
In  deze  nieuwsbrief:

Waarom  een  nieuwsbrief?

Pag  01

Kennisdel ing  &  -vergaring

Pag  02

Ervar ingen  uit  de  prakt i jk  &

plannen  voor  de  toekomst

Pag  03

Oproep  &  Over  de  grens

Pag  04

EINDPUNT? 

NEE, HIER BEGINT HET PAS

door  Hendrien  Kaal

In april van dit jaar voltooide ik, na 5 jaar onderzoek met studenten van Hoge-

school Leiden,  het boekje “Met zorg naar de politie” over aangifte doen in de

zorg voor mensen met een LVB. Het lijkt misschien alsof het boekje daarmee

een eindpunt is. Het tegendeel is denk ik het geval. 

 

Wat mij betreft moet dit boekje een startpunt zijn: een bron van inspiratie om

samen verder te denken over dit thema. Wanneer moeten we ons in de zorg

verre houden van de strafrechtsketen, en wanneer kunnen we niet zonder?

Wat willen we eigenlijk bereiken met de inzet van de strafrechtketen bij deze

doelgroep? Hoe kunnen we dat het beste doen? 

 

Met deze nieuwsbrief beoog ik de verschillende instellingen en locaties die

zich dergelijke vragen stellen met elkaar in contact te brengen. Want als de

publicatie van het boek het beginpunt is, hebben we nog een lange weg te

gaan. Op deze weg kunnen we van elkaar leren en elkaar ondersteunen, maar

alleen als we elkaar weten te vinden.
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MET ZORG 

NAAR DE POLITIE

Nieuwsbrief  ter  inspirat ie  en  motivat ie  voor

iedereen  die  aan  de  slag  wil  met  zorgvuldige

besluitvorming  omtrent  aangif te  tegen  cl iënten

met  een  LVB
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KENNISDELING
Nieuwe kennis heeft alleen effect als die kennis ook

ergens belandt. Gelukkig had de LinkedIn post over

het boek en de checklist een groot bereik. Het be-

richt kreeg wel 17332 views, 400 likes, 70 comments,

en 43 reshares! De reacties waren ook erg positief, en

een groot aantal mensen gaf aan met de checklist en

het boek aan de slag te willen gaan. Behalve op

LinkedIn was er ook aandacht voor het project in het

Tijdschrift voor Orthopedagogiek, in Onderzoek en

Praktijk, in Markant, en op de website van Klik. 

 

Bij een aantal instellingen heb ik de afgelopen tijd

ook verteld over het project “Met zorg naar de poli-

tie”. Zo was er in februari dit jaar een bijeenkomst bij

Middin met 90 medewerkers (zorgmanagers, gedrags-

kundigen, begeleiders, ondersteunende diensten) die

direct of indirect te maken hebben met de LVB doel-

groep. Uit een kleine inventarisatie onder de aanwe-

zigen bleek dat een groot deel van hen situaties had

meegemaakt waarin men bij nader inzien andere be-

slissingen omtrent aangifte doen had willen nemen.

Na afloop van de lezing over het thema ‘aangifte

doen’ waren er rondetafelgesprekken met LVB be-

trokkenen waarin mooie gesprekken ontstonden over

kansen en zorgen die er zijn rondom het thema (zie

foto hieronder). Bij Gemiva was er recent aandacht

voor het thema tijdens een gedragskundigenoverleg,

met ongeveer 40 gedragskundigen werkzaam in de

hele organisatie. Ook hier bleek het onderwerp een

snaar te raken. Er werd onder andere geconcludeerd

dat een soortgelijke bijeenkomst voor de locatiema-

nagers van LVB locaties ook een goede stap kon zijn.

 

Graag zouden we suggesties krijgen wat we nog

meer kunnen doen om deze kennis zo goed moge-

lijk te verspreiden: een lespakket voor teams? E-

learning? Een filmpje? Laat het ons weten!

