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Om de privacy van kinderen en hun gezinnen te garanderen
werden de gegevens in casusvoorbeelden in dit jaarverslag geanonimiseerd

Als er iets speelt in deze wereld,
laat het dan de kinderen zijn.

Flageyplein, Brussel

Voorwoord
In dit jaarverslag vindt u een samenvatting van de missie en visie van VK Brussel. De kernachtige
verwoording waarmee een organisatie haar bestaansreden en opvattingen vertolkt, is meestal iets
vrij stabiel. Dat is ook voor onze organisatie zo. Groeiende inzichten en een veranderend landschap
maakten echter dat we vonden dat er een update nodig was. De voorbije twee jaar hebben we ons
regelmatig bezonnen over onze werking. In kleinere groepen en ook op de jaarlijkse teamtweedaagse.
In de nieuwe teksten blijven we trouw aan onze basis, maar vertalen we die in andere bewoordingen
die, naar we hopen, duidelijker, kernachtiger en preciezer zijn.
Onze missie en visie vindt u op een andere manier ook terug in de casussen van David en Sofie,
twee geanonimiseerde situaties waarin we voor de betrokken kinderen verschil hebben kunnen
maken. Deze casussen tonen ook aan hoe ons werk procesmatig verloopt, op maat en bijna
altijd een aangehouden inspanning vraagt van onze cliënten en van onszelf. Hulpverlening bij
kindermishandeling is ‘on the edge of the seat’. Het ‘therapeutisch achteroverleunen’ en ‘je cliënt het
werk laten doen ’ is er maar zelden bij. Van VK-medewerkers wordt een grote mate van betrokkenheid
gevraagd en dit maakt hen ook kwetsbaar. Niet alle situaties kunnen we mee tot een (voldoende)
goed einde brengen. En ook een groot engagement is niet zonder grenzen. Maar waar trek je die
als je in relatie staat met de meest kwetsbare en soms ook meest geïsoleerde kinderen en jongeren?
Succeservaringen en teleurstellingen wisselen elkaar af. Een duidelijk kader en zorg voor een goede
teamgeest vormen een onmisbare rode draad doorheen onze werking.
De cijfers van de meldingen fluctueren doorheen de jaren, maar de grote tendensen blijven. In
2018 ontvingen we 579 unieke meldingen, in 2019 waren dit er 586. Nupraatikerover.be kreeg 344
nieuwe oproepers en voerde 601 gesprekken, tegenover 417 in 2018. U leest er meer over verder
in dit jaarverslag. Ervan uitgaan dat deze cijfers nauwgezet de prevalentie van kindermishandeling
weergeven zou echter een vergissing zijn, laat staan bepaalde stijgingen of dalingen. De instroom
van meldingen geeft zeker ook de afstemming tussen VK Brussel en zijn partners weer: inzetten op
netwerking en een professionele en ondersteunende opvang van de meldingen is een belangrijk
aandachtspunt. Bovendien is de bekendheid van ons aanbod een cruciaal gegeven. Dit vindt
u sprekend terug in de ontwikkeling van de cijfers van Nupraatikerover.be. De chatbox zette in
2019 extra in op bekendmaking bij het doelpubliek met een aanzienlijke stijging van het aantal
hulpvragen. Meldingen kunnen verder fluctueren met wat er zich bijvoorbeeld in de media aandient.
Het sensibiliseren van omstaanders - zowel burgers als professionelen - om te komen tot adequaat
