blijkt uit onderzoek naar de seksuele gezondheid in Nederland.28 Dit 
zijn meestal bekenden van het slachtoffer, bijvoorbeeld een familielid of een bekende uit 
de omgeving. In hetzelfde onderzoek is gevraagd naar daderschap. Van de mannen geeft 
7% en van de vrouwen 2% aan ooit iemand te hebben gedwongen tot seksuele 
handelingen. Dit zijn in relatie tot slachtofferschap lage percentages. Plegers 
onderkennen hun daderschap niet altijd, maar blijken tevens niet altijd te ervaren dat ze 
het slachtoffer onder druk hebben gezet. Plegers van seksueel misbruik van kinderen 
kunnen zich over het algemeen niet of nauwelijks in het kind inleven en hebben vaak 
geen besef van wat het kind doormaakt.29 Daarnaast hebben deze plegers vaak een 
slechte impulscontrole of een gebrekkige socialisatie.  
 
Licht verstandelijke beperking 
Bij gezinnen waarbij beide ouders of één van de ouders een licht verstandelijke 
beperking heeft komt vaker pedagogisch onvermogen, verwaarlozing en mishandeling 

 
23 Dijk, T. van, M. Veen, & E. Cox (2010). Slachtofferschap van huiselijk geweld: aard, omvang, 
omstandigheden en hulpzoekgedrag. Intomart, Hilversum. 
24 Lünnemann, K.D., M.Y. Bruinsma (2005). Geweld binnen en buiten: Aard, omvang en daders van 
huiselijk en publiek geweld in Nederland. WODC, Den Haag. 
25 Rutgers kenniscentrum seksualiteit (2017). Seksuele gezondheid in Nederland. Uitgeverij Eburon, 
Delft. 
26 Jaarverslag Landelijk Netwerk Centrum Seksueel Geweld 2016 (2017). 
27 CBS (2017). Veilig Thuis 1e halfjaar 2017: Nog geen vergelijkbare cijfers. Centraal Bureau voor de 
Statistiek, Den Haag.  
28 Rutgers kenniscentrum seksualiteit (2017).  
29 Berger, M.A., I.J. ten Berge, E. Geurts (2004). Samenhangende hulp: Interventies voor mishandelde 
kinderen en hun ouders. Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn, Utrecht. 
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van kinderen voor. Daarnaast hebben personen met een licht verstandelijke beperking 
vaker psychiatrische stoornissen of een verslaving en hebben ze tevens een minder groot 
sociaal netwerk.30 Ouders met een verstandelijke beperking hebben zelf ook vaak 
traumatische ervaringen meegemaakt, vaak al op jonge leeftijd.31 Uit onderzoek blijkt 
dat twee derde van de Nederlandse gezinnen waarbij één of beide ouders een licht 
verstandelijke beperking heeft niet ‘goed genoeg’ als opvoeder functioneert.32  
 
Psychische problematiek 
Psychische problemen, zoals depressie, emotionele instabiliteit en een gebrek aan 
zelfwaardering komen relatief vaker voor bij ouders die hun kind mishandelen of 
verwaarlozen.33 Psychische problemen kunnen ouders beperken in ouderlijke zorg, 
aandacht en liefde die zij hun kinderen kunnen geven en het geduld, begrip en 
betrokkenheid die zij hebben in de omgang met hun kinderen. Daarnaast geven 
slachtoffers van huiselijk geweld regelmatig zelf aan dat psychische problemen de 
oorzaak zijn van het geweld door de pleger.34 Slachtoffers geven bijvoorbeeld aan dat de 
pleger last heeft van onvoorspelbare stemmingswisselingen of van een depressie. 
 
Middelengebruik 
Een verslaving, aan middelen zoals alcohol of drugs, van een ouder is een grote 
risicofactor voor kindermishandeling. Schattingen uit 2013 laten zien dat 30 tot 90 
procent van de verwaarlozende en 50 procent van de fysiek mishandelende ouders zelf 
verslavingsproblemen heeft.35 Daarnaast is bij minimaal 20 procent van de huiselijk 
geweld zaken, waarbij kinderen getuige zijn, alcoholgebruik door ouders geconstateerd.36  
 
 
3.3 Sociale neurowetenschappen  
 
In deze paragraaf worden kennis en ontwikkelingen van sociale neurowetenschappen 
besproken.  
 
Groeiende neurobiologische kennis draagt bij aan het beter begrijpen van antisociaal 
gedrag. Deze kennis kan tevens bijdragen aan het voorkomen of behandelen van dit 
gedrag. In een artikel over neurobiologisch onderzoek en justitiële gedragsinterventies 
gaan Cornet e. a. (2014) na hoe deze kennis een rol zou kunnen spelen bij het verklaren 
van de sterk wisselende effecten van justitiële gedragsinterventies op recidive. Veel 

 
30 Vink, R., M. de Wolff, A. Broerse, N. Heerdink, B. van Sleuwen, M. Kamphuis (2016). Richtlijn: 
Kindermishandeling. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Utrecht. 
31 Douma, J., A. de Jong, J. de Looij & B. Stremmelaar (2017). Handreiking begeleiden van ouders met 
een LVB en multiproblematiek. Landelijk kenniscentrum LVB, Utrecht. 
32 Willems, D. L., J. N. de Vries, J. Isarin & J.S. Reinders (2007). Parenting by persons with intellectual 
disability: An explorative study in the Netherlands. Journal of Intellectual Disability Research, 51, 537-
544. 
33 Rooijen, K. van, C. Bartelink & T. Berg (2013). Risicofactoren en beschermende factoren voor 
kindermishandeling. Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht. 
34 Dijk, van e. a. (2010). 
35 Rooijen, van e. a. (2013). 
36 Nieuwenhuis (2008). 
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justitiële gedragsinterventies (voor een volledige beschrijving zie Hoofdstuk 4) die in 
Nederland worden toegepast zijn gebaseerd op een cognitief-gedragstherapeutische 
benadering. Deze justitiële gedragsinterventies op basis van cognitieve gedragstherapie 
hebben als doel de kans op recidive te verlagen door zich te richten op psychologische en 
sociale risicofactoren, zoals denkstijl en omgang met (criminele) vrienden. Uit onderzoek 
blijkt dat justitiële gedragsinterventies op basis van cognitieve gedragstherapie redelijk 
effectief zijn in het verminderen van crimineel gedrag.37 Het Nederlands systeem van 
justitiële gedragsinterventies is gebaseerd op psychosociale modellen, maar deze 
modellen zijn ontoereikend om de verschillen in effectiviteit van de interventies te 
verklaren. Er is nog weinig bekend over hoe deze interventies werken en voor wie zij het 
meest geschikt zijn.  
 
Door een andere invalshoek te kiezen kan wellicht een verklaring voor deze verschillen 
worden gevonden. Dat doen we door te kijken naar de ontwikkelingen op het gebied van 
sociale neurowetenschappen en kindermishandeling. De sociale neurowetenschap kijkt 
naar de relatie tussen biologische systemen en sociale processen. Binnen dit nieuwe 
aandachtsgebied wordt onderzoek gedaan naar de oorzaken van antisociaal gedrag in de 
neurobiologie. Er zijn aanwijzingen gevonden voor een verband tussen antisociaal gedrag 
en het volume van hersengebieden, hormoonniveaus en genen.38 Op het specifieke 
gebied van kindermishandeling en sociale neurowetenschappen wordt steeds meer 
onderzoek gedaan. Over de relatie tussen daderschap (specifiek van kindermishandeling 
en misbruik) en biologische systemen is vooralsnog minder bekend. In deze paragraaf 
wordt een beknopt overzicht gegeven van de huidige stand van zaken van dit 
wetenschapsterrein. Achtereenvolgens bespreken we onderzoek gericht op slachtoffers 
en op plegers. 
 
Slachtoffers 
Kinderen die opgroeien in een chaotische of bedreigende omgeving, waarin de verzorgers 
ofwel geen interactie aangaan met het kind, ofwel reageren met geweld of misbruik, 
ontwikkelen een brein dat hyperalert is voor gevaar of dat niet volledig is ontwikkeld. De 
neurale netwerken die zich onder negatieve condities ontwikkelen, bereiden kinderen 
erop voor om zich staande te houden in deze negatieve omgeving. Het vermogen van het 
kind om om te gaan met eigenschappen als vriendelijkheid en zorgzaamheid kan 
hierdoor achterblijven.39  
 
De laatste jaren groeit de kennis over de rol die de neurobiologie van het lichaam speelt 
en de invloed die mishandeling in de kindertijd daarop heeft. De vorming van de 
hersenen in de eerste levensjaren wordt sterk beïnvloed door wat een kind ervaart. 
Misbruik, huiselijk geweld en impactvolle gebeurtenissen kunnen een negatief effect 

 
37 Andrews, D.A., Bonta, J. (2010). The psychology of criminal conduct. Lexis-Lexis Matthew Bender, 
New Province. 
38 Cornet, L.J.M., F. Bootsman, D.L. Alberda & C.H. de Kogel (2015). Neurowetenschappelijke 
toepassingen in de jeugdstrafrechtketen: Inventarisatie instrumenten, preventie en interventie. WODC, 
Den Haag. 
39 Shonkoff, J. P. (2012). The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress. Pediatrics, 
129, e232–e246.  
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hebben op de hersenontwikkeling van een kind.40 Dit kan gaan om veranderingen in de 
structuur van het brein, de chemische activiteit van het brein (de connectiviteit van 
bepaalde hersendelen of een kleinere omvang bijvoorbeeld). Ook kan het gaan om 
veranderingen in het emotioneel en gedragsmatig functioneren van het kind 
(overgevoeligheid voor stressvolle situatie bijvoorbeeld).  
 
Onderzoek in de neurowetenschappen op dit gebied heeft een aantal vragen 
beantwoord.41 Veel studies tonen inmiddels de relatie tussen kindermishandeling en 
veranderingen in de hersenen bij slachtoffers aan.42 Hieruit komt naar voren dat het type 
mishandeling van invloed lijkt te zijn op de (mate van, of het soort) verandering van de 
hersenen. Ook de duur van de mishandeling en de leeftijd van het slachtoffer op het 
moment dat de mishandeling plaatsvindt, hebben (elk een eigen) invloed op de 
hersenstructuur. Hierdoor kunnen problemen als hyperactiviteit, agressie, dissociatie, 
moeilijkheden met bepaalde vaardigheden en leerproblemen beter begrepen worden. De 
stressreactie, zeker als de ervaring met kindermishandeling traumatiserend is, is een 
verklaring voor deze hersenverandering. Als zeer jonge kinderen verstoken blijven van 
verbaal, lichamelijk of sociaal contact, blijken zij een kleinere hersenomvang te 
ontwikkelen dan andere kinderen. Als deze kinderen in een liefdevol gezin geplaatst 
worden, is een zekere mate van herstel te zien. Hoe ouder het kind is bij plaatsing, des 
te geringer het herstel van de neuroplasticiteit van de hersenen.43  
 
De aantoonbare veranderingen in hersenstructuur worden niet verklaard als een 
‘willekeurige’ schade die optreedt bij mishandeling. Het optredend verschil in 
hersenontwikkeling is (aantoonbaar) een gevolg van blootstelling aan mishandeling. Dit 
is aangetoond doordat een bepaald type mishandeling leidt tot een hiermee 
samenhangende verandering in het brein. Bijvoorbeeld: uit onderzoek onder patiënten 
met posttraumatische stressstoornis (PTSS, waar kindermishandeling toe kan leiden), 
blijkt dat blootstelling aan verbaal geweld wordt geassocieerd met veranderingen in de 
auditieve hersenschors, en de toename van de amygdala wordt veroorzaakt door een 
aanhoudend (moeten) reageren op bedreigende situaties en dergelijke. De amygdala 
speelt een centrale rol in emotionele functies.44 Het is bijvoorbeeld essentieel voor het 
kunnen ervaren van angst en het reageren daarop. De amygdala blijkt bij PTSS-patiënten 
overgevoelig te zijn voor prikkels die gerelateerd zijn aan angst. De aanpassingen in het 
brein kunnen dan ook gezien en begrepen worden als coping strategieën van het 
slachtoffer. 
 

 
40 Perry, B.D. (2015). Understanding the Effects of Maltreatment on Brain Development. Child Welfare 
Information Gateway (www.childwelfare.gov, geraadpleegd augustus 2018). Issue April 2015. 
41 Teicher, M.H., J.A. Samson (2016). Annual Research Review: Enduring neurobiological effects of 
childhood abuse and neglect. Journal of Child Psychology and Psychiatry 57:3, pp 241-266. 
42 Glaser D. (2000). Child abuse and neglect and the brain: a review. The Journal of Child 
Psychology and Psychiatry, 41(1): 97-116; Perry, B. D., & Szalavitz, M. (2007). The boy who was raised 
as a dog; and other stories from a child psychiatrist’s notebook: What traumatized children can teach us 
about life, loss and healing. Basic Books, New York. 
43 Perry, B.D. (2007).  Stress, Trauma and Post-traumatic Stress Disorders in Children. An introduction. 
The Child Trauma Academy. www.ChildTrauma.org 
44 Pitman, R.K., L.M. Shin, S.L. Rauch (2001). Investigating the pathogenesis of posttraumatic stress 
disorder with neuroimaging, Journal of Clinical Psychiatry, 62, 47-54.  
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Deze bevindingen roepen de vraag op of veranderingen in hersenstructuur omkeerbaar 
zijn, en wanneer dit het geval is, waardoor dit beïnvloed kan worden. Hierover is nog niet 
veel bekend. Er worden onder meer studies verricht naar de effecten van mindfulness 
trainingen op het brein, waarbij inderdaad veranderingen aangetoond worden. Specifiek 
naar slachtoffers van kindermishandeling zijn nog geen studies verricht.  
 
Plegers 
Zoals gesteld is er minder onderzoek gedaan in de neurowetenschappen naar 
eigenschappen van het brein en daderschap van kindermishandeling en misbruik. Het 
merendeel van de studies is gericht op kinderen en adolescenten. Niet bekend is in 
hoeverre de resultaten te generaliseren zijn naar volwassenen.   
 
Recent is een familiestudie verricht naar neurale reacties op sociale afwijzing.45 Voor 
deze studie is gebruik gemaakt van een familie bestaande uit drie generaties. In deze 
studie is een verschil aangetoond in hersenactiviteit bij sociale afwijzing (verwaarlozing) 
door familieleden vergeleken met sociale afwijzing door vreemden. Vervolgens is naar 
bewijs gezocht voor de aanwezigheid van een mechanisme in de hersenen dat duidt op 
het doorgeven van mishandeling over generaties, maar dit is in deze studie niet 
aangetoond. Wel is aangetoond dat een ouder, die als kind is misbruikt, een lagere 
hersenactiviteit laat zien bij afwijzing door vreemden dan ouders die als kind niet zijn 
misbruikt. Dit zou duiden op een verminderd vermogen om een sociale context te 
interpreteren of op een verminderd empathisch vermogen. 
 
Nieuwe ontwikkelingen 
Uitgebreider onderzoek naar de relatie tussen biologische systemen en agressief of 
grensoverschrijdend gedrag kan bijdragen aan betere interventies op het gebied van 
kindermishandeling. Daarnaast kunnen huidige interventies mogelijk worden aangevuld 
met neurobiologische componenten. Neuropsychologische trainingen kunnen verder 
afgestemd worden op individuele tekorten, niveaus en genetische eigenschappen. 
Executieve functies en emotieherkenning kunnen hierdoor getraind worden om 
antisociaal gedrag te verminderen.46 Mindfulnesstrainingen kunnen ook bijdragen aan het 
verbeteren van de woedebeheersing, stemmingswisselingen, vijandigheid, 
middelengebruik en algemeen psychisch welbevinden.47 Daarnaast hebben 
mindfulnesstrainingen een positief effect op de responsiviteit op cognitieve 
gedragsinterventies via het verminderen van stressgevoeligheid en een laag 
zelfvertrouwen.  
 
Voedingssupplementen en medicijnen kunnen ook invloed hebben op antisociaal 
gedrag.48 Omega-3-supplementen laten aanwijzingen zien voor de vermindering van 
agressief gedrag. Medicijnen kunnen ondersteunend zijn bij een disbalans in de 

 
45 Berg, L.J.M. van den, M.S. Tollenaar, K. Pittner, L.H.C.G. Compier-de Block, R.S.M. Buisman, M.H. van 
IJzerendoorn, B.M. Elzinga (2018). Pass it on? The neural responses to rejection in the context of a 
family study on maltreatment. Social cognitive and affective neuroscience, juni 2018. 
46 Cornet e. a. (2015). 
47 Fischer, T.F.C., W.J.M. Captein, B.W.C. Zwirs (2012). Gedragsinterventies voor volwassen 
justitiabelen. WODC, Den Haag. 
48 Cornet e. a. (2015). 
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concentratie van neurotransmitters in de hersenen. Tot slot kan er door middel van 
neurobiologische metingen een betere inschatting worden gemaakt van het 
behandelsucces van bepaalde interventies bij specifieke personen. 
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4. BESTAANDE INTERVENTIES 
 
 
 

In dit hoofdstuk gaan we in op de interventies die door justitiële organisaties worden 
uitgevoerd. We beschrijven de interventies die volgens experts het meest worden 
toegepast. Van het totale palet aan interventies is niet bekend welke specifiek betrekking 
hebben op plegers en slachtoffers van kindermishandeling. In de bijlage is een overzicht 
opgenomen van alle interventies die aan plegers en slachtoffers van kindermishandeling 
binnen de justitieketen kunnen worden opgelegd. We behandelen in hoeverre er genoeg 
interventies beschikbaar zijn en welke nieuwe ontwikkelingen er zijn. 

 
 
4.1 Bestaande routes en type interventies   
 
Naar schatting zijn er jaarlijks 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling.1 Dit 
is een schatting, er is geen eenduidig beeld van de slachtoffers te maken. Een deel van de 
kindermishandeling wordt gemeld. Het exacte aantal meldingen van kindermishandeling is 
niet bekend. Wanneer kindermishandeling wordt gemeld komt dit vaak terecht bij Veilig 
Thuis. De meeste meldingen zijn afkomstig van de politie, maar ook professionals uit de 
gezondheidszorg, het onderwijs en de jeugdzorg melden vaak vormen van 
kindermishandeling bij Veilig Thuis.2  
 
Sinds 1 januari 2019 is de norm is dat een vermoeden van kindermishandeling wordt 
gemeld bij Veilig Thuis. Meldingen van kindermishandeling kunnen ook via een andere 
route lopen. De Raad voor de Kinderbescherming geeft aan dat meldingen voorafgaand 
aan een raadsonderzoek ook door gemeenten, gecertificeerde instellingen of ambtshalve 
worden gedaan. De meeste interventies in de justitiële keten zijn gericht op plegers van 
kindermishandeling. De interventies van de Raad voor de Kinderbescherming en 
jeugdbeschermingsinstellingen zijn gericht op het beschermen van slachtoffers van 
kindermishandeling. Ons onderzoek richt zich op interventies in het justitiële kader. De 
gedragsinterventies in het vrijwillige kader blijven buiten beschouwing.  
 
 

 
1 Alink, L., R. van IJzendoorn, M.J. Bakermans-Kranenburg, F. Pannebakker, T. Vogels, S. & Euser (2012). 
Kindermishandeling in Nederland Anno 2010: De Tweede Nationale Prevalentiestudie mishandeling van 
kinderen en jeugdigen (NPM-2010). (Tweede editie). Casimir, Leiden. 
2 CBS (2018). 

Interventies zijn methoden en technieken die worden ingezet om het gedrag van de cliënt (dader 
en/of slachtoffer) te veranderen en hun omstandigheden te beïnvloeden c.q. verbeteren. Naast 
het veranderen van de huidige situatie van de cliënt heeft de interventie tot doel de 
kindermishandeling te stoppen en in de toekomst te voorkomen. Bij slachtoffers van 
kindermishandeling is de interventie er tevens op gericht de gevolgen van de mishandeling zoveel 
mogelijk te beperken. 
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Uit de gesprekken met vertegenwoordigers van ketenpartners komen vier categorieën 
interventies voor plegers van kindermishandeling naar voren:  
a. strafrechtelijke interventies (straffen, maatregelen, opleggen bijzondere voorwaarden, 

toezicht); 
b. bestuursrechtelijke interventies (o.a. huisverbod, gebiedsverbod); 
c. civielrechtelijke interventies (o.a. voogdijmaatregel, inzet gezinsvoogd, ondertoezicht-

stelling); 
d. interventies op vrijwillige basis gericht op veiligheid (o.a. maken van afspraken, inzet 

van toezicht). 
 
De genoemde interventies zijn verkregen uit interviews met professionals en aangevuld 
met literatuur voor wat betreft de doelgroep en de resultaten die er mee worden bereikt. 
Per categorie worden de interventies genoemd die in het geval van kindermishandeling 
aan plegers en slachtoffers kunnen worden opgelegd.  
 
 
4.2 Strafrechtelijke interventies   
 
Strafrechtelijke interventies zijn onder te verdelen in straffen, maatregelen en bijzondere 
voorwaarden. Deze interventies worden opgelegd door de rechter en uitgevoerd door 
justitiële ketenpartners. In het geval van kindermishandeling moet bij de bepaling van de 
strafmaat als uitgangspunt de bescherming van kinderen gelden.3,4 Er wordt rekening 
gehouden met hulpverlening die aan het gezinssysteem wordt aangeboden en er vindt 
afstemming plaats met eventuele civielrechtelijke trajecten. In bijlage 2 is een overzicht 
te vinden van de interventies, waaronder de justitiële interventies, die kunnen worden 
ingezet bij kindermishandeling.   
 
Straffen 
Het doel van het opleggen van een straf is zogenoemde leedtoevoeging. Hiermee wordt 
het toegebrachte leed door de dader gecompenseerd door middel van vergelding. Een straf 
kan alleen worden opgelegd als er een strafbaar feit is gepleegd dat wettig en overtuigend 
bewezen kan worden. Daarnaast moet de dader strafbaar gesteld kunnen worden. In de 
richtlijn strafvordering kindermishandeling staat dat bij kindermishandelingszaken vaak 
sprake is van achterliggende (agressie)problematiek. In de strafeis wordt zoveel mogelijk 
een voorwaardelijk strafdeel opgenomen, zodat de verdachte in een gedwongen kader aan 
de achterliggende problematiek kan werken. Hieronder worden de straffen besproken die 
in de interviews naar voren zijn gekomen. 
 
Detentie 
Een zeer effectieve interventie voor het stoppen van kindermishandeling is detentie. Er 
gaat wel tijd overheen voordat een pleger van kindermishandeling ook daadwerkelijk 
vastzit. Detentie wordt voornamelijk opgelegd bij ernstige vormen van 

 
3 Richtlijn voor strafvordering kindermishandeling, https://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-
0/index/@88317/richtlijn-4e/ 
4 Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling, https://www.om.nl/onderwerpen/week/@97417/-
aanwijzing-huiselijk/ 
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kindermishandeling. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om moord, doodslag of mishandeling 
met zwaar lichamelijk letsel. Jaarlijks komen er volgens respondenten een paar honderd 
zaken van een dergelijke ernst terecht bij het OM, waarvoor daders worden veroordeeld 
tot een gevangenisstraf. Volgens de respondenten is de interventie effectief zolang de 
dader vastzit. Uit de interviews blijkt dat detentie meestal wordt opgelegd bij fysiek 
geweld, maar daar begint het meestal niet mee. Binnen het gezin is vaak al een 
geschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling voordat daders in beeld komen 
bij justitie. Daarnaast wordt bij seksueel misbruik van een minderjarige in bijna alle 
gevallen een onvoorwaardelijke gevangenisstraf geadviseerd, omdat dit behoort tot de 
zwaardere delicten.5 In specifieke gevallen kan voor een andere straf worden gekozen. 
 
Taakstraf 
Een taakstraf wordt vaak in combinatie met een andere straf opgelegd, zoals een 
gevangenisstraf, toezicht door de Reclassering of een boete.6 Binnen het jeugdstrafrecht 
kan een taakstraf ook bestaan uit een leerstraf. Deze leerstraf wordt dan opgelegd om 
onderliggende problemen aan te pakken, zoals gedragsproblemen of een verslaving. In de 
interviews komt het beeld naar voren dat dit niet of nauwelijks opgelegd wordt bij huiselijk 
geweld of kindermishandeling. 
 
Geldboete 
In de richtlijn voor strafvordering bij kindermishandeling is als uitgangspunt gesteld dat in 
principe geen geldboete wordt geëist.7 Dit gebeurt slechts bij hoge uitzondering. Het 
vragen en opleggen van een geldboete doet geen recht aan de aard en ernst van het feit. 
Daarnaast raakt een geldboete in veel gevallen de gezinsfinanciën en daarmee de 
leefsituatie van het kind. Ook in de interviews wordt een geldboete niet of nauwelijks 
genoemd als strafrechtelijke interventie bij kindermishandeling. Hierbij geven de 
respondenten ook aan dat daders vaak ouders zijn die niet veel te besteden hebben en dat 
het opleggen van een geldboete alleen maar nadelig zou uitpakken voor de kinderen. 
 
Voorwaardelijk sepot 
Een voorwaardelijk sepot is een vorm van buitengerechtelijke afdoening. Dit houdt in dat 
het Openbaar Ministerie er niet voor kiest om tot vervolging over te gaan. Uit de interviews 
blijkt dat dit regelmatig bij misdrijven voorkomt, maar niet vaak bij 
kindermishandelingszaken. Vanwege het feit dat het om kinderen gaat wordt hier meestal 
niet voor gekozen. 
 
Maatregelen 
Naast een straf is het ook mogelijk om een maatregel op te leggen bij een veroordeling. 
Een maatregel heeft als doel het beveiligen van de maatschappij, bijvoorbeeld door middel 
van een plaatsing in een psychiatrische instelling of het herstellen van de rechtmatige 
toestand. Dit kan bijvoorbeeld door het opleggen van een schadevergoeding of het 
ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel. Het verschil met een straf is dat een 

 
5 Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik van minderjarigen, 
https://www.om.nl/organisatie/beleidsregels/overzicht-0/index/@88272/richtlijn-1/ 
6 https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Taakstraffen. 
7 Richtlijn voor strafvordering kindermishandeling. 
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maatregel ook kan worden opgelegd zonder dat er sprake is van een veroordeling. 
Hieronder wordt een aantal maatregelen besproken die in de interviews zijn benoemd. 
 
Gedragsaanwijzing 
Er blijkt veel gebruik te worden gemaakt van het opleggen van een gedragsaanwijzing. Dit 
is in ongeveer een kwart van de zaken het geval.  Het opleggen van een gedragsaanwijzing 
is een bevoegdheid van het OM. De maatregel kan alvast worden opgelegd om een 
verdachte onder controle te houden voordat er een uitspraak van een rechter is geweest. 
Ouders kunnen bijvoorbeeld een contact- of gebiedsverbod opgelegd krijgen. Wanneer 
ouders hebben aangegeven met elkaar door te willen wordt dit niet opgelegd. Dit lijkt 
voornamelijk om zaken te gaan waarbij sprake is van huiselijk geweld, maar het komt 
volgens de respondenten vaak voor dat er ook sprake is van kindermishandeling. Een 
gedragsaanwijzing kan ook worden gebruikt om hulpverlening die er al is voort te zetten. 
 
Vrijheidsbeperkende maatregel 
Dit is een relatief nieuwe maatregel die in 2013 is ingesteld. De maatregel kan worden 
gezien als een zwaardere variant van het rechterlijk gebieds- of contactverbod (Stb. 2011, 
546).8 Deze maatregel kan door de rechter slechts worden opgelegd aan personen aan wie 
de maatregel van terbeschikkingstelling oplegt wordt en aan personen die veroordeeld 
worden tot een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor een zeden- of een zwaar 
geweldsdelict. De maatregel kent ten opzichte van het rechterlijk gebieds- en 
contactverbod volgens de memorie van toelichting ruimere mogelijkheden om te werken 
aan het gedrag van de betrokkene en om zijn bewegingsvrijheid in de maatschappij te 
beperken. Volgens medewerkers van het OM wordt de maatregel in toenemende mate ook 
opgelegd aan plegers van kindermishandeling. In de interviews komt naar voren dat de 
maatregel nog niet algemeen bekend is bij de Zittende Magistratuur. De geïnterviewden 
geven aan dat de maatregel steeds meer wordt gebruikt. Volgens respondenten zouden 
rechters de maatregel nu vaker kennen. De respondenten geven aan dat het even duurt 
voordat een nieuwe maatregel bij rechters bekend is en toegepast wordt. Rechters zijn 
volgend, net als de wet zelf. 
 
