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     PRESENTATIE
Taskforce Kindermishandeling



Even voorstellen
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Methode



Methode

1. Groepsgesprekken
● Hoe denken jongeren (14-18 jaar) over kindermishandeling? Welke 

mogelijkheden zien zij voor een campagne?
● Op locatie 
● 27 jongeren

2. Diepte-interviews 
● Ervaringsdeskundigen (18-22 jaar) 
● De diepte ingaan op eigen ervaring & behoeftes
● Individueel, via Skype
● 5 jongeren

In totaal spraken we 32 jongeren, waarvan 18 jongeren uit Regio HvB.
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Doelgroep

● Jongeren tussen de 14-18 jaar (doelgroep campagne)
● Jongeren tussen de 18-22 jaar die zelf te maken hebben gehad met 

kindermishandeling
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Respondentenoverzicht

Geslacht Leeftijd Opleidings-
niveau

Provincie Regio HvB?

Groepsgesprekken
(27 jongeren)

18x meisje
9x jongen

2x 14 jaar
4x 15 jaar
5x 16 jaar
4x 17 jaar
5x 18 jaar
5x 19 jaar
1x 21 jaar
1x 23 jaar

10x mbo 
niveau 4
6x havo
1x vmbo
7x vwo
3x hbo

24x Noord-Brabant
1x Flevoland
1x Utrecht
1x Limburg 

13x ja, Tilburg
2x ja, Goirle
2x ja, Riel
10x nee 

Ervaringsdeskundigen
(5 jongeren)

4x meisje
1x jongen

1x 20 jaar
1x 21 jaar
2x 22 jaar
1x 23 jaar 

2x mbo
2x hbo
1x wo

1x Noord-Holland
2x Noord-Brabant
1x Gelderland
1x Zuid-Holland

1x ja, Tilburg
4x nee



Resultaten

● Foto’s van mindmaps
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Thema Kindermishandeling



● Foto’s van mindmaps
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Thema Kindermishandeling



Resultaten

● Alle jongeren denken dat kindermishandeling te maken heeft met het pijn doen of 
beschadigen van een kind. Dat kan volgens hen zowel lichamelijk als geestelijk 
zijn. 

● Jongeren weten dat er verschillende vormen van kindermishandeling bestaan. Zij 
denken bij kindermishandeling niet alleen aan fysieke mishandeling, maar ook aan 
geestelijke mishandeling. 
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Kindermishandeling: definitie & vormen



Resultaten

● Jongeren geven aan dat het voor hen lastig te bepalen is wanneer iets nu wel en 
niet kindermishandeling is. Waar ligt de grens?

● Sommige jongeren vinden iets pas kindermishandeling wanneer een kind 
herhaaldelijk fysiek of mentaal pijn wordt gedaan. Andere jongeren vinden het 
ook al kindermishandeling wanneer een kind eenmalig pijn wordt gedaan.

● Jongeren maken onderscheid tussen bewust en onbewust een kind pijn doen. Het 
bewust pijn doen van een kind wordt door hen eerder als kindermishandeling 
gezien.
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Kindermishandeling: definitie & vormen



Resultaten

●
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Kindermishandeling: visie



Resultaten

● De meeste jongeren geven aan dat kindermishandeling in ieder gezin kan voorkomen.

● Jongeren noemen een aantal gezinsfactoren die volgens hen maken dat jongeren meer 
kans hebben om in aanraking te komen met kindermishandeling. Denk aan verslaving bij 
ouders of mishandeling in de opvoeding van de ouders zelf.

● De meeste jongeren geven aan dat kindermishandeling vooral plaatsvindt tussen ouders 
en kinderen. Enkelen noemen dat het ook kan voorkomen tussen andere 
familieleden/kennissen en kinderen, zoals een leraar of oom die een kind mishandelt.

● De meeste jongeren denken dat kindermishandeling vooral thuis voorkomt. Enkelen 
noemen dat het ook op school kan voorkomen. 
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Kindermishandeling: waar komt het voor?



Resultaten

●
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Kindermishandeling: visie



Resultaten

● De meeste jongeren zijn tegen kindermishandeling. Zij worden er boos of 
verdrietig van en vinden dat er iets tegen moet worden gedaan. 

● Enkele jongeren geven aan dat een ‘corrigerende tik’ wel mag voorkomen, omdat 
het een manier is om een kind op te voeden of iets te leren. Meestal zijn dit 
jongeren die zelf met mishandeling te maken hebben gehad. 

● Omgevingsfactoren (opvoeding en culturele achtergrond) zijn van invloed op hoe 
jongeren aankijken tegen kindermishandeling.