reageren op vermoedens van kindermishandeling en zo nodig melden, is een belangrijk onderdeel
van een maatschappelijk antwoord op de problematiek.
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Daarmee is de brug gemaakt naar de werking van het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling
(VECK). Deze nog jonge organisatie, die gedragen wordt door de zes Vertrouwenscentra, heeft
intussen een niet te onderschatten rol gespeeld in het bekendmaken van de werking van de VK’s
en het ontwikkelen van projecten die kindermishandeling op de maatschappelijke kaart zetten. In
2019 werkten we mee aan de Kindreflex en het verspreiden van het Stappenplan voor Kinderopvang,
twee VECK-initiatieven die inzetten op het sensibiliseren en vaardiger maken van professionals
bij vermoedens van kindermishandeling. In de schoot van het VECK landde tevens de visienota
over de aanpak van kindermishandeling in Vlaanderen en Brussel die voor nu en de komende
jaren richtinggevend zal zijn. Het VECK zal haar rol als hefboom ten aanzien van de aanpak van
kindermishandeling, inclusief de ontwikkeling van de Vertrouwenscentra, de komende jaren nog
uitbreiden en is daarmee een onmisbare partner geworden.
Dit jaarverslag gaat over de werking van VK Brussel in 2019, maar werd opgemaakt binnen de
lockdown ten gevolge van de coronapandemie. Er valt niet snel een aspect van het maatschappelijk
functioneren te bedenken dat niet beïnvloed werd door deze wereldwijde crisis. Bijzondere situaties
zetten de vanzelfsprekendheid van voorafgaande routines en opvattingen in perspectief en
zetten ons aan het denken. Ook het beleid diende zich op een andere manier te tonen. Afgezien
van aandacht voor het onderwijs, waren kinderen, en dan zeker deze in (door corona nog meer)
kwetsbare situaties, in de globale communicatie geregeld de grote afwezige. Dit illustreert voor mij
wat reeds lang een feit is.
De zes Vertrouwenscentra en het VECK hebben samen iets meer dan 100 medewerkers in dienst. De
subsidiëring van de chatbox Nupraatikerover.be in 2019 volstond om één medewerker aan te werven.
Eenzelfde ‘personeelsbestand’ is voorzien voor het Vlaamse Expertisecentrum Kindermishandeling.
Het blijft verwonderlijk wat al deze actoren met dergelijk beperkte middelen realiseren. Als u
vanuit dit perspectief leest wat Nupraatikerover.be in 2019 realiseerde dan zal u voorgaande zin
goed begrijpen. En ook al zijn er andere (jeugd)hulpverleners betrokken op kinderen in onveilige
situaties van kindermishandeling, voor die situaties die ernstig zijn en een aanklampende aanpak
nodig hebben zijn de Vertrouwenscentra hét aanspreekpunt voor advies en hulpverlening. Voor de
ontwikkeling en slagkracht van de Vertrouwenscentra is een goede afstemming met het agentschap
Opgroeien cruciaal. De huidige situatie toont dat er op dit vlak veel mogelijk is. Ook de afstemming
met het departement en het kabinet Welzijn, Volksgezondheid en Gezin toonde aan dat er met
goodwill meer mogelijk wordt. We hopen dan ook dat we uit de bestaande situatie de nodige lessen
trekken om voor die kinderen die ons het meest nodig hebben meer mogelijk te maken.