PIJ/TBS 
Terbeschikkingstelling (TBS) kan worden opgelegd bij verdachten van een ernstig strafbaar 
feit en waarbij sprake is van verminderde toerekeningsvatbaarheid door een psychiatrische 
stoornis.9 Voor jongeren met een ontwikkelingsstoornis of psychische aandoening kan een 
PIJ-maatregel worden opgelegd. Volgens de respondenten komen deze maatregelen wel 
eens voor bij kindermishandelingszaken. Dit zijn dan alleen zaken waarbij sprake is van 
zeer ernstige vormen van kindermishandeling. 
 
Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis 
Een verdachte kan in een psychiatrisch ziekenhuis worden geplaatst indien er een strafbaar 
feit is gepleegd dat de verdachte niet kan worden toegerekend. Het verschil met TBS is 
dat de maatregel ook kan worden opgelegd wanneer de verdachte een gevaar vormt voor 

 
8 Stb. (2011), 546: Rechterlijk gebieds- of contactverbod. 
9 https://www.rechtspraak.nl/Uitspraken-en-nieuws/Themas/Tbs#dd49e57f-151f-4b4e-ab6d-
2096612a803b1c5925c6-6222-46a9-ada2-830dbf90b5aa1 
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zichzelf. Bij ernstig gestoord gedrag, bijvoorbeeld stalking, wordt deze maatregel volgens 
de respondenten wel eens opgelegd. Hierbij wordt opgemerkt dat dit vooral bij huiselijk 
geweld zaken het geval is. 
 
Plaatsing in een inrichting stelselmatige daders 
Deze maatregel kan alleen worden toegepast in bijzondere gevallen, waarbij de verdachte 
in de voorgaande vijf jaar minimaal drie keer onherroepelijk is veroordeeld. Uit de 
interviews komt naar voren dat dit voor huiselijk geweld zaken gebruikt wordt en dat het 
daarvoor een bruikbare interventie is. Voor kindermishandeling is het niet bekend. 
 
Overige maatregelen 
Andere maatregelen zoals onttrekking aan het verkeer of ontneming van wederrechtelijk 
verkregen voordeel worden door de respondenten niet genoemd als interventies bij 
kindermishandeling. 
 
Bijzondere voorwaarden 
Indien een straf geheel of gedeeltelijk voorwaardelijk wordt opgesteld, wordt er een 
proeftijd ingesteld waarbij de veroordeelde zich aan verschillende voorwaarden moet 
houden. De algemene voorwaarde is dat de veroordeelde zich niet schuldig maakt aan een 
strafbaar feit voor het einde van de proeftijd. Daarnaast kan een rechter ook bijzondere 
voorwaarden opleggen. Hierbij wordt gekeken wat passend is bij de veroordeelde en het 
gepleegde delict. In de richtlijn voor strafvordering bij kindermishandeling wordt gesteld 
dat bij bijzondere voorwaarden gedacht kan worden aan een gedwongen behandeling, 
reclasseringstoezicht of het volgen van een erkende gedragsinterventie of training.10 
Daarnaast kan ook worden gekozen voor een verbod op het gebruik van alcohol en/of 
drugs, een contactverbod en/of een straatverbod. Hieronder worden de bijzondere 
voorwaarden besproken die in de interviews zijn genoemd. 
 
Schadevergoeding 
Een schadevergoeding is een herstellende voorwaarde. Hiermee wordt de oude situatie 
weer hersteld. Uit de interviews komt naar voren dat het opleggen van een 
schadevergoeding als bijzondere voorwaarde wel eens voorkomt. Dit is bijvoorbeeld in het 
geval als er kosten zijn gemaakt voor een psycholoog voor het mishandelde kind. Dit komt 
vooral voor als de pleger van de kindermishandeling niet een van de ouders is. 
 
Vrijheidsbeperkende voorwaarden 
Het contactverbod is een voorbeeld van een vrijheidsbeperkende voorwaarde. Zoals eerder 
beschreven komt deze interventie geregeld voor bij huiselijk geweld zaken. Andere 
voorbeelden van vrijheidsbeperkende voorwaarden zijn een locatieverbod, meldplicht en 
een alcohol- en drugsverbod. 
 
Gedragsinterventies 
Gedragsinterventies moeten specifiek worden opgelegd. Uit de interviews komt naar voren 
dat dit veel gebeurt. Dit gaat vaak via de Reclassering, die ook toezicht houdt op de 

 
10 Richtlijn voor strafvordering kindermishandeling 
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gedwongen behandelingen. Het eventueel opleggen van justitiële gedragsinterventies voor 
volwassenen wordt gebaseerd op risicotaxaties van recidive en toegesneden op de 
criminogene factoren van de pleger. Hiervoor wordt bij de Reclassering gebruik gemaakt 
van de RISc (Risico Inschattingsschalen). De nadruk bij dit screeningsinstrument ligt op 
psychologische en sociaal criminogene factoren. In de reclasseringspraktijk wordt de RISc 
voor het uitbrengen van voorlichtingsrapporten aan de Rechterlijke Macht of het Openbaar 
Ministerie en voor het indiceren van delinquenten voor een gedragsinterventie. Voor 
jongeren van 12-18 jaar is het Landelijk Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen 
ontwikkeld. Dit instrument berekent het recidive risico en geeft een profiel van aanwezige 
beschermende en risicofactoren en eventuele zorgsignalen. Op basis daarvan kan worden 
bepaald welke vorm van gedragsbeïnvloeding en eventuele zorg de jongere nodig heeft. 
In de bijlage zijn de gedragsinterventies uitgebreid beschreven.  
 
Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) heeft in 2018 
een hernieuwde en geheel herziene NIFP-richtlijn opgesteld ter ondersteuning van het 
forensisch psychologisch onderzoek.11 Het onderzoek richt zich op de persoon van de 
verdachte, met name of bij de verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling en/of 
ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Het forensisch psychologische onderzoek 
mondt uit in een interventie-advies gericht op het terugdringen van het recidiverisico en 
geeft aan binnen welk juridisch kader de interventie zou kunnen plaatsvinden. Bij de 
advisering van een behandeling binnen een juridisch kader gaat het niet alleen om de ernst 
van de stoornis, maar ook om de ernst van het ten laste gelegde en het maken van een 
inschatting van het recidivegevaar, de noodzakelijk en gewenste (behandel- en 
zorg)interventies en het benodigde beveiligingsniveau. Dit zijn bij uitstek de forensische 
elementen in het psychologisch Pro Justitia-onderzoek. 
 
Overige bijzondere voorwaarden 
De verplichting tot een behandeling of het verplicht onder behandeling laten stellen van 
een deskundige of zorginstelling komt volgens de respondenten wel eens voor. Dit kan 
bijvoorbeeld in het geval van een verslaving gebeuren. Een verplichte behandeling wordt 
vaak uitgevoerd door de Waag, centrum voor ambulante forensische geestelijke 
gezondheidszorg. Ontzetting uit beroep of ambt komt wel eens voor bij bijvoorbeeld 
gastouders of medewerkers van een kinderopvang. Andere bijzondere voorwaarden 
worden door de respondenten niet of nauwelijks genoemd. 
 
Overzicht gedragsinterventies 
In tabel 4.1 geven we een overzicht van de (gedrags-)interventies die binnen het justitiële 
kader kunnen worden ingezet voor daders van kindermishandeling en in welke mate ze 
effectief zijn volgens de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. Deze commissie 
beoordeelt de kwaliteit en de effectiviteit van interventies die worden toegepast in het 
justitiële werkveld. De erkenningscommissie beoordeelt of de interventie in voldoende 
mate voldoet aan de criteria voor erkenning. Op grond daarvan wordt de interventie wel 
of niet erkend. Er zijn vier niveaus waarop de commissie een interventie kan erkennen: 

 
11 Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie en Dienst Justitiële Inrichtingen (2018). 
NIFP-richtlijn Ambulant forensisch psychologisch onderzoek en rapportage in het strafrecht volwassenen 
en jeugdigen. NIFP, Utrecht. 
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(1) goed onderbouwd en (2) effectief volgens eerste aanwijzingen, (3) goede aanwijzingen 
of (4) sterke aanwijzingen voor effectiviteit. 
 
Tabel 4.1 Justitiële interventies voor plegers van kindermishandeling naar mate van effectiviteit 

 Effectiviteit 
Agressie Regulatie op Maat: intramuraal effectief volgens goede aanwijzingen 
Agressie Regulatie op Maat: ambulant 16+ goed onderbouwd 
Agressie Regulatie op Maat: ambulant 16-24 jaar effectief volgens eerste aanwijzingen 
Agressie Regulatie op Maat: ambulant volwassenen goed onderbouwd 
Agressie Regulatie op Maat: klinisch volwassenen goed onderbouwd 
Agressietraining effectief volgens goede aanwijzingen 
Alcohol en geweld niet (meer) erkend 
BORG niet erkend 
Caring dads goed onderbouwd 
COSA niet erkend 
CoVa goed onderbouwd 
CoVa+ (LVB) goed onderbouwd 
Held zonder geweld niet erkend 
I Respect goed onderbouwd 
Multifocus goed onderbouwd 
Multisysteem Therapie (MST) effectief met sterke aanwijzingen 
Out of the circle goed onderbouwd 
Signs of safety goed onderbouwd 
Vlaggensysteem goed onderbouwd 

 
Naast de interventies voor daders van kindermishandeling is ook de interventie ‘Niet meer 
door het lint’ genoemd. Deze interventie blijkt echter uitsluitend te worden ingezet bij 
cliënten die vrijwillig in behandeling zijn en valt dus niet binnen het justitiële kader.12 Een 
uitgebreide beschrijving van de interventies is terug te vinden in bijlage 3.  
 
Gezin 
Een aantal van de gevonden interventies richten zich niet alleen op de dader, maar met 
name op het (gezins)systeem. Dit zijn Multifocus, Multisysteem Therapie en Signs of 
Safety. Deze interventies includeren het hele gezin en eventuele andere relevante 
personen in de omgeving van het kind in de behandeling. Multifocus richt zich voornamelijk 
op gezinnen met complexe, meervoudige problematiek. De Multisysteem Therapie probeert 
via het gezin het probleemgedrag van de jongere aan te pakken. De Signs of Safety 
benadering kan worden ingezet bij gezinnen waar sprake is van kindermishandeling of 
waarbij het risico op kindermishandeling groot is. Daarnaast zijn bij de MDA++ en de 
jeugdbeschermingstafels zowel de ouders als het kind betrokken. 
 
Geslacht 
De meeste interventies richten zich niet expliciet op mannen of vrouwen. De interventie 
Caring Dads richt zich op mannelijke plegers van kindermishandeling en/of huiselijk 
geweld. Hierbij wordt aandacht besteed aan het vervormd denken over de kinderen en het 
gebrek aan kennis over de ontwikkeling van kinderen. Het is een populaire interventie die 
wordt beoordeeld als ‘goed onderbouwd’. Dit houdt in dat in de theoretische onderbouwing 
probleem, risico, doelgroep, doelen, aanpak en randvoorwaarden helder zijn beschreven 

 
12 Dam, A. van, C. van Tilburg (2015). Niet meer door het lint. Movisie, Utrecht.  
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en tevens dat de werkzaamheid van de interventie aannemelijk is gemaakt met theorieën 
en empirische kennis. Voor een erkenning als ‘goed onderbouwd’ hoeft geen 
effectonderzoek beschikbaar te zijn. Een procesevaluatie is wel een vereiste. 
 
Agressieproblemen 
De meeste interventies die kunnen worden ingezet bij kindermishandeling behandelen 
agressie in het algemeen. Agressie Regulatie op Maat, Aggression Replacement Training 
(ART), BORG, Held zonder geweld en I Respect zijn interventies die deze 
beheersingstechnieken toepassen. Deze interventies baseren zich veelal op dezelfde 
principes om zelfcontrole te verbeteren en zo het agressieve gedrag te verminderen. 
Agressie Regulatie op Maat kan voor verschillende doelgroepen worden ingezet en wordt 
afhankelijk van de doelgroep waarvoor de interventie is ontwikkeld beoordeeld als ‘goed 
onderbouwd’ (ambulant 16+; ambulant volwassenen; en klinisch volwassenen), ‘effectief 
volgens eerste aanwijzingen’ (ambulant 16-24 jaar) en ‘effectief volgens goede 
aanwijzingen’ (intramuraal). De interventies BORG en Held zonder geweld zijn niet erkend. 
 
Seksueel grensoverschrijdend gedrag 
Er zijn enkele interventies gericht op plegers van seksueel misbruik of personen die 
seksueel grensoverschrijdend gedrag laten zien. De justitiële interventies COSA en Out of 
the circle richten zich voornamelijk op zedendelinquenten met een hoge recidivekans. De 
interventie Vlaggensysteem biedt professionele opvoeders een manier om seksueel gedrag 
te beoordelen en op die manier bij te dragen aan voorkomen en terugdringen van seksueel 
grensoverschrijdend gedrag. Out of the Circle en Vlaggensysteem zijn volgens de 
Erkenningscommissie goed onderbouwd. De interventie COSA wordt niet erkend. De 
individuele variant van de interventie Alcohol en Geweld kan ook worden ingezet bij 
zedendelinquenten. 
 
Licht verstandelijke beperking 
De meeste interventies die zich richten op kindermishandeling zijn niet speciaal ontwikkeld 
voor personen met een verstandelijke beperking. De interventie CoVa+ richt zich wel 
uitsluitend op justitiabelen met een IQ tussen de 65 en 85. De interventie combineert een 
sociale probleemoplossingstraining met een oplossingsgerichte cognitieve 
gedragstherapie. Deze combinatie draagt bij personen met een licht verstandelijke 
beperking bij aan een afname van onaangepast gedrag. Hierdoor is de interventie 
beoordeeld als ‘goed onderbouwd’. De Signs of Safety benadering kan ook worden ingezet 
bij gezinnen waarvan een van de ouders of beide ouders een verstandelijke beperking 
hebben.13 
 
Psychische problematiek 
Het behandelen van eventuele psychische problemen kan bijdragen aan het voorkomen en 
stoppen van kindermishandeling. Interventies die hierop gericht zijn, zoals cognitieve 
gedragstherapie, psychotherapie en EMDR, vallen meestal buiten het justitiële kader. 
Binnen het justitiële kader zijn wel interventies die zich richten op cognitieve problemen of 
gebruik maken van een cognitief-gedragstherapeutische benadering. Eén daarvan, die 
tevens kan worden ingezet bij plegers van kindermishandeling, is de interventie CoVa. 

 
13 Douma et al (2017). 
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Deze interventie is bedoeld voor personen die problemen ervaren met hun cognitieve 
vaardigheden waardoor ze strafbare feiten plegen. De interventie is beoordeeld als ‘goed 
onderbouwd’. De individuele variant van de interventie Alcohol en Geweld kan ook worden 
ingezet bij mensen met een psychische stoornis. 
 
Middelengebruik 
Onder de gevonden interventies zit één gedragsinterventie die zich richt op 
middelengebruik. De interventie Alcohol en Geweld behandelt personen die 
geweldsdelicten hebben gepleegd onder invloed van alcohol. Daarnaast heeft justitie nog 
andere manieren om personen met een verslaving te behandelen, zoals het opleggen van 
een alcoholverbod. 
 
Sociale neurowetenschappen 
Binnen het justitiële kader zijn enkele gedragsinterventies gebaseerd op een cognitief-
gedragstherapeutische benadering.14 Deze blijken redelijk effectief in het verminderen van 
crimineel gedrag. De interventie CoVa is een voorbeeld van een justitiële interventie die 
werkt met een cognitieve benadering. Er is vooral internationaal bewijs dat erkende 
justitiële gedragsinterventies, zoals de CoVa-training, effect kunnen sorteren. De 
behandelsuccessen variëren echter. Onduidelijk is waar dit door komt. Er speelt bij de 
behandeluitkomst een groot aantal factoren een rol, onder meer specifieke deelnemer-
gebonden factoren, zoals sekse, leeftijd, psychische gesteldheid, IQ, behandelmotivatie en 
persoonlijkheid, maar ook delictgeschiedenis en drugsgebruik spelen mee. Daarnaast zijn 
er factoren die samenhangen met de interventie zelf, zoals of de behandeling op de 
voorgeschreven manier wordt gegeven, de deelnemer de behandeling op de 
voorgeschreven manier volgt en of de setting waarin de behandeling plaatsvindt voldoet 
aan de voorwaarden.15 Deze factoren kunnen de verschillen in effectiviteit echter 
onvoldoende verklaren.16  
 
De vraag is hoe het kan dat de ene deelnemer wel en de andere niet of in veel mindere 
mate profiteert van een interventie gericht op antisociaal gedrag en in welke mate 
neurobiologisch onderzoek hierop meer licht kan werpen. Cornet e.a. (2014) wijzen er op 
dat specifieke neurobiologische afwijkingen gepaard gaan met verstoringen in cognitieve 
en emotionele processen, die op hun beurt risicofactoren vormen voor gedragsproblemen. 
Cognitieve en emotionele processen staan centraal in veel justitiële gedragsinterventies. 
Cognitieve gedragstherapie is effectief in het verminderen van antisociaal gedrag als de 
behandeling voldoende verandering teweeg kan brengen in bepaalde relevante 
hersengebieden.17 Het aantal studies naar de effecten van interventies op hersengebieden 
is nog beperkt. Bovendien is het vooral gericht op kinderen en adolescenten en minder op 
volwassenen, laat staan op volwassen plegers van kindermishandeling. 
 

 
14 Cornet, L.J.M., M.N. Böhmer, P.H. van der Laan, C.H. de Kogel (2014). Neurobiologisch onderzoek en 
justitiële gedragsinterventies. In Delikt en Delinkwent. 2014/72. 
15 Lipsey, M.W., N.A. Landenberger, S.J. Wilson (2007). Effects of Cognitive-Behavioral Pro-grams for 
Criminal Offenders. Campbell Systematic Reviews (6). 
16 Cornet e.a. (2014). 
17 Vaske, J., K. Galyean, F.T. Cullen (2011). Toward a biosocial theory of offender rehabilitation: Why does 
cognitive-behavioral therapy work? Journal of Criminal Justice, 39 (1).  
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4.3 Bestuursrechtelijke interventies 
 
Bestuursrechtelijke interventies, onder meer een tijdelijk huisverbod en een 
gebiedsverbod, worden voornamelijk gebruikt bij vormen van huiselijk geweld. Wanneer 
kinderen getuige zijn van huiselijk geweld is dit ook een vorm van kindermishandeling 
volgens de algemeen gehanteerde definitie. De bestuursrechtelijke interventies die kunnen 
worden ingezet bij kindermishandeling worden opgelegd door de burgemeester. In bijlage 
2 is een overzicht van alle bestuursrechtelijke interventies terug te vinden die kunnen 
worden ingezet bij kindermishandeling. 
 
Huisverboden18,19,20 
Een huisverbod kan worden opgelegd naar aanleiding van een melding door de politie. Dit 
gebeurt door de burgemeester of een hulpofficier van justitie (HOvJ). De HOvJ is hiervoor 
gemandateerd door de burgemeester. Voordat er een huisverbod kan worden opgelegd 
moet er aan drie criteria worden voldaan: de beoogde uithuisgeplaatste moet meerderjarig 
zijn; er moet sprake zijn van (een vermoeden van) een dreiging van ernstig en onmiddellijk 
gevaar; en dit gevaar moeten worden veroorzaakt door iemand die in het huis woont of 
regelmatig verblijft. De dreiging van ernstig en onmiddellijk gevaar wordt getoetst aan de 
hand van het Risicotaxatie instrument voor huiselijk geweld (RiHG). Als aan de drie criteria 
is voldaan kan de HOvJ besluiten om een huisverbod op te leggen. De burgemeester 
beoordeelt dit besluit. Hierbij moet worden gekeken naar contra-indicaties, zoals 
eergerelateerd geweld en ernstige psychische of verslavingsproblematiek en naar 
proportionaliteit van het huisverbod. Bij eergerelateerd geweld is vaak sprake van 
meerdere (potentiële) daders die de eer willen herstellen. 
 
Kindermishandeling 
Als er sprake is van kindermishandeling of partnergeweld waar het kind getuige van is, 
dan verloopt de procedure van het opleggen van een huisverbod nagenoeg hetzelfde. De 
burgemeester is in dit geval wel verplicht om contact te leggen met Veilig Thuis om te 
overleggen over het voornemen om een huisverbod op te leggen.21 Hierdoor kan er 
wanneer er al een traject gestart is bij een gecertificeerde instelling of de Raad voor de 
Kinderbescherming worden afgestemd met deze ketenpartners. Tevens dient te worden 
nagegaan wat de rol van de ouder, die geen huisverbod krijgt opgelegd, bij de 
kindermishandeling is geweest en in hoeverre deze ouder in staat is om voor de veiligheid 
van het kind te zorgen. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid van het kind 
en het realiseren ervan op de lange termijn door passende hulp te bieden. Uit de interviews 
blijkt dat de gemeente de regie voor het organiseren van de hulpverlening overdraagt aan 
Veilig Thuis. Er wordt genoemd dat dit ook wel eens door het Centrum voor Jeugd en Gezin 
en de Jeugdbeschermingstafels wordt opgepakt. 

 
18 Vaan, K.B.M. de, W. Smit (2015). De wet tijdelijk huisverbod: een handreiking voor gemeenten en 
professionals. Regioplan, Amsterdam. 
19 Kuppens, J., M. Hardeman en H. Ferwerda (2015). Tijd om te herijken? Naar een mogelijke aanpassing 
van de Wet tijdelijk huisverbod en het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld. Bureau Beke, Arnhem. 
20 Eijkern, L. van, L. Baan, en R. Veenstra (2011). Een onderzoek naar effectiviteit van huisverboden in de 
provincie Groningen in 2009 – 2010. Rijksuniversiteit Groningen, Groningen. 
21 Artikel 2 lid 3 Wth 
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Aantallen 
Uit onderzoek van De Vaan e.a. (2013) blijkt dat in de periode 2009-2012 het aantal 
huisverboden in Nederland steeg van jaarlijks ruim 2.100 in 2009 naar ruim 3.500 in 
2012.22 Daarna daalde het aantal huisverboden naar 3.300 in 2014.23 In 70% van de 105 
onderzochte huisverboden zijn kinderen in het gezin aanwezig. Vrijwel altijd is er bij het 
huiselijk geweld waarvoor een huisverbod is opgelegd sprake van bedreiging en/of fysiek 
geweld. Daarnaast is bij twee derde van de onderzochte casussen (tevens) sprake van 
psychisch geweld. In 11% van de situaties waarin een huisverbod is opgelegd komt 
seksueel geweld voor. 
 
Bij ruim de helft (53%) van de onderzochte huisverboden is ook daadwerkelijk sprake van 
kindermishandeling. Wanneer er sprake is van kindermishandeling blijken kinderen 
meestal getuige te zijn geweest van het geweld (38% van alle huisverboden). In 16 
casussen (15%) is het geweld (ook) tegen het kind zelf gericht. Het tijdelijk huisverbod 
wordt vooral ingezet tegen huiselijk geweld, maar kan derhalve ook bijdragen aan het 
(tijdelijk) stoppen van kindermishandeling. 
 
Overige bestuursrechtelijke maatregelen 
Wanneer we in de interviews vragen naar interventies gericht op het stoppen van 
kindermishandeling worden de bestuursrechtelijke interventies niet of nauwelijks 
genoemd. Andere bestuursrechtelijke interventies die eventueel bij daders van 
kindermishandeling zouden kunnen worden ingezet zijn contactverboden, 
gebiedsverboden, een in bewaringstelling (IBS) in het geval van een psychische 
noodsituatie of het opleggen van justitiële voorwaarden na de detentieperiode aan ex-
gedetineerden om de medewerking aan re-integratie activiteiten te stimuleren. Deze 
interventies zijn in de interviews niet naar voren gekomen als maatregelen die in de 
praktijk aan plegers van kindermishandeling worden opgelegd.  
 
 
4.4 Civielrechtelijke interventies 
 
(Voorlopige) ondertoezichtstelling met en zonder uithuisplaatsing en de (voorlopige) 
voogdijmaatregel zijn maatregelen die bij kindermishandeling worden toegepast in het 
civielrechtelijk kader. Wanneer ouders de aangeboden vrijwillige hulp niet of onvoldoende 
accepteren, kan de rechter op verzoek van een gecertificeerde instelling voor 
jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling of een 
gezag beëindigende maatregel opleggen. Wanneer er al een ondertoezichtstelling is dan 
kan de betrokken gecertificeerde instelling de rechter verzoeken om een uithuisplaatsing. 
De Raad moet over ieder verzoek van de gecertificeerde instelling om verlenging van een 
ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing die langer dan twee jaar duurt adviseren. Hulp in 
een gedwongen kader wordt gezien als een uiterste middel. Een gezinsvoogd werkt – in 
een gedwongen kader – met het gezin aan verbetering van de opvoedingssituatie. 

 
22 Vaan, K.B.M. de, M. Timmermans, G.H.J. Homburg (2013). Effectief uit huis geplaatst? Effectevaluatie 
van de Wet tijdelijk huisverbod. Regioplan, Amsterdam. 
23 Noije, L. van, E. Moons en A. Sprangers, m.m.v. G. Mars (2016). Sociale Veiligheid. In: 
Emancipatiemonitor 2016. Sociaal en Cultureel Planbureau / Centraal Bureau voor de Statistiek, Den Haag. 
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Gezinnen zijn verplicht om mee te werken met de gezinsvoogd. Civielrechtelijke 
interventies in het kader van kindermishandeling worden uitgevoerd door een 
gecertificeerde instelling. In bijlage 2 is een overzicht van alle civielrechtelijke interventies 
die kunnen worden ingezet bij kindermishandeling terug te vinden. 
 
De civiele interventies die (ook) gericht zijn op het stoppen en voorkomen van 
kindermishandeling zijn de (voorlopige) ondertoezichtstelling, met of zonder een 
machtiging uithuisplaatsing, en een gezag beëindigende maatregel. Een kinderrechter stelt 
een kind onder toezicht van een gezinsvoogdijinstelling als een kind ernstig in zijn 
ontwikkeling wordt bedreigd. Een ondertoezichtstelling wordt alleen uitgesproken als de 
rechter van oordeel is dat de zorg die voor het wegnemen van de bedreiging nodig is door 
de ouders niet of onvoldoende wordt geaccepteerd en de verwachting gerechtvaardigd is 
dat ouders binnen aanvaardbare termijn wel zelf de zorg voor hun kind op zich kunnen 
nemen. Wanneer een gezin binnen een lopende OTS onvoldoende resultaat boekt en de 
opvoedingssituatie onveilig blijft voor het kind, kan het nodig zijn om het kind uit huis te 
plaatsen. Een gezinsvoogd heeft daarvoor een machtiging uithuisplaatsing van de 
kinderrechter nodig. De organisaties binnen de justitiële keten geven in de interviews aan 
dat ze uitsluitend maatregelen uitvoeren die door een rechter zijn opgelegd. 
 
Van de 3,4 miljoen kinderen van 0-18 jaar in Nederland krijgt ruim 1% (35.000) te maken 
met de Raad voor de Kinderbescherming. Het grootste deel hiervan, 36%, betreft een 
beschermingsonderzoek. Tijdens een beschermingsonderzoek wordt gekeken of kinderen 
bescherming nodig hebben door ze bijvoorbeeld onder toezicht te stellen of een ouder 
helemaal het gezag te ontnemen. Ondertoezichtstelling is de lichtste maatregel en komt 
het vaakst voor. Een zwaardere maatregel is de gezag beëindigende maatregel. Hieronder 
gaan we kort in op ondertoezichtstelling. 
 
