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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2018 van Stichting Praat.
Het signaleren van kindermishandeling vraagt om een actief bewustzijn. Bij de mensen die met
kinderen en ouders werken, bij de leidinggevenden, bij directies en besturen en ook bij de
verschillende overheden zoals gemeenten en deelraden.
Stichting Praat spant zich in om binnen organisaties, besturen en overheden het signaleren van
kindermishandeling op de agenda te krijgen om zo bewustzijn te creëren en te borgen. Het
signaleren van kindermishandeling wordt op deze wijze voor iedereen een onderdeel van het
dagelijks werk.
In ons zesjarig bestaan zijn we uitgegroeid tot een stabiele organisatie die met beperkte financiële en
personele middelen een serieuze bijdrage levert aan het actieve bewustzijn over het bestaan van
kindermishandeling, vroege signalering en het doorbreken van het zwijgen over kindermishandeling.
De basis van onze methodiek is dat we werken vanuit verbinding. Dit betekent concreet dat we veel
tijd investeren in het contact leggen met organisaties, gemeentes of personen, om vervolgens - vaak
in het tempo van de partij met wie we samenwerken – tot het creëren van bewust zijn over te gaan.
Dit heeft pas zin, wanneer ‘de ontvangers’ er ook van overtuigd zijn dat het noodzakelijk is om
bewustzijn te creëren, meer kennis te krijgen en vaardigheden te ontwikkelen.
Om organisaties en mensen hiervan te overtuigen is tijd en verbinding nodig. We durven te zeggen
dat deze manier van werken tot grotere resultaten leidt. Met name de constatering van de
beleidsmedewerkers van de gemeente Amsterdam, dat wij uiteindelijk bij de meeste organisaties
welkom zijn en tot een werkrelatie komen, geeft aan dat onze manier van werken succesvol is.
2018 is ook het jaar dat de Signalenwijzer, de trainingstool van Stichting Praat, op de markt is
gekomen. In november 2018 heeft de officiële lancering van dit hulpmiddel plaats gevonden, tijdens
een feestelijke bijeenkomst in Loods 6 in Amsterdam. Zowel tijdens de lancering als in de laatste
twee maanden van 2018 waren de reacties op de Signalenwijzer bijzonder positief. Dit blijkt ook wel
uit de verkoopcijfers van deze periode: 134 verkochte spellen.
We kijken terug op een financieel moeilijk, maar verder geslaagd jaar, waarin we veel voorlichtingen
en trainingen hebben verzorgd, waarin we een tastbaar product op de markt hebben gebracht en
waarin we veel gesprekken hebben gevoerd over wat het voor een kind betekent om mishandeld te
worden.
Daarmee hebben we in 2018 opnieuw, op onze eigen wijze, een bijdrage geleverd aan het eerder
signaleren van kindermishandeling, aan het besef dat kindermishandeling echt bestaat. En dat we als
samenleving onze uiterste best moeten doen om de grote groep kinderen die jaarlijks mishandeld
worden zo snel en kundig mogelijk hulp te kunnen bieden.
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2. Bestuurssamenstelling en Directie
Het Bestuur wordt gevormd door:
 Voorzitter: Harry Vink, kinderpsychiater
 Penningmeester: Kirti Zeijlmans, pedagogisch wetenschapper
 Secretaris: Melle Dotinga, communicatie strateeg
 Bestuurslid: Harriet Hofstede, GZ-psycholoog
 Bestuurslid: Jos Zeegers, orthopedagoog
De Directie bestaat uit:
 Ted Kloosterboer.

