
Voorkom 
kinder
mishandeling 
Dit boek combineert 

theoretische inzichten met 

verhalen uit de praktijk. 

Het laat zien dat er voor 

kindermishandeling geen 

pasklare oplossing bestaat. het 

gaat immers om een complex 

samenspel van factoren. Bij 

ouders die mishandelen is het 
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ouderschap zelf een van de stressoren. Zij beleven niet aileen het 

ouderschap negatief. maar oak de ouder-kind relatie. Preventie moet 

gericht zijn op vele factoren tezamen. Niet aileen kennis en ervaring 

van professionals zijn van invloed. oak lokaal en landelij k beleid spelen 

een roi. Gemeenten zijn vrij in hun inkoopbeleid. dus zijn er oak 

gemeenten die nauwelijks effectieve interventies inkopen 

Bij professionals kunnen er randvoorwaardelijke belemmeringen 

zijn om kindermishandeling te signaleren en te bespreken. 

zoals tijdgebrek. De auteur signaleert bij vee l professionals 

terughoudendheid en handelingsverlegenheid. Zo gaan zij 

onvoldoende na of geweld in een gezin daadwerkelij k stopt 

en gestopt blijft. Een universele weerstand tegen de realiteit 

van kindermishandeling en angst am signalen onterecht voor 

kindermishandeling aan te zien . kunnen hierbij een ro i spelen. Oak 

kunnen professionals bang zijn voor onvei ligheid tijdens een gesprek 

met ouders. onzeker over de gevolgen voor het gezin. het kind of 

hun eigen positie. ln de beroepspraktijk moet er ruimte zijn am deze 

gevoelens van onzekerheid te delen. 

Al met al een nuttig boek. dat hopelijk leidt tot zelfreflectie en meer 

bewustzijn van de eigen roi en overtuigingen bij het voorkomen van 

kindermishandeling 
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Extreem laat volwassen 
Pedagoog en emeritus hoogleraar jeugdrechtspleg ing en 

jeugdbescherming Ida Weijers doet in zijn boek Veelplegers 

aanpakken verslag van vijftien jaar onderzoek naar 81 jonge 

Utrechtse veelplegers. Centraa l in deze longitudinale studie staat 

het proces van stoppen met criminaliteit. aangeduid met de term 

'desistance'. Verschillende factoren spelen hierbij een roi . Zoals 

praktische en emotionele steun van de ouders am te kunnen 

breken met hun delinquente leven en dit vo l te houden . plus een 

toenemend besef welk leed ze hun ouders hebben aangedaan . 

Het boek is boeiend door de combinatie van theoretische 

invalshoeken. situatieschetsen uit de strafrechtelijke praktijk en 

casusbeschr ijvingen van de jongeren uit het onderzoek. Het valt op 

dat er bijna altijd sprake is van een licht verstandelijke beperking 

en/of een prob lematische gezinssituatie. Bijvoorbeeld bij Abas. die 

op zijn twaalfde voor het eerst in aanraking komt met de politie. 

Afkomstig uit een gezin met een strenge vader en een meegaande 

moeder. is hij onbedoeld onvoldoende gekaderd in zijn gedrag. 

Stoppen met criminaliteit door jonge veelp legers ziet de auteur ais 

een extreme en extreem late vorm van volwassen worden. Juist 

die constatering biedt aanknop in gspunten voorde praktijk. Stoppen 

blijkt een weloverwogen actie te zijn en wordt oak zo beleefd. 

lnterventies moeten zich dan oak richten op het versterken en 

vasthouden van de motivatie om te stoppen. waarbij ouders een roi 

kr ijgen en ondersteun ing. Het boek biedt inzichten voor pedagogen 

werkzaam met jongeren in hulpverlening. strafrechtketen en 

onderwijs. zoals het onderscheid in verschillende fasen 

van desistance. 
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