Ondertoezichtstelling 
Ondertoezichtstelling is een gezag beperkende maatregel. Als de ontwikkeling van een kind 
ernstig bedreigd wordt en vrijwillige hulpverlening niet (meer) voldoende is of als ouders 
de hulp niet accepteren, dan kan de rechter op verzoek van de Raad voor de 
Kinderbescherming of het Openbaar Ministerie een ondertoezichtstelling uitspreken. Het 
kind krijgt dan een gezinsvoogd toegewezen van een Gecertificeerde Instelling. Deze 
persoon begeleidt het kind en de ouders bij het oplossen van de opvoedingsproblemen. De 
ouders blijven zelf verantwoordelijk voor de opvoeding, maar hun gezag wordt door de 
maatregel gedeeltelijk ingeperkt. Zowel ouders als kind zijn verplicht de aanwijzingen op 
te volgen die de gezinsvoogd geeft. Indien er te weinig mogelijkheden zijn om met behulp 
van de ondertoezichtstelling de situatie zodanig te veranderen dat het kind weer thuis kan 
wonen, dan wordt het kind onder voogdij geplaatst.24 
 
In tabel 4.2 staan de aantallen jeugdbeschermingstrajecten vanaf de invoering van de 
nieuwe jeugdwet. In 2015 lopen er in totaal 44.965 jeugdbeschermingstrajecten, meer 
dan driekwart zijn ondertoezichtstellingen. Het totale aantal trajecten in 2016 en 2017 
daalt licht. De laatste twee jaren is er een lichte stijging in de OTS-trajecten ten opzichte 

 
24 Braak, J. van den, A. van Montfoort, P. Willems (2015). Methode Voogdij: Handleiding voor 
jeugdbeschermers. VanMontfoort, Leiden. 
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van 2015. Het aantal voogdijzaken blijft ongeveer gelijk tussen 2015 en 2017. Deze cijfers 
gaan over alle trajecten en zijn derhalve niet uitsluitend zaken waarbij er sprake is van 
kindermishandeling. 
 
Tabel 4.2 Aantal jeugdbeschermingstrajecten voor 2015, 2016 en 2017. 
  Totaal Totaal 

begonnen 
trajecten 

Nieuwe 
trajecten 

Herhaalde 
trajecten 

Jeugdbeschermingstrajecten 2015 Totaal 44.965 10.550 9.610 940 
 OTS 34.100 8.580 7.680 900 

Voogdij 10.865 1.970 1.935 40 
Jeugdbeschermingstrajecten 2016 Totaal 43.105 12.320 11.260 1.060 
 OTS 31.500 10.035 9.040 995 

Voogdij 11.600 2.280 2.220 65 
Jeugdbeschermingstrajecten 2017 Totaal 42.555 12.200 10.975 1.220 
 OTS 30.785 10.325 9.155 1.170 

Voogdij 11.770 1.875 1.820 55 
Bron: CBS Statline 2018. 
 
 
4.5 Vrijwillige interventies 
 
In de ‘Aanwijzing huiselijk geweld en kindermishandeling’ van het Openbaar Ministerie die 
is ingegaan per mei 2016 is opgenomen dat bij de start van een kindermishandelingszaak 
en tijdens het vervolg ervan telkens wordt afgewogen of voldoende maatregelen zijn 
getroffen om de directe veiligheid van het kind te waarborgen en of er voldoende 
maatregelen zijn getroffen om de duurzame veiligheid te versterken. Strafrechtelijke, 
civielrechtelijke en bestuursrechtelijke interventies moeten op elkaar en op (vrijwillige) 
hulpverlening zijn afgestemd. De Reclassering en de Raad voor de Kinderbescherming 
adviseren het Openbaar Ministerie over de specifieke bijdrage die door het strafrecht aan 
de duurzame verbetering van de veiligheid van betrokkenen kan worden geleverd. De 
(mogelijke) vrijwillige interventies van andere relevante netwerkpartners, bijvoorbeeld 
Veilig Thuis, gemeenten of instellingen uit het lokale sociale domein, medici, 
zorginstellingen, opvanghuizen voor vrouwen of mannen of GGZ-instellingen worden in dit 
advies meegenomen.  
 
Wanneer kinderen en hun ouders of opvoeders hun opgroei- en opvoedproblemen niet 
zelfstandig kunnen oplossen, dient de gemeente op grond van de Jeugdwet jeugdhulp te 
organiseren. Hierbij werken de gecertificeerde instellingen steeds meer samen met de 
wijkteams. Het doel hiervan is kinderen te beschermen, maar daarbij een justitiële 
maatregel zo veel mogelijk te voorkomen. De gecertificeerde instellingen behouden hierbij 
wel hun speciale positie. Kenmerkend aan de toepassing van drang of preventieve 
jeugdbescherming is dat er geen onderzoek of uitspraak van een rechter aan vooraf is 
gegaan. Zo’n drangtraject heeft geen wettelijke grondslag, maar de Jeugdwet biedt 
daartoe wel de ruimte. Vaak is drang de laatste kans om een jeugdbeschermingsmaatregel 
te voorkomen. Omdat de geboden hulp niet vrijblijvend is, zijn er vaak voorwaarden voor 
ouders aan verbonden. 
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Uit een tussenevaluatie van de jeugdbeschermingswet blijkt dat ouders niet altijd in staat 
zijn aan de voorwaarden voor vrijwillige hulpverlening te voldoen.25 De bereidheid 
noodzakelijke hulpverlening te accepteren zou er bij ouders vaak wel zijn, maar zij zouden 
niet altijd in staat zijn om onder eigen regie en verantwoordelijkheid de zorgen over de 
ontwikkeling van de minderjarige weg te nemen. Een voorbeeld hiervan zijn ouders met 
een licht verstandelijke beperking. Ook zou het voorkomen dat de ouders de hulp wel 
accepteren maar het kind niet. Kortom, ondanks dat ouders noodzakelijke vrijwillige 
hulpverlening accepteren, volgt er vaak toch hulpverlening in een gedwongen kader omdat 
een relatief groot deel van de ouders niet in staat zou zijn de zorgen over de ontwikkeling 
van hun kind(eren) weg te nemen.   
 
Interventies op vrijwillige basis gericht op veiligheid, onder meer het maken van afspraken 
en inzet van toezicht, vallen buiten de justitiële keten en dus buiten het bereik van ons 
onderzoek en zullen we verder niet behandelen.  

 
25 K. Lu ̈nnemann, J. Huijer, K. Bel, M. Lu ̈nnemann (2018). Tussenevaluatie Wet Herziening 
kinderbeschermingsmaatregelen. Utrecht Centre for European research into family law (UCERF) en 
Verwey-Jonker Instituut, Utrecht. 
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5. MULTIDISCIPLINAIRE SAMENWERKING 
 
 
 

Bij de aanpak van kindermishandeling zijn verschillende instanties betrokken. Elke 
instantie opereert vanuit de eigen verantwoordelijkheid. De in te zetten interventies 
moeten in samenhang bijdragen aan de duurzame verbetering van de veiligheid van 
kinderen. Strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke interventies moeten op 
elkaar en op (vrijwillige) hulpverlening zijn afgestemd. De Reclassering en de Raad voor 
de Kinderbescherming adviseren het Openbaar Ministerie over de specifieke bijdrage die 
door het strafrecht aan de duurzame verbetering van de veiligheid van betrokkenen kan 
worden geleverd. De (mogelijke) interventies van andere relevante netwerkpartners zoals 
bijvoorbeeld Veilig Thuis, gemeenten of het lokale sociale domein, medici, zorginstellingen, 
opvanghuizen voor vrouwen of mannen of GGZ-instellingen worden in dit advies 
meegenomen. Waar mogelijk wordt multidisciplinair samengewerkt. Politie en Openbaar 
Ministerie dragen niet alleen op operationeel niveau bij aan de samenwerking, maar zetten 
zich ook in breder verband in om een bijdrage te leveren aan het multidisciplinair 
aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er wordt gekozen voor een aanpak 
die het best bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke problemen. Daarbij beperkt 
de samenwerking zich niet tot instanties binnen de justitiele keten, maar gaan zij juist de 
samenwerking aan met partijen van buiten, bijvoorbeeld uit de zorgketen of met 
gemeenten. 
 
In dit hoofdstuk besteden we aandacht aan de veranderende rol van ketenpartners die 
actief zijn in de lokale en regionale samenwerkingsverbanden die de afgelopen jaren zijn 
ontstaan rond de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling met name de 
multidisciplinaire teams en jeugdbeschermingstafels.  
 
 
5.1 Multidisciplinaire teams 
 
Kindermishandeling is een complex probleem. Het is een delict, maar vaak ook een 
opvoedingsprobleem, een gezinsprobleem, een ontwikkelingsprobleem, een 
gezondheidsprobleem en een maatschappelijk probleem. Vanwege deze complexiteit 
vraagt de aanpak ervan deskundigheid van verschillende disciplines. Dit betekent dat om 
kindermishandeling te stoppen samenwerking nodig is tussen verschillende professionals 
en organisaties. De overgangen tussen justititeketen en overige ketenpartners zijn in de 
praktijk vaak lastig. Van professionals vraagt dit naast kennis over het ontstaan, de vormen 
die kindermishandeling kan aannemen en de gevolgen die het heeft, tevens om kennis en 
vertrouwdheid met andere disciplines en instituties. In de justitieketen wordt zowel 
strafechtelijk, civielrechtelijk als bestuursrechtelijk samengwerkt. In multidisciplinaire 
teams gaat het ook over de niet-justitiele aanpakken.     
 
Kindermishandeling snijdt diep in in het leven van een kind en zijn ouders. De toedracht 
van het geweld waarbij kinderen betrokken zijn, dient zorgvuldig te worden onderzocht.  
Dit vraagt van de professionals vaak specifieke vaardigheden op het gebied van 
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diagnostiek, gesprekvoering en interdisciplinaire samenwerking. Daarnaast vraagt het 
specifieke vaardigheden op het gebied van behandeling van getraumatiseerde kinderen en 
van ouders die vaak ook in hun jeugd te kort zijn gekomen.1 
 
Volgens de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de Gezondheidszorg zijn nog niet in alle 
gemeenten de lokale teams in de praktijk voldoende toegerust om met complexe 
problematiek en veiligheidsrisico’s om te gaan.2 Met name bij acuut gevaar en structurele 
(terugkerende) onveiligheid in gezinnen en relaties blijken Veilig Thuis en de huidige keten 
vaak onvoldoende te kunnen voorzien in duurzame veiligheid.3 Hierdoor zouden cliënten 
zich vaak gedurende meerdere generaties in het zorgsysteem, in het beschermingssysteem 
en in het strafrechtsysteem bevinden. Om op de korte en lange termijn te kunnen voorzien 
in veiligheid zou niet alleen aanvullende inzet en expertise nodig zijn, maar ook een betere 
samenwerking en aansluiting van de zorg-, medische en justitiële keten.4  
 
Ontwikkelingen 
Uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut blijkt dat professionals uit de verschillende 
ketens zich nog te vaak richten op een deelprobleem.5 Dat deelprobleem wordt 
onvoldoende aangepakt in relatie tot het geweld, de verwaarlozing of het misbruik van het 
kind. Een gezamenlijke aanpak gericht op het stoppen van het geweld, het garanderen van 
de veiligheid en het voorkomen van herhaling ontbreekt vaak. Het tot stand brengen van 
veiligheid voor het hele huishouden is vaak een langdurig proces. Om daadwerkelijk effect 
te sorteren dient het hulpaanbod volgens de onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut 
voldoende bescherming voor het kind te bieden, praktisch van aard te zijn, ondersteuning 
te bieden in de opvoedingssituatie, de risicofactoren die de kindermishandeling in stand 
houden aan te pakken en de problematiek van alle leden van het gezin te behandelen.  
 
Ook uit rapporten van de (toen nog) Inspectie Samenwerkend Toezicht Jeugd blijkt dat het 
geweld en de onveiligheid vaak niet stopt. Toezicht Sociaal Domein6 constateert in het 
jaarbeeld voor 2017 dat er nog een aantal belangrijke thema’s spelen. Zo blijft de toegang 
tot zorg en ondersteuning ingewikkeld (er zijn veel loketten), is de regie nog niet helder 
belegd en blijft het delen van informatie complex.7 Er wordt nog te veel langs elkaar heen 
gewerkt, te veel taken dubbel gedaan en te laat ingegrepen. Het aantal meldingen van 
kindermishandeling is anno 2017 nog steeds niet afgenomen.8 De veiligheid voor 

 
1 F. Lamers-Winkelman (2015). Multidisciplinaire centra in Nederland: van utopie naar werkelijkheid. 
Lezing gehouden op de officiële opening van het MDCK Hoofddorp.  
2 Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de gezondheidzorg (2017). De kwaliteit van Veilig Thuis. Stap 2 - 
Landelijk beeld. Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de gezondheidzorg, Utrecht. 
3 www.nji.nl/nl/Download-NJi/Kwaliteitskader-MDA.pdf 
4 Kraak, A., M. Volaart, H. Bakker, J. van Kooten Niekerk (2018). Doen wat nodig is bij kindermishandeling, 
huiselijk en seksueel geweld. Een onderzoek naar de regionale ontwikkeling van de mul disciplinaire aanpak 
en de ondersteuningsbehoefte van gemeenten. Nederlands Jeugdinstituut en Movisie, Utrecht. 
5 Tierolf e.a. (2014). 
6 Toezicht Sociaal Domein is een samenwerkingsprogramma van vier Rijksinspecties: de Inspectie 
Gezondheidszorg en Jeugd in oprichting (IGJ i.o.), de Inspectie Justitie en Veiligheid (Inspectie JenV), de 
Inspectie van het Onderwijs (IvhO) en de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (ISZW). 
7 www.magazines.toezichtsociaaldomein.nl/jaarbeeld/2018/01/introductie-jaarbeeld-toezicht-sociaal-
domein-2017 
8 Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de gezondheidzorg (2017). 
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slachtoffers van geweld - een voorwaarde om het geweld te stoppen -  wordt niet in alle 
gevallen gerealiseerd, waardoor er niet aan het gewenste herstel van slachtoffers kan 
worden gewerkt.  
 
Kwaliteitskader MDA++ 
In het kwaliteitskader MDA++, opgesteld door de initiatiefnemers van een integrale aanpak 
van kindermishandeling, huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland, is een aanpak 
beschreven die de initiatiefnemers de afgelopen tien jaar hebben ontwikkeld.9 De opstellers 
van deze geïntegreerde aanpak zijn vaak al jarenlang betrokken bij de aanpak van 
kindermishandeling en huiselijk geweld. Zij hebben bij het opstellen medewerking 
gekregen van landelijke vertegenwoordigers van ketenpartners uit de zorg- en justitiële 
keten. Uit de justitiële keten zijn de landelijke staf Raad voor de Kinderbescherming, het 
Openbaar Ministerie, de politie en Reclassering Nederland bij het opstellen van het 
kwaliteitskader betrokken geweest. De overkoepelende visie op de aanpak is beschreven 
in het op initiatief van de VNG en GGD GHOR Nederland opgestelde visiedocument, getiteld 
‘Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor risicogestuurde zorg’.10    
 
Voorwaarden 
Vogtländer en Van Arum (2016) stellen vast dat er in de lokale initiatieven al veel 
ingrediënten aanwezig zijn voor een specifiek hulpaanbod gericht op het aanpakken van 
kindermishandeling, huiselijke geweld en seksueel geweld. Zij constateren tevens dat nog 
niet altijd aan alle voorwaarden is voldaan om daadwerkelijk een verschil te kunnen maken 
bij het doorbreken van geweldspatronen. Dit specifieke hulpaanbod dient volgens de 
auteurs inhoudelijk te voldoen aan zes noodzakelijke voorwaarden: 
- het werken aan veiligheid op korte termijn (directe veiligheid) en lange termijn (stabiele 

veiligheid) is de verantwoordelijkheid van alle bij de aanpak betrokken professionals; 
- wanneer er sprake is van acuut ernstig geweld of een patroon van geweld volgt een 

gespecialiseerde multidisciplinaire aanpak; 
- er dient resultaatgericht te worden gewerkt met expliciete aandacht voor de veiligheid 

van alle leden van het huishouden; 
- een met de leden van het huishouden opgesteld plan van aanpak bevat duidelijke 

afspraken over doelen en oplossingen;  
- een onveilig gezin heeft altijd een casusregisseur; 
- informatie die wordt gedeeld heeft als doel de leefomgeving van gezinsleden veilig te 

maken. 
  
 
 

 
9 De initiatiefnemers zijn: onafhankelijk expert Sander van Arum; MDCK Kennemerland; MDCK Friesland; 
Centra Seksueel Geweld; Veilig Thuis/FJC Midden Brabant; Mutsaersstichting; Intersectorale aanpak 
Kindermishandeling Gelderland; Code Rood aanpak Veiligheidshuis Twente; Veilig Thuis/ Interventieteam 
West-Brabant; Fier; en Veilig Verder Teams Den Haag.  
10 L. Vogtländer, S. van Arum (2016). Eerst samenwerken voor veiligheid, dan samenwerken voor 
risicogestuurde zorg. Een duurzame visie op ketenzorg bij kindermishandeling, huiselijk geweld en 
seksueel geweld en de centrale rol hierbij van het triage-instrument Veilig Thuis. VNG en GGD GHOR 
Nederland, Den Haag. 
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Werkprocessen 
Medewerkers van multidisciplinaire teams die we hebben gesproken schetsen een beeld 
van de werkprocessen in de periode voorafgaand aan de oprichting van het 
multidisciplinaire team. Wanneer er een melding van (vermoeden van) kindermishandeling 
binnenkomt bij Veilig Thuis vindt er triage plaats, soms in combinatie met onderzoek. Op 
basis van de triage leidt Veilig Thuis de betrokken personen naar de juiste instantie, zoals 
het maatschappelijk werk, hulpverlening en/of de vrouwenopvang. Veilig Thuis heeft een 
adviserende rol, maar als het nodig is worden ook maatregelen genomen, zoals een tijdelijk 
huisverbod, verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de Kinderbescherming of aangifte bij 
de politie. Of ouders nu worden doorverwezen naar hulpverlening of naar de politie voor 
strafrechtelijk onderzoek, elke organisatie start met het opnieuw verzamelen van 
informatie. Ouders spreken volgens de geïnterviewde experts gemiddeld acht keer met 
tenminste vijf organisaties. Ook de kinderen moeten gemiddeld vier keer hun verhaal 
vertellen. Werkprocessen sluiten bovendien niet op elkaar aan. De doorlooptijd waarin deze 
gesprekken worden gevoerd, bedraagt volgens de deskundigen gemiddeld drie tot vier 
maanden. De coördinatie van de werkprocessen is bovendien vaak niet in handen bij de 
organisaties. Als ouders niet bijhouden wat er in welke volgorde moet gebeuren, raken de 
verschillende organisaties het spoor bijster. Als ouders bijvoorbeeld na een afspraak bij 
een hulpverlener niet meer komen opdagen, raken ze buiten beeld en is niet bekend hoe 
het met de kinderen is gesteld. Wanneer een professional na een tijdje weer contact 
opneemt of wanneer er een nieuwe melding is, begint het proces weer van voren af aan.  
 
Bij de inrichting van multidisciplinaire teams vroegen medewerkers van deelnemende 
organisaties zich af hoe hun werkproces eruit zou zien wanneer zij consequent vanuit het 
belang van het kind zouden denken. Welke activiteiten dragen daadwerkelijk bij aan het 
stoppen van de mishandeling, het behandelen van de opgelopen schade en het garanderen 
van een veilige leefomgeving?  
 
De verwachting van de initiatiefnemers en overige opstellers van het kwaliteitskader 
MDA++ is dat een multidisciplinaire aanpak, waarbij intersectoraal (de eerste +) en met 
specialisten (de tweede +) wordt samengewerkt, tot het gewenste resultaat zal leiden: het 
stoppen van het geweld, het realiseren van duurzame veiligheid, herstel van 
ontwikkelkansen en een betere kwaliteit van leven. Het Multidisciplinair Centrum aanpak 
Kindermishandeling (MDCK) in Kennemerland heeft sinds november 2015 een derde plus: 
een eigen locatie waar alle onderzoek (medisch, forensisch psychodiagnostisch en 
eventueel studioverhoor) rondom kind en gezin kan plaatsvinden. 
 
In de eerste schil zitten medewerkers van Veilig Thuis, politie, JeugdGGZ 
(traumaspecialisten) en GGZ voor volwassenen, forensische psychiatrie, 
kindergeneeskunde en het betrokken wijkteam. In de tweede schil zitten 
vertegenwoordigers van de verslavingszorg, zorg voor verstandelijk beperkten, gemeente 
voor huisvesting, school, werk en schulden en elke andere discipline die nodig is om de 
zorg en ondersteuning te kunnen leveren. Per casus wordt een MDA++-team 
samengesteld, met professionals uit verschillende sectoren, aangevuld met specialisten die 
bij organisaties uit de tweede schil werkzaam zijn. De multidisciplinaire aanpak is in 2011 
in de regio Kennemerland en op hetzelfde momentin Friesland gestart. In andere regio’s 
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zijn er vergelijkbare geïntegreerde aanpakken, onder meer in Utrecht, Limburg, 
Gelderland, Twente, West- en Midden Brabant en Haaglanden.  
 
Praktijk 
MDA++ biedt de mogelijkheid te komen tot een gezamenlijke analyse en een snelle start 
van hulpverlening en zorg en indien nodig inzet van politie en justitie. Het doel is effectieve 
inzet van het strafrecht en een effectieve diagnostiek bij en behandeling van 
kindermishandeling en seksueel misbruik en tevens de coördinatie van het handelen van 
alle betrokken instellingen. Als er een strafrechtelijk onderzoek komt wordt de 
hulpverlening daarop afgestemd. Het werk van de politie gaat dan in het algemeen voor, 
maar gezamenlijk wordt overlegd wat al aan ondersteuning geboden kan worden. Verder 
is er een vast contactpersoon voor het hele gezin, die uitlegt wat er gebeurt en alle hulp 
organiseert en op elkaar afstemt. Kinderen en ouders blijven in beeld. Vaak werken leden 
van  multidisciplinaire teams vanuit de eigen organisatie. Zij hebben wel een plek om te 
overleggen, maar delen geen gebouw. Voor kinderen en ouders betekent dit dat zij voor 
het lichamelijk onderzoek naar het ziekenhuis moeten, voor een verhoor naar het 
politiebureau, voor traumadiagnostiek naar de GGZ en voor risicotaxatie naar Veilig Thuis.  
 
In Kennemerland wordt daarentegen al het onderzoek op één locatie uitgevoerd. In het 
Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling Kennemerland (MDCK) werkt een team van 
specialisten uit de medische zorg, de (jeugd)zorg, en de justitiële sector samen om acute 
onveiligheid van kinderen en jongeren snel te onderzoeken en hulp te bieden. Dit team 
bestaat uit onder meer traumaspecialisten, kinderartsen, politie, jeugd- en 
gezinsbeschermers, medewerkers van Veilig Thuis en volwassenen GGZ. Op verzoek van 
de gemeente heeft Veilig Thuis de regie. De GGZ is eveneens partner. Zij krijgen echter 
(nog) geen aparte financiering voor feitenonderzoek en het bieden van directe hulp, omdat 
er zonder diagnose nog geen DBC geopend kan worden en de diagnose-
behandelcombinatie (DBC) kindermishandeling niet beschikbaar is. Alleen bij een 
geopende DBC vergoedt de zorgverzekeraar de kosten. Het werk dat de GGZ op het MDCK 
uitvoert gaat echter vaak vooraf aan de DBC. Volgens de staatssecretaris is een DBC ook 
niet nodig: onderzoek naar aanleiding van een vermoeden van kindermishandeling is de 
taak van Veilig Thuis en het inschakelen van jeugdhulp, zoals opvoedondersteuning of 
jeugd-ggz, is de verantwoordelijkheid van de gemeente.11 Volgens betrokkenen is dat juist 
en wordt Jeugd-GGZ wel vergoed. Omdat de volwassen GGZ voor financiering niet onder 
de gemeente valt, maar onder de zorgverzekeraar krijgt de GGZ een deel van de gemaakte 
kosten niet vergoed.  
 
De samenstelling van de multidisciplinaire teams in andere regio’s komt in grote lijnen 
overeen met die van het MDCK. Intensieve samenwerking beoogt een bijdrage te leveren 
aan snelle en effectieve hulp voor kinderen en gezinnen. Onderzoek, diagnose en 
behandeling komen in multidisciplinaire teams samen. Voor het MDCK Kennemerland geldt 
dat alle benodigde onderzoeken van kind en gezin uitgevoerd worden op een speciaal 
ingerichte locatie in het Spaarne Gasthuis in Hoofddorp. Er is sprake van medisch 
onderzoek, psychosociaal onderzoek en risicotaxatie, maar ook van kindvriendelijk verhoor 
door justitie. Het voordeel van het werken op één locatie is dat al het onderzoek kort na 

 
11 Kamerstukken Tweede Kamer, 31 015, nr. 119.  
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elkaar, soms zelfs op dezelfde dag, kan worden uitgevoerd. Afspraken over wat kind en 
gezin verder nodig hebben, worden nog dezelfde dag gemaakt en starten direct. Dat lukt 
niet altijd: soms is het teveel voor een kind en ook de politie wil soms eerst een 
voorbereidend gesprek. Door de bundeling van forensische, medische en psychosociale 
functies zouden er minder kansen worden gemist in het hanteren van de juiste volgorde 
van handelen na acuut geweld.12 Hierdoor zou ook de kans kleiner zijn dat er 
bewijsmateriaal voor een rechtszaak verloren gaat, slachtoffers beter kunnen worden 
geholpen en zij niet onnodig vaak hun verhaal hoeven te doen. Dat slachtoffers zo min 
mogelijk moeten worden belast door bijvoorbeeld het beperken van onderzoek of 
(getuigen)verhoor is ook opgenomen in de Aanwijzing huiselijk geweld en 
kindermishandleing van het Openbaar Ministerie. 
 
Wanneer een casus binnenkomt beoordeelt de teamcoordinator van Veilig Thuis of het om 
acute of structureel ernstige onveiligheid gaat. Als dat zo is, gaan alle partijen in hun 
registratiesysteem na welke informatie over kind en ouders beschikbaar is. In een volgend 
overleg delen zij die informatie die nodig is om de veiligheid van het kind te waarborgen 
met elkaar en wordt de casus besproken. Er is dan volgens de geïnterviewde experts vrijwel 
direct veel informatie beschikbaar. De ouders wordt vooraf om toestemming voor de 
bespreking gevraagd. Deze toestemming wordt in de overgrote meerderheid van de 
casussen verkregen. Als dat niet zo is beoordelen de professionals of de situatie zo onveilig 
is dat zij de casus toch moeten bespreken. Ouders worden hiervan op de hoogte gesteld 
en snel na de bespreking uitgenodigd voor overleg. 
 
Cultuurverschillen 
Een goede samenwerking tussen hulpverlening en strafrechtsketen is een voorwaarde voor 
een succesvolle en duurzame aanpak van kindermishandeling. Volgens geinterviewden 
kunnen taal- en cultuurverschillen hierbij een knelpunt vormen.  Communicatie en 
(samen)werkstijlen verschillen van sector tot sector. Geinterviewde medewerkers van 
justitie en politie zijn van mening dat zij vaak helder zijn in hun communicatie en snel tot 
de kern van een zaak komen. Hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn 
vaak in richtlijnen of wetgeving vastgelegd. Dat schept vaak duidelijkheid. Voor 
hulpverleners zou het meer zoeken zijn naar de juiste benadering en aanpak. Volgens 
geinterviewden zouden hulpverleners vaak meer tijd nodig hebben en langer met elkaar in 
gesprek zijn.  
 
Wat verder meespeelt in de communicatie is dat veelgebruikte termen als ‘schuld’, 
‘verwijtbaarheid’ en ‘opzet’ geen medische of hulpverleningstermen, maar juridische 
termen zijn. Deze termen worden in diverse wetten afwisselend gebruikt en hebben elk 
een eigen betekenis. Of er sprake is van ‘verwijtbaarheid’ is een onderwerp dat in alle 
gevallen waarbij geen sprake is van een interne (medische) oorzaak overlegd zou moeten 
worden met een Officier van Justitie of in minder complexe gevallen met de politie. De 

 
12 H. Bakker, A. van Deth, P. P. Bakker, H. van den Bosch, B. Groen (2015). Op weg. Verkenning naar een 
landelijk dekkende infrastructuur aanpak kindermishandeling, huiselijk en seksueel geweld. Movisie en NJI, 
Utrecht. 
 



 

 Multidisciplinaire samenwerking 51 

mate waarin er sprake is van verwijtbaarheid bepaalt of en hoe er vervolgens een 
strafrechtelijk onderzoek kan worden gestart. 
 
Delen van informatie 
Het delen van informatie is bij het opzetten van multidisciplinaire teams een gevoelig 
onderwerp. Het al of niet delen van privacygevoelige informatie is volgens geïnterviewde 
deskundigen uitgebreid met alle partijen besproken. De stappen die hierin zijn gezet zijn 
met tact en zorg genomen. Voor de informatie-uitwisseling in het MDCK is een privacy 
protocol ontwikkeld dat is voorgelegd aan en goedgekeurd door de ministeries. De 
werkprocessen van de deelnemende organisaties zijn op elkaar afgestemd en zo 
vervlochten dat er één werkproces beschrijving is voor het MDCK.  
 
