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SCAN ME

In Nederland krijgen nog altijd bijna 120.000 kinderen per jaar  

te maken met kindermishandeling. Dat is gemiddeld één kind  

per klas. Ongekend. Zeker als je beseft dat achter elk kil cijfer  

een kinderleven schuilt en dat het leed van kindermishandeling 

een leven lang kan duren.

In 2015 is daarom de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling 
opgericht. De Beweging is een bestuurlijk netwerk en telt op dit 
moment circa 20 ambassadeurs uit onder andere gemeenten, het 
onderwijs, de gezondheidszorg, de volkshuisvesting en de keten  
van politie en justitie. Zij maken zich op persoonlijke titel en met 
inbreng van hun eigen kennis en ervaring samen sterk voor het 
terugdringen en voorkomen van kindermishandeling in Limburg.

Kindermishandeling heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van 
een kind. Daardoor kunnen er op latere leeftijd problemen ontstaan. 
Bovendien blijkt dat ouders die zelf een traumatische jeugd hebben 
gehad deze ervaringen vaker dan gemiddeld doorgeven aan hun 
eigen kinderen. Een aantal andere factoren, zoals armoede of 
psychische problemen, kan ook een rol spelen bij het ontstaan  
van kindermishandeling.

De Provincie Limburg ondersteunt de Beweging vanuit een 
aanjagende en verbindende rol. De doelstellingen van de  
Beweging Limburg tegen Kindermishandeling zijn opgenomen  
in de Sociale Agenda.

Er is maar één iemand nodig om kindermishandeling te stoppen.  
Dat is de boodschap van de Beweging Limburg tegen Kinder-
mishandeling. Samen maken we het verschil. Het voorkomen van 
geweld tegen kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid  
van elke Limburger. Kindermishandeling vindt namelijk onder  
onze neus plaats. Het gaat om ónze kinderen, in ónze wijken,  
scholen en verenigingen.



In 2021 is in de subsidievoorwaarden van  
de gemeente Simpelveld opgenomen dat  
er bij alle jeugdverenigingen aandacht 
moet zijn voor kindermishandeling. Een goed 
voorbeeld voor andere gemeenten!

In de periode 2019 tot en met 2021 hebben 
bijna 8.500 professionals die met jonge 
kinderen en gezinnen werken met subsidie van 
de Provincie Limburg aanvullende scholing 
over de meldcode kindermishandeling gevolgd.

Lijn 1 
Deskundigheidsbevordering voor (aanstaande) 
professionals en vrijwilligers werkzaam met kinderen

In 2020 zijn er meer dan 
380 Limburgse aandachts-
functionarissen getraind via  
de Landelijke Vereniging voor 
Aandachtsfunctionarissen 
Kindermishandeling (LVAK) en het 
programma Geweld Hoort Nergens 
Thuis. Zij werken met name in de 
zorg en in het primair onderwijs. 

Sinds 2016 zetten alle (beroeps)
opleidingen in Limburg in op het 
thema kindermishandeling. De Zuyd 
Hogeschool loopt voorop om het 
onderwerp standaard in haar curriculum  
te borgen. Onze toekomstige profes- 
sionals weten zo nog beter hoe ze met 
kwetsbare kinderen om moeten gaan. 

Elk jaar benaderen wij Limburgse 
vrijwilligers in de Week tegen 
Kindermishandeling. Bijvoorbeeld om  
een cursus te volgen of met andere  
handige informatie voor het werken  
met jonge kinderen en gezinnen. Er is 
immers maar één iemand nodig om 
kindermishandeling te stoppen.



Lijn 2  
Preventie en vroegsignalering

Vanaf 2021 hebben ervarings- 
deskundigen bijna 70 gastlessen 
gegeven op scholen en opleidingen.  
Zo stimuleren we dat kindermishandeling 
eerder wordt gesignaleerd.

Vanaf 2018 wordt in Heerlen en Maastricht gewerkt 
met HANDLE WITH CARE. In totaal zijn hiermee 
al meer dan 800 kinderen verspreid over 60 
scholen voorzien van snelle steun op school na een 
melding van huiselijk geweld. Snel, vertrouwd en van 
grote waarde voor het kind.

Op voorspraak van de Beweging zijn  
drie landelijke programma’s  
Nu Niet Zwanger, Voorzorg en Stevig 
Ouderschap al in een vroeg stadium naar 
Limburg gehaald. Voorkomen is immers 
beter dan genezen. 

In maart 2022 is een werkgroep voor 
het primair onderwijs gestart met als 
doel het versterken van de aanpak  
van kindermishandeling. Hier zijn  
17 grote onderwijskoepels uit 
Limburg bij aangesloten.

De Beweging ondersteunde het ontwikkelen  
van de app en ‘serious game’ CARE FREE  
door een ervaringsdeskundige. Hiermee  
kunnen jongeren zelf ontdekken of wat zij  
thuis meemaken eigenlijk wel normaal is.  
Reeds 4.134 jongeren maakten gebruik  
van deze mogelijkheid.

Hoe Handle with Care kinderen op school steunt - Augeo Foundation - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=7lg4zoKWY_A
https://care-free.app/


Lijn 3 
Bewustwording en communicatie voor alle Limburgers

Sinds 2021 is de Beweging actief op social 
media om nieuws, informatie en persoon- 
lijke verhalen over kindermishandeling te 
kunnen delen met Limburgse professionals. 
Onze berichten worden maandelijks meer 
dan 2.500 keer bekeken.

De Beweging organiseert elk jaar in de Week  
tegen Kindermishandeling een CONFERENTIE  
voor (aanstaande) professionals die met jonge 
kinderen of gezinnen werken. Gemiddeld doen  
hier meer dan 300 Limburgse deelnemers  
aan mee.

Hoe kun je kindermishandeling als  
professional eigenlijk herkennen?  
De Beweging heeft ruim 15.000 waaiers 
over dit onderwerp verspreid onder  
diverse Limburgse organisaties die werken  
met kinderen of jonge gezinnen.

In de eerste lockdown heeft de Beweging  
onder 385.000 huishoudens in Limburg 
informatie verspreid over waar je als ouder of 
kind terecht kunt als het thuis niet meer gaat. 
Deze informatie is ook verspreid door diverse 
supermarkten. 

In 2021 was, dankzij een samenwerking met het 
programma Geweld Hoort Nergens Thuis, de 
tentoonstelling “Wij … doorbreken de cirkel van 
geweld” te zien in de binnensteden van Venlo, 
Heerlen en Maastricht. Deze persoonlijke  
verhalen hebben duizenden mensen bereikt.



https://prvlimburg.bbvms.com/p/default/c/4501810.html?inheritDimensions=true


‘Kwetsbare kinderen kunnen er  

niks aan doen dat ze geboren worden  

in ongelukkige omstandigheden.  

Ieder kind heeft het recht op  

een gelukkige toekomst.’

Emile Roemer, voorzitter van de Beweging
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Onze ambassadeurs hebben  

uiteenlopende achtergronden … 

en onze lokale bestuurders 

komen uit heel Limburg. 
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