Studenten Social Work van Hogeschool Leiden die

het profiel LVB volgen moeten dit jaar ook aan de

slag met het thema aangifte doen. Tijdens hun stage

moeten zij verschillende kritische beroepssituaties

analyseren. Zij moeten daarvoor minimaal één keer

een situatie kiezen die zich (recent) heeft voorgedaan

bij hen op de werkvloer waarbij zijzelf of een collega

tegen een dilemma op het gebied van omgaan met

delinquent gedrag aan liep. Deze moeten ze uitwer-

ken en kritisch beschouwen. In een  volgende

nieuwsbrief komen we terug op wat dit heeft

opgeleverd.

KENNISVERGARING



Bij een aantal organisaties heeft het denken over aangifte doen al geleid tot (meer of minder concrete) plan

nen. Na de bijeenkomst met gedragskundigen van Gemiva werd gesproken over de mogelijkheid om dit thema

in intervisie bijeenkomsten aan de orde te laten komen. Ook wilde men de checklist in de praktijk gaan gebrui-

ken. Bij Amerpoort wordt nagedacht over hoe men het doen van aangifte meer kan integreren in de procedure

rondom incidenten. Het boek zelf wordt gebruikt als naslagwerk als het gaat om feitelijke informatie rondom het

doen van aangifte en melding en hoe we medewerkers kunnen beschermen. Bij Cello is inmiddels afgesproken

dat er een werkgroep wordt gestart die gaat kijken hoe de handreikingen concreet vertaald kunnen worden

naar eigen beleid. In deze werkgroep nemen onder andere de BOPZ arts, de bedrijfsjurist en leden van de mel-

dingscommissie seksueel grensoverschrijdend gedrag deel. Ook Middin wil men volgend jaar aan de slag gaan

met het onderwerp om te komen tot beleid of een werkinstructie. Bij de werkinstructie rondom middelengebruik

en aangifte, waar men momenteel aan werkt, worden de vragen uit de checklist ook gebruikt.

We komen in de toekomst bij al deze organisaties terug om te vragen waar dit toe heeft geleid. In

toekomstige nieuwsbrieven hopen we meer concrete voorbeelden te kunnen geven van 'good practices'.

 

ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK
's Heeren Loo was een van de organisaties die

betrokken was bij het onderzoek naar aan-

gifte doen. Twee medewerkers werden geïn-

terviewd door Markant over wat het boekje 

en de checklist hen oplevert (zie citaat hier-

naast). Een belangrijk gevolg van het onder-

zoek is dat er over aangifte doen gepraat

wordt, en dat duidelijk is dat dit een optie is

die overwogen kan en mag worden. De

checklist vinden de medewerkers lang. Dit

signaal kwam ook naar voren bij een gesprek

met leerlingen van een MBO-opleiding Maat-

schappelijke Zorg. Hier lijken het streven naar

eenvoud en het streven naar zorgvuldigheid

met elkaar te botsen. Dit roept vragen op: 

kan de checklist eenvoudiger? Of moeten

we juist uitleggen dat die 50+ items er niet

voor niets zijn? Moet iedereen de checklist

kunnen toepassen? Of moeten hier speci-

fiek mensen voor worden aangewezen? We

horen graag jullie mening!
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Uit Markant, april 2019
(https://issuu.com/vgnbibliotheek/docs/markant_2_2019_proef_v2)

PLANNEN VOOR DE TOEKOMST



Het project "Met zorg naar de

politie" is een project van het

lectoraat 'LVB en (jeugd)crimi-

naliteit' van Hogeschool Lei-

den. Het werk van zo'n 24 stu-

denten heeft geleid tot een

boek, een 'checklist' en een dis-

cussieplaat. 

 

De komende periode zullen

ook wij verder gaan met dit the-

ma. Er zullen meer lezingen ge-

geven worden, en we hopen bij

de instellingen vinger aan de

pols te houden om te kijken

wat er in de praktijk gebeurt. 