Het delen van informatie is volgens de politie voor hen makkelijker dan voor medici. Voor 
artsen en andere medische hulpverleners is het beroepsgeheim geregeld in de Wet BIG. 
Zij hebben de plicht te zwijgen over feiten en gegevens van patiënten, die zij bij het 
uitoefenen van hun beroep te weten zijn gekomen. Door het beroepsgeheim kunnen 
patiënten vrijuit met artsen spreken. Vanwege hun beroepsgeheim, maar ook om de relatie 
met hun patiënten niet te beschadigen zijn artsen volgens respondenten terughoudend 
met het delen van informatie. De teamleden van multidisciplinaire teams kennen elkaar 
vaak al jaren en hebben door de nauwe samenwerking met ziekenhuizen ook een relatie 
opgebouwd met bijvoorbeeld de kinderartsen. Respondenten geven aan dat ze hierdoor 
weten wat ze aan elkaar hebben en dat casussen vaak openlijk worden besproken, 
desnoods anoniem. Uiteindelijk maakt iedere professional een eigen afweging wat te delen 
in het belang van de veiligheid van kind en gezin. Het delen van informatie, ook medische 
gegevens, kan een zaak maken of breken (zie casus 1).  
 
Casus 1. Dochter beschuldigt vader van jarenlang seksueel misbruik. 
Een 19-jarig meisje doet aangifte van seksueel misbruik door haar vader. Op 11-jarige leeftijd 
heeft ze aangifte gedaan van een verkrachting. Dat kon toen niet worden bewezen. Ze loopt 
hiervor al jarenlang bij de hulpverlening. Op haar 19e doet ze weer aangifte van verkrachting. Haar 
stiefvader is volgens haar de dader. Hij misbruikt haar sinds haar tiende op haar slaapkamer. Op 
de vraag of dat recent nog is gebeurd, antwoordt zij gisteren nog. Zijn er nog sporen van te vinden 
denkt ze? Ze denkt dat er spermasporen in het laken zitten. Dat is door forensisch onderzoekers 
onderzocht. Een paar week later doet ze weer aangifte. Haar stiefvader heeft haar meegenomen 
naar een andere stad en heeft haar daar ook verkracht. Er wordt weer onderzoek naar gedaan. 
Een week later is ze weer verkracht, nu in het buitenland. Weer door haar stiefvader, maar nu met 
meerdere personen. Ze wil echter geen aangifte meer doen en ook geen medisch of forensisch 
onderzoek. Na aandringen wil ze wel een SOA-Aids test laten doen. Uit dit onderzoek blijkt dat 
haar maagdenvlies nog intact is. Volgens de arts is dat na alles wat zij zegt dat haar is overkomen 
sinds haar tiende onmogelijk. Over de verkrachting in het buitenland wordt de stiefvader gehoord. 
Die bleek dat weekend ook in het buitenland te zijn, maar in een ander land. Hij kan dat aantonen 
met hotelovernachtingen en aanvullend bewijsmateriaal. Het meisje heeft op haar telefoon 
berichten van haar stiefvader die het tegendeel laten zien. Na onderzoek blijken dit valse berichten 
te zijn, die ze zelf in elkaar heeft gezet. Het multidisciplinaire team organiseert een bijeenkomst 
met alle betrokken professionals, ongeveer 15 personen. De conclusie van alle deskundigen is dat 
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er geen sprake is geweest van verkrachting en dat de aangiften vals zijn.13 Het meisje krijgt 
hulpverlening, maar andere dan ze tot nu toe heeft gekregen. Ook de ouders krijgen ondersteuning 
aangeboden.  

 
Vervolgoverleg 
In het vervolgoverleg, dat plaatsvindt na de eerste fase waarin de partijen informatie 
verzamelen over de personen die bij de casus betrokken zijn, wordt bepaald hoe het team 
de casus gaat benaderen. Deze afweging wordt gezamenlijk gemaakt. Het is afhankelijk 
van de casus welke partij het initiatief krijgt in het onderzoek dat moet plaatsvinden. Ze 
kiezen vaker voor een strafrechtelijk traject als het een ernstig misdrijf is of als ze 
verwachten dat ze een stok achter de deur nodig hebben. Ernstige misdrijven zijn volgens 
de geïnterviewde deskundigen misdrijven waarbij de maatschappelijke roep om vergelding 
hoog is. Dat is met name het geval bij moord en doodslag, maar tevens bij zware 
mishandeling, zeker als het om jonge kinderen gaat. 
 
Rol politie en justitie 
Politie en justitie beoordelen de strafrechtelijke kant van een kindermishandelingszaak. De 
politiemensen die we hebben gesproken hebben het niet over kindermishandeling. Zij gaan 
uit van het strafrecht en spreken over zedenmisdrijven, verkrachting, zware mishandeling, 
eenvoudige mishandeling, moord en doodslag, eer gerelateerd geweld en verwaarlozing. 
Het is geen limitatieve opsomming, wel een globale indeling van de (gewelds)zaken die 
door hun collega’s in het multidisciplinaire team kindermishandeling worden genoemd. 
 
Kindermishandelingszaken kunnen in acute situaties rechtstreeks bij een multidisciplinair 
team terechtkomen. Anders is de eerste stap vaak dat wijkteams of Centra voor Jeugd en 
Gezin worden geïnformeerd over een mishandeling van een kind en met het gezin aan de 
slag gaan. Verbetert de situatie niet en/of komen er meer meldingen dan kan het 
multidisciplinaire team worden ingeschakeld omdat het om structurele onveiligheid gaat. 
Als al duidelijk is dat gedwongen hulp of uithuisplaatsing dringend nodig is wordt de Raad 
voor de Kinderbescherming soms direct ingeschakeld. Wanneer de Raad vindt dat er te 
weinig informatie is en zij geen goed beeld kan krijgen van de situatie en de veiligheid van 
het kind dan kan zij het MDCK inschakelen. Het MDCK onderzoekt de casus en monitort 
ook het vervolg.  
 
De afweging of een melding over kindermishandeling tot een strafrechtelijk onderzoek 
leidt, wordt volgens de geïnterviewde politiemensen al in een vroeg stadium gemaakt. 
Wanneer verdachten van kindermishandeling willen meewerken kan in overleg met de 
officier van justitie worden besloten om de zaak voorwaardelijk te seponeren. De aanpak 
is erop gericht dat er snel hulp wordt geregeld, maar ook dat plegers van ernstige 
kindermishandeling worden gestraft. Voorop staat echter steeds de vraag: wat is de 
toegevoegde waarde voor het kind? Wordt het voor het kind veilig, stopt de mishandeling 
en wordt de schade behandeld? Volgens de experts is het voordeel van deze manier van 

 
13 Valse aangiften van verkrachting komen vaker voor. Uit een meta-analyse van Amerikaans onderzoek 
door Ferguson en Malouff (2016) en gepubliceerd in het tijdschrift Archives of Sexual Behavior blijkt dat 
5% van de aangiften van verkrachtingen vals zijn. Hoe vaak dat in Nederland het geval is, is niet bekend. 
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samenwerken dat er een weloverwogen beslissing genomen kan worden over de meest 
effectieve maatregelen die zij als team kunnen inzetten.  
 
In gesprekken met politiemensen worden enkele voorbeelden van kindermishandelings-
zaken gegeven om te verduidelijken hoe zij in de dagelijkse praktijk samen met de 
zorgpartners binnen het multidisciplinaire team optrekken om de veiligheid van een 
slachtoffer te garanderen en hulpverlening starten. Vaak werken de ouders hieraan 
vrijwillig mee, maar dat is niet altijd het geval (zie casus 2).  
 
Casus 2 - Een jong kind op een kinderdagverblijf zit onder de blauwe plekken.  
Medewerkers van Veilig Thuis van het multidisciplinaire team krijgen een melding over een kind 
op een kinderdagverblijf met meerdere blauwe plekken. De onderzoekers van Veilig Thuis gaan op 
huisbezoek op het woonadres van het kind. Wanneer de moeder de deur opendoet zegt zij zonder 
dat de medewerkers van Veilig Thuis zich hebben voorgesteld dat zij wel weet wat ze komen doen, 
maar dat de kinderen al weg zijn. Moeder wil niet meewerken, ze weigert te zeggen waar haar 
kinderen zijn. Veilig Thuis zegt dat wanneer zij blijft weigeren informatie te geven over de 
verblijfplaats van haar kinderen zij genoodzaakt zijn de Raad voor de Kinderbescherming te 
informeren. Dat kan tot een uithuisplaatsing leiden. Moeder draait bij en vertelt dat de kinderen 
bij een tante zijn. Dat blijkt een veilige plek voor de kinderen te zijn. Afgesproken wordt dat de 
kinderen daar blijven en dat ze de volgende dag allemaal, vader, moeder en kinderen, worden 
verwacht bij het multidisciplinaire team. 
 
De volgende ochtend neemt de medewerker van de politie van het multidisciplinaire team direct 
contact op met de officier van justitie. Ze wil een strafrechtelijk onderzoek starten en een tap op 
de telefoons van de ouders. Daar krijgen ze van het OM toestemming voor. De districtsrecherche 
levert de taps. De politiemensen van het multidisciplinaire team willen vastgelegd hebben wat de 
ouders over de telefoon bespreken met elkaar of met derden. Over de tap horen ze hoe de vader 
overleg heeft met een onbekende persoon over de blauwe plekken van zijn kind. Volgens deze 
persoon moet de vader zeggen dat het kind is gevallen en een ziekte heeft waardoor hij snel 
blauwe plekken krijgt. Wanneer het gezin op locatie aanwezig is, worden de ouders gehoord en 
het kind medisch en forensisch onderzocht. Ogen, bloed en skelet worden onderzocht, het letsel 
wordt vastgelegd en de sporen worden veiliggesteld. Hulpverleners spreken ondertussen met de 
ouders. Op zo’n middag doen alle professionals van het team hun eigen onderzoek, maar wel in 
afstemming met elkaar. 
 
In een middag is het hele onderzoek afgerond en is alle informatie verzameld. De waarheidsvinding 
staat in deze casus voorop. De ouders hebben nog geen kans gehad hun verhaal goed voor te 
bereiden en af te stemmen en de sporen van het letsel zijn nog vers. Het verhaal van de ouders 
is volgens de politie niet erg geloofwaardig en daar hebben ze naar hun mening ook voldoende 
bewijs voor kunnen verzamelen en vastleggen.   
 
Door snel te handelen onderscheidt de aanpak van het multidisciplinaire team zich van de wijze 
waarop een kindermishandelingszaak wordt opgepakt en hoe de politie te werk gaat wanneer een 
dergelijk team niet beschikbaar is. Bij deze zaak vragen zij zich af of het ook gelukt was zoveel 
bewijs te verzamelen wanneer ze niet zo snel het onderzoek hadden kunnen starten.  

 
Eerst veiligheid 
Veiligheid door het geweld te stoppen en slachtoffers te beschermen wordt door de 
deskundigen als een voorwaarde voor verdere hulpverlening gezien. Pas wanneer 
betrokkenen zich veilig voelen komen zij tot rust en kunnen zij meedenken over de 
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vervolgstappen. Zolang personen zich gestrest, angstig, bedreigd en/of onveilig voelen, is 
vooral het gevaar signalerende alarmcentrum van de hersenen actief. Zij zullen op dat 
moment vooral impulsief en emotioneel reageren. Pas als een persoon weer rustig is en 
zich veilig voelt, kan het rationale deel van de hersenen wordt geactiveerd. Dan is het 
mogelijk dat zij nadenken over hun eigen problemen, meedenken over mogelijke 
oplossingen en weloverwogen keuzes maken (zei casus 3).14      
 
Casus 3 - Baby komt met blauwe plekken op spoedeisende hulp. 
De vertrouwensarts van het multidisciplinaire team meldt bij de politiemensen die deel uitmaken 
van dit team dat ouders een baby op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis hebben 
binnengebracht met een forse blauwe plek op de zijkant van haar ribbenkast. Het betreft een 
melding van een kinderarts die de uitleg van de ouders niet vertrouwt. Twee onderzoekers van 
Veilig Thuis en de vertrouwensarts gaan erheen. Zij doen het eerste onderzoek. De 
vertrouwensarts onderzoekt het kind en de onderzoekers praten met de ouders. De 
vertrouwensarts ziet dat ook de andere zijde van de ribbenkast wat blauw kleurt en dat er ook wat 
aan de nek te zien is. In overleg met de politie wordt besloten de ouders nog niet te informeren. 
De politie krijgt wel de namen van de ouders doorgebeld. Zij gaan in het registratiesysteem van 
de politie na of er eerdere meldingen zijn die relevant kunnen zijn. 
 
De onderzoekers van Veilig Thuis zijn intussen met moeder in gesprek, vader houdt zich afzijdig. 
In de politieregistratie treffen de politiemensen een melding aan over een mishandeling. De vader 
blijkt eerder geweld te hebben gebruikt tegen de moeder. Tevens is er een melding over een ruzie. 
Er blijkt ook nog een ander kind in het gezin te zijn. Een van de politiemensen belt met een van 
de onderzoekers van Veilig Thuis en geeft door dat er eerder sprake van geweld is geweest tussen 
de ouders. De onderzoekers gaan vervolgens in gesprek met de vader die zich in eerste instantie 
afzijdig hield. Wanneer ze hem confronteren met het letsel van de baby en zijn eerdere 
gewelddadige gedrag tegen zijn vrouw vertelt hij wat er is voorgevallen. De vertrouwensarts 
checkt of zijn verhaal overeenkomt met de verwondingen die bij de baby zijn aangetroffen. Zij 
stelt vast dat wat de vader vertelt in overeenstemming is met de verwondingen. Het letsel wordt 
gefotografeerd en vastgelegd in het medische dossier. De verklaring van de vader wordt ook door 
Veilig Thuis vastgelegd.  
 
Vervolgens wordt nagegaan of de veiligheid van het andere kind is gegarandeerd. De baby blijft 
een nacht ter observatie in het ziekenhuis. Er wordt gekeken welke hulpverlening nodig is om te 
voorkomen dat er weer geweld wordt gebruikt. De vader blijkt niet erg handig te zijn met kinderen. 
Hij heeft nooit voor zijn kinderen hoeven zorgen. Dat doet de moeder altijd. Zij houdt de vader 
ook bewust weg bij de zorg voor de kinderen. Nu heeft hij dat wel een keer gedaan, maar kennelijk 
zo onhandig dat het kind er letsel door heeft opgelopen. De uitleg van de vader wordt door de 
vertrouwensarts plausibel gevonden. Hij wil ook meewerken met de aangeboden hulp om te 
voorkomen dat het nogmaals gebeurt. Besloten wordt voorlopig geen strafrechtelijk onderzoek te 
starten. Alle informatie is echter vastgelegd en beschikbaar. Mocht het nodig zijn omdat de vader 
niet langer wil meewerken of omdat er een nieuwe melding komt, dan kan het strafrechtelijke 
onderzoek alsnog worden opgestart.   
 
De hele casus is volgens de geïnterviewde politiemensen in een paar uur afgehandeld. Er is een 
veiligheidsplan opgesteld en er is direct duidelijkheid gegeven aan de ouders over het 
vervolgtraject. Het multidisciplinaire team blijft de ouders ook volgen. De geïnterviewde 
politiemensen zijn van mening dat de aanpak van het multidisciplinaire team in deze casus effectief 
en efficiënt is geweest.   

 
14 Vögtlander en Van Arum (2016). 
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Omvang 
Hoe vaak er jaarlijks in de multidisciplinaire teams een strafrechtelijk onderzoek wordt 
gestart, voorwaardelijke sepots worden uitgesproken en hoeveel zaken er toch nog voor 
de rechter komen, weten de geïnterviewde experts niet exact. In één van de 
multidisciplinaire teams lopen momenteel 20 strafrechtelijke onderzoeken. Dit 
multidisciplinaire team zegt per dag twee kindermishandelingszaken op te pakken. Dit zou 
ongeveer 400 zaken per jaar betekenen. In een multidisciplinair team in een andere regio 
komen ze tot zo’n 50 kindermishandelingszaken per jaar. Het team blijft de  personen in 
deze zaken ook volgen, soms wel meerdere jaren.  
 
Deze follow-up van kind en gezin als de behandeling is beëindigd is nodig, omdat terugval 
in mishandeling of misbruik niet ondenkbaar is. Uit onderzoek onder 200 kinderen, ouder 
dan 5 jaar, naar de ontwikkeling in de kwaliteit van leven in de 18 maanden die volgden 
op een melding van kindermishandeling blijkt dat na een aanvankelijke toename in de 
eerste zes maanden na de melding, in de volgende zes maanden sprake is van een 
significante daling om uiteindelijk na 18 maanden na de melding in alle leeftijdscategorieën 
lager uit te komen dan de beoordeling van de kwaliteit van leven direct na de melding.15  
 
Knelpunten 
Veilig Thuis kan een multidisciplinaire aanpak (MDA++) inzetten bij acuut, ernstig en 
langdurig geweld. Met name via het multidisciplinaire team kan snel een passende 
interventie worden geboden. Volgens een geïnterviewde medewerker van een 
multidisciplinair team is de veiligheid van het kind nog niet altijd goed geregeld. Het borgen 
van de veiligheid van een kind wordt als een lastig aspect ervaren. Hoe borg je de veiligheid 
van een kind wanneer een uitgangspunt is dat kinderen zo lang mogelijk bij de ouders 
zouden moeten blijven. Volgens de Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de 
Gezondheidszorg behoeft de dossiervoering van zaken die via het multidisciplinaire team 
worden afgehandeld verbetering.16 Niet na alle onderzoeken is volgens de Inspectie helder 
vastgelegd wie toeziet op het naleven van de gemaakte afspraken. Ook merkt de Inspectie 
dat niet alle onderzoeken zijn afgesloten met een afsluitbrief of rapportage. Indien wel een 
afsluitbrief wordt verstuurd zijn de veiligheidsafspraken daarin veelal niet concreet 
opgenomen. Voor cliënten en ketenpartners zou daarmee onvoldoende herleidbaar zijn wat 
precies de veiligheidsafspraken en doelen voor de veiligheid zijn en wie toeziet op het 
naleven van de gemaakte afspraken.  
 
Een ander punt dat in gesprekken met medwerkers van multidisciplinaire teams is 
genoemd, is dat de wens om kinderen één keer hun verhaal te laten vertellen in de praktijk 
niet altijd haalbaar is. Bij een strafrechtelijk onderzoek waarbij kinderen van vier tot twaalf 
jaar zijn betrokken, moet een zedenrechercheur die daarvoor is opgeleid het verhoor 
afnemen. Blijkt er sprake van seksueel misbruik dan wordt het kind doorverwezen naar 
het traumacentrum. Daar volgt weer een gesprek met het kind. In die gevallen lukt het 
niet om het tot één gesprek te beperken. Wanneer er een psycholoog aanwezig zou kunnen 
zijn dan zou het kind zijn verhaal één keer kunnen vertellen. Het taxatiegesprek dat door 

 
15 F. Snoeren, C. Hoefnagels (2014). Giving maltreated children a voice. Trimbos-instituut, Utrecht. 
16 Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de gezondheidzorg (2017). De kwaliteit van Veilig Thuis 
Kennemerland Stap 2. Inspectie Jeugdzorg en Inspectie voor de gezondheidzorg, Utrecht. 
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een psycholoog wordt uitgevoerd en door hen een methodisch kind interview wordt 
genoemd is een methode die niet is erkend door justitie en geldt niet als een verhoor.  
 
 
5.2 Jeugdbeschermingstafels 
 
Bij de transitie van de jeugdzorg naar gemeenten heeft de term�nieuwe 
jeugdbescherming�zijn intrede gedaan. Op initiatief van de VNG heeft een werkgroep met 
deelnemers afkomstig vanuit gemeenten, branches en ketenpartners, de ontwikkelingen 
in de jeugdbescherming en jeugdreclassering een jaar na de inwerkingtreding van de 
Jeugdwet geanalyseerd en geduid.17 De veiligheid van jeugdigen en hun omgeving wordt 
door de werkgroep gezien als een verantwoordelijkheid van alle professionals, ongeacht 
het kader waarbinnen de hulp verleend wordt. Elke professional of functionaris zou zich 
moeten afvragen of kinderen veilig opgroeien. Het doel zou een meer effectieve en 
efficiënte jeugdbescherming moeten zijn met goed onderling afgestemde 
jeugdbeschermingsmaatregelen, een duidelijke grens tussen vrijwillige hulpverlening en 
hulpverlening in een gedwongen kader en het centraal stellen van het belang van het kind. 
Het lokale wijkteam zou laagdrempelige ondersteuning en hulp dienen te bieden waardoor 
er in het vrijwillig kader veel meer mogelijkheden zijn om gezinnen te ondersteunen, te 
helpen en zo nodig specialistische hulp in te schakelen en expertise vanuit de 
gecertifceerde instellingen en Veilig Thuis te benutten.18 
 
Een van die nieuwe verantwoordelijkheden van de gemeente is het voorleggen van 
problematische gevallen aan de Raad voor de Kinderbescherming, de instantie die 
onderzoekt of het nodig is dat er een kinderbeschermingsmaatregel moet worden 
opgelegd. De Jeugdbeschermingstafel kan daarbij fungeren als tussenstation tussen 
vrijwillige hulpverlening en gedwongen hulpverlening (een kinderbeschermingsmaatregel 
of�dwang’). Het uitgangspunt is dat kinderen zoveel mogelijk binnen het eigen gezin 
worden geholpen. Wanneer ouders niet willen meewerken en de veiligheid van kinderen 
niet kan worden gegarandeerd, kan de jeugdbeschermingstafel in beeld komen.  
 
Doel 
In veel regio’s in het land zijn de afgelopen jaren Jeugdbeschermingstafels opgericht. Het 
doel van de Jeugdbeschermingstafel is te komen tot een gezamenlijk besluit dat de 
veiligheid van het kind verzekert en inzet op de ontwikkeling van het kind. De zorgen die 
er bij professionals zijn over de opvoedingssituatie worden met de ouders besproken en 
nagegaan wordt welke mogelijkheden er zijn om deze zorgen op te heffen. Tevens wordt 
met betrokkenen besproken of er een verzoek tot onderzoek bij de Raad voor de 
Kinderbescherming moet worden ingediend.  
 
Aanleiding 
Een Jeugdbeschermingstafel wordt bijeengeroepen wanneer er zorgen zijn over de 
veiligheid van een kind. Een hulpverlener die zich zorgen maakt over de veiligheid van een 

 
17 VNG (2016). De nieuwe jeugdbescherming en jeugdreclassering. VNG, Den Haag. 
18 Idem. 
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kind, de ontoereikendheid van de geboden vrijwillige hulpverlening of een 
beschermingsmaatregel overweegt, kan een verzoek indienen voor een gesprek aan de 
jeugdbeschermingstafel. Aan de tafel zitten naast de ouders en (eventueel) het kind, een 
voorzitter en secretaris namens de gemeente, de melder, een medewerker van het 
adviesteam van de Raad voor de Kinderbescherming of een raadsonderzoeker en een 
gezinscoach van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG), een onderzoeker van Veilig Thuis, 
een gezinsvoogd, een lid van het wijkteam of een jeugdbeschermer van een gecertificeerde 
instelling.  
 
Geïnterviewde hulpverleners en ambtenaren van gemeenten die ervaring hebben met 
jeugdbeschermingstafels geven aan dat melders van een casus vaak jeugdbeschermers 
van gecertificeerde instellingen, Raad voor de Kinderbescherming en Veilig Thuis zijn of 
medewerkers van organisaties uit het lokale veld, zoals wijkteam, zorgverleners, 
jeugdhulpverleners die daarvoor zijn aangewezen en meestal de regie hebben over een 
gezin. Wie er aan tafel zitten verschilt per gemeente. Gemeente en Raad voor de 
Kinderbescherming zijn altijd vertegenwoordigd. Eén expert in een grote gemeente merkt 
op dat zij daarnaast uitsluitend partijen aan tafel willen hebben die veel met het gezin te 
maken hebben.  
 
De voorzitter van de jeugdbeschermingstafel maakt een inschatting in hoeverre het gezin 
nog geholpen kan worden in het vrijwillig kader. Wanneer de voorzitter nog mogelijkheden 
ziet binnen het drangkader, zal tevens een gezinscoach van het CJG worden uitgenodigd.  
 
De bijeenkomst 
Tijdens de bijeenkomst wordt de problematiek in het gezin besproken. Het kan gaan om 
(een combinatie van) huiselijk geweld, echtscheidingsproblematiek, verslaving ouder(s) 
en/of jeugdige, psychi(atri)sche problematiek ouder(s) en/of jeugdige, overbelasting 
ouder(s), verwaarlozing, gedragsproblemen van het kind, jeugdcriminaliteit, 
(verstandelijke) beperking ouder(s) en/of jeugdige en/of schoolverzuim. In overleg met de 
ouders en (eventueel) het kind wordt nagegaan op welke wijze er een verbetering in de 
veiligheidssituatie van het gezin kan worden bereikt. Besproken wordt welke vorm van 
hulpverlening hiervoor nodig is.  
 
Ouders kunnen niet verplicht worden om naar de jeugdbeschermingstafel te komen. Het 
opkomstpercentage is echter hoog. In een grote gemeente in het westen van het land en 
in een zorgregio met acht gemeenten in het midden van het land nemen volgens de 
geinterviewde experts vrijwel alle ouders (95% tot 99%) deel aan de 
jeugdbeschermingstafel. Dat is in deze gemeente van begin af aan al het geval. Dat een 
hoog percentage ouders op de uitnodiging ingaat, komt volgens de deskundigen doordat 
de gemeente hen uitnodigt en niet door de Raad voor de Kinderbescherming of de 
jeugdbescherming. De drempel om gevolg te geven aan de uitnodiging zou dan lager zijn. 
Sommige ouders hebben in het verleden slechte ervaringen met de jeugdbescherming 
gehad en zouden niet weer met de jeugdbescherming te maken willen krijgen.  
 
Ouders die in aanmerking komen voor een jeugdbeschermingstafel wordt vooraf uitgelegd 
dat zij zelf bij het gesprek betrokken zijn, hun kant van het verhaal mogen vertellen en 
ook zelf onderwerpen kunnen inbrengen. Volgens de geinterviewde lokale experts vinden 
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de meeste ouders de bijeenkomst spannend, maar voor de meeste ouders zou gelden dat 
zij graag met hulpverleners in gesprek willen. Hun aanwezigheid aan de 
jeugdbeschermingstafel kan volgens betrokkenen het verschil maken tussen hulpverlening 
in een vrijwillig of een gedwongen kader.   
 
Kind centraal 
Tijdens de bijeenkomst staat het kind centraal. Jeugdigen van twaalf jaar en ouder worden 
vaak uitgenodigd aan de jeugdbeschermingstafel, maar ook jongere kinderen kunnen erbij 
aanwezig zijn. De aanwezigheid van kinderen aan tafel wordt door betrokkenen als positief 
ervaren. In een grote gemeente is de ervaring dat kinderen vaak vooraf aangeven dat ze 
niets gaan zeggen tijdens de bijeenkomst, maar dat zij uiteindelijk veel vertellen. Volgens 
betrokkenen wordt aan het eind van de bijeenkomst vaak aan de kinderen gevraagd wat 
zij ervan vonden. Kinderen ervaren het in het algemeen als prettig dat ze mee kunnen 
praten en zijn gehoord.  
 
Rollen  
Tijdens de bijeenkomst geeft de melder, vaak een hulpverlener die betrokken is bij het 
gezin, een korte toelichting op de zorgen die er zijn over de veiligheid van het kind en wat 
er volgens de hulpverlener nodig is om die zorgen weg te nemen. In de interviews met 
betrokkenen is opgemerkt dat er in gezinnen waar kindermishandeling speelt, vaak meer 
aan de hand is. Er zou bijvoorbeeld ook vaak sprake zijn van fysiek geweld tussen de 
ouders. Door de zorgen van de hulpverlener over de veiligheid van het kind en het feit dat 
de hulpverlener de ouders hierop blijft aanspreken, kan de relatie tussen ouders en 
professionals verstoord raken. Het overleg aan de jeugdbeschermingstafel kan volgens 
betrokkenen bijdragen aan een verbetering in de relatie tussen hulpverleners en ouders, 
waardoor er ook weer een gesprek mogelijk is over maatregelen om de veiligheidssituatie 
van de kinderen te verbeteren.  
 