Erik Van Dooren
Directeur VK Brussel
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VK Brussel
Missie en visie
Het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling Brussel wil de best mogelijke hulp- en dienstverlening
realiseren bij (vermoedens van) kindermishandeling. We doen dit in hulpverlenende en begeleidende
contacten met kinderen, jongeren en hun opvoedingsnetwerk. We doen dit evenzeer in een
adviserende, coachende en coördinerende rol naar andere betrokken hulpverleners en binnen de
vormingen die we aanbieden of projecten waaraan we meewerken. Waar mogelijk brengen we in
het maatschappelijk debat over kindermishandeling onze kennis en ervaring in. Een hoge mate
van deskundigheid, een sterk engagement en een humane en vriendelijke bejegening van alle
betrokkenen zijn onze leidende principes.
Kindermishandeling is een onrecht en schaadt de persoon. Kindermishandeling veroorzaakt lijden
bij het kind en in de opvoedingscontext. Daar waar de opvoedingsverantwoordelijken de veiligheid
en het welzijn van het kind onvoldoende kunnen borgen, dient de maatschappij zo vroeg mogelijk
in te grijpen. Zo mogelijk hulpverlenend, maar waar nodig ook beschermend. Het leidend principe
in de aanpak van kindermishandeling is het belang van het kind: dit primeert steeds op alle andere
belangen.
In de hulpverlenende aanpak van kindermishandeling ziet VK Brussel zich als kernpartner die haar
expertise ten dienste stelt om verandering mogelijk te maken. Daarbij richten wij ons op iedereen
die geconfronteerd wordt met (een vermoeden van) kindermishandeling en hulp en ondersteuning
nodig heeft in de aanpak ervan. We willen het betrokken kind een stem geven en werken met
alle relevante opvoedingsbetrokkenen aan een veilig en op welzijn gericht opvoedingsklimaat.
VK Brussel wil kinderen en hun opvoedingsverantwoordelijken helpen om kindermishandeling te
stoppen, herhaling te voorkomen en waar mogelijk tot herstel te komen.
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Casus David
David is een jongen van 6 jaar, die samenwoont met zijn mama en twee jongere broertjes. Zijn vader
kent hij niet goed, de vader van zijn broertjes komt af en toe op bezoek. De medewerkers van het CLB
maken zich al geruime tijd zorgen om het gedrag van David op school. Ze vermoeden bovendien dat
hij ADHD heeft. David vertelt aan zijn juf dat mama hem slaat met een stok en dat ze vaak boos is op
hem. Het CLB deed al verschillende pogingen om met mama in gesprek te gaan hierover en om de nodige
opvoedingsondersteuning aan te bieden, maar de mama van David onderschrijft de bezorgheden niet en
wijst verdere diagnostiek of samenwerking af. David blijft echter vertellen over geweld ten aanzien van hem
en zijn broertjes. Op een dag verschijnt hij op school met letsels op zijn bovenbenen, waarover hij vertelt dat
die zijn toegebracht door mama met een stok. Mama wijst de zorgen over geweld echter van de hand en
is niet bereid tot samenwerking met het CLB. Het CLB besluit dat het aanbieden van hulpverlening binnen
vrijwilligheid onmogelijk is en vraagt een onderzoek maatschappelijke noodzaak aan bij VK Brussel.
Omdat de bezorgdheden over geweld niet enkel David maar ook zijn broertjes betreffen, besluit VK Brussel
het onderzoek uit te breiden naar de drie kinderen in het gezin. VK Brussel organiseert een triadegesprek met
mama en de betrokken CLB-medewerkers. Mama geeft in dit gesprek haar akkoord voor het onderzoek en
is bereid in een volgend gesprek met haar drie zonen te komen. VK Brussel voert gesprekken met mama,
David en stiefvader en ook de broertjes worden gezien. Daarnaast worden betrokken professionals
gecontacteerd, zoals het CLB, de verpleegkundige van Kind en Gezin en het kinderdagverblijf van de
broertjes en de huisarts. Er wordt eveneens een klasobservatie gedaan van David op school. Gedurende het
hele onderzoek blijft het voor mama moeilijk om te praten over haar gezinsleven, maar desondanks werkt
ze toch mee.
Op basis van het onderzoek wordt besloten dat er verdere diagnostiek nodig is om Davids gedrag beter te
begrijpen en dat er nood is aan contextbegeleiding. Mama heeft het moeilijk met dit besluit, maar geeft
toch haar akkoord. Het onderzoek wordt dus afgerond met de conclusie dat hulpverlening noodzakelijk is
en dat deze binnen een vrijwillig kader geboden kan worden. VK Brussel gaat over tot casemanagement.
Mama meldt David zelf aan voor een diagnostisch onderzoek bij een kinderpsychiatrische dienst die zij
kiest. Hier wordt een diagnose ADHD weerhouden. Daarnaast wordt het gezin van David aangemeld bij
een dienst voor contextbegeleiding, met als doel mama te ondersteunen in de opvoeding van de kinderen
zonder geweld te gebruiken en om te gaan met de symptomen van ADHD bij haar zoon.
In de daarop volgende periode volgt VK Brussel het gezin verder op binnen casemanagement. De afstemming
tussen de betrokken professionals onderling en met mama wordt gemaximaliseerd en zesmaandelijks
organiseert VK Brussel een overleg met alle betrokkenen, mama en stiefpapa om de hulpverlening te
evalueren. Hoewel mama het nog steeds moeilijk vindt om hulpverlening te aanvaarden, gaat ze hier toch
mee akkoord. Op die manier blijft een traject binnen vrijwilligheid mogelijk. Na verloop van tijd stijgt het
vertrouwen van mama in de hulpverleners en leidt een verbeterde samenwerking duidelijk tot een positieve
evolutie op verschillende gebieden. Het gaat beter met David en zijn broertjes en ook mama is blij met de
weg die zij en haar gezin hebben afgelegd.
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VK Brussel in 2019
Team VK Brussel
Erik Van Dooren
Anja Ringoot
Johan Deneyer
Vigdis Vanbeselaere
Johan Galle
Goedele Keymolen
Eden Venneman
Karolien François
Jolien Scheers
Karolien De Ruyck
Evi Verdoodt
Ilse Van Campenhout
Stefanie De Meyer
Yasmina El Amrani
Matthijs Waumans
Kayla Depestel