3. Jaarverslag:
In het projectplan 2018 heeft Praat een groot aantal doelstellingen geformuleerd met betrekking tot
scholing, communicatie, bewustwordingscampagnes en de buurtaanpak.
Daarnaast is in het jaarplan 2018 beschreven dat de lopende activiteiten gecontinueerd worden.
De eerste helft van 2018 heeft vooral in het teken
gestaan van het verkrijgen van voldoende financiële
middelen om al onze plannen uit te voeren. Door een
vertraging van de subsidieverstrekking van de
gemeente Amsterdam en doordat veel betaalde
opdrachten werden doorgeschoven naar de tweede
helft van 2018 werd onze financiële positie zo nijpend
dat we onze activiteiten tijdelijk moesten beperken.
We zijn wel doorgegaan met de ontwikkeling van de
Signalenwijzer, omdat dit product ons uiteindelijk
inkomsten zou verschaffen.
Waslijn met vuile was tijdens een voorlichting
Er is in de eerste helft van het jaar vooral bezuinigd
op de aanschaf van materialen en op de uitgifte van posters.
We hebben de activiteiten binnen de Buurtaanpak ook tijdelijk verminderd; alleen de geplande
activiteiten zijn uitgevoerd. Op het moment dat er duidelijkheid kwam over de subsidie van de
gemeente Amsterdam voor de Buurtaanpak, hebben we de activiteiten weer uitgebreid.
In de tweede helft van 2018 konden we over voldoende financiële middelen beschikken, en hebben
we de getracht alle doelstellingen uit het projectplan alsnog te halen. Daar zijn we voor een groot
gedeelte in geslaagd, zoals u kunt lezen in hoofdstuk 4. ‘Activiteiten van Praat in 2018’.
Een aantal belangrijke doelstellingen zijn echter niet gehaald: een betere distributie van de
Praatposters en het goed up-to-date houden van de website. Dit zijn twee belangrijke pijlers in het
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bewustwordingsproces, maar ook dit jaar is het ons niet gelukt deze ten volle te benutten. De
oorzaak hiervoor moet gezocht worden in de beperkte middelen, en daarmee ook beperkte
mankracht.
Uiteraard zijn we in het najaar van 2018 ook begonnen met de voorbereidingen voor 2019. Er zijn
een groot aantal acquisitie gesprekken gevoerd, brainstormsessies gehouden en gesprekken gevoerd
met mogelijke partners.

4. Activiteiten van Praat in 2018
4.1 Bewustwordingscampagne
De bewustwordingscampagne van Praat bestaat uit een aantal
activiteiten/producten:
 Posters
 Ansichtkaarten
 Folder
 Nieuwsbrief
 Website
 Social media
 Vuilewasmanifestaties
Praat ansichtkaart

Het hoofddoel van Stichting Praat is het doorbreken van het zwijgen over kindermishandeling.
Hiervoor is nodig dat er een breed maatschappelijk bewustzijn ontstaat over kindermishandeling.
Naast de bestaande campagnes van onder andere de overheid, is Praat van mening dat haar
campagnes, vanuit ervaringskennis, een belangrijke waarde toevoegen. Juist door eigen ervaringen in
te zetten, wordt de urgentie om kindermishandeling te bestrijden veel beter voelbaar.
In 2018 is, opnieuw, gebleken dat de bewustwordingscampagne van Praat beide doelen dient.
Mensen gingen met elkaar en met Praat in gesprek en deelden de uitingen via social media
(Facebook, Twitter, LinkedIn), waardoor het bereik van Praat steeds meer wordt vergroot.
4.1.1 Postercampagne
In 2018 heeft Praat driemaal een poster uitgebracht, die een vorm van kindermishandeling onder de
aandacht brengt. Dit is een minder dan gepland, maar door ziekte van de vormgever lukte het niet
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om de vierde poster te maken.
Bovendien zijn de posters niet direct in een oplage van 1000 stuks gedrukt, dit om de kosten te
drukken. Twee van de drie posters zijn pas gedrukt op het moment dat de financiën dit weer
toelieten.
De teksten van de posters worden aangeleverd door
ervaringsdeskundigen. Met behulp van de vormgevers van KUMA
worden deze teksten omgezet in aansprekende posterzinnen.
De verspreiding van de posters is nog kleinschalig. In 2018 zouden we op
zoek gaan naar manieren om de posters op grotere schaal te
verspreiden. Omdat het dit afgelopen jaar niet gelukt is om de begroting
geheel dekkend te krijgen, is afgezien van het investeren in het opzetten
van een distributiesysteem.
Vanuit het netwerk van Praat worden de posters wel regelmatig
besteld, zodat deze gebruikt kunnen worden als lesmateriaal tijdens
trainingen en lessen.
Wanneer de poster werd uitgebracht is hieraan in de nieuwsbrief
uitgebreid aandacht aan besteed en is er achtergrondinformatie
gegeven over de vorm van kindermishandeling, signalen en gevolgen.
Ook is het uitkomen van een poster bekend gemaakt via social media.
Vervolgens verschijnt ook op de site van Praat de poster met
achtergrondinformatie.