In de gesprekken met deskundigen is opgemerkt dat de gelijkwaardigheid aan tafel 
belangrijk is voor het verbeteren van de relatie tussen hulpverleners en ouders en 
kinderen. Belangrijk hierbij is dat er geen beslissingen worden genomen buiten de ouders 
om. Die verminderde weerstand en wantrouwen van ouders tegen overheidsinstanties die 
achter hun rug beslissingen nemen over hun kind, heeft ook positieve effecten voor het 
verdere hulpverleningstraject.19 De meeste ouders aan de tafel erkennen volgens 
betrokkenen dat de situatie binnen hun gezin om oplossingen vraagt en stemmen in met 
de hulpverleners waarmee ze (gaan) samenwerken. Een ander voordeel van de 
aanwezigheid van ouders en kinderen aan de jeugdbeschermingstafel is volgens 
betrokkenen dat de haalbaarheid van de maatregelen beter kan worden ingeschat, omdat 
ouders en kinderen zelf bij het gesprek aanwezig zijn en direct kunnen reageren op 
voorstellen. Verder zou door het overleg de afstemming tussen maatregelen worden 
verbeterd en worden afspraken volgen betrokkenen beter nagekomen.  
 

 
19 Gemeentelijke Kinderombudsman Rotterdam (2018). Is er nog een plekje vrij? Onderzoek van de 
gemeentelijke kinderombudsman naar de toepassing van drang in de Rotterdamse jeugdhulpverlening en 
naar het besluitvormingsproces aan het Jeugdbeschermingsplein Rotterdam Rijnmond. Gemeente 
Rotterdam. 
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Besluiten 
Besluiten die aan de tafel worden genomen, zijn bindend voor de aangesloten organisaties. 
Het besluit en de gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd en naar alle 
betrokkenen verstuurd. Er zijn drie uitkomsten mogelijk: de hulpverlening in het vrijwillige 
kader gaat door, er komt hulpverlening met drangkader (raadsonderzoek wordt tijdelijk 
uitgesteld) of er blijft hulpverlening, maar er start ook een onderzoek door de Raad voor 
de Kinderbescherming. 
 
Wanneer er consensus is en ouders en kind(eren) zich aan de besluiten conformeren, 
kunnen (veiligheids)afspraken worden gemaakt over het vervolgtraject en over welke 
ondersteuning en (aanvullende) hulpverlening in het vrijwillig kader nodig is in het gezin. 
Dit komt volgens geïnterviewden minder vaak voor. Vaak zou er toch een raadsonderzoek 
volgen. 
 
Een raadsonderzoek wordt ingesteld wanneer er tijdens de bijeenkomst geen consensus is 
en er zorgen blijven over de ontwikkeling van een kind. Er is bijvoorbeeld onvoldoende 
vertrouwen dat deze zorgen met vrijwillige hulpverlening voldoende worden weggenomen 
of de ouders en/of kinderen geven tijdens de bespreking aan niet bereid te zijn mee te 
werken aan de voorgestelde veiligheidsafspraken.  
 
Als een raadsonderzoek nog uitgesteld kan worden omdat er goede afspraken met ouders 
en kind(eren) kunnen worden gemaakt, dan wordt een hulpverlener verzocht met ouders 
en kind(eren) te werken aan de nieuwe afspraken. Mocht dat niet lukken, dan kan het 
onderzoek alsnog starten. Volgens betrokkenen kunnen onderzoeken door de Raad voor 
de Kinderbescherming niet altijd direct starten omdat er wachtlijsten zijn. Om de periode 
te overbruggen wordt een hulpverlener aan het gezin gekoppeld. Het middel van een 
uitgesteld raadsonderzoek is volgens enkele geïnterviewden in de beginperiode van de 
jeugdbeschermingstafels vaak gebruikt. Nu zou dat minder vaak het geval zijn. In een 
grote gemeente wordt in ongeveer 70% van de besproken casussen een raadsonderzoek 
ingesteld.  
  
Resultaten 
De jeugdbeschermingstafel is een vorm van preventieve jeugdbescherming die niet is 
opgelegd door een kinderrechter. Ouders kunnen zich door de werkwijze van de 
jeugdbeschermingstafel onder druk gezet voelen. Hebben zij een andere mening dan de 
hulpverleners en de gemeente die aan de jeugdbeschermingstafel zitten en willen zij niet 
vrijwillig meewerken dan kan immers een dwangkader volgen. In dat geval wordt de zaak 
alsnog aan de rechter voorgelegd en vindt er een inhoudelijke toetsing plaats.  
 
Over het aantal gezinnen dat met de jeugdbeschermingstafels in aanraking komt zijn 
landelijke geen gegevens beschikbaar. In één van de vier grote gemeenten worden volgens 
een geinterviewde deskundige wekelijks ongeveer zes casussen besproken, dat zouden er 
op jaarbasis ongeveer 250 tot maximaal 300 zijn. Niet bekend is hoe vaak in deze grote 
gemeente de hulpverlening in het vrijwillige kader wordt voortgezet, er hulpverlening met 
drangkader wordt toegepast, of er hulpverlening in het gezin blijft, maar of er ook een 
onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming start. In een regio in het midden van 
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het land waar acht gemeenten een zorgregio vormen, zijn in ruim een jaar meer dan 200 
besluiten genomen. In 64% van de casussen is een raadsonderzoek uitgevoerd, bij 5% is 
sprake van een uitgesteld raadsonderzoek, bij 11% is een drangmedewerker aangesteld 
en bij 16% van de gezinnen blijft hulpverlening in vrijwillig kader plaatsvinden. De ervaring 
in deze regio is dat van de uitgestelde raadsonderzoeken en de aangestelde 
drangmedewerker de helft uiteindelijk tot een raadsonderzoek leidt.     
 
Daarnaast is niet bekend hoe ouders en kinderen de jeugdbeschermingstafels ervaren. Er 
zijn geen evaluaties beschikbaar van deze interventie. Ook is naar de effectiviteit van de 
jeugdbeschermingstafels nog geen onderzoek gedaan. Betrokkenen merken op dat 
jeugdbeschermingstafels veel voorbereidingstijd vragen van hulpverleners. Dat blijkt ook 
uit een onderzoek naar samenwerking en doorlooptijden in de jeugdbeschermingsketen in 
West en Midden Brabant.20 Betrokkenen vragen zich af of de tijdsbesteding voldoende 
opweegt tegen de resultaten die zij ermee bereiken. 
 
 

 
20 A.J. van Montfoort, A. Verhagen, J. E. Sondorp, L.D.R. Torregrosa (2018). Samenwerking en 
doorlooptijden in de jeugdbeschermingsketen. Onderzoeksrapport Midden- en West-Brabant. Van 
Montfoort, Woerden. 
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6. CONCLUSIES 
 
 
 

In opdracht van het WODC van het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft 
onderzoeks- en adviesbureau Breuer&Intraval een onderzoek uitgevoerd naar 
interventies en middelen die binnen de justitiële keten worden ingezet voor plegers en 
slachtoffers van kindermishandeling.  
 
Het onderzoek heeft drie doelen. Het eerste doel is het verkrijgen van inzicht in de 
interventies en middelen die binnen de justitieketen kunnen worden ingezet voor plegers 
en slachtoffers van kindermishandeling, de besluitvorming omtrent de inzet van deze 
interventies en de frequenties waarmee de interventies worden ingezet. Het tweede doel 
van het onderzoek is bepalen of het interventiepalet toereikend is voor alle typen plegers 
en slachtoffers en of er voor alle typen plegers en slachtoffers geschikte interventies en 
middelen beschikbaar zijn. Het derde doel van het onderzoek is na te gaan in hoeverre 
het huidige interventiepalet aansluit bij recente wetenschappelijke ontwikkelingen in het 
onderzoek naar kindermishandeling. 
 
Hiervoor hebben we literatuur bestudeerd, gesprekken gevoerd met sleutelinformanten 
en interviews gehouden met medewerkers van politie, OM, Raad voor de 
Kinderbescherming, de Reclasseringsorganisaties, de gecertificeerde instellingen voor 
jeugdbescherming en jeugdreclassering en met medewerkers van instellingen buiten de 
justitiële keten, onder meer Veilig Thuis, Veiligheidshuizen, verslavings- en (forensische) 
GGZ-instellingen en verschillende expertisecentra. Daarnaast hebben we interviews 
gehouden met professionals die betrokken zijn bij multidisciplinaire teams (MDA++) en 
jeugdbeschermingstafels. We hebben vooral gevraagd naar de rol van de justitiepartners 
binnen de lokale samenwerkingsverbanden gericht op het voorkomen, signaleren en 
stoppen van kindermishandeling en het beperken van de schadelijke gevolgen van 
kindermishandeling. In totaal hebben we met 35 personen die daadwerkelijk betrokken 
zijn bij interventies voor plegers en slachtoffers van kindermishandeling een interview 
gehouden.  
 
 
6.1 Afbakening onderzoek 
 
 
 
 
 
Kindermishandeling 
Kindermishandeling heeft niet voor alle organisaties in de justitiële keten dezelfde 
betekenis. De wetten en wettelijke bevoegdheden die ten grondslag liggen aan de taken 
van de verschillende organisaties, gaan niet uit van dezelfde definities. Dat betekent dat 
niet elke organisatie in gevallen waarin gesproken wordt over kindermishandeling, 
bevoegdheden heeft. De bevoegdheden van politie en Openbaar Ministerie zijn in het 

Wat wordt precies verstaan onder kindermishandeling, justitieel kader, interventies 
en middelen en hoe kunnen deze kernbegrippen worden geoperationaliseerd? 
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algemeen beperkt tot situaties waarin een vermoeden of sprake is van zogenoemde 
strafbare kindermishandeling. Daaronder worden vormen van kindermishandeling 
verstaan die aangemerkt kunnen worden als een strafbaar feit.  
 
De Raad voor de Kinderbescherming hanteert als uitgangspunt voor kindermishandeling 
dat kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd of veiligheidsrisico’s lopen en 
wanneer de mogelijkheden van de ouders om deze zorgen onder eigen regie of met 
hulpverlening weg te nemen onvoldoende zijn, moeten worden beschermd.  
 
Kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld worden, ook al is het kind fysiek niet 
mishandeld, als slachtoffer van kindermishandeling gezien. Wanneer deze kinderen 
ernstig in hun ontwikkeling worden bedreigd, is dit voor de Raad voor de 
Kinderbescherming vaak een reden tot een verzoek aan de rechter om een 
ondertoezichtstelling op te leggen.  
 
Justitieel kader 
De justitiële keten bestaat uit de volgende organisaties: Rechterlijke Macht, Openbaar 
Ministerie, politie, penitentiaire instellingen, Reclassering, Raad voor de 
Kinderbescherming en gecertificeerde instellingen. Bij kindermishandeling kan een 
onderscheid worden gemaakt tussen de justitiële keten voor slachtoffers en de justitiële 
keten voor plegers. De Raad voor de Kinderbescherming heeft onderzoekstaken en kan 
interventies, zoals een beschermingsmaatregel, aan de rechter verzoeken. De 
gecertificeerde instellingen voeren de beschermingsmaatregelen voor slachtoffers van 
kindermishandeling uit.  
 
Interventies en middelen 
Onder justitiële interventie wordt in dit onderzoek alle middelen verstaan die binnen de 
justitiële keten kunnen worden ingezet om het gedrag van een pleger en/of slachtoffer 
van kindermishandeling te veranderen door zijn of haar omstandigheden te beïnvloeden. 
Deze interventies kunnen gericht zijn op het kind, op de pleger, op het gezin of op 
verschillende betrokkenen tegelijk. Bij ernstige vormen van kindermishandeling kan het 
nodig zijn om – naast hulpverlening – strafrechtelijke en/of civielrechtelijke maatregelen 
te treffen. Maatregelen die onder het civiele recht vallen, zijn de ondertoezichtstelling, de 
machtiging uithuisplaatsing en de gezagsbeëindigende maatregel. Wanneer er sprake is 
van strafbare feiten kan er aangifte worden gedaan en een strafrechtelijke procedure 
worden gestart, waarna politie en justitie betrokken kunnen zijn bij gezinnen met 
kindermishandeling.  
 
In dit onderzoek hebben we ons beperkt tot de interventies en middelen binnen de 
strafrechtelijke en civielrechtelijke keten. Justitiële interventies bestaan uit alle 
maatregelen en acties die door justitiële partners zijn uitgevoerd om kindermishandeling 
te voorkomen, te signaleren of te stoppen. Voordat een pleger is veroordeeld, waarbij de 
rechter een verplichte behandeling bestaande uit een gerichte gedragsinterventie kan 
opleggen, zijn er door ketenpartners al diverse interventies aan vooraf gegaan. De politie 
heeft al overleg gevoerd met Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming, er is 
onder leiding van de Officier van Justitie strafrechtelijk onderzoek gedaan naar de 
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toedracht van de kindermishandeling en, wanneer er sprake is van letsel, kan er een 
medisch-forensisch onderzoek zijn uitgevoerd. Voor slachtoffers van kindermishandeling 
die bescherming nodig hebben, geldt ook dat er voordat een beschermingsmaatregel 
wordt opgelegd, de Raad voor de Kinderbescherming al onderzoek heeft uitgevoerd naar 
de kindermishandeling en de situatie van het kind en het gezin.      
 
 
6.2 Interventies 
 

 
Interventies zijn methoden en technieken die worden ingezet om het gedrag van de 
pleger van kindermishandeling te veranderen en de omstandigheden van pleger en 
slachtoffer te beïnvloeden c.q. verbeteren. Onderzoekstaken gericht op 
waarheidsvinding, zoals verhoren en forensisch-medisch onderzoek, behoren hier ook 
toe. Naast het veranderen van de huidige situatie van pleger en slachtoffer heeft de 
interventie tot doel de kindermishandeling te stoppen en in de toekomst te voorkomen. 
Bij slachtoffers van kindermishandeling is de interventie er tevens op gericht de gevolgen 
van de mishandeling zoveel mogelijk te beperken. 
 
Inzetten  
Binnen de justitiële keten kunnen voor plegers van kindermishandeling strafrechtelijke en 
bestuursrechtelijke interventies worden ingezet. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen 
van alle interventies en middelen die binnen de justitiële keten gericht op plegers van 
kindermishandeling worden ingezet. Bij slachtoffers van kindermishandeling bestaan de 
interventies voornamelijk uit civielrechtelijke maatregelen.  
 
Inhoud  
Plegers van kindermishandeling kunnen een breed scala aan strafrechtelijke maatregelen 
opgelegd krijgen. Dat loopt van detentie dan wel een veroordeling in combinatie met een 
door een rechter opgelegde gedragsbehandeling als onderdeel van een strafrechtelijke 
sanctie of als bijzondere voorwaarde wordt opgelegd tot vrijheidsbeperkende 
maatregelen, zoals contact- en gebiedsverboden. Verder kunnen taakstraffen en boetes 
worden opgelegd.  
 
Daarnaast kunnen bestuursrechtelijke maatregelen worden opgelegd, zoals een 
huisverbod. Huisverboden kunnen door een burgemeester bij huiselijk geweld worden 
opgelegd. Ook voor kindermishandeling bestaat een wettelijke grond voor het opleggen 
van een huisverbod (art. 2 lid 1 en 3 Wet tijdelijk huisverbod). Kinderen kunnen getuige 
zijn van huiselijk geweld waardoor per definitie ook sprake is van kindermishandeling. 

• Welke interventies en middelen kunnen binnen de justitieketen worden ingezet 
voor plegers en slachtoffers van kindermishandeling? 

• Wat houden deze interventies en middelen in en indien ze onderzocht zijn, wat is 
er dan bekend over de effectiviteit? 

• Hoe vaak worden deze interventies en middelen ingezet? 
•  
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Het huisverbod wordt met name opgelegd vanwege het huiselijk geweld en niet vanwege 
de kindermishandeling.  
 
Kinderen die slachtoffer zijn van mishandeling kunnen met een civielrechtelijke 
maatregel worden beschermd. Dit kan een ondertoezichtstelling zijn, eventueel met een 
uithuisplaatsing, of een gezagsbeëindigende maatregel. 
 
Effectiviteit 
Een detentie is een effectieve interventie om kindermishandeling te stoppen, zij het 
tijdelijk. Volgens medewerkers van politie en OM kan door oplegging van een 
vrijheidsstraf voor kindermishandeling bovendien een norm worden gesteld waarvan een 
preventieve werking kan uitgaan. Nadat zij hun straf hebben uitgezeten keren plegers 
terug in de maatschappij. De recidive onder ex-gedetineerden is in het algemeen hoog. 
In hoeverre dat ook geldt voor plegers van kindermishandeling is niet bekend. Hierover is 
geen informatie beschikbaar. De recidive onder veroordeelde plegers (daders) van 
huiselijk geweld is wel beschikbaar. Uit onderzoek van het WODC naar de recidive van 
daders van huiselijk geweld blijkt dat een derde (32%) na te zijn veroordeeld binnen 
twee jaar een nieuwe strafzaak heeft vanwege een delict (algemene recidive), 16% heeft 
een nieuwe strafzaak vanwege een geweldsdelict (geweldsrecidive) en 8% een nieuwe 
strafzaak in verband met een huiselijk-gewelddelict (huiselijk-geweldrecidive).1 
Veroordeelde daders van huiselijk geweld lijken zich niet te beperken tot huiselijk 
geweld, maar plegen diverse delicten, met name geweldsdelicten.  
 
Om recidive te verminderen krijgen delinquenten vaak een gedragsinterventie opgelegd. 
De gedragsinterventies die volgens medewerkers van de Reclassering en justitiële 
inrichtingen worden ingezet voor plegers van kindermishandeling zijn vooral beoordeeld 
als ‘goed onderbouwd’. Daarnaast worden er gedragsinterventies ingezet die ‘effectief 
zijn volgens eerste aanwijzingen’ of ‘effectief volgens goede aanwijzingen’. Enkele 
toegepaste gedragsinterventies zijn niet (meer) erkend.  
 
De meeste interventies zijn gebaseerd op een cognitief-gedragstherapeutische 
benadering. Deze gedragsinterventies kunnen bij verschillende categorieën van 
geweldplegers worden ingezet, waaronder ook plegers van kindermishandeling. 
Cognitieve gedragstherapieën zijn vaak redelijk effectief in het verminderen van 
crimineel gedrag. De behandelsuccessen variëren echter sterk. Niet duidelijk is waardoor 
dit wordt veroorzaakt. De behandeluitkomsten worden door een groot aantal factoren 
beïnvloed, onder meer persoonsgebonden factoren als sekse, leeftijd, psychische 
gesteldheid, IQ, behandelmotivatie en persoonlijkheid, maar ook delictgeschiedenis, 
middelengebruik en factoren die samenhangen met de interventie zelf.  
 
Al deze factoren kunnen de verschillen in effectiviteit vaak nog onvoldoende verklaren. 
Omdat we niet weten hoeveel van de deelnemers aan de interventies veroordeeld zijn 
voor geweld gepleegd tegen kinderen, weten we niet hoe effectief de gedagsinterventies 
voor deze categorie geweldplegers zijn. Gegevens hierover ontbreken, zowel bij het OM 

 
1 Beijerbergen, K.A., D. Blokdijk, G. Weijters (2018). Recidive na huiselijk geweld. Recidive onder daders van 
huiselijk geweld veroordeeld in de periode 2008-2013. WODC, ministerie van Justitie en Veiligheid, Den Haag. 
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als bij de Reclassering. Kindermishandeling is geen aparte classificatie in de 
registratiesystemen van beide organisaties. Omdat we niet weten aan welke 
gedagsinterventies plegers van kindermishandeling hebben deelgenomen, is niet na te 
gaan welke effecten er met de behandelingen bij hen zijn bereikt.  
 
Van bestuursrechtelijke maatregelen voor plegers van kindermishandeling zijn geen 
effecten bekend. Naar huisverboden is lokaal nog wel eens onderzoek gedaan, maar die 
worden vooral opgelegd bij huiselijk geweld. Vaak zijn daarbij kinderen betrokken. Niet 
bekend is of zij na een huisverbod met minder geweld te maken hebben.   
 
Wat de effecten zijn van een OTS of voogdijmaatregel zijn, is niet goed bekend. De vraag 
hierbij is welke rol een jeugdbeschermingsmaatregel speelt bij het stoppen van geweld 
en het versterken van de opvoedingsvaardigheden van de ouders. Onderzoek hiernaar 
door het Verwey-Jonker Instituut en de Universiteit van Rotterdam is gestart, maar de 
resultaten zijn niet voor 2020 beschikbaar. 
 
Frequentie 
Jaarlijks worden duizenden gevallen van kindermishandeling bij Veilig Thuis gemeld. 
Slechts een paar honderd kindermishandelingszaken worden jaarlijks door het Openbaar 
Ministerie afgedaan. Er is geen informatie beschikbaar over de frequentie waarmee de 
verschillende strafrechtelijke interventies worden opgelegd bij plegers van 
kindermishandeling. Volgens geïnterviewden worden detenties in combinatie met 
bijzondere voorwaarden of vrijheidsbeperkende maatregelen, zoals een contact- of 
gebiedsverbod relatief vaak opgelegd. Taakstraffen en boetes worden doorgaans niet aan 
plegers van kindermishandeling opgelegd. Deze straffen zouden niet bijdragen aan de 
veiligheid van het kind.  
 
Hoeveel huisverboden er de afgelopen jaren zijn opgelegd is niet bekend. De meest 
recente cijfers over het aantal opgelegde huisverboden hebben betrekking op 2014. In 
dat jaar gaat het landelijk om 3.300 huisverboden. Uit een dossieronderzoek van 105 
huisverboden blijkt dat er in tenminste de helft van gevallen kinderen in het gezin 
aanwezig zijn en er derhalve vaak sprake zal zijn van kindermishandeling.2 Overige 
bestuursrechtelijke interventies, zoals contactverboden, gebiedsverboden, een in 
bewaringstelling (IBS) in het geval van een psychische noodsituatie of het opleggen van 
justitiële voorwaarden na een detentieperiode aan ex-gedetineerden om medewerking 
aan re-integratie activiteiten te stimuleren, worden volgens geïnterviewden niet of 
nauwelijks aan plegers van kindermishandeling opgelegd.  
 
Jaarlijks wordt bij ruim 30.000 kinderen een ondertoezichtstelling (OTS) opgelegd. Dit 
aantal is de afgelopen jaren (2015-2017) met ruim 10% gedaald.3 Bij de kinderen met 
een OTS is sprake van een ernstig bedreigde ontwikkeling en is vrijwillige hulpverlening 
niet (meer) voldoende. Vaak accepteren ouders de hulp die hen wordt geboden ook niet 
of kunnen zij niet voldoen aan de verwachtingen van hulpverleners.   

 
2 Vaan, K.B.M. de, M. Timmermans, G.H.J. Homburg (2013). Effectief uit huis geplaatst? Effectevaluatie 
van de Wet tijdelijk huisverbod. Regioplan, Amsterdam. 
3 CBS Statline 2018. Jeugdbeschermingstrajecten. 
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De gezagsbeëindigende maatregel wordt jaarlijks bij (ruim) 11.000 kinderen opgelegd. 
Dit aantal is de afgelopen jaren (2015-2017) met bijna 10% gestegen.4 Wanneer er na 
ondertoezichtstelling te weinig mogelijkheden zijn om de situatie van het kind te 
veranderen, kan een voogdijmaatregel volgen.  
 
 
6.3 Inzet justitiële interventies 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventies gericht op opsporing en vervolging worden door politie en OM ingezet. De 
Reclassering informeert justitie over de persoonlijke situatie van een verdachte, welke 
problemen er spelen en welke hulpvragen er zijn, maar tevens welke risico’s er zijn voor 
het slachtoffer. In een advies kan de Reclassering voorstellen bijzondere voorwaarden op 
te leggen, bijvoorbeeld een gedragstraining of locatieverbod. Rechters beslissen of een 
persoon de wet heeft overtreden en schuldig is aan een misdrijf. In hun vonnis leggen ze 
een straf of passende maatregel op. Straffen en vrijheidsbenemende maatregelen die 
door de rechter zijn opgelegd voert de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) uit. De 
Reclassering en forensisch psychiatrische klinieken voeren eventueel opgelegde 
interventies uit die zijn gericht op gedragsverandering en herhaling dienen te voorkomen.  
 
Binnen de justitiële keten komen slachtoffers in contact met de Raad voor de 
Kinderbescherming wanneer een beschermingsmaatregel nodig wordt geacht. De Raad 
doet onderzoek en kan verzoek voor een kinderbeschermingsmaatregel indienen bij de 
rechter. De rechter beslist of een kinderbeschermingsmaatregel nodig is. Sinds 2015 zijn 
gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdbescherming. Gemeenten 
maken hiervoor afspraken met gecertificeerde instellingen die in hun regio de 
kinderbeschermingsmaatregelen uitvoeren. 
 
Gecertificeerde instellingen voeren de maatregel uit en zien daarbij toe op het behalen 
van de doelen en het realiseren van de hulp die daarvoor nodig is. Gecertificeerde 
instellingen werken steeds meer samen met wijkteams. De gemeente is verantwoordelijk 
voor de veiligheid van het kind in brede zin en de afstemming tussen het sociale domein 
(met name de wijkteams) en de organisaties in de justitiële keten die zijn gericht op 
veiligheid van het kind. De gecertificeerde instellingen worden daarmee in toenemende 
mate onderdeel van het domein van zorg en veiligheid.  
Afweging 

 
4 Idem. 

• Door welke partijen binnen de justitieketen worden deze interventies en middelen 
ingezet? 

• Welke afwegingen worden gemaakt om deze interventies en middelen al dan niet 
in te zetten? 

• Wie zijn betrokken bij het bepalen of een interventie of middel wordt ingezet? 
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De afweging of een melding over kindermishandeling tot een strafrechtelijk onderzoek 
leidt, wordt in een vroeg stadium gemaakt. Meldingen van kindermishandeling die bij de 
politie of Veilig Thuis binnenkomen kunnen verschillende routes volgen afhankelijk van 
de afwegingen die door de betrokken partijen worden gemaakt. De eerste afweging is of 
er sprake is van acuut gevaar of niet. Bij spoed of acuut gevaar voor kinderen dient de 
politie die verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid in te grijpen. Wanneer 
een melding van kindermishandeling bij Veilig Thuis binnenkomt en er ingeschat wordt 
dat er sprake is van ernstige vormen van geweld of mishandeling wordt, schakelt Veilig 
Thuis direct de politie in. Met spoed vindt afstemming plaats over de te nemen eerste 
maatregelen gericht op het bereiken van directe veiligheid. De politie kan door een 
verdachte van kindermishandeling aan te houden direct een bijdrage leveren aan het 
herstellen van de veiligheid. Ook wanneer een burgemeester besluit een tijdelijk 
huisverbod op te leggen om de directe veiligheid van het kind te garanderen, dan wordt 
bij de uitvoering daarvan de politie ingezet. Als er sprake is van letsel bij een kind, dan is 
het in deze fase belangrijk daar forensisch onderzoek naar te doen dat feitenmateriaal 
kan opleveren dat kan bijdragen aan de vervolging van de verdachte en de veiligheid van 
het kind op de langere termijn.  
 
Politie en Veilig Thuis hebben afspraken gemaakt over hun samenwerking bij meldingen 
van kindermishandeling. Zij werken daarbij samen conform het Model Samenwerkings-
afspraken Veilig Thuis, Politie en Openbaar Ministerie5 en de Handreiking Samenwerking 
bij strafbare kindermishandeling6 of de regionaal afgestemde uitwerkingen daarvan. Deze 
afspraken houden in dat de politie de kindermishandeling meldt bij Veilig Thuis en dat 
Veilig Thuis met de verkregen informatie een inschatting kan maken van de mate van 
onveiligheid voor het kind. De handreiking heeft als doel dat de bij een 
kindermishandelingszaak betrokken professionals overleg voeren in het geval dat een 
professional zich op het expertisegebied van een andere professional begeeft, zodat zij in 
staat zijn optimaal bij te dragen aan het uiteindelijke doel: de veiligheid voor kinderen. 
Vaak vraagt de manier waarop zij hun onderzoekshandelingen en interventies op elkaar 
afstemmen om maatwerk. Bij onduidelijkheden of twijfels over bijvoorbeeld de 
strafbaarheid van kindermishandeling dienen zij volgens de handreiking een expert, 
meestal de officier van justitie, te raadplegen. 
 