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Directeur
Ondersteunend management assistent
Ondersteunend management assistent
Vertrouwensarts
Maatschappelijk assistent
Maatschappelijk werker
Maatschappelijk werker
Orthopedagoog
Orthopedagoog (uit dienst op 17/08/2019)
Psycholoog
Psycholoog
Psycholoog
Psycholoog
Psycholoog
Psycholoog
Stagiair psycholoog (start op 10/09/2019)

Bestuursleden en Algemene Vergadering (AV)
Prof. Dr. Yvan Vandenplas (voorzitter vanaf 25/11/2019) – Bestuur en AV
Prof. Emeritus Benjamin Van Camp (voorzitter tot 25/11/2019) – AV
Dr. Jan Schots (ondervoorzitter) – Bestuur en AV
Prof. Dr. Christiaan Schotte (secretaris) – Bestuur en AV
Dhr. Filip Sans (penningmeester) – Bestuur en AV
Mevr. Monica Minner – Bestuur en AV
Mevr. Lieve Pellens – Bestuur en AV
Mevr. Katelijne Delmal – Bestuur en AV
Prof. Dr. Frank Van Holen – Bestuur en AV
Prof. Dr. Gerlant van Berlaer – Bestuur en AV
Prof. Dr. Johan Vanderfaeillie – Bestuur en AV
Prof. Dr. Helmut Loeb - AV
Mevr. Sonia De Pauw - AV
Dr. Bea Verbeeck - AV
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VK Brussel in cijfers
In 2019 werden bij VK Brussel 920 meldingen geregistreerd. 36% hiervan zijn 334 registraties
van unieke chatoproepers bij Nupraatikerover.be. Zij kwamen chatten over seksueel misbruik,
kindermishandeling of verwaarlozing bij zichzelf of – eerder uitzonderlijk - bij een (andere)
minderjarige waarover zij zich zorgen maakten. Van deze 920 meldingen betreft 64% de 586 vragen
om advies, probleemgebonden hulpverlening of onderzoek maatschappelijke noodzaak die bij VK
Brussel gedaan werden in situaties waarbij een of meer kinderen (vermoedelijk) slachtoffer waren
van kindermishandeling, verwaarlozing of seksueel misbruik.