Praatposter uitgegeven in 2018

4.1.2 Ansichtkaarten
De ansichtkaarten, met daarop een afbeelding van een kledingstuk aan een waslijn, zijn er voor
bedoeld om mensen de gelegenheid te geven hun eigen tekst op het kledingstuk te schrijven en dan
de kaart naar Praat terug te sturen. Hiermee geven we mensen de mogelijkheid om op een zelf
gekozen moment wel ‘de vuile was buiten te hangen’ . De kaarten worden uitgedeeld bij alle
activiteiten van Praat.
Gedurende 2018 zijn er ongeveer 25 beschreven kaarten naar Praat teruggestuurd.
4.1.3 Folder
De folder wordt bij alle activiteiten van Praat uitgedeeld, met als doel meer bekendheid te geven aan
het aanbod van onze diensten en producten.
4.1.4 Nieuwsbrief
In 2018 zijn er vier Praat-nieuwsbrieven verschenen.
Het aantal abonnees is het afgelopen jaar gedaald van 720 naar 635. Deze daling is het gevolg van:
 de invoering van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Alle
abonnees moesten opnieuw bevestigen dat zij akkoord gingen met het toezenden van de
nieuwsbrief. Wanneer die bevestiging uitbleef, moest de desbetreffende abonnee
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uitgeschreven worden. Dit heeft ervoor gezorgd dat ten tijde van de invoering van de
AVG 45 abonnees zijn uitgeschreven
Studenten schrijven zich vaak in als abonnee met een mailadres gekoppeld aan de
onderwijsinstelling. Wanneer studenten afgestudeerd zijn, vervalt dit mailadres, en
worden de zij als abonnee uitgeschreven.

De reacties op de nieuwsbrief zijn zeer positief, vooral over het informatieve karakter. In de
nieuwsbrieven zijn steeds, aan de hand van de nieuwe posters, bepaalde vormen van
kindermishandeling behandeld en er is aandacht voor de activiteiten van Praat en voor anderen die
belangrijk zijn in de bestrijding van kindermishandeling.
4.1.5 Website
De website heeft in het afgelopen jaar niet de aandacht gekregen die het verdiend. De website is een
niet alleen een belangrijk medium om de activiteiten van Praat onder de aandacht te brengen, maar
ook om meer bewustzijn te creëren over het bestaan van kindermishandeling.
Door de geringe financiële middelen is het niet gelukt om een communicatiemedewerker aan te
trekken. Dit betekent dat het bijhouden van de website door de directeur of de vrijwilligers van Praat
gedaan moet worden.
In de praktijk betekent dit dat in drukke periodes de website onvoldoende up-to-date wordt
gehouden.
4.1.6 Social media
Praat is actief op Twitter, Facebook en op LinkedIn. De posts die Praat plaatst op social media gaan
bijna altijd over wat kindermishandeling inhoudelijk betekent.
Bijna elke werkdag post Praat op een bericht waarin aandacht wordt gevraagd voor een vorm van
kindermishandeling. Ook het afgelopen jaar is het aantal volgers toegenomen. Praat is tevreden dat
het aantal volgers elk jaar stijgt. Kindermishandeling is een taboeonderwerp en toch lukt het ons om
steeds meer mensen hiermee te confronteren.
Op Facebook is het aantal pagina-likes gestegen van 681 naar 763. Op Facebook is ook veel interactie
tussen de bezoekers van de Praat-pagina en Praat zelf, maar ook tussen de bezoekers onderling. De
Praat-posts worden veel gedeeld, waardoor het bereik groter wordt.
Op Twitter is het aantal volgers gestegen van 833 naar 1254. Gemiddeld wordt een Praat-tweet per
dag 160 keer gezien. Met regelmaat retweeten onze volgers onze tweets. Hierdoor ontstaan er op
Twitter met regelmaat gesprekken over kindermishandeling.
Op LinkedIn is het aantal volgers van de Praat-pagina gestegen van 666 naar 891. Dagelijks worden
de posts van Praat gemiddeld 250 keer aangeklikt en gemiddeld wordt de post een keer per dag
gedeeld.
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In de aanloop naar een manifestatie, of voor het bekend maken van de Signalenwijzer, gebruikt
Praat de social media ook nadrukkelijk om haar activiteiten onder de aandacht te brengen. Dit
gebeurt in aparte posts, zodat de inhoudelijk campagne niet in het gedrang komt.
4.1.7 Vuilewasmanifestaties
In 2018 heeft Praat 2 Vuilewasmanifestaties georganiseerd in
opdracht van de gemeente Amsterdam.
 Amsterdam Centrum
Op 13 juli hebben we in opdracht van de preventiemedewerker
Amsterdam Centrum een vuilewasmanifestatie gehouden op
het Haarlemmerplein in Amsterdam.
Het is in 2018 een van de meest bijzondere manifestaties
geworden, mede door de locatie en door het prachtige weer.
Het is ons gelukt om op het plein een heel veilige en intieme
sfeer te creëren waardoor de mensen die deelnamen aan de
manifestatie zich gehoord en gezien voelden. Dit maakte dat
veel mensen lang bleven napraten, luisteren en theedrinken.
Wat ook bijzonder was, en meehielp in de veilige sfeer, was het
enthousiasme en de ondersteuning van de middenstand
rondom het plein.
Uiteindelijk zijn er zo’n dertig kledingstukken beschreven, met
zeer persoonlijke verhalen.

