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Vertrouwenscentrum 

Kindermishandeling (VK)

Het VK is het meldpunt voor vermoedens van 

kindermishandeling, -verwaarlozing en seksueel 

misbruik, waar een multi-disciplinair team 

(minimaal de medische, sociale en psycho-

pedagogische discipline) instaat voor de 

hulpverlening binnen de niet-justitiële sfeer.



Organisatie

� Vlaamse overheid: departement Welzijn

� 1 centrum per provincie

Opdrachten:  

1  Meldpunt/ 1712 (maart 2012 CAW-

VK)

2  Advies, hulpverlening

3  Sensibilisering, vorming



Kindermishandeling

Werkdefinitie:

Iedere situatie waarin het kind slachtoffer is van 
geweld, van fysieke, psychische of seksuele 
aard en dit actief of passief.

Iedere vorm van onrecht tegenover kinderen.

Centraal: de beleving van het slachtoffer.



Vormen van mishandeling

� Lichamelijk 
� Mishandeling 

� Verwaarlozing 

� Psychisch/Emotioneel
� Mishandeling 

� Verwaarlozing 

� Seksueel
� Grensoverschrijding



Uitgangspunten

� “Kinderen” : < 18 jaar

� Intrafamiliaal geweld

� Niet-gerechterlijke hulpverlening

� Gezinsgericht werken

� Verantwoordelijkheid van iedereen

� Meersporenbeleid 

� Multidisciplinair werken

� Aanspreken van het lokale netwerk



Concrete werking

1. Melding

2. Onderzoeken, exploreren

3. Bespreken, confronteren

4. Hulp organiseren, behandelen

5. Follow-up en coördinatie



Melding

� Wie? 
Iedereen

� Wanneer?
Elke werkdag tussen 9 uur en 17u00

� Hoe?

Telefonisch, per brief, fax, e-mail

Persoonlijk gesprek (op afspraak)

Anonimiteit



Onderzoeken

� Doel: 

� Melding objectiveren

� Ernst van de situatie inschatten

� Aanzet tot een diagnose

� Werkwijze:

� Netwerk van hulpverleners in kaart brengen

Telefonisch of via overlegvergadering

� Afspreken met anderen wat de volgende stap is

• Verhoogde waakzaamheid

• Ouders aanspreken



Signalen -

Van vermoeden naar een 

stappenplan



Observatie en signalen bij 

kindermishandeling

Vermoeden

Observaties 
Contextuele 
informatie

Diagnostiek

Stappenplan



Observatieschema

TAAL

SYMBOLENLICHAAM

GEDRAG

CONTEXT



Context
Gedrag wordt beïnvloed door context  

School 

Medisch onderzoek  

Vertrouwelijk gesprek 
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Stappenplan

Vermoeden Ouders /Kind 
aanspreken

Samenwerking?

Zelf doen Doorverwijzen Gevaar?

VK ParketVK

ja nee

Ondersteunen

Coördineren

janee



Bespreken 

(confrontatiegesprek)

� Werkwijze:

� Schriftelijke uitnodiging, afspraak op het centrum

� School, CLB,… zijn op de hoogte van onze 

uitnodiging

� 2de brief, 3de brief waarin een huisbezoek 

aangekondigd wordt

� 4de brief :” 8 dagen tijd om ons te contacteren, zoniet 

zal ik overleggen over wat een volgende stap kan 

zijn…”



Confrontatiegesprek met 

ouders
� Doel:

� Bezorgdheid verwoorden, het probleem een naam 
geven

� Niet beschuldigen, maar samen zoeken naar 
oplossingen

� Basis voor verdere samenwerking?

� Vrijwillig en in vertrouwen

� Mishandeling stoppen EN relatie tussen ouder en 
kind herstellen

� Gezinsproblematiek beluisteren



Hulpverlening als 

mogelijke oplossing

� Individuele therapie (voor kind en/of voor ouder)

� Pedagogische thuisbegeleiding (via CBJ, CKG,..)

� Praktische maatregelen: opvang voor het kind, 

gezinshulp, internaat,…

� Materiële, financiële hulp (OCMW)

� … 

� Rol van het VK: doorverwijzing, coördinatie, opvolging



Overleg met hulpverleners

� Partners: sociaal verpleegkundige Kind en Gezin, 

huisarts, kinderopvang, CLB (school), OCMW, sociale 

dienst ziekenhuis, gezinshulp, revalidatiecentrum, 

Comité voor bijzondere jeugdzorg,…

� Gedeeld beroepsgeheim

� Beroepsgeheim en meldingsrecht

� Hulp bieden aan personen in nood versus schuldig 

verzuim



Als hulpverlening faalt

� Overleg met CBJ/Bemiddelingscommissie

� In acute situaties kan het VK de Procureur des Konings 
inschakelen

� Voorwaarden:

1) De psychische en/of fysische integriteit van het 
kind is in gevaar

2) De vrijwillige hulpverlening biedt onvoldoende 
garanties voor bescherming.



VK in relatie tot justitie

�Beroepsgeheim (Art. 458 SWB)

�Schuldig verzuim (Art. 422bis)

�Spreekrecht (Art. 458bis SWB)

�Meldingsplicht ?



Werken met 

kindermishandeling

Justitie

Keuze

Overgang

Kinderdagverblijf
School, CLB
CGG
CAW
CBJ
VK

Parket Jeugdzaken
Onderzoeksrechter
Jeugdrechter
Sociale dienst JRB
Politiediensten

Justitiële zorgVrijwillige hulp

Hulpverlening


