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Tijdens het Webinar hebben we onder leiding van Peter Dijkshoorn Nul-Platen gemaakt. Met deze
methode formuleer je ambities en ga je op zoek naar factoren (knoppen waaraan je kunt draaien)
om die ambitie te bereiken.
We ontdekten factoren die kunnen bijdragen aan de ambitie ‘0 ouders die niet durven te
praten over mishandeling’, namelijk:
•

Landelijke campagnes opzetten over durven praten over kindermishandeling, en het veranderen
van het oordeel over kindermishandeling

•

Vroeg herkennen van mishandeling door te vragen naar trauma’s van ouders

•

Vroeg uitleg geven (consultatiebureau en wijkteams) over dat het normaal is dat opvoeden soms
ingewikkeld is.

•

Zonder oordeel een gesprek voeren, zonder dat dit direct tot consequenties leidt.

We ontdekten factoren die kunnen bijdragen aan de ambitie om ‘bij 0 kinderen behandeling te
starten zonder dat er eerst een goede probleemanalyse is gedaan’
•
•
•

•
•

Hierbij helpt het om outreachend te zijn bij gezinnen die hulpverlening vermijden
Het gezin moet de focus van de probleemanalyse zijn, niet enkel op het kind. Gezinsleden
hebben immers voortdurend invloed op elkaar.
Bij de probleemanalyse moeten we breed kijken: problematiek van het kind, van de broertjes en
zusjes, van de ouders, tussen de gezinsleden onderling, op school, in de buurt, contacten van het
gezin met anderen, schulden, werkeloosheid, gezondheid van de gezinsleden, trauma’s van de
gezinsleden, etc.
Helpend zou zijn een financiering op het gehele gezin te ontvangen in plaats van alleen op een
individueel kind.
Een probleemanalyse moet zo vroeg mogelijk in het hulpverleningstraject gedaan worden.

We ontdekten ook factoren die kunnen bijdragen aan de ambitie ‘0 kinderen die niet prettig wonen
in de jeugdzorg’
•

•
•
•
•
•

Behandelgroepen die ertoe leiden dat kinderen voortdurend overgeplaatst worden, kunnen
beter omgevormd worden naar kleinschalige langdurige woonvormen, zodat kinderen een veilig
thuis krijgen.
Behandeling wordt pas toegevoegd als het kind hier open voor staat.
Een woonvorm moet bij voorkeur ingebed worden in de maatschappij.
Onderwijs moet zoveel mogelijk op de eigen school blijven plaatsvinden, hulp wordt daar
toegevoegd als dat nodig is. Het kind verandert dus bij voorkeur niet van school.
Belangrijk is om te monitoren dat er geen verschuiving plaatsvindt naar behandelgroepen die
toch blijven bestaan, of naar een jeugdgevangenis.
De visie van ervaringsdeskundigen is belangrijk bij het ontwikkelen van kleinschalige
woonvormen.