Een van de shirts die werd beschreven tijdens de
Vuilewasmanifestatie in Amsterdam Centrum



Amsterdam Oost, tijdens het event ‘APK voor huiselijk geluk’
In december organiseerde de preventiemedewerker Oost en Zuid het event ‘APK voor huiselijk
geluk’. Tijdens dit event konden verschillende organisaties werkzaam in Amsterdam Oost zich
presenteren aan het publiek. Deelnemende organisaties waren naast Praat onder andere Trias
Pedagogica, Kezban en Vreedzame Wijk.
Praat heeft die middag de vuile was buiten gehangen, en geprobeerd het publiek voor het event
te interesseren.
Helaas moesten we constateren dat deze opzet niet aantrekkelijk was voor de bewoners van
Amsterdam Oost, de belangstelling was minimaal.



Mini Vuilewasmanifestaties
Er zijn in 2018 drie mini Vuilewasmanifestaties gehouden.
Tijdens de Krachtdag, een lotgenotendag georganiseerd door Hanny Lynch, tijdens de
Internationale Vrouwendag en tijdens het Celevtcongres.
Een mini Vuilewasmanifestatie betekent dat de deelnemers wel de vuile was buiten kunnen
hangen, maar dat er geen theater en muziek bij aanwezig is.
Het blijkt telkens weer dat het voor lotgenoten een prettige manier is om uiting te geven aan
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gevoelens die horen bij de mishandeling die zij mee hebben gemaakt. Vaak vinden deelnemers
het ook spannend om hun vuile was écht op te hangen.
Voor velen is het een enorme en emotionele overwinning om dat wel te doen. Tijdens deze
dagen besteden we veel tijd aan nazorg.
4.2 Scholing
Ook in 2018 heeft Praat gastlessen, voorlichtingen, training en workshops gegeven. Een lijst met
deze activiteiten is als bijlage 3 bij het jaarverslag toegevoegd.
4.2.1 Voorlichting en gastlessen
Bij circa 10 verschillende organisaties heeft Praat voorlichtingen gegeven; het totaalaantal
deelnemers was circa 400.
De voorlichting van Praat is waardevol voor een grote diversiteit
aan doelgroepen. Juist het laagdrempelige karakter van de
voorlichting en de praktische invulling maken dat de voorlichting
voor verschillende groepen zinvol is.
De voorlichtingen zijn gegeven aan professionals van
kinderopvangorganisaties, hulpverleners, en teams van
basisscholen en vrijwilligers van HeartlinQ en de Kids van Oost.
In 2018 heeft Dessaur Trainingen Praat 15 maal ingehuurd voor
het verzorgen van een voorlichting tijdens de training voor
Aandachtsfunctionaris, of een andere training met als onderwerp
kindermishandeling.
Ook Trainingsbureau InZien heeft Praat ingehuurd voor een
voorlichting binnen een training.
Bij 6 verschillende onderwijsinstellingen heeft Praat in 2018 totaal
Ted Kloosterboer geeft voorlichting bij Dessaur
12 gastlessen gegeven, het aantal bereikte studenten bedroeg
Trainingen.
circa 360.
Dit betekent dat deze ‘nieuwe’ professionals het werkveld binnen komen met meer kennis en
vaardigheden om kindermishandeling te signaleren. Bovendien zullen zij meer de urgentie voelen om
daadwerkelijk in actie te komen wanneer zij geconfronteerd worden met (de eerste) signalen van
kindermishandeling.
4.2.2 Voorlichting voor ouders
In samenwerking met het Ouder Kind Team (OKT) zijn er 5 voorlichtingen gegeven aan ouders.
Tijdens deze voorlichtingen gaan we met de ouders in gesprek over wat het voor een kind betekent
wanneer het te maken krijgt met kindermishandeling, dit vanuit de ervaringskennis van de
ervaringsdeskundige. Daarnaast besteden we ook aandacht aan veilig opgroeien en positief