16

Kindermishandeling: visie



Resultaten

●
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Kindermishandeling: visie



Resultaten

●
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Kindermishandeling: visie



Resultaten

●
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Kindermishandeling: visie



Resultaten

● Leeftijdsgenoten kunnen volgens jongeren de volgende rol spelen als het gaat om 
kindermishandeling: 

○ Een luisterend oor bieden aan een slachtoffer
○ Het gesprek aangaan met een slachtoffer
○ Voorkomen dat slachtoffers zich afzonderen en eenzaam worden. 
○ Samen met het slachtoffer zoeken naar hulp

● Alle jongeren die we spraken weten niet wat ze precies kunnen doen als ze 
denken dat een vriend/vriendin van hen wordt mishandeld. Enkelen noemen dat je 
kunt bellen naar de Kindertelefoon, naar een docent/mentor kunt gaan of de 
politie kunt bellen. Ze weten echter niet hoe ze dit moeten aanpakken. 
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Rol leeftijdsgenoten & handelingsperspectief



Resultaten

●
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Campagne



Resultaten

● Vrijwel alle jongeren weten niet wat er gebeurt met de informatie die zij 
doorgeven aan instanties zoals politie/Kindertelefoon. Ze zijn bang dat hun 
informatie in verkeerde handen valt en dat ze het slachtoffer verder in de 
problemen brengen.

● Veel jongeren benoemen dat zij signalen van fysieke mishandeling makkelijker 
kunnen herkennen dan signalen van geestelijke mishandeling. Signalen van 
geestelijke mishandeling zijn vaak niet (direct) zichtbaar voor het blote oog en 
moeilijk(er) te herkennen.  
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Rol leeftijdsgenoten & handelingsperspectief



Resultaten

● Volgens jongeren moet de nadruk in de campagne liggen op de aanzet tot actie. 
Het moet laagdrempelig zijn om hulp te zoeken. Daarvoor is volgens hen het 
volgende nodig: 

○ Tekst moet jongeren aanspreken op hun eigen rol en verantwoordelijkheid. De 
slogan ‘Jij kunt iets doen’ mag meer aanwezig zijn.

○ Duidelijk aangeven hoe/waar/bij wie je hulp kunt zoeken.
○ Begrijpelijke taal gebruiken
○ Schrijven in je/jij vorm 
○ De campagne moet opvallen, bijvoorbeeld door felle kleuren te gebruiken in 

plaats van donkere, sombere kleuren.
○ Geen beelden gebruiken die afschrikken of schokerend zijn. Dat verhoogt de 

drempel om actie te ondernemen.
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Campagne



Resultaten

●
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Campagne



Resultaten

● Volgens jongeren moet de nadruk in de campagne liggen op de aanzet tot actie. 
Het moet laagdrempelig zijn om hulp te zoeken. Daarvoor is volgens hen het 
volgende nodig: 

○ Tekst moet jongeren aanspreken op hun eigen rol en verantwoordelijkheid. De 
slogan ‘Jij kunt iets doen’ mag meer aanwezig zijn.

○ Duidelijk aangeven hoe/waar/bij wie je hulp kunt zoeken.
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drempel om actie te ondernemen.
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Campagne



Resultaten

●
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Campagne



Resultaten
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slogan ‘Jij kunt iets doen’ mag meer aanwezig zijn.
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Campagne



Resultaten

●
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Campagne



Resultaten
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Campagne

http://www.youtube.com/watch?v=5pungMxzA6U


Resultaten

● Jongeren willen in de campagne duidelijk zien wat precies de signalen en 
(uiterlijke) kenmerken zijn van kindermishandeling. Dit helpt hen mishandeling te 
herkennen.

○ ‘Zij ziet er verwaarloosd uit’ snappen jongeren niet. Kale plekken op het hoofd of in 
stinkende kleren naar school komen wel. 

● Jongeren benoemen dat het goed is om in te steken op het herkennen van signalen 
die ‘voorspellen’ dat kindermishandeling plaats kan vinden, zodat je mishandeling 
voor kunt zijn. Denk aan: ouders die geen geld hebben of verslaafd zijn. 

30

Campagne



Resultaten

●
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Campagne



Resultaten

● Jongeren denken dat het goed is om de term ‘kindermishandeling’ in de 
campagne te benoemen, zodat je duidelijk weet wanneer iets precies 
kindermishandeling is. De term moet wel subtiel worden benoemd, zodat het niet 
afschrikt. Niet direct bovenaan de campagne, maar eerder onderaan. 

