Conferentie Geweld in gezinnen
Afgelopen dinsdag 30 oktober vond voor de 3e keer de conferentie plaats rondom het thema ‘Geweld
in gezinnen’. Dit jaar stond de verbeterde meldcode centraal. Wat betekent de nieuwe meldcode
voor de diverse professionals? Welke bijdrage kunnen professionals leveren om geweld te stoppen?
En hoe draag jij als individuele professional bij aan meer veiligheid in een gezin?
Ontbijten met chips
Dagvoorzitter Patrick Bolink (hoofd sociale teams Geynwijs) opende het programma door het
voorlezen van een aantal casussen uit het landelijke actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’.
Over een kind van 7 die elke ochtend ontbijt met chips en zelf naar school fietst omdat zijn moeder
nog dronken in bed ligt. Of de volwassene die nog elke dag de gevolgen ondervindt van het feit dat
hij als kind werd mishandeld. Omdat volwassenen destijds wel vermoedens hadden maar niet
ingrepen. Herkenbare situaties voor de ca. 150 professionals in de zaal.
Geweld hoort nergens thuis
Jan Dirk Sprokkereef (programmadirecteur actieprogramma ‘Geweld hoort nergens thuis’) praat de
zaal vervolgens bij over nut en noodzaak van de verbeteringen in de meldcode. Door middel van het
programma’ Geweld hoort nergens thuis’ gaan gemeenten samen met het Rijk de strijd aan tegen
huiselijk geweld en kindermishandeling. In het actieprogramma staan veel maatregelen om huiselijk
geweld en kindermishandeling terug te dringen en duurzaam op te lossen, waaronder de verbetering
van de meldcode. Door deze verbetering zullen beroepsgroepen nauwer moeten gaan samenwerken
en krijgt Veilig Thuis duidelijker een monitor functie. Op deze manier beogen we met elkaar een
systematische aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld beter te borgen. En huiselijk
geweld en kindermishandeling meer bespreekbaar te maken.
Als je stenen op de weg laat liggen struikelen je kinderen er over
Na het plenaire gedeelte konden de aanwezigen workshops volgen. Een van de workshops ging over
het doorbreken van intergenerationele overdracht in families. Contextuele hulpverlening zet deze
herhaling centraal en laat zich in haar handelen leiden door het belang van de jongste generatie. De
meerzijdige partijdige houding van de hulpverlener is daarbij essentieel. In de workshop werd naar
aanleiding van een casus ervaren hoe dit werkt. Ook werd er in een workshop ingezoomd op het
betrekken van kinderen bij de gesprekken naar aanmelding van de meldcode. Hoe pak je dit
zorgvuldig aan? Hoe zorg je ervoor dat het kind zich veilig voelt bij jou? En hoe ga je om me een
verzoek tot geheimhouding?
In een andere workshop stond het motiveren van gezinnen centraal. Vaak blijkt dat gezinnen minder
gemotiveerd zijn als dat je in eerste instantie dacht toen je het geweld bespreekbaar maakte. De
motivatiecirkel kan je hierbij helpen om mee te bewegen met het gezin. Tot slot was er natuurlijk ook
in een workshop ruim aandacht voor de verbeterde meldcode en het afwegingskader. Wat is het
afwegingskader en hoe moeten professionals er mee werken? Waar moet in de verbeterde
meldcode de hulpverlening aan voldoen?
De conferentie werd plenair afgesloten door Anne-Marie Raat, vertrouwensarts bij Veilig Thuis
Utrecht. In haar werk ziet zij veel casussen waar eerder ingegrepen had kunnen worden. Anne-Marie

heeft de verbinding gemaakt tussen haar eigen praktijk als vertrouwensarts en wetenschappelijke
kennis. Haar boodschap is: cliënten hebben elke professional nodig in het stoppen van huiselijk
geweld en kindermishandeling. En geef vooral niet op wanneer het lijkt dat alles tegenzit.
De conferentie werd georganiseerd door gemeenten verbonden in de Regiovisie Huiselijk geweld en
kindermishandeling Utrecht, in samenwerking met GGD regio Utrecht, Veilig Thuis Utrecht,
buurtteams Utrecht en Hogeschool Utrecht en is één van de activiteiten binnen het kennisplatform
Utrecht Sociaal (kUS).