8

opvoeden. Hiervoor zijn we de samenwerking met het OKT aangegaan.
Ook dit jaar is gebleken dat dit heel waardevolle bijeenkomsten zijn, waarbij veel
(culturele)verschillen overbrugd kunnen worden, en ouders zich kunnen en durven uitspreken over
hun ervaringen met opvoeden. Hierbij wordt vaak ook verteld over de eigen opvoeding en hoe deze
van invloed is op de opvoedstijl.
Het totaalaantal deelnemers aan deze ouder-voorlichtingen bedraagt ongeveer 65 ouders, meestal
moeders.
4.2.3 Workshops
De workshops zijn veelal een verkorte versie van de voorlichting of training.
Of de workshop wordt op maat gemaakt naar aanleiding van een specifieke vraag van een
organisatie.
In alle gevallen neemt het ervaringsverhaal een prominente plaats in. De meerwaarde van deze
workshops tijdens congressen etc. is dat deze kindermishandeling op een heel persoonlijke manier
belicht. Dat maakt, gezien de reacties die we hierop krijgen, dat deelnemers zich ‘geraakt voelen’ en
de noodzaak inzien om beter te signaleren en om met kinderen in gesprek te gaan.
In 2018 heeft Praat vier op maat gemaakte workshops gegeven, met per workshop ongeveer 30
deelnemers.
Daarnaast hebben we 22 workshops ‘Signaleren met de
Signalenwijzer’ gegeven aan, in totaal, ongeveer 400
deelnemers.
De impact van deze workshop is groot, omdat de
deelnemers op speelse wijze ervaren hoe verschillend
iedereen kijkt, hoe verschillend men de signalen kan
interpreteren en hoe vaak signalen gebagatelliseerd
worden.
Twee van de oefencasussen bij de Signalenwijzer zijn
gebaseerd op de levensgeschiedenissen van
Deelnemers aan het werk met de Signalenwijzer
ervaringsdeskundigen van Praat.
Wanneer zij de workshop leiden, gebruiken zij hun ‘eigen’ casus. Wanneer zij dit, halverwege de
workshop, onthullen is dit voor de deelnemers over het algemeen behoorlijk confronterend. Veel
deelnemers geven vervolgens terug dat zij hierdoor wel wakker zijn geschud en anders met het
onderwerp omgaan.
De waarde van de workshop blijkt ook uit het feit dat het zeer regelmatig gebeurt dat deelnemers die
de workshop hebben gehad, deze vervolgens binnen hun eigen organisatie ook willen laten geven.
In 2018 heeft Praat wederom een bijdrage geleverd aan de Strong conferentie. Als vanaf 2014 draagt
Praat bij deze conferentie. Deze maakt deel uit van het Strong-project, een samenwerking tussen het
Albeda-college in Rotterdam, de Erasmus Universiteit en Sterk (Stichting Estafettemars voor de
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Rechten van het Kind).
In het Strong-project krijgen studenten les over alle aspecten rondom kinderrechten en
kindermishandeling. Vervolgens gaan zij, onder begeleiding, in gesprek over deze thema’s met
kinderen van basisscholen.
Daarnaast organiseren de studenten van het Albeda College een mars door Rotterdam met
aansluitend een debat over kinderrechten.
vindt het project STRONG plaats. Hét project van STERK, het Albeda College en de Erasmus

4.2.4 Gastspreker/presentaties
Het afgelopen jaar is Praat een aantal malen uitgenodigd om haar expertise te delen tijdens
uiteenlopende bijeenkomsten.