Aantal meldingen bij VK Brussel

N

%

VK

586

64

Nupraatikerover.be

334

36

Totaal:

920

100

AANTAL MELDINGEN
VK
586
64%

Nupraatikerover.be
334

36%

In de hiernavolgende cijfers worden de meldingen van Nupraatikerover.be niet meegerekend. Voor
de cijfers van de chatbox verwijzen wij graag naar het jaarverslag van Nupraatikerover.be dat u verder
vindt.
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Meldingen in beeld
Van de 586 meldingen die bij VK Brussel werden geregistreerd (zonder Nupraatikerover.be)
waren 65% adviesvragen (ADVIES). Dit betekent dat iemand die professioneel betrokken is op een
minderjarige of zijn gezin advies vraagt over een situatie van (vermoedens van) kindermishandeling.
De adviesvragen betreffen vragen over de inschatting van de ernst, de aanpak, de nood aan
hulpverlening, de nood aan een doorverwijzing naar het VK… Hierin zien we de realisatie van artikel
32 van het decreet IJH dat stelt dat ‘de jeugdhulp’ individuele jeugdhulpaanbieders ondersteunt in
het omgaan met verontrustende situaties.
De overige 35% van de meldingen betreft actieve hulpverlening door het VK aan een gezin. Hierbij
staan de contacten met de cliënten - de minderjarige en zijn gezin - voorop. Doel is een inschatting
te maken van de situatie om vervolgens samen met de gezinsleden tot een aanpak te komen om
kindermishandeling te stoppen en de veiligheid in het gezin te maximaliseren. Bij 25% van de
meldingen werd het probleemgebonden hulpaanbod van het VK aangesproken (DOSSIER) en 10%
van de meldingen betrof een aanvraag voor een onderzoek maatschappelijke noodzaak (MANO).
Aantal meldingen

N

%

Advies

382

65

Dossier

148

25

MANO

56

10

Totaal:

586

100

AANTAL MELDINGEN
MANO
56
10%
65%

25%
Dossier
148
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Advies
382

Kinderen in beeld
In 2019 werden bij VK Brussel 826 kinderen gemeld. Dit is het aantal ‘unieke’ kinderen, maar het is
mogelijk dat er over een aantal van deze kinderen meer dan één melding gedaan werd.
Onder hen waren 395 meisjes (48%) en 356 jongens (43%). Van 9% (75 kinderen) was het geslacht
onbekend. Dit laatste kan het geval zijn bij adviesvragen en ook bij de 5 meldingen over ongeboren
kinderen (zie verder).
De op een na grootste groep zijn kinderen met een lagere-schoolleeftijd, dus tussen 6 en 12 jaar
oud (38%). De tweede grote groep zijn de adolescenten tussen 12 en 18 jaar (25%), gevolgd door de
kleuters tussen 3 en 6 jaar (18%). In totaal 14% van de kinderen die werden gemeld, worden omwille
van hun erg jonge leeftijd extra kwetsbaar geacht voor mishandeling: met name 76 kinderen (9%)
waren tussen 1 en 3 jaar oud en 39 kinderen jonger dan een jaar (5%).
Aantal kinderen per leeftijdscategorie:

N

%

ongeboren

5

1

0-1 j

39

5

1-3

76

9

3-6

152

18

6-12

315

38

6-9

140

9-12

175

12-18

203
12-15

122

15-18

81

25

18 en ouder

20

2

Verlengd minderjarig

2

0

onbekend

14

2

826

100

Totaal:
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LEEFTIJD VAN DE GEMELDE KINDEREN
3-6j : 18%
1-3j : 9%

