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Promoten en ondersteunen van
aandachtsfunctionarissen kindermishandeling: een handreiking voor
gemeenten
Academische Werkplaats
Kindermishandeling en Academische
Werkplaats Jeugd Twente
Wat is het?

Een handreiking voor gemeenten om hen te inspireren en praktische handvatten te geven bij het

promoten en ondersteunen van aandachtsfunctionarissen kindermishandeling binnen onderwijs- en

kinderopvangorganisaties.

Aanleiding

Gemeenten hebben sinds 1 januari 2015 de verantwoordelijkheid om de preventie en aanpak van
kindermishandeling lokaal goed te organiseren. Sinds 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode

huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Helaas wordt nog onvoldoende volgens de
meldcode gewerkt en blijft te veel kindermishandeling onopgemerkt. Vooral in het onderwijs

en in de kinderopvang, belangrijke vindplaatsen van kindermishandeling, is het belangrijk dat

professionals kindermishandeling kunnen signaleren en weten hoe zij moeten reageren. De inzet
van een aandachtsfunctionaris kindermishandeling is één strategie om de signalering en aanpak
binnen organisaties te versterken. De aandachtsfunctionaris is binnen de eigen organisatie de

deskundige persoon op het gebied van kindermishandeling. Deze persoon kan er bovendien voor
zorgen dat de meldcode beter wordt toegepast.

Elke professional die met kinderen en gezinnen werkt is sinds 1 juli 2013 wettelijk verplicht om

bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling te volgen. De werkgevers van deze professionals zijn daarnaast verplicht

om de kennis over en het gebruik van de meldcode binnen hun eigen organisatie te bevorderen.

Om de meldcode goed te borgen, stelt de meldcode een aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en

kindermishandeling voor. Deze aandachtsfunctionaris ondersteunt collega’s die kindermishandeling
vermoeden. Deze persoon kan er bovendien voor zorgen dat de meldcode beter wordt toegepast.
Gemeenten kunnen het aanstellen van aandachtsfunctionarissen actief (laten) promoten en
ondersteunen. Deze aanjagende rol past bij de verantwoordelijkheden die gemeenten sinds
1 januari 2015 hebben om de preventie en aanpak van kindermishandeling lokaal goed te
organiseren.

Resultaten

In dit project is medio 2016 een handreiking op basis van goed geëvalueerde initiatieven en werkvormen opgesteld. De handreiking helpt gemeenten bij de implementatie en borging van de

meldcode ‘Huiselijk geweld en Kindermishandeling’ in het onderwijs en de voor- en buitenschoolse
voorzieningen. Met deze handreiking krijgen gemeenten concrete voorbeelden en praktische tips

voor het promoten en ondersteunen van aandachtsfunctionarissen binnen onderwijs- en kinder-

opvangorganisaties op lokaal niveau. Deze voorbeelden zijn gebaseerd op best practices afkomstig
uit heel Nederland.

De handreiking is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de AWJTwente en de Academische

Werkplaats Kindermishandeling, met betrokkenheid van de Landelijke Vakgroep Aandachts
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functionaris Kindermishandeling (LVAK) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Toepassing en toekomst

De handreiking is digitaal verspreid onder alle gemeenten, onderwijsinstellingen, organisaties

voor kinderopvang, GGD-en en Veilig Thuis organisaties. Er kan ook een gedrukt exemplaar worden
opgevraagd bij een van onderstaande contactpersonen (tegen een kleine kostenvergoeding).
Ook al is de implementatie van de meldcode in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van

organisaties, ook gemeenten hebben belang bij professionals die volgens de meldcode werken.
Gemeenten kunnen de positie van de aandachtsfunctionaris verankeren door de aandachts
functionaris actief te promoten bij onderwijs- en kinderopvangorganisaties en aangestelde

aandachtsfunctionarissen bij te scholen, samen te brengen en te ondersteunen. Gemeenten
kunnen daarbij samenwerken met bijvoorbeeld Veilig Thuis organisaties, de regionale
GGD-organisatie of zelfstandige trainingsorganisaties.

Producten en publicaties

–	www.hetlock.nl/over-het-lock/awk

–	Handreiking promoten en ondersteunen aandachtsfunctionarissen gemeenten ( juni 2016)