Raadsvergadering Heerenveen
De gemeente Heerenveen heeft in januari 2018 een informele raadsvergadering gehouden om
het onderwerp kindermishandeling uitgebreid te bespreken en om met elkaar te onderzoeken
welke stappen er vanuit de gemeente nodig zijn om het signaleren en bestrijden van
kindermishandeling te verbeteren.
Ted Kloosterboer heeft de raadsleden verteld over haar eigen ervaringen, en wat nodig is om
kinderen te hulp te komen.



Celevt Congres:
Tijdens het CElevt Congres met als thema ‘Emotionele verwaarlozing’ heeft Ted Kloosterboer een
presentatie gehouden over dit onderwerp.



Impegno
Naar aanleiding van de presentatie tijdens het Celevt Congres, is Praat uitgenodigd om tijdens
een studiemiddag van hulpverleningsorganisatie Impegno de presentatie voor emotionele
verwaarlozing te houden.



Expertisecentrum Epilepsie Kempenhaeghe:
Tijdens de Week tegen Kindermishandeling, heeft Praat tijdens het mini-symposium ‘Durf jij het
te zien’ een presentatie gehouden over wat het voor een kind betekent om mishandeld te
worden.



Gemeente Waalwijk
Tijdens de Week tegen Kindermishandeling heeft Praat tijdens een inspiratie bijeenkomst voor
de ketenpartners in Waalwijk een presentatie gehouden over hoe het voor een kind voelt om
mishandeld te worden.
Bij deze inspiratiebijeenkomst hoorde ook een informatiemarkt waar Praat haar producten en
diensten onder de aandacht kon brengen.
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Gemeente Amsterdam
Bij een voorvertoning van een scholingsfilm over kindermishandeling, heeft Praat een korte
presentatie gehouden. Praat heeft ook meegewerkt aan deze scholingsfilm; in de film wordt de
werking van de Signalenwijzer uitgelegd.

In 2016 is Ted Kloosterboer gevraagd om mee te werken aan de fototentoonstelling #Zie. De foto’s,
gemaakt door fotografe Judith Keesen, zijn portretten van mensen die te maken hebben gehad met
kindermishandeling en/of huiselijk geweld. Bij de portretten staat een quote van de geportretteerde.
Deze tentoonstelling is elk jaar in een aantal steden, in de openbare ruimte, te zien. In 2018 was dat
in 12 steden (Blaricum, Almere, Laren, Kortenhoef, Bussum, Naarden, Hilversum, Huizen, Weesp,
Eemnes, Wilhelmina Kinderziekenhuis Utrecht, Woudenberg.)
4.2.5 Leermiddelen
Wanneer we tijdens een voorlichting mensen uitnodigen om dilemma’s, onzekerheden en angsten
uit te spreken met betrekking tot het signaleren van
kindermishandeling, blijkt heel vaak dat er niet één persoon maar
meerdere personen ‘niet pluis gevoelens’ hebben bij een kind of
situatie. Dat wil dan ook zeggen dat meerdere mensen met dezelfde
dillema’s en angsten kampen. Wanneer we tijdens de voorlichting
hierover in gesprek gaan, wordt het signaleren van
kindermishandeling geen individuele afweging meer maar echt
teamwork. En door het een team effort te maken voelen mensen
zich meer gesteund, worden angsten eerder overwonnen, en durven
mensen sneller in actie te komen.
Tijdens deze gesprekken wordt ook duidelijk dat er bij meerdere
mensen zorgen leven over een kind. Wanneer iedereen zijn/haar
waarnemingen op tafel legt, blijkt er soms zomaar een casus te
liggen waarvan alle gesprekspartners zeggen ‘hier gaan we mee aan
de slag’.
Met dit gegeven kwamen we op het idee om een hulpmiddel te
ontwikkelen dat deze gesprekken niet alleen tijdens voorlichtingen
of trainingen op gang zou brengen, maar dat ook teams zou
ondersteunen bij het zelfstandig op gang brengen van deze
gesprekken.