Voor het doen stoppen van onveiligheid is het in deze fase soms nodig om te werken met 
een (voorlopige) ondertoezichtstelling. In deze situaties kan met de Raad voor de 
Kinderbescherming overlegd worden over de noodzaak en de haalbaarheid om per direct 
een maatregel voor kinderbescherming te bewerkstelligen. Wanneer ouders niet mee 
willen werken wordt de Raad Voor de Kinderbescherming betrokken om te onderzoeken 
of (met spoed) om een kinderbeschermingsmaatregel moet worden verzocht. Bij de 
generieke route, waarbij geen spoed is vereist, ligt het initiatief bij Veilig Thuis. De 
beschikbare informatie van Veilig Thuis en de politie wordt gedeeld waarmee een zo 
volledig mogelijk beeld over de kindermishandelingszaak wordt verkregen.  
Belangen slachtoffers 

 
5 VNG (2015). Model Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis, Politie en Openbaar Ministerie. VNG, Utrecht. 
6 Veilig Thuis, Politie, Openbaar Ministerie, Raad voor de Kinderbescherming en Reclassering Nederland 
(2017). Handreiking Samenwerking bij strafbare Kindermishandeling.  
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Er is volgens respondenten de afgelopen jaren een verandering opgetreden in de aanpak 
van kindermishandeling. Bij de beantwoording van de vraag of het strafrecht moet 
worden ingezet bij een verdenking van kindermishandeling, zijn de belangen van het 
slachtoffer centraler komen te staan. Het strafrecht is repressief van aard, maar kan – in 
combinatie met andere interventies – bijdragen aan de veiligheid en het voorkomen van 
herhaling. Bij de afweging of bij kindermishandeling strafrechtelijk moet worden 
opgetreden worden verschillende factoren meegenomen. In alle stadia van opsporing en 
vervolging wordt telkens afgewogen of er voldoende maatregelen zijn getroffen om de 
directe veiligheid van kinderen en overige betrokkenen te waarborgen en de duurzame 
veiligheid te versterken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis expertise van 
onder meer de Raad voor de Kinderbescherming en de Reclassering. Bij de afweging of 
aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig zijn wordt steeds vaker samengewerkt met 
andere instanties, zoals Veilig Thuis en gemeente en wordt in onderling overleg besloten 
wie welke maatregelen treft. De belangen van slachtoffers wegen volgens geïnterviewde 
medewerkers van politie en OM vanwege hun verhoogde kwetsbaarheid zwaarder mee bij 
de afweging of en op welke wijze strafrechtelijk opgetreden moet worden. Naast 
minderjarigheid kan er sprake zijn van lichamelijk of verstandelijk beperkten, personen 
met een psychische aandoening en eerder slachtofferschap van kindermishandeling of 
huiselijk geweld. Bij kindermishandeling worden de belangen van het slachtoffer 
meegewogen bij de vraag of en hoe strafrechtelijke maatregelen worden ingezet. Een 
kenmerk van kindermishandeling is dat pleger en slachtoffer vaak ondanks het geweld 
deel uit blijven maken van elkaars leefomgeving. Bij de afweging is bij de politie en het 
OM meer oog voor het (sociale) systeem zowel rondom het kwetsbare slachtoffer als de 
pleger met zijn of haar beperkingen en kwetsbaarheden.  Bij het doen van aangifte of het 
afleggen van een getuigenverklaring kan loyaliteit aan de geweldpleger een voor het 
minderjarige slachtoffer bepalende rol spelen, bijvoorbeeld in gevallen waarin zij tegen 
hun ouders getuigen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat beide ouders moeten worden 
aangehouden. In dat geval dient er opvang te worden geregeld voor het slachtoffer of 
overige gezinsleden. Met de samenwerkingspartners vindt overleg plaats over de 
hiervoor benodigde maatregelen. 
 
De op samenwerking gerichte werkwijze zien we met name bij de MDA++, zeker 
wanneer partijen een werkruimte delen, waar informatiedeling en afstemming direct kan 
plaatsvinden en onderzoeken, strafrechtelijk en medisch-forensisch, kunnen worden 
uitgevoerd en opvang van slachtoffers kan worden geregeld.  
 
Als een ouder wordt verdacht van ernstige vormen van kindermishandeling zal het OM, 
bij voldoende bewijs, eerder overgaan tot vervolging als deze ouder hulp weigert of 
frustreert. Ook hierbij wordt afgewogen of strafrechtelijke interventie bijdraagt aan het 
vergroten van de veiligheid en het beperken van recidivekansen. Uit interviews met 
medewerkers van het OM blijkt dat kindermishandeling vaak lastig te bewijzen is. 
Wanneer ouders ontkennen verantwoordelijk te zijn voor het letsel dat hun kind heeft, is 
het aan de politie en het OM uit te zoeken en te bewijzen welke ouder het laatst met het 
kind is geweest. Zaken die niet bewezen kunnen worden, worden door de Officier van 
Justitie overgedragen aan Veilig Thuis.  
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Risicotaxatie 
Risicotaxatie-instrumenten worden ingezet om risicofactoren van de cliënt en zijn sociale 
omgeving in kaart te brengen zodat kan worden bepaald welke mogelijkheden er zijn om 
deze te veranderen door het toepassen van justitiële gedragsinterventies. De 
Reclassering maakt voor volwassen delinquenten vooral gebruik gemaakt van de RISc 
(Risico Inschattingsschalen). Voor jongeren van 12-18 jaar is het Landelijk 
Instrumentarium Jeugdstrafrechtketen beschikbaar. Op basis van de screening kan 
worden bepaald welke strafrechtelijke aanpak, vorm van gedragsbeïnvloeding en 
eventuele zorg de delinquent nodig heeft om recidive te voorkomen. Dit geldt ook voor 
plegers van kindermishandeling.  
 
Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) heeft in 
2018 een hernieuwde en geheel herziene NIFP-richtlijn opgesteld ter ondersteuning van 
het forensisch psychologisch onderzoek.7 Het onderzoek richt zich op de persoon van de 
verdachte, met name of bij de verdachte sprake is van een gebrekkige ontwikkeling 
en/of ziekelijke stoornis van de geestvermogens. Het forensisch psychologische 
onderzoek mondt uit in een interventie-advies gericht op het terugdringen van het 
recidiverisico en geeft aan binnen welk juridisch kader de interventie zou kunnen 
plaatsvinden.  
 
 
6.4 Kenmerken van slachtoffers en plegers 
 
 
 
 
 
Slachtoffers 
Een deel van de slachtoffers van kindermishandeling groeit op bij ouders met een (licht) 
verstandelijke beperking (LVB) of psychische problematiek.8 De laatste jaren groeit de 
kennis over de rol die de neurobiologie van het lichaam speelt en de invloed die 
mishandeling in de kindertijd daarop heeft. Kinderen die opgroeien in een onordelijke of 
bedreigende omgeving, waarin de ouders of verzorgers geen interactie aangaan of 
reageren met geweld of misbruik, ontwikkelen een brein dat hyperalert is voor gevaar of 
dat niet volledig is ontwikkeld. De neurale netwerken die zich onder negatieve condities 
ontwikkelen, bereiden kinderen erop voor om zich staande te houden in deze negatieve 
omgeving. Het vermogen van het kind om om te gaan met eigenschappen als 
vriendelijkheid en zorgzaamheid kan hierdoor achterblijven.9   
 

 
7 Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie en Dienst Justitiële Inrichtingen 
(2018). NIFP-richtlijn Ambulant forensisch psychologisch onderzoek en rapportage in het strafrecht 
volwassenen en jeugdigen. NIFP, Utrecht. 
8 Rooijen, K. van, C. Bartelink & T. Berg (2013). Risicofactoren en beschermende factoren voor 
kindermishandeling. Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht. 
9 Shonkoff, J. P. (2012). The lifelong effects of early childhood adversity and toxic stress. Pediatrics, 129, 
e232–e246.  

In hoeverre zijn er voor alle verschillende typen daders en slachtoffers geschikte 
interventies en middelen beschikbaar? 
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Voor slachtoffers zijn in de justitiële keten geen gedragsinterventies beschikbaar. 
Kinderen dienen te worden beschermd tegen mishandeling en verwaarlozing. Wanneer 
ouders vrijwillige hulp niet of onvoldoende accepteren en wanner de veiligheid van het 
kind in het geding is, kan de rechter op verzoek van een gecertificeerde instelling voor 
jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming een ondertoezichtstelling met 
of zonder uithuisplaatsing opleggen of een gezagsbeëindigende maatregel. Hulp in een 
gedwongen kader wordt gezien als een uiterste middel dat wordt ingezet wanneer dit in 
het belang van het kind is. Dat vraagt vervolgens om heldere afspraken tussen alle 
betrokken partners: gemeente, Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde 
instellingen, Veilig Thuis en instellingen voor jeugdzorg. Dit zou moeten worden bereikt 
door goed onderling afgestemde maatregelen en een duidelijke grens te trekken tussen 
vrijwillige hulpverlening en hulpverlening in een gedwongen kader. In de tussenevaluatie 
van de nieuwe jeugdbeschermingswet is opgemerkt dat het doel van de wet, een 
duidelijke scheiding tussen vrijwillig en gedwongen kader, niet wordt bereikt. De 
bereidheid bij ouders noodzakelijke hulp te accepteren is er vaak wel, maar zij zouden 
niet altijd in staat zijn om onder eigen regie en verantwoordelijkheid de zorgen over de 
ontwikkeling van de minderjarige weg te nemen.10 In dat geval kan er toch nog 
hulpverlening in een gedwongen kader volgen.  
 
Plegers 
Onder plegers van kindermishandeling komen sommige typen daders meer voor. Bij 
daders zou het vaak gaan om mannen, die een slechte impulscontrole hebben en een 
gebrekkige socialisatie, wat zich mede uit in agressieproblemen en seksueel geweld. 
Daarnaast zou er onder daders vaker sprake zijn van een licht verstandelijke beperking, 
psychische problematiek en middelengebruik.11 In interviews is daaraan toegevoegd dat 
armoede, opvoedingsonmacht of beperkte opvoedingsvaardigheden ook een rol spelen. 
Ouders met een (licht) verstandelijke beperking hebben blijkt uit onderzoek zelf vaker 
dan gemiddeld traumatische ervaringen meegemaakt, vaak al op jonge leeftijd.12   
 
Strafrechtelijke interventies zijn onder te verdelen in straffen, maatregelen en bijzondere 
voorwaarden. In het geval van kindermishandeling geldt bij de bepaling van de strafmaat 
als uitgangspunt de bescherming van kinderen. Hierbij wordt rekening gehouden met de 
ingezette hulpverlening aan het gezinssysteem en eventuele parallelle civielrechtelijke 
beslissingen. Bij de afweging naar de inzet van het strafrecht worden verder de 
persoonskenmerken van de verdachte meegenomen. Afgewogen wordt of een 
strafrechtelijke interventie bijdraagt aan het vergroten van de veiligheid van slachtoffers 
en het beperken van recidivekansen. Daarnaast wordt meegewogen in hoeverre sprake is 
van een verstandelijke beperking, maar ook de ernst van de gedraging, de schade die 
ermee is aangericht en de impact die het delict heeft gehad op de samenleving.  
 

 
10 K. Lünnemann, J. Huijer, K. Bel, M. Lünnemann (2018). Tussenevaluatie Wet Herziening 
kinderbeschermingsmaatregelen. Utrecht Centre for European research into family law (UCERF) en 
Verwey-Jonker Instituut, Utrecht. 
11 Vink, R., M. de Wolff, A. Broerse, N. Heerdink, B. van Sleuwen, M. Kamphuis (2016). Richtlijn: 
Kindermishandeling. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid, Utrecht. 
12 Willems, D. L., J. N. de Vries, J. Isarin & J.S. Reinders (2007). Parenting by persons with intellectual 
disability: An explorative study in the Netherlands. Journal of Intellectual Disability Research, 51.  
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Straffen 
Bij de bepaling van de strafmaat van plegers van kindermishandeling geldt als 
uitgangspunt de bescherming van kinderen. Het geweld jegens een of meer kinderen 
moet stoppen. Een detentie ie een effectieve maatregel om het geweld te stoppen en 
wordt vooral opgelegd bij ernstige vormen van kindermishandeling. Omdat bij 
kindermishandelingszaken vaak sprake is van achterliggende (agressie)problematiek 
wordt in de strafeis zoveel mogelijk een voorwaardelijk strafdeel opgenomen. Het doel 
hiervan is dat de pleger de kans wordt geboden om in een gedwongen kader aan de 
achterliggende problematiek kan werken, maar ook om het slachtoffer te beschermen. 
Taakstraffen en geldboetes worden bij kindermishandeling als niet effectief gezien en niet 
of nauwelijks opgelegd. 
 
Maatregelen 
Een maatregel heeft als doel het beveiligen van de maatschappij, bijvoorbeeld door een 
pleger van kindermishandeling met een psychiatrische aandoening in een psychiatrische 
instelling te plaatsen. Wanneer er sprake is van verminderde toerekeningsvatbaarheid 
door een psychiatrische stoornis kan een Terbeschikkingstelling (TBS) worden opgelegd. 
Dit komt bij zeer ernstige vormen van kindermishandeling volgens respondenten wel 
voor. Verder komt het volgens geïnterviewde medewerkers van het OM voor dat 
verdachten van kindermishandeling in toenemende mate een vrijheidsbeperkende 
maatregel opgelegd krijgen. Een dergelijke maatregel is vergelijkbaar met een door de 
rechterlijk gebieds- of contactverbod, maar biedt ruimere mogelijkheden om aan het 
gedrag van de verdachte te werken en om zijn bewegingsvrijheid in de maatschappij te 
beperken.    
 
Bijzondere voorwaarden 
Verder kan een rechter een bijzondere voorwaarde opleggen. Gekeken wordt naar wat 
passend is bij de veroordeelde een het gepleegde delict. Wanneer er sprake is van een 
veroordeling voor kindermishandeling worden onder meer gedwongen behandelingen, 
reclasseringstoezicht of het volgen van een erkende gedragsinterventie of training 
opgelegd. Daarnaast kan wanneer middelengebruik ten grondslag ligt aan het geweld 
een verbod op het gebruik van alcohol en/of drugs worden opgelegd. Verder worden om 
herhaling te voorkomen aan plegers contactverboden en/of straatverboden opgelegd. 
 
Agressie 
Wanneer we naar de justitiële gedragsinterventies kijken dan blijken die vooral gericht te 
zijn op agressie. Van de 19 interventies zijn er 11 gericht op vormen van agressie en 
geweld. De doelgroep bestaat vaak uit personen die een geweldsdelict hebben gepleegd. 
De meeste interventies zijn volgens de Erkenningscommissie Justitiële Interventies 
theoretisch goed onderbouwd. Een theoretische goed onderbouwde interventie houdt in 
dat probleem, risico, doelgroep, doelen, aanpak en randvoorwaarden helder zijn 
beschreven en tevens dat de werkzaamheid van de interventie aannemelijk is gemaakt 
op basis van theorieën en empirische kennis. Voor een erkenning als ‘goed onderbouwd’ 
hoeft geen effectonderzoek beschikbaar te zijn. De interventies zullen derhalve deels op 
aannames berusten. Bekend is dat de programma’s waarmee ouders leren hoe op te 
voeden zonder geweld niet werken, omdat zij niet aansluiten bij de verschillen in 
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relatiedynamiek en patronen van het geweld.13 Het is dus van belang om te weten welk 
soort geweld en welke achtergronden er spelen om daadwerkelijk de ouders te 
ondersteunen en de kinderen de beste zorg te verlenen.14 Verder is bekend dat een deel 
van de slachtoffers van vroeger de pleger van vandaag is.15 Ook het doorbreken van 
intergenerationele gedragspatronen van geweld vraagt om meer specifieke 
gedragsinterventies. In Nederland zijn nog weinig bewezen interventies die we kunnen 
inzetten als het gaat om de intergenerationele overdracht van geweld. Om deze cirkel te 
doorbreken stelt Steketee voor dat we ons minder moeten richten op de theoretische 
verklaringen en meer op de risico- en beschermende factoren benadering. Die zou meer 
handvatten bieden voor de praktijk.   
 
Seksueel geweld 
Verder zijn er enkele interventies gericht op plegers van seksueel geweld. Van COSA 
hebben we geen informatie over de erkenning als gedragsinterventie aangetroffen. Out 
of the circle is volgens de Erkenningscommissie goed onderbouwd, maar wordt in zeer 
beperkte mate toegepast. De doelgroep van jeugdige kindmisbruikers met ernstige 
problematiek is ook relatief klein.    
   
LVB 
CoVa+ richt zich op justitiabelen met een licht verstandelijke beperking. Hieraan hebben 
in 2017 311 personen deelgenomen. Zij leren omgaan met stress en risicosituaties en 
hun zelfbeheersing te vergroten. Over plegers van geweld, huiselijk geweld of 
kindermishandeling wordt in de beschrijving van de interventie niet gesproken. 
Daarnaast kan Signs of Safety worden toegepast bij gezinnen waar sprake is van een 
licht verstandelijk beperking. De interventie wordt gebruikt door de Raad voor de 
Kinderbescherming en in de forensische psychiatrie. Van beide interventies weten we niet 
of zij bijdraagt aan het stoppen of verminderen van kindermishandeling. 
 
Middelengebruik 
Twee gedragsinterventies richten zich op het middelengebruik. Geweldsdelicten worden 
vaak gepleegd onder invloed van alcohol en/of drugs. Dit geldt zowel voor geweld in 
uitgaansgebieden als voor huiselijk geweld en kindermishandeling. De gedragstraining 
Alcohol en geweld, die goed is onderbouwd volgens de Erkenningscommissie, wordt niet 
langer erkend omdat de erkenning is verlopen. Naar deze gedragstraining is veel vraag 
bij de Reclassering en wordt volgens de Reclassering ook nog veelvuldig toegepast.  
 
Psychiatrische problematiek   
Geen van de justitiële interventies voor plegers van kindermishandeling is gericht op het 
verminderen van psychiatrische problematiek. Agressie Regulatie op Maat richt zich wel 
op een doelgroep van volwassenen met agressieproblematiek, waarbij sprake is van 
ernstige psychosociale en/of psychiatrische problematiek.  

 
13 McWey, L.M., A.L. Pazdera, A. Vennum, A.S. Wojciak (2013). Intergenerational patterns of 
maltreatment in families at risk for foster care. Journal of Marital and Familytherapy, 39(2).   
14 Steketee, M.J. (2017). De olifant in de (kinder)kamer. Intergenerationele overdracht van geweld in 
gezinnen: hoe doorbreken we de cirkel? Verwey-Jonker Instituut, Utrecht. 
15 Idem.  
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 6.5 Wetenschappelijke ontwikkelingen 
 
 
 
 

 
Het justitiële interventiepalet sluit ten dele aan op wetenschappelijke ontwikkelingen. Dat 
kan ook niet anders. Het ontwikkelen van nieuwe goed onderbouwde gedragsinterventies 
of het aanpassen van bestaande interventies aan nieuwe inzichten uit de wetenschap 
kost ontwikkelaars tijd. Hierdoor lopen interventies altijd enige tijd achter bij de meest 
recente inzichten.  
 
De Erkenningscommissie Justitiële Interventies beoordeelt de kwaliteit en de effectiviteit 
van interventies die worden toegepast in het justitiële werkveld. Het oordeel van de 
erkenningscommissie heeft een geldigheidsduur van vijf jaar. Een reden hiervoor is dat 
wetenschappelijke ontwikkelingen vragen om een voortdurende investering in behoud 
van de kwaliteit en bij voorkeur de doorontwikkeling van interventies naar een volgend 
niveau van effectiviteit. Een interventie die bij de reguliere herbeoordeling niet erkend 
wordt of niet tijdig wordt doorontwikkeld wordt uit de databank(en) gehaald of 
aangemerkt als een niet-erkende interventie. Dit is het geval bij één van de 19 
gedragsinterventies die vaak op geweldplegers, waaronder plegers van 
kindermishandeling, worden toegepast. Daarnaast zijn er twee van de vaak toegepaste 
gedragsinterventies (nog) niet erkend. 
 
Voor de sociale neurowetenschappen waar veel onderzoek naar verbanden tussen 
antisociaal gedrag en het volume van hersengebieden, hormoonniveaus en genen wordt 
gedaan, geldt dat gedragsinterventies niet volledig aansluiten op recente 
wetenschappelijke ontwikkelingen mogelijk nog sterker. Ook op het gebied van 
kindermishandeling en sociale neurowetenschappen wordt steeds meer onderzoek 
gedaan. Uit deze onderzoeken blijkt dat het neurobiologische perspectief waardevol kan 
zijn en meer inzicht kan geven in werkzame elementen van gedragsinterventies gericht 
op plegers van kindermishandeling. Groeiend inzicht in de relatie tussen biologische 
systemen en agressief of grensoverschrijdend gedrag kunnen leiden tot nieuwe 
interventies voor plegers van kindermishandeling. Daarnaast kunnen huidige interventies 
mogelijk worden aangevuld met neurobiologische componenten. 
 
 
6.6 Ten slotte 
 
Het onderzoek naar justitiële interventies voor kindermishandeling kent drie doelen. Het 
eerste doel is het verkrijgen van inzicht in de interventies en middelen die binnen de 
justitieketen kunnen worden ingezet voor plegers en slachtoffers van 
kindermishandeling, de besluitvorming omtrent de inzet van deze interventies en de 
frequentie waarmee de interventies worden ingezet. We hebben een overzicht gegeven 
van de strafrechtelijke, bestuursrechtelijke en civielrechtelijke maatregelen die er binnen 
de justitiële keten beschikbaar zijn voor plegers en slachtoffers van kindermishandeling. 

In hoeverre sluit het interventiepalet aan bij recente wetenschappelijke 
ontwikkelingen, waaronder nieuwe inzichten voortkomend uit de sociale 
neurowetenschappen? 
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Plegers kunnen de interventie(s) opgelegd krijgen door de rechter of door de 
burgemeester in geval van een huisverbod. Er komen relatief weinig plegers van 
kindermishandeling voor de rechter. Naarmate het misdrijf ernstiger is, wordt de kans 
dat er een strafrechtelijke afdoening volgt groter. De belangen van slachtoffers wegen 
zwaar mee bij de afweging of en zo ja, hoe in zaken van huiselijk geweld en 
kindermishandeling strafrechtelijk opgetreden moet worden door of onder 
verantwoordelijkheid van het Openbaar Ministerie. Het strafrechtelijk optreden is er 
steeds meer op gericht de kindermishandeling niet alleen te stoppen, maar ook om de 
veiligheid van slachtoffers te waarborgen en de risico’s op herhaald daderschap te 
voorkomen. De Reclassering inventariseert de risico’s op recidive bij de pleger, de officier 
van justitie gaat na welke interventie het meest geschikt is om recidive te voorkomen en 
legt dit in zijn strafeis voor aan de rechter. Plegers kunnen een (voorwaardelijke) 
gevangenisstraf met een bijzondere voorwaarde opgelegd krijgen, waarbij gedacht kan 
worden aan een gedwongen behandeling, reclasseringstoezicht of het volgen van een 
erkende gedragsinterventie of training. Hoe vaak dergelijke straffen worden opgelegd 
aan plegers van kindermishandeling is niet bekend. Over het inzetten van gerichte 
(gedrags)interventie zijn niet of nauwelijks cijfers beschikbaar. Ook de 
beschermingsmaatregelen voor slachtoffers van kindermishandeling worden op advies 
van de Raad voor de Kinderbescherming door de rechter opgelegd. Cijfers over 
opgelegde beschermingsmaatregelen zijn wel beschikbaar, maar kunnen niet worden 
uitgesplitst naar slachtoffers van kindermishandeling. Bij de aanpak van 
kindermishandeling is de justitieketen nauw verweven met andere instellingen uit de zorg 
en veiligheidsketen. In het algemeen bestaat er een grote bereidheid tot samenwerken 
bij het stoppen en voorkomen van kindermishandeling. Niettemin blijkt het voor de vele 
organisaties en betrokken professionals geregeld lastig om samen tot de meest adequate 
afweging en effectieve aanpak te komen.  
 
Het tweede doel van het onderzoek is bepalen of het aanbod toereikend is (‘missen we 
bepaalde interventies voor bepaalde groepen?’), of er voor alle typen plegers en 
slachtoffers geschikte interventies en middelen beschikbaar zijn en, wanneer ze 
onderzocht zijn, of de interventies effectief zijn. Er is beperkt inzicht in de mate waarin 
het bestaande palet aan interventies en maatregelen toereikend is voor de (kenmerken 
van) plegers van kindermishandeling. Kindermishandeling kent een grote mate van 
diversiteit, variërend van een klap tot en met zware mishandeling en van incidenteel tot 
structureel. Daarnaast kan er bij plegers sprake zijn van een verstandelijke beperking, 
psychische problemen en gedrags- en verslavingsproblemen. Er is een breed 
interventiepalet aan straffen, maatregelen en bijzondere voorwaarden beschikbaar. Het 
strafrecht is repressief van aard, maar kan gecombineerd met andere (justitiële) 
interventies bijdragen aan de veiligheid van slachtoffers van kindermishandeling en het 
voorkomen van herhaling. Daarnaast zijn er op gedrag gerichte interventies mogelijk 
wanneer een dader bijzondere voorwaarden krijgt opgelegd. Onder voorwaarden, 
bijvoorbeeld een contact- of gebiedsverbod, mag een dader zich relatief vrij bewegen in 
de samenleving. Met een meer persoonsgerichte benadering kan recidive worden 
voorkomen en draagt het strafrecht bij aan de veiligheid van slachtoffers van 
kindermishandeling. Wanneer we kijken naar de gedragsinterventies voor geweldplegers, 
waartoe binnen justitie ook de plegers van kindermishandeling worden gerekend, dan 
zijn vooral gedragsinterventies beschikbaar die agressieproblemen aanpakken. 
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Informatie over het type interventie dat is opgelegd aan geweldplegers is beschikbaar, 
maar een uitsplitsing naar plegers van kindermishandeling is hierbij niet mogelijk. Omdat 
we geen inzicht hebben in welke deelnemers aan (gedrags)interventies zijn veroordeeld 
voor geweld gepleegd tegen kinderen, is niet bekend hoe effectief de 
(gedrags)interventies voor deze categorie geweldplegers zijn. 
 
Het derde doel is na te gaan in hoeverre het huidige interventiepalet aansluit bij recente 
wetenschappelijke ontwikkelingen in het onderzoek naar kindermishandeling. Het 
aanpassen en doorontwikkelen van (gedrags)interventies op basis van nieuwe 
wetenschappelijke kennis kost tijd. De geldigheidsduur van het oordeel van de 
Erkenningscommissie van vijf jaar dwingt gebruikers van gedragsinterventies wel deze 
tijdig te vernieuwen en aan te passen aan de meest recente wetenschappelijke 
ontwikkelingen.  
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BIJLAGE 1: OVERZICHT GECERTIFICEERDE INSTELLINGEN 
 
 
 

In deze bijlage zijn de 17 gecertificeerde instellingen weergegeven. 
 

Organisatie Dienst(en) 

Stichting Jeugdbescherming Gelderland Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
Jeugdbescherming Regio Amsterdam Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
Stichting Leger des Heils Jeugdbescherming & 
Reclassering 

Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 

Stichting Jeugdbescherming Overijssel Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
Stichting Jeugdbescherming west Zuid-Holland en 
Stichting Jeugdbescherming west Haaglanden 

Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 

Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
William Schrikker Stichting Jeugdbescherming & 
Jeugdreclassering 

Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 

Stichting Bureau Jeugdzorg Limburg Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
Stichting Intervence Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
Stichting Jeugdbescherming Noord en Veilig Thuis 
Groningen 

Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 

Regiecentrum Bescherming en Veiligheid Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
Stichting Jeugdbescherming Brabant Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
Stichting Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
Stichting Samen Veilig Midden-Nederland Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
Stichting Nidos Jeugdbescherming 
Cooperatie Jeugd Veilig Verder Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
Cooperatie Briedis Jeugdbeschermers Jeugdbescherming 
Stichting Jeugdbescherming Gelderland Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
Jeugdbescherming Regio Amsterdam Jeugdbescherming & Jeugdreclassering 
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BIJLAGE 2: OVERZICHT INTERVENTIES 
KINDERMISHANDELING 

 
 
 

Deze bijlage geeft een overzicht van de interventies bij kindermishandeling, waaronder 
de justitiële interventies. Dit overzicht is overgenomen van de handreiking: samenwerken 
bij strafbare kindermishandeling. 
 