● Jongeren geven aan dat online kanalen (social media zoals Instagram en YouTube) 
de belangrijkste kanalen zijn voor de campagne. Daarnaast denken velen dat 
posters op scholen ook kunnen werken. 
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Campagne



Resultaten

● Jongeren willen diversiteit terugzien in voorbeelden. Denk aan kenmerken van 
verschillende soorten kindermishandeling en verschillende type slachtoffers.  

● De campagne moet volgens jongeren herkenbare situaties laten zien, zodat zij 
zich kunnen inleven. Denk aan een kind die door zijn ouders wordt uitgescholden 
of geen aandacht krijgt. 

● Jongeren willen jongeren terugzien van hun leeftijd (14-18 jaar), zodat zij zich 
makkelijk kunnen inleven. 

● Jongeren vinden het belangrijk dat er een interactief element in de campagne 
verwerkt zit. Daarom zijn zij enthousiast over de poll in de Story. 
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Campagne



Resultaten

● Veel jongeren vinden het belangrijk dat de campagne benadrukt dat je veilig en 
vertrouwelijk je zorgen kunt melden. 

○ Sites als ‘Yes we can’ (anoniem drugsverslaving melden) en de campagne als ‘Vraag naar 
Angela’ bij seksuele intimidatie worden als goede voorbeelden genoemd. 

● Jongeren willen weten waar hun informatie terecht komt en wat ermee 
gebeurt. Dit moet in de campagne terugkomen. 

● Jongeren willen met de campagne niet alleen weten hoe zij hulp kunnen zoeken, 
maar ook hoe zij het gesprek kunnen aangaan met vrienden/vriendinnen.
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Campagne



Resultaten

●
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Campagne



Resultaten

● De inhoud van de website moet volgens jongeren zijn:

○ Feiten & informatie, waaronder uitleg over wat kindermishandeling is, welke vormen er 
zijn, hoe je het kunt herkennen en welke rechten je hebt als kind

○ Duidelijk weten waar je hulp kunt zoeken: vermelden van telefoonnummers/hulplijnen
○ De stappen laten zien die worden gezet als je je zorgen meldt. Dat kan in een roadmap.
○ Ervaringsverhalen in de vorm van een beeld & tekst waar je zelf doorheen kunt scrollen.

● Toon van de website moet actief zijn: ‘jij kunt iets doen’. Verhalen van slachtoffers 
mogen eerder positief zijn dan negatief, bijvoorbeeld over hoe zij geholpen zijn. 

● Jongeren willen alleen informatie op de website vinden die voor hun situatie van 
toepassing is. 
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Website



Resultaten

● De website-naam www.zorgenomeenkind.nl is voor veel jongeren te lang en 
daardoor niet pakkend. Jongeren associëren zichzelf bovendien niet met ‘kinderen’. 
Daarom spreekt deze website-naam hen niet aan. 

● Volgens jongeren mag het actieve element meer terugkomen in de website-naam. 
Zij komen zelf met ideeën als: www.kominactie.nl of www.jijkuntietsdoen.nl
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Websitenaam

http://www.zorgenomeenkind.nl
http://www.kominactie.nl
http://www.jijkuntietsdoen.nl


Resultaten

● Alle jongeren die we spraken zijn bereid om de campagne bij leeftijdsgenoten 
onder de aandacht te brengen. Jongeren denken daarbij aan: 

○ Voorlichtingen geven op scholen
○ De campagne verspreiden via social media

● Jongeren geven aan hiervoor de volgende zaken nodig te hebben: 

○ Praktische informatie: wie/wat/waar/wanneer?
○ Meer kennis over het thema kindermishandeling, vooral wanneer zij voorlichting 

gaan geven. Zij zouden hiervoor graag een training/workshop volgen. 
○ Begeleiding in social media: wat deel je op wat voor manier?

38

Ambassadeurschap
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Brainstorm



Oefening: Welke resultaten zijn je het meest opgevallen?

Mindmap maken
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Oefening: Welke inzichten wil jij vanuit jouw expertrol/vakgebied toevoegen?

Op dezelfde mindmap kennis toevoegen
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Oefening

Ontwikkel een campagne idee welke jongeren (14-18 jaar) helpt 
kindermishandeling te herkennen en hen handelingsperspectief biedt. 

● Neem hierbij de resultaten van het onderzoek als uitgangspunt. 
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Contact
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Torenallee 36-14 5617 BD, Eindhoven

040 73 70 31 6

lotte@jongenjewilwat.nl

jongenjewilwat.nl

@jongenjewilwat

Lotte van Oosterhout

https://www.instagram.com/jongenjewilwat/
https://twitter.com/jongenjewilwat
https://www.facebook.com/JongEnJeWilWat/
http://jongenjewilwat.nl
https://www.linkedin.com/company/jong-&-je-wil-wat