<1j : 5%
ongeboren : 1%
onbekend : 2%
>18j : 2%

6-12j : 38%

12-18j : 25%

Mishandeling in beeld
In onderstaande grafiek worden het aantal kindregistraties per vorm van mishandeling weergegeven.
Het gaat hierbij om de vorm van mishandeling die voor de melder op de voorgrond staat, niet om de
inschatting of interpretatie van het VK-team. Het is waarschijnlijk dat er in deze meldingen nog andere
vormen van mishandeling aanwezig zijn: bijvoorbeeld naast lichamelijk geweld ook emotionele
mishandeling. Deze cijfers beperken zich echter tot de mishandeling die de melder vooropstelt.
Daarnaast gaat het niet over unieke kinderen, maar over de verschillende kindregistraties. Enkele
kinderen werden meermaals gemeld, vandaar dat het totaal van deze tabel hoger is dan het aantal
unieke kinderen.
De meest gemelde vorm van mishandeling is lichamelijke mishandeling (33%). Er waren 285
registraties met lichamelijke mishandeling als de belangrijkste problematiek. De tweede grootste
categorie is emotionele mishandeling (26%), waarbij 229 kindregistraties werden gedaan. Onder
emotionele mishandeling valt ook het betrokken worden in conflicten tussen ouders en getuige
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zijn van geweld tussen gezinsleden. De derde meest gemelde vorm is emotionele verwaarlozing
(11%). Uit eigen onderzoek (Vanderfaillie, J., De Ruyck, K., Galle, J., Van Dooren E., & Schotte, C. (2018). The
recognition of child abuse and the perceived need for intervention by school personnel of primary schools:
Resultes of a vignette study on the influence of case, school personnel, and school characterustics. Child
Abuse & Neglect, 79, 358-370) leerden we dat deze vorm ondergerapporteerd wordt. Onder de categorie
“Andere” werden kinderen geregistreerd die gemeld werden met een onduidelijke problematiek, een
andere problematiek dan mishandeling of kinderen die kampen met een verwerkingsproblematiek
ten gevolge van mishandeling, verwaarlozing of misbruik.
Aantal kindregistraties
per gemelde vorm van mishandeling:

N

%

Lichamelijke mishandeling

285

33

Lichamelijke verwaarlozing

79

9

Emotionele mishandeling

229

26

Emotionele verwaarlozing

95

11

Seksueel misbruik

84

10

Risicosituatie

38

4

Grensoverschrijdend gedrag
door de minderjarige zelf

34

4

Andere

29

3

Totaal:

873

100
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VORMEN VAN MISHANDELING
Lichamelijke
mishandeling
33%

Andere
3%

Grensoverschrijdend gedrag
door de minderjarige

4%

Risicosituatie

4%

Lichamelijke
verwaarlozing

9%
Seksueel
misbruik

10%

11%

26%

Emotionele
verwaarlozing

Emotionele
mishandeling

Melders in beeld
In onderstaande tabel worden het aantal meldingen per meldende instantie weergegeven.
Aantal meldingen per instantie:

N

%

(Voor/Na)schoolse voorziening

233

40

Gezondheidszorg

182

31

Welzijnsorganisaties

68

12

Primaire omgeving van het kind

40

7

Jongerenwelzijn

28

5

Politionele en justitiële instanties

24

4

Hulplijn

6

1

Onbekend

5

1

586

100

Totaal:
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MELDENDE INSTANTIES
Voor/Naschoolse
voorziening : 40%

Jongerenwelzijn : 3%
Politionele en
justitiële instanties : 4 %
Primaire omgeving
van het kind : 7%
Hulplijn : 1%