 
1. Strafrechtelijke interventies 
 
Straffen (vergelding) – met mogelijkheid tot het opleggen van een deels 
voorwaardelijke straf 
• Detentie 
• Taakstraf: bij volwassenen kan dit enkel een werkstraf zijn. Max 240 uur, door OM: max 

60 
• Geldboete; 
• Strafbeschikking (voor feiten met max GS van 6 jaar) 

o Werkstraf (max 120 uur), 
o Transactie, 
o Schadevergoedingsmaatregel, o OBM, voorwaardelijk sepot) 

• Voorwaardelijk sepot; 
• Bijkomende straffen 

o Ontzegging uit een recht 
o Ontzetting uit beroep of ambt 
o Verbeurdverklaring 
o Openbaarmaking van het vonnis 

 
Maatregelen (beveiliging van de maatschappij en rechtsherstel) 
• Gedragsaanwijzing; 
• Vrijheidsbeperkende maatregel (38 Sv) – kan ook bij overtredingen, met vervangende 
• Hechtenis, max 6 mnd – heft de verplichtingen niet op 
• PIJ (12-18 jr)/TBS; 
• Plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis (igv ontoerekeningsvatbaarheid); 
• ISD (plaatsing in een inrichting stelselmatige daders) Max 2 jaar, alleen bij VH-feiten, 

in de afgelopen 5 jaar minimaal 3 x eerder onherroepelijk veroordeeld en ook getuld; 
• Schadevergoedingsmaatregel (incl conservatoir beslag tbv slachtoffers). Jeugd: 

jongeren vanaf 14 jaar; 
• Onttrekking aan het verkeer; 
• Ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel; 
• Maatregel hulp en steun (bij OTP, bij schorsing VH, als voorwaarde bij een (deels) 

voorwaardelijke taakstraf, jeugddetentie of PIJ). Max 2 jaar, bij OTP max 6 mnd 
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Bijzondere voorwaarden (bij vonnis, bij schorsing, bij voorwaardelijk 
sepot, bij VI) 
• Schadevergoeding/herstel/storting in een schadefonds; 
• Vrijheidsbeperkende voorwaarden (contactverbod, locatieverbod, meldplicht, alcohol- 

en 
• Drugsverbod incl urinecontrole): 
• Ontzetting uit beroep of ambt 
• Elektronisch toezicht. Alleen zinvol icm 1 of meerdere vrijheidsbeperkende 

voorwaarden; 
• Controle van gegevensdragers (bij zeden) 
• Verplichte behandeling 
• Verplichting zich onder behandeling te stellen van een deskundige of zorginstelling; 
• Het verblijven in een instelling voor begeleid wonen of maatschappelijke opvang; 
• Gedragsinterventies 
 
 
2. Bestuursrechtelijke interventies 
 
(Door de burgemeester of in geval van het huurrecht door de woningcoöperatie) 
• Huisverbod – kan tegelijkertijd met een gedragsaanwijzing 
• Gebiedsverbod/wijkverbod (ogv de Voetbalwet) 
• Groepsverbod (ogv de Voetbalwet) 
• Meldplicht (ogv de Voetbalwet) 
• Begeleidingsplicht (ogv de Voetbalwet) 
• Huurrecht: traject van ingebrekestelling en in uiterste geval ontbinding van de 
• Huurovereenkomst igv overlast of huuroverlast 
• Reïntegratietrajecten ex-gedetineerden 
• Inbewaringstelling (ibs) – igv een psychische noodsituatie 
 
 
3. Civielrechtelijke interventies 
 
• Plaatsing BOPZ 
• (Voorlopige) OTS – begeleiding door een gezinsvoogd 
• UHP – voor maximaal 1 jaar en kan telkens worden verlengd met een jaar 
• Gesloten UHP (gesloten jeugdhulp) – kan ook een voorlopige of voorwaardelijke 

machtiging zijn voor de duur van 4 wkn 
• Gezagsbeëindigende maatregel 
• (Voorlopige)/ (tijdelijke) voogdijmaatregel - 
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4. Interventies op vrijwillige basis gericht op veiligheid (veiligheids-
planning) 
 
NB vrijwillige interventies zijn niet per se vrijblijvend. Er kan bijvoorbeeld afgesproken 
worden dat bij niet-nakoming een (V)OTS zal worden aangevraagd. 
• Toezicht en begeleiding 
• Veiligheidsinschatting bij betrokkenen thuis 
• Opstellen veiligheidsafspraken: 

o Afspraken over verblijfplaats kinderen 
o Afspraken over wie, wanneer, waar voor kinderen zorgt. o toezicht en begeleiding 
o Gedragsaanwijzingen voor betrokkenen 
o Omgang met niet verzorgende ouder 

• Netwerkberaad (persoonlijk en ketenpartners) 
• Inzet pleeggezin/ verblijf 
• Gedragsinterventies 
• Mediation 
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BIJLAGE 3: OVERZICHT GEDRAGSINTERVENTIES 
 
 
 

In deze bijlage is een overzicht weergegeven van alle gedragsinterventies die kunnen 
worden ingezet bij plegers van kindermishandeling. Hierbij is voor elke interventie gekeken 
voor welke doelgroep de gedragsinterventie bedoeld is. Daarnaast wordt de effectiviteit 
besproken.  
 
 
1. Agressie Regulatie op Maat1,2 
 
Agressie Regulatie op Maat (ARopMaat) is ontstaan vanuit de praktijk van een Justitiële 
Jeugdinrichting, waar werd gewerkt met jongeren die een behandeling kregen opgelegd. 
Voor jongeren met ernstige agressieproblematiek of een tekort aan sociale vaardigheden 
bleek behoefte aan een intensief en op maat gesneden programma. Bij deze jongeren was 
vaak sprake van een matig tot zeer hoog recidiverisico. De interventie is in eerste instantie 
ontwikkeld voor jongeren en jongvolwassenen die verblijven in een instelling of 
jeugdinrichting. Vervolgens zijn er ambulante versies ontwikkeld voor jongeren onder de 
16 jaar en jongeren ouder dan 16 jaar. Tevens is de interventie, zowel ambulant als 
klinisch, voor volwassenen toegankelijk gemaakt. De interventie richt zich op het 
verminderen of stoppen van agressief gedrag en het voorkomen van recidive van 
gewelddadig gedrag. 
 
Doelgroep 
De doelgroep voor ARopMaat bestaat uit: jongeren die verblijven in de gesloten jeugdzorg 
(intramuraal); jongeren van 12 tot 16 jaar; jongeren van 16 tot 24 jaar; volwassenen; en 
volwassen die verblijven in een kliniek. 
 
Intramuraal (jongeren)3 
ARopMaat is ontwikkeld voor meisjes en jongens met ernstige agressieproblematiek van 
16 tot 21 jaar met een IQ boven de 70. De jongeren verblijven in een residentiële 
voorziening (JeugdzorgPlus instelling of een Justitiële Jeugdinrichting) wegens 
gedragsproblemen. De jongeren vertonen antisociaal gedrag en reactieve en/of 
instrumentele agressie. Bij hen is sprake van een matig of (zeer) hoog recidiverisico. 
 
 
 

 
1 https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Erkende-interventies/ 
Agressieregulatie-op-maat 
2 Beerthuizen, M.G.C.J, M.A. de Wied, B. Orobio de Castro (2011). Uitvoering van de gedragsinterventie 
Agressie Regulatie op Maat bij jongeren met een strafrechtelijke titel. WODC: Den Haag. 
3 Idem.  
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Ambulant 16+4 
ARopMaat Ambulant is bedoeld voor jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar met een 
forse agressieproblematiek. Deze jongeren zijn wegens hun agressieproblematiek in 
aanraking gekomen met justitie, jeugdzorg of GGZ. De agressie is vaak onderdeel van een 
psychosociale en/of psychiatrische problematiek. 
 
Ambulant 16-5 
ARopMaat Jeugd is bedoeld voor jongeren met (ernstige) agressieproblematiek van 12 tot 
16 jaar met een IQ boven de 80. De jongeren zijn vanwege hun delict- en/of 
probleemgedrag in aanraking gekomen met politie, de Raad voor Kinderbescherming, 
Jeugdzorg en/of er is sprake van (dreigend) schooluitval. Het agressieve gedrag uit zich 
bij de jongeren op meerdere levensgebieden, zoals het gezin, op school of in de vrije tijd. 
Bij de doelgroep is sprake van een matig, middelhoog of hoog recidiverisico op gewelddadig 
gedrag. Bij de interventie worden ook belangrijke mensen uit het netwerk van de jongere 
betrokken. 
 
Ambulant volwassenen6 
ARopMaatAV is bedoeld voor volwassenen met ernstige agressieproblematiek en een IQ 
boven de 80. De deelnemers aan de interventie zijn veelal vanwege hun delict- en/of 
probleemgedrag in aanraking gekomen met politie. Het agressieprobleem is onderdeel van 
een psychosociale en/of psychiatrische problematiek. De interventie richt zich ook op een 
eventuele partner van de deelnemer. De interventie kan ingezet worden om agressie 
tussen partners in huiselijke kring te stoppen en/of te verminderen. Als er sprake is van 
kindermishandeling zijn er extra maatregelen nodig, zoals het opstellen van een 
veiligheidsplan in samenwerking met Veilig Thuis. Als het agressieve gedrag uitsluitend 
plaats vindt in huiselijke kring kan er een apart zorgprogramma worden ingezet. 
 
Klinisch volwassenen7 
ARK-V is ontwikkeld voor volwassenen met ernstige agressieproblematiek en een IQ boven 
de 80 in een residentiele voorziening. Het agressieprobleem is onderdeel van ernstige 
psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Het sociale netwerk wordt ook betrokken 
bij de interventie. In de laatste fase van de behandeling wordt geregeld dat het netwerk 
of professionals de ondersteuning overnemen. Er dient dan extra aandacht te zijn voor het 
waarborgen van de veiligheid van kinderen door bijvoorbeeld Veilig Thuis in te schakelen. 
 
Effectiviteit 
De agressiebehandeling voor jongeren in een residentiele setting is door de 
Erkenningscommissie Justitiële Interventies beoordeeld als ‘effectief volgens goede 

 
4 https://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/Agressieregulatie-op-Maat-
Ambulant 
5 Hoogsteder, L.M. (2016). Databank effectieve jeugdinterventies: beschrijving ‘Agressie Regulatie op Maat 
Jeugd’. Nederlands Jeugdinstituut: Utrecht. 
6 L.M. Hoogsteder, S. Bogaerts (2018). Justitieleinterventies.nl: beschrijving Agressie Regulatie op Maat 
Ambulant voor Volwassenen. Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Trimbos instituut: Utrecht. 
7 L.M. Hoogsteder, S. Bogaerts (2018). Justitieleinterventies.nl: Agressie Regulatie op Maat Klinisch 
Volwassenen (ARK-V). Nederlands Jeugdinstituut, Movisie en Trimbos instituut: Utrecht. 
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aanwijzingen’. De commissie betoogt dat de interventie flexibel is en indien nodig extra 
ruimte biedt voor het inslijten van gedragsverandering. De Erkenningscommissie heeft de 
ambulante versie van de agressiebehandeling voor jongeren van 16 tot 24 jaar beoordeeld 
als ‘effectief volgens eerste aanwijzingen’. Zowel de klinische als de ambulante ARopMaat 
interventie voor volwassenen en de ambulante versie voor jongeren van 12 tot 16 zijn 
beoordeeld als ‘goed onderbouwd’.  
 
In 2011 heeft het WODC een procesevaluatie uitgevoerd naar ARopMaat bij op 
strafrechtelijke titel in een justitiële instelling geplaatste jongeren.8 Tijdens het onderzoek 
bleek dat de interventie nauwelijks wordt geïmplementeerd binnen de Justitiële 
Jeugdinrichtingen (JJI’s). Geconcludeerd is dat dit deels te wijten is aan de lage instroom 
binnen de JJI’s en de daarbij behorende onzekerheid over de trajecten en aan de 
onduidelijkheid van de interventie. De onduidelijkheid van de interventie zat in de 
taakverdeling bij de uitvoering van de interventie, de verhouding tot de methodiek en de 
afstemming met vervolgtrajecten na verblijf binnen een JJI. Hierdoor bleek het niet 
mogelijk een effectonderzoek uit te voeren. Ander onderzoek naar de ARopMaat interventie 
laat een significante verbetering zien op agressief gedrag, waaronder het aantal 
geregistreerde incidenten.9 
 
 
2. Agressietraining10 
 
Agression Replacement Training (ART) is een cognitieve gedragstherapeutische interventie 
die deelnemers op een andere manier – dus niet agressief - leert reageren op een situatie 
waarin zij boos worden c.q. boos zijn. De training is gebaseerd op de agressietraining 
ontwikkeld door Glick en Goldstein in de jaren tachtig.11 De training is erop gericht de 
zelfcontrole te verbeteren in situaties die boosheid oproepen en zo de frequentie en ernst 
van het agressieve gedrag te verminderen. De deelnemers leren technieken om met hun 
boosheid om te gaan en de agressieve reactie die zij doorgaans vertonen te vervangen 
door een pro-sociale reactie. Door screening door een orthopedagoog, Gezondheidszorg - 
of klinisch psycholoog wordt vastgesteld of iemand problemen heeft met agressieregulatie. 
Er kan dan worden doorverwezen naar de Agression Replacement Training, waarbij een 
aantal doelen worden opgesteld waar de deelnemer tijdens de training aan gaat werken. 
Volgens medewerkers van de Reclassering wordt de interventie vaak uitgevoerd omdat 
vanuit de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) veel vraag is naar een intramurale anti-
agressie training. 
 
 
 

 
8 Beerthuizen, M.G.C.J e. a. (2011). 
9 Hoogsteder, L.M., N. Kuijpers, G.J.J.M. Stams, J.E. van Horn, J. Hendriks (2014). Study on the 
effectiveness of responsive aggression regulation therapy (Re-ART). International Journal of Forensic 
Mental Health. 
10 www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Effectieve-Jeugdinterventies/ART-Aggression-Replacem ent-Training 
11 Glick, B., A.P. Goldstein (1987). Aggression Replacement Training. In Journal of Counseling & 
Development. 
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Doelgroep 
ART richt zich op agressieve adolescenten van 12 tot 23 jaar. De agressie kan zich zowel 
fysiek als verbaal uiten. Over het algemeen gaat het om jongeren die geschorst zijn van 
school na agressief gedrag, die in aanraking dreigen te komen met justitie of al veroordeeld 
zijn voor een geweldsdelict. Jongeren in een psychose, met ernstige verslavingsproblemen 
of suïcidaal gedrag zijn uitgesloten van deelname aan de training. Daarnaast is de training 
niet geschikt voor jongeren met een IQ lager dan 80. De training is niet specifiek gericht 
op daders van kindermishandeling. In 2017 zijn 121 unieke personen ingestroomd in de 
Agression Replacement Training die door de Reclassering wordt uitgevoerd.   
 
Effectiviteit 
Er zijn verschillende evaluatieonderzoeken gedaan naar de effectiviteit van ART. 
Onderzoek in Australië bij 20 adolescenten laat zien dat deelnemers aan de training na 
afloop minder agressief gedrag en impulsiviteit laten zien en een beter probleemoplossend 
vermogen hebben in sociale situaties.12 Zes maanden na de training was de fysieke en 
verbale agressiviteit en de impulsiviteit van de deelnemers verminderd tot een ‘normaal’ 
niveau. Dit effect was nog steeds zichtbaar tijdens de follow-up na 24 maanden.  
 
Ook in Nederland is de agressietraining onderzocht, bij 123 jongeren in een residentiele 
setting.13 Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers die de training afmaakten minder fysiek 
agressief gedrag laten zien dan voorafgaand aan de training. Echter bleek de effectgrootte 
relatief klein. ART is door de Erkenningscommissie beoordeeld als ‘effectief volgens goede 
aanwijzingen’. Uit de interviews met medewerkers van de Reclassering blijkt dat de 
Reclassering ART gaat vervangen voor de nieuwe interventie I Respect, die verderop in het 
hoofdstuk wordt besproken. De verschillen tussen de interventies zijn de duur van de 
sessies, 2,25 uur bij ART en 1,5 uur bij I Respect. Daarnaast wordt de interventie I Respect 
in 12 bijeenkomsten gegeven en ART in 18 bijeenkomsten. Tot slot is I Respect ook nog in 
een light-variant aan te bieden. Deze versie heeft 6 bijeenkomsten. 
 
 
3. Alcohol en geweld14 
 
Alcohol en Geweld is een interventie bedoeld voor deelnemers die zich onder invloed van 
alcohol schuldig hebben gemaakt aan geweldsdelicten. De gedragsinterventie is ontwikkeld 
in opdracht van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) door Arkin Academy en 
Maarten Merkx. De training houdt de deelnemer een spiegel voor door uitgebreid stil te 
staan bij de risico’s van overmatig alcoholgebruik, zoals het optreden van agressie, het 
krijgen van een alcoholvergiftiging en black-outs. Door inzicht gevende gesprekken te 
voeren, oefeningen te doen en door intensieve contacten met andere deelnemers wordt 
aangenomen dat de zelfcontrole van de deelnemers voor zowel agressief gedrag als 

 
12 Currie, M. R., C. E. Wood, B. Williams, G. W. Bates (2012) Aggression Replacement Training (ART) in 
Australia: A Longitudinal Youth Justice Evaluation, Psychiatry, Psychology and Law. 
13 Hornsveld R.J., F.W. Kraaimaat (2011). Een groepsbehandeling van gewelddadige adolescenten op een 
forensisch psychiatrische polikliniek; eerste resultaten. Tijdschrift voor psychiatrie. 53(6), 333-342. 
14 Leffers, R. (2012). Databank justitieleinterventies.nl: beschrijving ‘Alcohol en Geweld’. Nederlands 
Jeugdinstituut: Utrecht.  
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alcoholgebruik wordt verhoogd en daarmee de kans op recidive verkleind. De interventie 
wordt gegeven in een groep. Voor personen die niet in een groep kunnen functioneren is 
er ook een individuele variant van de interventie. Deze individuele variant is ook geschikt 
voor zedendelinquenten of mensen met een psychische stoornis. 
 
Doelgroep 
De interventie is bedoeld voor personen die veroordeeld zijn voor een geweldsdelict 
gepleegd onder invloed van alcohol. De interventie is ook geschikt voor personen waarbij 
sprake is van problematisch alcoholgebruik, alcoholmisbruik en/of alcoholafhankelijkheid. 
In 2017 zijn 196 unieke personen ingestroomd in de interventie Alcohol en Geweld die door 
de Reclassering wordt uitgevoerd.  
 
Effectiviteit 
Alcohol en Geweld is in 2012 door de Erkenningscommissie beoordeeld als ‘goed 
onderbouwd’. De onderbouwing van het oordeel is gebaseerd op de functieanalyse van het 
alcoholgebruik en het gepleegde agressieve delict. Van deze analyse wordt bij de uitvoering 
van de interventie gebruik gemaakt door de trainer. De verwachting is dat de deelnemer 
hierdoor inzicht krijgt in de uitlokkende en de in standhoudende factoren van zijn 
agressieve gedrag.  
 
Er is geen effectonderzoek gedaan naar de interventie. In december 2017 is de erkenning 
verlopen.15 Uit de gesprekken met de Reclassering blijkt dat de SVG toestemming heeft 
gekregen van Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ) voor de doorontwikkeling van de interventie 
Alcohol en Geweld. De interventie zou dan opnieuw kunnen worden ingediend bij de 
Erkenningscommissie. De Reclassering geeft in de interviews aan dat ze deze interventie 
nog wel inzetten omdat er vanuit de trainers veel vraag naar is. 
 
 
4. BORG 
 
De gedragstraining Beëindigen Relationeel Geweld (BORG) is gericht op het voorkomen en 
stoppen van partnergeweld. Deelnemers krijgen inzicht in (de oorzaken van) hun 
agressieve gedrag en leren de risicosignalen te herkennen. Tevens leren zij praktische 
manieren om hun agressie te beheersen en nieuwe strategieën te ontwikkelen om met 
risicosituaties om te gaan. De training vindt bij voorkeur plaats in groepsverband, maar 
een individueel traject is eveneens mogelijk.  
 
Doelgroep 
De training is voor personen die in aanraking zijn gekomen met justitie voor partnergeweld. 
Bij de deelnemers is sprake van een licht tot matig risico op herhaling van relatief lichte 
agressieproblematiek. Voorwaarde voor deelname is dat de geweldpleger inzicht in zijn 
gedragsproblemen heeft, deze problemen ook erkent en gemotiveerd is dit op te lossen. 
De interventie is niet geschikt voor personen met onvoldoende lerend vermogen (een IQ 
lager dan 85 en/of (aanwijzingen voor) een verstandelijke beperking). Daarnaast zijn 

 
15 www.justitieleinterventies.nl/niet-erkende-interventies 



 

96  Breuer&Intraval – Onderzoek justitieel interventiepalet kindermishandeling 

personen die het geweld tegen hun partner ontkennen of ernstige verslavingsproblematiek 
hebben, uitgesloten van deelname aan de interventie. 
 
In 2017 zijn 263 unieke personen ingestroomd in de gedragstraining BORG die door de 
Reclassering wordt uitgevoerd. Uit de gesprekken met de Reclassering blijkt dat BORG 
vooral wordt ingezet bij partnergeweld. Het kan hierbij voorkomen dat er ook sprake is 
van geweld tegen kinderen, maar dit hoeft niet het geval te zijn. 
 
Effectiviteit 
BORG wordt op dit moment (nog) niet erkend door de Erkenningscommissie Justitiële 
Interventies.16 Mede omdat het een niet-erkende interventie betreft is er weinig informatie 
beschikbaar over de achtergrond en de onderbouwing van de interventie. Uit de 
gesprekken met de Reclassering blijkt dat de interventie, ondanks dat deze niet erkend 
wordt, wel wordt ingezet door de Reclassering. De Reclassering geeft aan dat er veel vraag 
is naar de interventie en dat er daarom voor is gekozen de interventie wel toe te passen.  
 
 
5. Caring Dads17,18 
 
Caring Dads is een interventie voor vaders die pleger zijn (geweest) van emotionele of 
fysieke kindermishandeling en/of mishandeling van de partner. De training richt zich 
specifiek op de rol en verantwoordelijkheid van de deelnemer als vader en opvoeder. Het 
doel van de training is het terugdringen van (het risico op) kindermishandeling door de 
vader en/of mishandeling van de partner waarvan kinderen getuige zijn. Het specifiek 
richten van interventies op de vader als pleger kan tevens bijdragen aan de 
doeltreffendheid van interventies die op andere gezinsleden worden gericht. Daardoor kan 
het hoofddoel van het Caring Dads programma: de bescherming van kinderen tegen 
mishandeling door hun vader, beter worden bereikt. Verwacht wordt dat hierdoor de 
ontwikkelingskansen van de kinderen en de kans op herstel van de opgelopen schade wordt 
vergroot. 
 
De training is ontwikkeld in Canada in 2001 en speelt in op een aantal 
behandelingsbehoeften van de vader.19 Er wordt uitgegaan van de perceptie van gedeelde 
ervaring. Dit wordt erkend als een van de meest krachtige veranderingsmechanismen in 
groepstherapie.20 (Yalom, 1970). Een gevoel dat ze deel uitmaken van een groep helpt 
individuen het gevoel te hebben dat ze niet alleen zijn, biedt hoop voor de toekomst, en 
maakt de ontwikkeling mogelijk van trots en zelfeffectiviteit omdat expertise wordt gedeeld 

 
16 www.justitieleinterventies.nl/niet-erkende-interventies 
17 Vogelvang, B., B. van den Ende, S. van Leer (2016). Caring Dads. Leger des Heils Jeugdbescherming & 
Reclassering, Utrecht.  
18 Factsheet Caring Dads: gedragstraining gericht op het stoppen van fysieke en emotionele mishandeling 
van kinderen of partner.  
19 Scott, K., K. Francis, C. Crooks, T. Kelly (2006). Caring Dads: Helping fathers value their children. 
Victoria, British Columbia, Canada, Trafford. 
20 Yalom, I. D. (1970). The Theory and Practice of Group Psychotherapy. Basis Books, New York.   
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en plegers van kindermishandeling elkaar helpen op een gezonde manier problemen op te 
lossen. Een gezond prosociaal groepsproces is daarbij een vereiste. Caring Dads trainers 
dienen er daarbij voor te zorgen dat de focus van het delen positief blijft en niet verschuift 
naar klagen en anderen de schuld geven. Verder heeft de veiligheid en het welbevinden 
van de kinderen heeft tijdens de trainingen de hoogste prioriteit en is dit verbonden aan 
de veiligheid en het welbevinden van de moeder. Daarnaast moet er rekening worden 
gehouden met vaders die vaak een lage motivatie hebben om hun gedrag te veranderen. 
Tot slot moet de interventie zich richten op specifieke doelen die voor de vader van 
toepassing is, ook als er sprake is van een geringe motivatie. Vaders die naar Caring Dads 
worden verwezen weten in veel gevallen weinig over hun kind. Hun klachten over kinderen 
die niet luisteren naar hun moeder, geen respect voor hen als vader hebben en het verband 
niet zien tussen hun eigen gewelddadige gedrag en het gedrag van hun kinderen is vaak 
gebaseerd op vervormd denken en denkfouten over de kinderen, die voor een deel 
voortkomen uit hun gebrek aan kennis over de ontwikkeling van kinderen.  
 
Uit de interviews met de Reclassering komt naar voren dat Caring Dads een populaire 
interventie is. Ze geven aan dat er veel komt kijken bij het starten van een nieuwe 
interventie. Trainers moeten worden opgeleid en ervaring opdoen met de interventie. 
Daarnaast moet de training op meerdere locaties in het land aangeboden worden en 
moeten de groepen ook deelnemers krijgen. De Reclassering geeft aan dat er veel vraag 
is naar de interventie, maar dat het de vraag is of gemeenten het ook inkopen. De 
interventie moet wel financieel haalbaar zijn. Binnen justitie wordt de training vanuit 
justitie betaald, maar de interventie moet wel financieel haalbaar kunnen draaien. De 
medewerkers van de Reclassering geven tevens aan dat het bij Caring Dads, omdat de 
interventie uit het buitenland komt, noodzakelijk is om af te stemmen met de 
ontwikkelaars van de interventie voordat er aanpassingen kunnen worden gedaan. 
 
Doelgroep 
Deze interventie is gericht op meerderjarige vaders die zich schuldig maken aan emotionele 
en/of fysieke mishandeling van hun kind(eren) en/of hun (ex-)partner waarvan de 
kinderen getuige zijn geweest. De vaders hebben minimaal één kind in de leeftijd van 0-
16 jaar waarmee zij nog contact hebben. Het gaat hierbij om biologische kinderen, 
adoptiekinderen, stiefkinderen en/of pleegkinderen. Caring Dads is niet geschikt voor 
vaders die verdacht worden of veroordeeld zijn voor seksueel misbruik van het kind, 
betrokken zijn bij een ernstig conflict over de voogdij en/of onvoldoende Nederlands 
spreken.  
 
Effectiviteit 
Caring Dads is door de Erkenningscommissie beoordeeld als ‘goed onderbouwd’.21 De 
onderbouwing van dit oordeel is gebaseerd op de werkzame elementen van de interventie. 
Caring Dads bevat een groepsaanpak door een mannelijke en vrouwelijke trainer. Hierbij 
wordt gebruikt gemaakt van motiverende gespreksvoering en bevordering van een 
positieve groepscohesie. De vaders worden hiermee blijvend betrokken bij de aanpak van 
kindermishandeling. Door middel van psycho-educatie wordt een deel van de oorzaken van 
de kindermishandeling aangepakt, zoals de perceptie dat het kind het probleem is of 

 
21 www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/drie-nieuwe-erkende-interventies 
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verstoorde verhoudingen binnen het gezin. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van 
cognitieve gedragstherapie om het bewustzijn van het gedrag en het nemen van 
verantwoordelijkheid te vergroten. Tot slot wordt er aandacht besteed aan het herstel van 
vertrouwen bij moeder en kind en een realistisch toekomstperspectief.  
 
Uit Nederlands onderzoek blijkt dat deelnemers aan Caring Dads zeer tevreden zijn over 
de inhoud en vorm van de training. Zij geven aan geleerd te hebben meer vanuit de 
behoeften van het kind te denken en te handelen. Ook de trainers zien duidelijke 
veranderingen in het gedrag van de deelnemers. Onderzoek naar de inzet van de training 
in Canada onder 42 vaders en verwijzende instanties laat een significante afname zien in 
denigrerend en afwijzend gedrag tegenover kinderen, opvoedingsstress en 
woedereacties.22 Dit onderzoek laat ook zien dat er grote behoefte bestaat aan dit 
programma bij zowel professionals als vaders. Een kanttekening die door de 
Erkenningscommissie wordt gemaakt is dat een controlegroep ontbreekt en dat er een 
beperkte follow-up periode is. 
 