De Signalenwijzer

4.2.6 De Signalenwijzer
De Signalenwijzer is een hulpmiddel om dit gesprek te voeren. Deze laagdrempelige gesprekstool kan
flexibel ingezet worden om samen met collega’s
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in gesprek te gaan over het signaleren van kindermishandeling en te oefenen met casussen en
signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling.
De Signalenwijzer is ook een hulpmiddel om mogelijke signalen van kindermishandeling te
herkennen, te wegen en te duiden.
Na ruim twee jaar van ontwikkelen in samenwerking
met Spelpartners, is het hulpmiddel in november
2018 op de markt gekomen, in een oplage van 1000
stuks.
Om ruchtbaarheid te geven aan dit nieuwe
hulpmiddel én om deze mijlpaal te vieren, hebben
we op 8 november een feestelijke lancering
georganiseerd. Tijdens deze lancering zijn de eerste
twee exemplaren overhandigd aan Niko Persoon,
bestuurder bij Zaan Primair en voormalig lid van de
Taskforce Kindermishandeling, en Tea Hol, directeur
van de Landelijke Vereniging
Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling
(LVAK).
Voor het organiseren van deze feestelijke
bijeenkomst hebben we hulp gehad van Impact
Matters, een organisatie die non-profit organisaties
koppelt aan professionals uit het bedrijfsleven.

Tea Hol en Niko Persoon tijdens de lancering van de Signalenwijzer

De eerste reacties zijn zeer positief, dit is zichtbaar geworden in de verkoop van de Signalenwijzer in
de laatste twee maanden van 2018. In die periode zijn er 134 Signalenwijzers verkocht.
4.3 Buurtaanpak Kindermishandeling
In 2018 is de Buurtaanpak Kindermishandeling in de Indische Buurt in Amsterdam voortgezet en
uitgebreid naar Amsterdam Oud Oost.
De buurtaanpak kende een moeizame start, omdat de subsidieverstrekking van de Gemeente
Amsterdam lang op zich liet wachten.
Toch kunnen we stellen dat we al voorzichtige stappen hebben gezet. We hebben met twee scholen
in Oud Oost een goede werkrelatie kunnen opbouwen, de Dapperschool en de Linneausschool.
Dit heeft ertoe geleid dat we op de Dapperschool een voorlichting en een workshop met de
Signalenwijzer hebben kunnen geven.
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Praat heeft flink geïnvesteerd in tijd en in het opbouwen van een werkrelatie met verschillende
kinderopvangorganisaties en maatschappelijke organisaties. Dit heeft nog niet tot tastbare resultaten
geleid, maar we verwachten dat de resultaten hiervan het komend jaar duidelijk worden.
Ondanks de trage start is het ons gelukt om de meeste activiteiten die we hadden gepland uit te
voeren, met uitzondering van het geven van de training ‘(H)erkennen van kindermishandeling’.
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Bijlage 1:
Vrijwilligers.
In 2018 hebben tal van mensen zich ingezet bij verschillende activiteiten van Praat.







Zohra Bourik vervult als vrijwilligster de functie coördinator bij de Buurtaanpak
kindermishandeling in de Indische Buurt en Oud Oost in Amsterdam
Quirina Ouwehand werkt als ervaringsdeskundige bij Praat.
Iene Noorlander werkt als ervaringsdeskundige bij Praat
Isabelle Koks werkt vier uur per week bij Praat, zij schrijft de nieuwsbrief, de posts voor de social
media en zij assisteert bij het organiseren van verschillende activiteiten.
Mariska Vollering controleert elke maand de nieuwsbrief op spel- en taalfouten.
Esther Piersma ondersteunt bij de ontwikkeling en aanpassing van de scholingsactiviteiten