 

Maar wat er verder nodig is ho-

pen we van jou te horen: is er

behoefte aan extra voorlich-

tingsmateriaal? Aan een trai-

ning of een workshop? Willen

jullie aan de slag met een mo-

reel beraad? Is er belangstel-

ling voor een of meer bijeen-

komsten met collega's van an-

dere instellingen om te kijken

hoe zij aan de slag gaan? Is er

behoefte aan een LinkedIn-

groep waarop vragen en idee-

en uitgewisseld kunnen wor-

den? 

 

We beloven niet dat we al deze

ideeën ook kunnen realiseren.

Maar we horen wel graag waar

de belangstelling ligt, zodat we

datgene doen wat het beste

helpt.

Ruth Spijkerboer, docent aan Hoge-

school Leiden en onlangs gepromo-

veerd op morele dilemma’s ervaren

door professionals in de zorg voor

jongeren, wil graag in gesprek ko-

men met organisaties die net als zij

geïnteresseerd zijn in onderzoek

naar de mogelijke bijdrage van mo-

reel beraad aan het vermogen van

professionals (als individu en als

team) om om te gaan met morele

kwesties rond aangifteproblematiek

bij LVB cliënten. Zij zou graag in en-

kele LVB zorginstellingen een aantal

moreel beraden uitvoeren. De erva-

ringen van deelnemers aan deze mo-

Ook in Engeland is men bezig met het

thema aangifte doen. Daar is de Ho-

ward League sinds 2017 bezig met een

programma dat er op gericht is de cri-

minalisatie tegen te gaan van kinderen

die in de residentiele jeugdzorg verblij-

ven. In 2018 heeft dit programma een

prijs ge-wonnen: the ‘Youth Justice

award’ van de ‘Children & Young

People Now Awards’. Dit progamma

heeft een heel ander perspectief: het

focust zich op kinderen waarbij gedrag

dat voortkomt uit hun problematiek of

tekortkomingen van de zorg, leidt tot

(onterechte) criminalisatie van het kind.

reel beraden wil zij dan onderzoeken

met behulp van vragenlijsten en en-

kele individuele en groepsinterviews.

De moreel beraden zullen worden

begeleid door gecertificeerde ge-

spreksleiders. De organisatie bepaalt

zelf, afhankelijk van wensen, midde-

len en mogelijkheden, waar moreel

beraad wordt ingezet. Belangrijk is

dat het de professionals en organi-

satie iets oplevert. Afhankelijk van

wensen en mogelijkheden tot uitwis-

seling van diensten zullen de kosten

voor iedere organisatie wisselen.

Eventueel willen we de mogelijkhe-

den tot gezamenlijke financiering

onderzoeken. 

 

Verdere informatie is te verkrijgen bij

Ruth Spijkerboer,

spijkerboer.r@hsleiden.nl

In de afgelopen 5 jaar is, mede door

de aandacht die aan deze problema-

tiek is gegeven, het aantal kinderen

in de residentiële jeugdzorg met een

veroordeling of een formele waar-

schuwing gedaald van 15 tot 10 pro-

cent. Desalniettemin zijn er nog

steeds woningen waar de politie

meer dan 200 keer per jaar gebeld

wordt. Het moge duidelijk zijn dat dit

niet de kant is die we op willen, wan-

neer we bepleiten vaker aangifte te

overwegen. Belangrijk dus om hier

kennis van te nemen! Wie meer wil

weten vindt alle documenten van het

programma van de Howard League

op https://howardleague.org/

OVER  DIT  PROJECT  

CONTACT ?
Mail ons met vragen en sugges-

ties, en met bijdragen voor de

nieuwsbrief! Heb je deze nieuws-

brief via een collega gekregen

en wil je hem voortaan recht-

streeks ontvangen? Mail ook

dan naar:

 

kaal.h@hsleiden.nl

 

https://www.hsleiden.nl/licht-

verstandelijke-beperking-en-

jeugdcriminaliteit
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OPROEP: LOCATIES
GEZOCHT VOOR
MOREEL BERAAD

OVER DE GRENS...

https://www.vumc.nl/nieuws/nieuwsdetail/moreel-beraad-systematisch-inzetten-in-de-jeugdzorg.htm

