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Zorgzaam omgaan met 
kinderen en jongeren als 

kwetsbare groep.



Historiek kinderwerking SH

• 1998: ontstaan werkgroep kinderen

• 2001: ondersteuningsstructuur 
vanuit Steunpunt Algemeen 
welzijnswerk

• 2003: 5 provinciaal coördinatoren

• 2007: Stopzetting van 
projectmiddelen.



Takenpakket

• Algemene ondersteuning aan de teams 
Slachtofferhulp.

• Vorming en training

• Individuele begeleiding van kinderen, 
jongeren en hun ouders.

• Organiseren en begeleiden van praat- en 
doegroepen voor kinderen.



Visie

• Kinderen en jongeren hebben recht op eigen 
verwerking.

• Wanneer kinderen en jongeren een 
aangepaste en eerlijke opvang krijgen, blijken 
ze later minder problemen te hebben.



Vergeten slachtoffers 
omdat…

• Jonge kinderen zich vaak op een 
manier uitdrukken die niet duidelijk 
is voor een volwassene.

• Ze doen vaak alsof er niets aan de 
hand is  bescherming ouders.

• Volwassenen hebben vaak de neiging 
kinderen weg te houden van de 
schokkende realiteit.



Belang in het werken met 
kinderen/jongeren

Geef k/j, na de schokkende 
gebeurtenis,   een passende opvang 

* minder problemen achteraf



Kinderen vertonen gelijksoortige 
reacties als volwassenen

verschil

* Kinderen beschikken tot op een 
bepaalde leeftijd niet over de 
vaardigheid om volledig te begrijpen 
wat er gebeurt en om volledig uit te 
drukken wat ze doormaken 



Jongeren vertonen gelijksoortige 
reacties als volwassenen

verschil

* Jongeren zitten vaak gewrongen 
tussen gezin en zelfstandigheid en 
zoeken vaak eigen leefwereld op



Noden van HV’s in het werken 
met MI

• Gepaste bijkomende opleidingen:
*Ontwikkelingspsychologie, rechten 
van k/j, aangepaste methodieken.

• Voldoende middelen in sociale 
sector:

*Niet altijd aangepast aan 
leefwereld kinderen en jongeren bv 
facebook, sms, ….
*Overlegmomenten tussen HV’s die 
met kinderen/jongeren werken.



Dilemma’s

• Wanneer er geen toestemming is van 
beide ouders

 recht op hulp <-> loyaliteitsconflict

• Schroom van de HV.



Een creatieve oplossing:
JOKI

- Overlegstructuur binnen forensische 
cluster voor hulpverleners die werken 
met Kinderen en jongeren.
SH, JWW (kinderatelier), GOH, 1712, 

OPG
- Ontstaan vanuit een nood op de 
werkvloer
- Samenkomst om de 6 à 8 weken
- Toekomst:
 graag nog JAC, vluchthuis, 
bezoekruimte, …



Meerwaarde

• Info uitwisselen

• Mogelijkheid om van elkaar te leren 
(kruisbestuiving) ( ~opleiding)

• Verschillende invalshoeken

• Materiaal uitwisselen ( ~beperkte 
middelen)



Meerwaarde

• Materiaal opmaken, bv folder 
aangepast aan de leefwereld

• Signaleren bv website

• JoKi probeert in te spelen op de 
noden, maar er zijn er nog zoveel 
meer!



CASUS



• Vader en moeder zijn gescheiden, 
samen 3 kinderen (17 jaar, 11 jaar 
en 10 jaar);

• Vader pleegt seksueel misbruik op 
alle kinderen;

• Bestaande hulpverlening van de 
oudste dient na overleg met het VK 
klacht in bij de politie;

• Alle kinderen zijn audiovisueel 
verhoord, onderzocht, … en moeten 
tijdens het onderzoek niet naar 
vader.



• Er zijn onvoldoende bewijzen om 
schuld van vader aan te tonen 
(seponering)

• Vader vraagt bezoekrecht aan;

• De rechtbank stelt BZR voor om te 
werken aan contactherstel. Indien 
mama zich hier niet aan houdt, moet 
zij een dwangsom betalen van 
100€/dag



• Moeder vertelt dat de kinderen in 
paniek zijn en in overleg met de 
therapeute van de kinderen wil ze 
proberen dit contact uit te stellen. 

• De BZR kan geen standpunt innemen 
naar de RB toe. Zij stellen 
bemiddeling voor tussen vader en 
moeder.

• De 2 jongste kinderen zijn nog te 
jong om in de rechtbank gehoord te 
worden. De oudste is ondertussen 18 
en hoeft geen contact met papa. 



Vader Moeder

3 dochters

Hoorrecht

MDT

Beroepsgeheim

Informeren

Secundaire 
victimisering

Hulpverlening



Thema vragen

1. Multidisciplinaire aanpak

2. Hoorrecht minderjarige

3. Info rechtstreeks naar minderjarige 

4. Beroepsgeheim

5. Specifieke opleiding hulpverleners

6. Secundaire victimisering



Discussie groepen

- 6 themavragen

 extra richtvragen

- Formuleer een voorstel

- Discussie in plenum