Voor de proefvoorlichting, t.b.v. de selectie van nieuwe ervaringsdeskundigen, nemen er ongeveer
10 vrijwilligers plaats in het publiek.
Tijdens de Vuilewasmanifestaties kan Praat altijd rekenen op de hulp van diverse vrijwilligers.
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Bijlage 2
Activiteitenlijst 2018
Jan.:
22: Presentatie tijdens informele raadsvergadering Heerenveen
26: Voorlichting binnen training Dessaur Trainingen
Feb.:
02: Voorlichting vrijwilligers HeartlinQ (buurtaanpak)
21: Voorlichting peuterspeelzalen gemeente Purmerend
22: Workshop tijdens netwerkbijeenkomst Oost (buurtaanpak)
Maart:
07: Workshop voor vrijwilligers tijdens training van Dream Support (buurtaanpak)
08: Workshop en mini vuile was tijdens Internationale Vrouwendag in Amsterdam Oost
16: Spreken en mini vuile was tijdens Celevt congres
22: Voorlichting binnen training Dessaur Trainingen
26: Voorlichting team De kids van Amsterdam Oost (buurtaanpak)
29: Voorlichting binnen training Dessaur Trainingen
April:
07: Minivuilewasmanifestatie bij de Krachtdag
09: Oudervoorlichting Prachtvrouwen (buurtaanpak)
09: Gastlessen (2x) Hoornbeeck college, Amersfoort
12: Oudervoorlichting Jungle (buurtaanpak)
17: Presentatie Hanze Hogeschool Groningen
17: Presentatie Themadag Verwaarlozing Impegno
Mei:
14: Voorlichting basisschool de Waaier (buurtaanpak)
22: Gastles Hogeschool van Amsterdam
23: Oudervoorlichting basisschool de Waaier (buurtaanpak)
28: Workshop tijdens Voorjaarsconferentie Stadsdeel Zuid, Amsterdam
30: Training studenten voor onderzoek Movisie
Juni:
01: Workshop met de Signalenwijzer Wereldkids
06: Voorlichting Nelson Mandelaschool (buurtaanpak)
07: Voorlichting Ambulante Hulpverleners
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11: Workshop tijden scholingsdag LVAK
13: Gastlessen (3x) Vitalis college Breda
15: Voorlichting basisschool de Dapper (buurtaanpak)
18: Voorlichting binnen training Dessaur Trainingen
27: Oudervoorlichting obs de Waaier (buurtaanpak)
28: Workshop samen met Dessaur Trainingen voor GGZ Delfland
Juli:
03: Voorlichting mantelzorgers Civic
13: Vuilewasmanifestatie Amsterdam Centrum

Augustus:
27: Voorlichting binnen training Inzien
September:
10: Hoorcollege HU
13: Workshop Wijktafel IJburg (buurtaanpak)
18: Voorlichting binnen training Dessaur Trainingen
Oktober:
01: Voorlichting binnen training Dessaur Trainingen
04: Twee workshops RVKO in Rotterdam
05: Voorlichting binnen training Dessaur Trainingen
09: Workshop Buitenwereld
11: Workshop Buitenwereld
15: Voorlichting binnen training Dessaur Trainingen
15: Workshop de Kleine Wereld
16: Workshop Buitenwereld
16: Gastles Traumaverwerking HU
18: Voorlichting obs Steigereiland
18: Workshop Buitenwereld
18: Workshop voor Dessaur Trainingen
November:
06: Workshop Assadaaka Community (buurtaanpak)
08: Voorlichting Buurthulp Oost (buurtaanpak)
09: Voorlichting binnen training Dessaur Trainingen
13: Voorlichting binnen training Dessaur Traningen
16: Gastles Hogeschool Rotterdam
19: Workshop gemeente Barneveld
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20: Voorlichting Ambique
20: Workshop Theresiaschool Rotterdam voor ouders
20: Workshop met de Signalenwijzer voor team Theresiaschool
20: Presentatie Symposium Kempenhaeghe
20: Presentatie inpiratie bijeenkomst gemeente Waalwijk
21: Workshops (2x) tijdens studiedagen LVAK
22: Workshops tijdens studiedagen LVAK
22: Workshop met de Signalenwijzer tijdens STRONG conferentie
23: Workshop voor de KNLTB
23: Presentatie gemeente Amsterdam
26: Voorlichting binnen training Dessaur Trainingen
December:
01: Vuilewasmanifestatie voor de gemeente Amsterdam
06: 2 x Workshop voor de gemeente Rotterdam
10: 2 x Workshop voor de gemeente Rotterdam
11: Gastles traumaverwerking HU
13: Voorlichting binnen training Dessaur Trainingen
14: Gastles HvA
17: Voorlichting binnen training Dessaur Trainingen
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