 
6. COSA23,24 
 
Cirkels voor Ondersteuning, Samenwerking en Aanspreekbaarheid (COSA) is een aanpak 
voor de resocialisatie van veroordeelde zedendaders die hun straf hebben uitgezeten en 
terugkeren in de maatschappij. COSA is oorspronkelijk in 1994 in Canada geïntroduceerd 
en later in Engeland overgenomen. De aanpak bestaat uit een combinatie van intensieve 
ondersteuning en monitoring van de deelnemer door een kleine kring van vrijwilligers (drie 
tot vijf), de ‘binnencirkel’. Daaromheen wordt een ‘buitencirkel’ van professionals gevormd, 
die bij de re-integratie van de betreffende deelnemer zijn betrokken. De vrijwilligers 
worden ondersteund door een professionele ‘cirkel-coördinator’. Het primaire doel van de 
aanpak is het voorkomen van nieuwe slachtoffers. De aanpak is ontwikkeld in Canada en 
vervolgens doorontwikkeld in het Verenigd Koninkrijk. In Canada wordt COSA ingezet 
buiten het justitiële kader, in het Verenigd Koninkrijk binnen het justitiële kader.25 In de 
interviews geeft de Reclassering aan dat ze geen behandelingen geven aan 
zedendelinquenten. Deze interventies vinden voornamelijk plaats bij forensische 
poliklinieken. De Reclassering controleert en ondersteunt justitiabelen en kan bij de 
begeleiding gebruik maken van COSA. 
 
 
 

 
22 Scott, K.L., C.V. Crooks (2007). Preliminary Evaluation of an Intervention Program for Maltreating 
Fathers. Brief Treatment and Crisis Intervention 7(3): 224-238. 
23 Höing, M., B. Vogelvang (2011). COSA in Nederland. Implementatieonderzoek pilotfase. 
Programmabureau Circles-NL (Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool en Reclassering Nederland), 
Den Bosch.  
24 Höing, M., B. Vogelvang, S. Bogaerts (2013). Effecten van COSA in Nederland. Beknopte rapportage.  
Programmabureau Circles-NL (Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool en Reclassering Nederland), 
Den Bosch. 
25 Antwoorden op Kamervragen van lid Van Velzen (2008). Kenmerk: 5566307/08/DSP. 
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2008Z01455&did=2008D09783. 
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Doelgroep 
De zedendelinquenten waar COSA op is gericht hebben een gemiddeld tot hoog 
recidiverisico. Uit de omschrijving van het programma blijkt niet dat het programma ook 
wordt ingezet bij kindermisbruik. Plegers van kindermishandeling worden daarentegen niet 
expliciet uitgesloten. In 2017 zijn 25 personen ingestroomd in de COSA die door de 
Reclassering is uitgevoerd.  
 
Effectiviteit 
Uit onderzoek naar de invoering van COSA in Nederland blijkt dat vrijwel alle zeventien 
deelnemers aan het onderzoek de positieve veranderingen toeschrijven aan de deelname 
aan COSA.26 Zij zijn van mening dat hun sociale vaardigheden zijn verbeterd, hun 
probleemoplossend vermogen is vergroot, hun zelfbeeld positiever is en dat zij hoopvoller 
en positiever zijn over de toekomst. De observaties van de professionals komen in grote 
lijnen overeen met de positieve veranderingen ervaren door de deelnemers. Door de korte 
looptijd van het onderzoek worden de resultaten geïnterpreteerd als eerste indicaties voor 
effectiviteit van de interventie. COSA komt niet voor op de lijst met beoordeelde 
interventies van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies. 
 
 
7. CoVa27,28 
 
CoVa is een cognitieve vaardighedentraining die in 2003 in Engeland is ontwikkeld als 
training ‘Enhanced Thinking Skills’. Tijdens de CoVa training worden de cognitieve en 
sociale vaardigheden van de deelnemer verbeterd en (verder) ontwikkeld. De training kan 
zowel intramuraal (in het kader van detentie en re-integratie) als extramuraal (onder 
toezicht van de Reclassering) worden gegeven. In 2012 hebben een aantal aanpassingen 
van CoVa geleid tot CoVa 1.0. De belangrijkste reden de aanpassingen was dat delen van 
de interventie niet goed liepen in de praktijk. Hierdoor werden een aantal individuele 
sessies toegevoegd zodat de interventie beter op de deelnemer kon worden afgesteld. In 
2015 is het programma nogmaals op een aantal punten aangepast; dit leidde tot CoVa 2.0. 
Deze aanpassingen waren het gevolg van de hervorming van de gedragsinterventies na 
het opheffen van de subsidierelatie met het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hierdoor 
werd de interventie korter en kon deze worden aangeboden in ‘carrousel’ vorm. 
 
Doelgroep 
De training richt zich op (jong)volwassenen die door een aantoonbaar tekort aan sociale 
en cognitieve vaardigheden strafbare feiten plegen. Zij hebben minimaal een 
laaggemiddeld recidiverisico. De aangepaste interventie, CoVa 2.0, is tevens geschikt voor 
mensen die niet, of slechts gedeeltelijk, verantwoordelijkheid nemen voor de delicten die 

 
26 Höing, M., B. Vogelvang, S. Bogaerts (2013). Effecten van COSA in Nederland. Beknopte rapportage.  
Programmabureau Circles-NL (Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool en Reclassering Nederland), 
Den Bosch. 
27 Buysse, W. L. Loef. (2012). Eerst denken, dan doen. Doeltreffendheid van de cognitieve 
vaardigheidstraining (CoVa) voor justitiabelen. DSP-groep, Amsterdam.  
28 Henskens, R. (2016). CoVa 2.0. NJI, Movisie, Trimbos-instituut, Utrecht.  
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zij hebben gepleegd. De training is niet geschikt voor mensen met een TBS. In 2017 zijn 
707 unieke personen ingestroomd in de CoVa die door de Reclassering wordt uitgevoerd.  
 
Effectiviteit 
In 2007 is de interventie erkend door de Erkenningscommissie in Nederland. Na een 
doeltreffendheidsonderzoek in 2012 is de erkenning verlengd.29 Uit dit onderzoek blijkt dat 
CoVa een significante verbetering laat zien op drie van de vier cognitieve vaardigheden 
waarop de training zich richt. Dit zijn (rationeel) probleem oplossen, impulsiviteit en 
perspectief nemen. Op moreel en kritisch redeneren wordt geen verandering 
waargenomen. Daaruit is geconcludeerd dat de training doeltreffend genoeg is om door te 
zetten. De CoVa training is door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies beoordeeld 
als ‘goed onderbouwd’. 
 
 
8. CoVa+30,31 
 
CoVa-plus is een cognitieve vaardighedentraining voor mensen met een licht verstandelijke 
beperking (LVB). In de training leren de deelnemers vaardigheden om in sociale situaties 
pro-sociaal gedrag te vertonen. Daarnaast leert de deelnemer om te gaan met stress, 
risicosituaties uit de weg te gaan en de zelfbeheersing te vergroten. Tenslotte onderzoekt 
de deelnemer wat zijn of haar levensdoelen zijn, zodat de deelnemer gemotiveerder is om 
de geleerde vaardigheden in praktijk te brengen. Bij CoVa-plus wordt zo veel mogelijk op 
maat gewerkt, met expliciete aandacht voor terugvalpreventie. Hiervoor wordt een 
Terugvalpreventieplan opgesteld, waarbij relevante personen uit het netwerk op kunnen 
toezien. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het voorkomen van risico’s na afsluiting 
van de interventie. CoVa-plus kent een groepsvariant van 18 sessies en een individuele 
variant van 12 sessies. 
 
Doelgroep 
CoVa-plus richt zich op mannelijke of vrouwelijke justitiabelen (intra- en extramuraal) met 
LVB en bijkomende sociaal-cognitieve beperkingen. De richtlijn die daarbij wordt 
gehanteerd is een IQ tussen de 65 en 85. In 2017 zijn 311 unieke personen ingestroomd 
in de CoVa-plus training die door de Reclassering is uitgevoerd.  
 
Effectiviteit 
Er is (nog) geen onderzoek gedaan naar het effect van de inzet van CoVa+. Cova+ heeft 
van de Erkenningscommissie Justitiële Interventies de beoordeling ‘goed onderbouwd’ 
gekregen. De Erkenningscommissie beoordeeld de training als goed onderbouwd, omdat 
het een sociale probleemoplossingstraining combineert met een oplossingsgerichte 
cognitieve gedragstherapie. Deze combinatie draagt bij de LVB-doelgroep bij aan een 
afname van onaangepast gedrag en een verhoogde self-efficacy. 
 
 

 
29 Buysse, W. & L. Loef (2012).  
30 Henskens, R. (2016). CoVa-plus. NJI, Movisie, Trimbos-instituut, Utrecht. 
31 www.trimbos.nl/actueel/nieuws/bericht/drie-nieuwe-erkende-interventies 
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9. Held zonder geweld32 
 
De interventie Held zonder geweld is gebaseerd op de Aggression Replacement Training 
(ART). Held zonder geweld bestaat uit een groepsbehandeling (vijf tot acht deelnemers 
per groep) van achttien bijeenkomsten: vijftien wekelijkse bijeenkomsten en drie 
terugkombijeenkomsten. De behandeling kan zowel ambulant als intramuraal worden 
gegeven. Tijdens de interventie werken de deelnemers aan woedebeheersing, sociale 
vaardigheden, moreel redeneren en zelfregulatievaardigheden. 
 
Doelgroep 
Held zonder geweld richt zich op agressieve en/of gewelddadige mannen en jongens, 
waaronder daders van huiselijk geweld. Plegers van kindermishandeling worden niet 
expliciet genoemd, maar kunnen vallen onder daders van huiselijk geweld. De interventie 
kan verder worden ingezet bij cliënten met agressieproblematiek in het maatschappelijk 
werk, in de geestelijke gezondheidszorg en/of in de verslavingszorg.  
 
Effectiviteit 
Er zijn geen effectstudies beschikbaar naar de effectiviteit van Held zonder geweld. Naar 
Agression Replacement Training (ART), waar Held zonder geweld op gebaseerd is, is wel 
onderzoek gedaan. Uit dit onderzoek blijkt dat er bij deelnemers van de training een 
significante afname is van agressief gedrag.33,34 De Erkenningscommissie Justitiële 
Interventies heeft de interventie niet beoordeeld. In interviews komt naar voren dat de 
interventie niet meer veel wordt ingezet omdat deze niet evidence-based is. De interventie 
wordt dan vervangen door ARopMaat. 
 
 
10. I Respect35,36 
 
I Respect is een training die binnen het Leger des Heils Jeugdbescherming en de 
Reclassering wordt aangeboden. De training is gebaseerd op de agressietraining ART. Deze 
interventie bleek in de praktijk minder geschikt voor mensen die proactieve agressie 
vertonen. Daarop is de ART doorontwikkeld zodat de training beter aansluit op de 
kenmerken van reclasseringscliënten. Dat is de individuele training I Respect geworden. 
Tijdens de interventie leren deelnemers zichzelf beter kennen en begrijpen en wordt er 
gewerkt aan het verbeteren van hun sociale vaardigheden. Doordat deelnemers zichzelf 
beter leren begrijpen en leren hun gevoelens te uiten, wordt aangenomen dat personen 
uit het sociale netwerk van de deelnemer hem of haar ook beter zullen begrijpen.  

 
32www.huiselijkgeweld.nl/interventies/hulpverlening/methodieken/daderhulp/heldzonderge-weld 
33 Hornsveld R.J., F.W. Kraaimaat. (2011). Een groepsbehandeling van gewelddadige adolescenten op een 
forensisch psychiatrische polikliniek; eerste resultaten. Tijdschrift voor psychiatrie. 53(6), 333-342.  
34 Currie, M.R., C.E. Wood, B. Williams, G.W. Bates. (2012). Aggression Replacement Training (ART) in 
Australia: A Longitudinal Youth Justice Evaluation. Psychiaty, Psycology and Law: 19(4), 577-604. 
35 Leren woede en agressie te beheersen. Training I Respect. Leger des Heils Jeugdbescherming & 
Reclassering: Utrecht.  
36 Mulder, J. (2018). Justitieleinterventies.nl: beschrijving I Respect. Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, 
Trimbos instituut, Utrecht. 
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Bewezen effectieve interventies voor onder meer agressie gerelateerde problematiek 
houden volgens de beschrijving van I Respect rekening met cognitieve gedragstherapie 
(CGT) en Risk-Need-Responsivity (RNR) principes. RNR principes houden in dat 
interventies zijn gericht op factoren die het recidiverisico verkleinen en het welzijn van de 
deelnemer vergroten. Het werken met principes van cognitieve gedragstherapie (CGT) 
wordt als algemeen werkzaam element in I Respect gezien. Het CGT model voor plegers 
van geweld stelt dat geweld veroorzaakt wordt door beperkte gedrags- en cognitieve 
vaardigheden. Belangrijk voor de behandeling is dat de dader zijn gewelddadige gedrag 
erkent en de verantwoordelijkheid voor zijn gedrag op zich neemt. Door herkenning van 
de functie van het geweld zouden de voor- en nadelen van het gewelddadige gedrag 
worden benadrukt. 
 
Uit internationaal onderzoek zou blijken dat programma’s die zijn gebaseerd op CGT 
beperkt effectief zijn. Het tweede werkzame element dat is toegevoegd aan I Respect is 
werken aan motivatie voor verandering. Hierbij wordt Motivational Interviewing toegepast. 
Dit is een counselingstijl waarmee deelnemers aan de training worden uitgenodigd hun 
ambivalentie ten aanzien van hun eigen gedrag te exploreren en op te lossen. De trainer 
probeert in een motiverend gesprek de balans te veranderen tussen 'hoe men is' 
(gewoontegedrag) en 'hoe men wil zijn' (gewenst gedrag). MI-technieken zijn uitvoerig 
getest bij verschillende doelgroepen en bleken volgens de beschrijving van I Respect zeer 
effectief.  Interventies die zich richten op motivatie en bereidheid tot verandering zouden 
daarmee een belangrijke aanvulling zijn op interventies die uitsluitend gebruik maken van 
CGT. 
 
Doelgroep 
De training is gericht op cliënten die een relatief licht geweldsdelict hebben gepleegd met 
een laag tot gemiddeld recidiverisico. Het gedrag wijst op reactieve agressie of een 
combinatie van reactieve en proactieve agressie. De training is niet geschikt voor mensen 
die een (zeer) ernstig delict hebben gepleegd en/of met een hoog recidive risico. De 
Reclassering laat in de interviews weten dat de interventie I Respect de Agressie Regulatie 
Training gaat vervangen. In 2017 is deze interventie nog niet ingezet.   
 
Effectiviteit 
De interventie is in juni 2018 door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies 
aangemerkt als erkende gedragsinterventie. Het oordeel van de commissie is dat de 
interventie ‘goed onderbouwd’ is. De interventie is gebaseerd op cognitief-
gedragstherapeutische principes. De risicofactoren die door de interventie worden 
aangepakt zijn de cognitieve beperkingen in het interpreteren van (vijandige) sociale 
gebeurtenissen en in de sociale probleemoplossing en emotieregulatie. Daarnaast is er 
aandacht voor beschermende factoren en wordt er gewerkt aan positieve levensdoelen. 
 
Doordat de training nog maar kort wordt uitgevoerd is er nog geen onderzoek gedaan naar 
de effectiviteit van de interventie. Begin 2018 is wel een procesevaluatie uitgevoerd.37 
Daaruit blijkt dat betrokkenen de interventie een goede aanvulling vinden op het huidige 
aanbod van gedragsinterventies van de Reclassering. Dit komt omdat I Respect rekening 

 
37 Mulder, J. (2018). 
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houdt met de mate waarin proactieve of reactieve agressie op de voorgrond staat en 
daarnaast ingaat op de onderliggende processen bij agressie. 
 
 
11. Multifocus38 
 
Multifocus is een gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld. Op de korte termijn is het 
doel het realiseren van veiligheid voor alle leden van het gezin. Het doel op de lange termijn 
is het doorbreken van de spiraal van geweld waarin het gezin zich bevindt. Er wordt gebruik 
gemaakt van een casemanager die de regie heeft over de behandeling. Daarbij wordt het 
gezin volgens de beschrijving van de interventie zoveel mogelijk in de ‘eigen kracht’ gezet. 
De interventie is ontwikkeld door de Mutsaersstichting en wordt uitgevoerd door een 
intensief casemanager in samenwerking met ketenpartners. Gezinnen kunnen in 
aanmerking komen voor de interventie nadat er bijvoorbeeld een huisverbod is opgelegd. 
De politie meldt dit bij Veilig Thuis die de melding doorgeeft aan het team van intensief 
casemanagers. Een intensief casemanager kan vervolgens kiezen voor de gezinsgerichte 
aanpak van Multifocus. Een ketenpartner kan ook zonder huisverbod ervoor kiezen om een 
intensief casemanager in te zetten. Ketenpartners kunnen Veilig Thuis, de politie, het OM, 
gemeenten en sociale wijkteams zijn. 
 
Doelgroep 
De aanpak richt zich op gezinnen met complexe, meervoudige problematiek, waarbij 
eerdere meldingen van huiselijk geweld bekend zijn en/of het risico op recidive hoog is. 
De interventie is tevens geschikt wanneer reguliere hulpverlening gericht op huiselijk 
geweld in het gezin is vastgelopen.  
 
Effectiviteit 
Multifocus is erkend als ‘goed onderbouwde’ interventie. De Erkenningscommissie betoogt 
dat de interventie zich richt op een aantal oorzaken van huiselijk geweld. Dit zijn 
gedragspatronen die leiden tot huiselijk geweld, de sociale context waarin het geweld 
ontstaat en de weerstand en onvoldoende vertrouwen in de hulpverlening. De interventie 
kijkt naar het aandeel van de gezinsleden in de geweldspiraal die vaak aanwezig is bij 
huiselijk geweld. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de gedragspatronen die leiden 
tot het geweld en de andere problemen die in het gezin aanwezig zijn. Tot slot wordt er 
rekening gehouden met de relatie die de gezinnen hebben met hulpverleningsinstanties. 
Doordat er meestal meerdere problemen spelen binnen een gezin hebben de gezinnen 
vaak al (negatieve) ervaringen opgedaan met hulpverlening. 
 
De effectiviteit van de interventie is niet onderzocht. Uit onderzoek naar praktijkervaringen 
met de aanpak in Nederland blijkt dat gezinnen de aanpak als waardevol, leerzaam en 
verrijkend ervaren.39 In dit onderzoek zijn diepte-interviews gehouden met zestien 
respondenten binnen zeven casussen en is systeeminformatie geanalyseerd. Uit het 

 
38 Goedhart, M., D. Cremers, R. Bijl (2016). Multifocus. Movisie, Utrecht.  
39 Intern onderzoek, niet gepubliceerd. Resultaten worden besproken in: Goedhart, M., D. Cremers, R. Bijl 
(2016). Multifocus. Movisie, Utrecht. 
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onderzoek blijkt daarnaast dat het toepassen van de onderdelen van de interventie door 
de intensief casemanager een positieve invloed heeft op het realiseren van de subdoelen. 
 
 
12. Multisysteem Therapie40,41 

 
Multisysteem Therapie (MST) richt zich op jongeren die extreem antisociaal gedrag 
vertonen. Het gedrag van de jongeren is zo ernstig dat zij dreigen in een (gesloten) 
jeugdzorginstelling te worden geplaatst. Met de inzet van MST wordt geprobeerd dit te 
voorkomen. De therapie is in de jaren zeventig ontwikkeld in de Verenigde Staten. De 
gedragsveranderingstechnieken die binnen de interventie worden gebruikt zijn gebaseerd 
op wetenschappelijk onderbouwde inzichten op internationaal niveau. Hierdoor kon de 
interventie, zonder de methode te veranderen, worden ingezet binnen Nederland. Het 
handboek, de handleiding en andere formulieren zijn vertaald onder begeleiding van het 
Nederlands Jeugdinstituut. 
 
De interventies die worden ingezet, richten zich voornamelijk op de ouders en op andere 
relevante personen in de omgeving van de jongere. Het gezin kan 24 uur per dag, zeven 
dagen per week contact opnemen met een therapeut. Na het opstellen van het 
behandelplan wordt in alle systemen om de jongere heen gezocht naar factoren die 
samenhangen met het probleemgedrag. Tevens wordt aandacht besteed aan het vergroten 
van de (sociale) vaardigheden van de jongere zelf en de omgang met andere belangrijke 
personen in zijn omgeving. Het doel is de gedragsproblemen van de jongere te 
verminderen en de omgeving van de jongere de vaardigheden aan te leren om eventuele 
toekomstige problemen zelfstandig aan te pakken. 
 
Doelgroep 
MST richt zich op jongeren van 12 tot 18 jaar die ernstig antisociaal en grensoverschrijdend 
gedrag vertonen - zoals het plegen van delicten, omgaan met verkeerde vrienden, 
drugsgebruik, weglopen en agressie – en hun ouders. Vaak is er sprake van een combinatie 
van verschillende gedragsproblemen die resulteren in crimineel gedrag. De jongeren 
vertonen het antisociale gedrag op meerdere terreinen (in het gezin, op school, in de 
buurt). Het gedrag is zo ernstig dat zij uit huis dreigen te worden geplaatst. De therapie is 
niet geschikt voor jongeren die suïcidaal zijn of een IQ hebben lager dan 70.  
 
Effectiviteit 
Uit een meta-analyse van 22 onafhankelijke steekproeven blijkt dat MST effectief is in het 
verminderen van ernstige gedragsproblemen, gezinsproblematiek, middelengebruik en 
omgang met verkeerde vrienden. Tevens blijken er na de inzet van MST minder jongeren 
uit huis geplaatst te worden.42 Voor ouders geldt dat zij zich na de MST competenter voelen 
en betere opvoedvaardigheden hebben volgens de jongeren, de ouders zelf of anderen. Dit 

 
40 Interventie. Multisysteem Therapie (MST) (Zonder jaartal). Nederlands Jeugdinstituut.  
41 Henggeler, S. W. (2011). Efficacy studies to large-scale transport: The development and validation of 
Multisystemic Therapy programs. Annual Review of Clinical Psychology. 
42 Stouwe, T. van der, J.J. Asscher, G.J.J.M. Stams, M. Dekovic, P. van der Laan. (2014). The effectiveness 
of Multisystemic Therapy (MST): A meta-analysis. Clinical Psychology Review: 34, 468-481. 
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heeft weer een positief effect op het probleemgedrag van de jongere. Deze positieve 
resultaten blijken gedurende langere periode stand te houden. De therapie is op basis van 
deze resultaten door de Erkenningscommissie beoordeeld als ‘effectief met sterke 
aanwijzingen’.  
 
 
13. Out of the circle43 
 
Out of the circle is een intensieve cognitieve gedragstherapeutische interventie voor 
jeugdige kindmisbruikers. De interventie is ingebed in een klinische behandeling. De 
jongere krijgt (meer) inzicht in de eigen risicofactoren, het leren herkennen van 
risicomomenten, risicogedrag en risicogedachten en krijgt gedragsalternatieven 
aangeleerd. De ouders van de jongeren worden op een aantal momenten betrokken bij de 
interventie. De interventie bestaat uit twee fasen. In de eerste fase staat inzicht krijgen in 
de seksuele geweldcirkel centraal en in de tweede fase wordt er geoefend met 
gedragsalternatieven. 
 
Doelgroep 
De interventie is gericht op jeugdige kindmisbruikers met ernstige problematiek. Er is een 
relatief hoog risico op recidive. Uit de interviews blijkt dat de interventie binnen de justitiële 
jeugdinrichtingen zeer weinig wordt uitgevoerd. In 2017 zitten er in totaal negen jongeren 
in de twee verschillende fasen. 
 
Effectiviteit 
Er is (nog) geen effectstudie gedaan naar de effectiviteit van de interventie. De interventie 
is door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie beoordeeld als ‘goed 
onderbouwd’. Er wordt geen toelichting op het oordeel gegeven en verdere documentatie 
is niet beschikbaar. 
 
 
14. Signs of safety44,45,46 
 
Signs of safety is een oplossingsgerichte benadering die kan worden ingezet in gezinnen 
waar (vermoedelijk) sprake is van kindermishandeling. De werkwijze is eind jaren negentig 
ontwikkeld in Australië.47 Het doel is een veilige opvoedingssituatie voor het kind te 
creëren. Hiervoor is een aanpak ontwikkeld die ingezet kan worden van het begin tot het 
einde van een casus. In alle fasen van de interventie worden de ouders en het netwerk 
van het gezin actief betrokken bij de interventie. De interventie wordt in Nederland ingezet 

 
43 Interventie Out of the Circle. Nederlands Jeugdinstituut.  
44 Wiggerink, J., M. Vogel. (2017). Signs of Safety. Movisie, Utrecht.  
45 www.huiselijkgeweld.nl/nieuws/2017/161117_signs-of-safety-erkend-als-goed-onderbouwd, e-
interventie 
46 Bartelink, C. (2010). Signs of Safety. Nederlands Jeugdinstituut, Utrecht.  
47 Turnell, A. & Edwards, S. (1997). Aspiring to partnership: The Signs of Safety approach to child 
protection. Child Abuse Review. 
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door onder meer Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. Binnen de 
forensische psychiatrie wordt de interventie ingezet onder de naam Veilig Samen Verder. 
 
Doelgroep 
De interventie is gericht op gezinnen waar sprake is van kindermishandeling, waar 
vermoedens zijn van kindermishandeling of waar het risico op kindermishandeling groot 
is. De interventie kan worden ingezet in elk gezin waar een onveilige situatie is of dreigt 
voor het kind. Het is niet noodzakelijk dat de ouders of kinderen gemotiveerd zijn en/of 
besef hebben van het probleem. Er wordt ook gewerkt met ouders die de 
kindermishandeling ontkennen.  
 
Effectiviteit 
Eind jaren negentig is de Signs of Safety benadering in Engeland onderzocht bij 38 
kinderen.48 De kinderen zijn tot twee jaar na de aanmelding onderzocht. Hieruit blijkt dat 
de recidive af nam tot 7%, tegenover 20% tot 40% recidive bij de traditionele benadering. 
Uit onderzoek in Minnesota, Verenigde Staten, blijken positieve resultaten van de inzet van 
Signs of safety.49 Hierbij is gebruikt gemaakt van een analyse van administratieve 
gegevens van de hele staat om te kijken of de implementatie van Signs of Safety in een 
deelgemeente tot veranderingen heeft geleid. Daarnaast zijn 15 relevante professionals 
geïnterviewd met meer dan tien jaar ervaring op het gebied van kinderbescherming. Uit 
dit onderzoek blijkt dat minder kinderen uit huis geplaatst werden, meer kinderen thuis 
bleven wonen nadat ze weer herenigd waren met hun eigen gezin en minder casussen 
heropend waren zes maanden na het sluiten van de casus. Signs of safety is door de 
Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie beoordeeld als een ‘goed onderbouwde’ 
interventie.  
 
 
15. Vlaggensysteem50,51 
 
Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkomen 
en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren van 
nul tot 18 jaar. Het is ontwikkeld door Sensoa en Movisie en wordt ingezet in België en 
Nederland. Het vlaggensysteem biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel 
gedrag te beoordelen, bespreekbaar te maken en om gepast te reageren. De interventie 
wordt toegepast door professionele opvoeders, pedagogen, hulpverleners en leerkrachten. 
Het biedt tevens handvatten voor ouders en verzorgers.  
 
 
 
 

 
48 Gumbleton, J. (1997). Zoals beschreven in Turnell, A., S. Essex (2006). Working with ‘Denied’ Child 
Abuse. The resolutions approch. Open University Press, Maidenhead. 
49 Idzelis Rothe, M.I., S. Nelson-Duseck, M. Skrypek (2013). Innovations in Child Protection Services in 
Minnesota: Research chronicle of Carver and Olmsted Counties. Wilder Research, Minnesota. 
50 www.movisie.nl/sites/movisie.nl/files/2018-03/Methodebeschrijving-vlaggensysteem.pdf 
51 www.vlaggensysteem.nl 
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Doelgroep 
De uiteindelijke doelgroep van het vlaggensysteem zijn kinderen en jongeren van nul tot 
18 jaar. De intermediaire doelgroep zijn de professionele opvoeders. Zij kunnen de 
interventie toepassen bij de kinderen en jongeren. Er gelden geen contra-indicaties.  
 
Effectiviteit 
Er is geen onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het vlaggensysteem. Wel zijn er drie 
onderzoeken uitgevoerd naar de praktijkervaringen met de interventie. Het 
vlaggensysteem is door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie beoordeeld 
als ‘goed onderbouwd’. 
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