Welzijnsorganisaties : 11%

Gezondheidszorg : 31 %

Onbekend : 1%

De meeste meldingen bij VK Brussel in 2019 werden gemaakt door de schoolse voorzieningen.
Met 233 meldingen, maakten zij 40% van het totale aantal meldingen. Daarbij komen de meeste
meldingen van de CLB’s (188 meldingen), waarmee zij instaan voor 32% van de meldingen bij
VK Brussel. Andere melders binnen deze categorie zijn: kinderdagverblijven, gewoon onderwijs,
buitengewoon onderwijs, buitenschoolse voorzieningen en vrije tijdsorganisaties.
31% van de meldingen, namelijk 182, werden gemaakt door organisaties binnen de gezondheidszorg.
Daarvan werden 116 meldingen gemaakt vanuit UZ Brussel, waarmee het ziekenhuis 20% van de
meldingen bij VK Brussel voor zijn rekening neemt. Meldingen van UZ Brussel zijn afkomstig van
verschillende afdelingen, zoals pediatrie, spoeddienst, kinder- of volwassenenpsychiatrie, sociaal
verpleegkundigen, neonatologie, materniteit… 26 meldingen werden gemaakt door Kind en
Gezin (4% van de meldingen), 12 door huisartsen en wijkgezondheidscentra (2%). Andere actoren
binnen de gezondheidszorg zijn hulpverleners binnen de geestelijke gezondheidszorg, CGG’s, (privé)
therapeuten, medisch en paramedische zorgverstrekkers, het Zorgcentrum na Seksueel Geweld…
11% van de meldingen werden gemaakt vanuit welzijnsorganisaties. Hieronder vallen bijvoorbeeld
CAW, hulpverlening aan personen met een beperking, centra voor vluchtelingen, CKG, andere
vertrouwenscentra en buitenlandse hulpverlening.
Van het totale aantal meldingen werd 7% gedaan door betrokkenen uit de primaire omgeving van
het kind. Van deze 40 meldingen werden er 15 door de moeders van de betrokken kinderen gedaan
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en 12 door betrokken niet-inwonenden uit de omgeving van het kind. Andere meldingen werden
gemaakt door vaders en de kinderen zelf.
Door Jongerenwelzijn werd 5% van de aanmeldingen gedaan. De meeste (19) door voorzieningen
voor plaatsing en begeleiding binnen Integrale Jeugdhulp, andere door niet-residentiële
hulpverlening binnen Integrale Jeugdhulp en door het Crisisnetwerk.
Bij de politionele instanties werden 23 meldingen van de 24 gemaakt door het parket.

MANO
In 2019 werden 56 aanvragen voor een onderzoek maatschappelijke noodzaak (MANO)
ingediend bij VK Brussel. Deze aanvragen gaan telkens over één of meerdere kinderen uit een gezin.
Het onderzoek gaat na of er sprake is van verontrusting in de opvoedingssituatie, of er hulpverlening
geboden dient te worden en of vrijwillige hulpverlening mogelijk is.
Vier aanvragen betroffen de gelijktijdige verzoeken om een onderzoek over verschillende kinderen
uit dezelfde gezinnen. Deze aanvragen werden gebundeld, zodat er per gezin één onderzoek
maatschappelijke noodzaak gevoerd werd. Dat maakt dat we in wat volgt over een totaal van 53
onderzoeken maatschappelijke noodzaak zullen spreken.
38% van de aanvragen werd gedaan door het parket. Het parket stelt de vraag naar een onderzoek
maatschappelijke noodzaak bij één van de twee gemandateerde voorzieningen (VK of OCJ) wanneer
zij op de hoogte gebracht worden van een (mogelijk) verontrustende opvoedingssituatie en wanneer
zij willen laten onderzoeken of het bieden van vrijwillige hulpverlening noodzakelijk en mogelijk
is. De vragen aan VK Brussel betreffen verontrusting over kindermishandeling, verwaarlozing en/of
seksueel misbruik.
32% van de aanvragen werd ingediend door partners in de (jeugd)hulpverlening die er binnen een
vrijwillige samenwerkingsrelatie met de ouders of het kind/de jongere niet meer in slagen de nodige
hulp te bieden in verontrustende opvoedingssituaties.
In 30% van de gevallen betreft het een interne aanvraag voor een onderzoek maatschappelijke
noodzaak. Dat betekent dat het VK binnen zijn probleemgebonden hulpverlening zelf op de
grenzen van vrijwillige samenwerking met de gezinsleden botst en dat er wordt overgegaan
naar een onderzoek om de noodzakelijkheid van hulpverlening en de mogelijkheid tot vrijwillige
samenwerking te onderzoeken.
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AANMELDERS MANO

32%

Parket
20

Externe
hulpverleners
17

38%

30%

Interne
aanvraag
16

In vijf situaties werd een onderzoek gevoerd, waarna besloten werd dat er geen sprake was van
maatschappelijke noodzaak. 13 onderzoeken leidden tot het besluit dat er sprake was van
maatschappelijke noodzaak en dat verdere hulpverlening binnen een vrijwillig kader mogelijk
was (Casemanagement). In 29 gevallen werd de verontrusting overgemaakt aan het parket. Dit
gebeurt wanneer de gezinsleden niet bereid zijn deel te nemen aan het onderzoek, wanneer zij
de voorgestelde hulpverlening na het gevoerde onderzoek weigeren of wanneer zij de verdere
opvolging of hulpverlening binnen casemanagement afbreken. Van twee situaties werd ingeschat
dat zij beter onderzocht en opgevolgd werden door OCJ of door Franstalige hulpverlening (SAJ). Vier
onderzoeken waren nog lopende op het moment van registratie van de cijfergegevens, waardoor er
nog geen besluit was.
Output MANO:

N

Geen maatschappelijke noodzaak

5

Casemanagement

13

Parket

29

SAJ

1

OCJ

1

Lopend onderzoek

4

Totaal:

53
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VK Brussel in verbinding
Regionale samenwerkingsverbanden
Samen Onderweg Naar 1 gezin, 1 plan. Samenwerkingsverband van Brusselse jeugdhulp
Jeugdhulp Anders (SONJA actoren dat rechtstreeks toegankelijke hulp biedt aan gezinnen vanuit
ERTEEJEE)
wraparound-model.
Bru-Stars

Brussels tweetalig netwerk geestelijke gezondheidszorg voor kinderen
en jongeren dat uitgaat van de noden van kinderen en jongeren
met psychische of psychiatrische problemen en hun context.
Betrokken sectoren en organisaties zijn o.a. onderwijs, geestelijke
gezondheidszorg, VK…

Casuscoördinatie

Intersectorale samenwerking (parket, politie, hulpverlening) inzake
de aanpak van intrafamiliaal geweld in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.

Werkgroep
complexe Werkgroep van partnerorganisaties uit de Brusselse jeugdhulp gericht
echtscheidingen
op betere en afgestemde hulpverlening in casussen van complexe
scheidingen tussen ouders.
Stuurgroep Gezinsondersteuning Ketjes BXL

Innovatieve outreachende hulp aan in Brussel verblijvende gezinnen
met zeer jonge kinderen die onder de radar blijven van hulpverlening
en die initieel zelf geen hulpvraag stellen.

Intersectoraal Regionaal Overlegplatform dat toezicht houdt op het regionale
Overleg Jeugdhulp (IROJ) jeugdhulplandschap, om het jeugdhulpaanbod te inventariseren,
analyseren, remediëren en verbeteren en beleidsaangevingen te
formuleren.
Crisisnetwerk
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Brussels Nederlandstalig netwerk dat instaat voor de aanpak van
crisissituaties van minderjarigen binnen hun context.

(Inter)sectoraal overleg
I.T.E.R.

Sectoroverleg waarin het perspectief en hulpverlening aan daders
en plegers centraal staat. Het VK zetelt in dit overleg om ook het
perspectief van het slachtoffer en de hulpverlening aan slachtoffers
in de verf te zetten.

Arrondissementele
Subraad
Kindermishandeling

Semestrieel overleg tussen jeugdhulpverleners, jeugdparket en
politie dat uitnodigt tot intervisie, deskundigheidsbevordering
en afstemming betreffende de aanpak van kindermishandeling.
Beurtelings voorgezeten door het jeugdparket, OCJ en VK.

Afstemmingsoverleg OSD

Het VK heeft met deze twee partners, Ondersteuningscentrum
Jeugdzorg (OCJ) en Sociale Dienst Jeugdrechtbank (SDJ), vele
raakvlakken. In dit jaarlijks overleg wordt efficiënte en effectieve
afstemming besproken.

Stuurgroep
Zorgcentra Evalueren en verbeteren van het federale ZSG-model en inbedden in
Seksueel Geweld (ZSG)
het reeds bestaande hulpverleningslandschap.
Stuurgroep 1712

1712 is een samenwerkingsverband van de CAW’s en de VK’s
om hulpvragen van burgers inzake geweld en misbruik, dus ook
kindermishandeling, op te nemen. Katrien Van Loon, directie VK
Limburg, vertegenwoordigt ons in de stuurgroep.

CLB

Tweejaarlijks overleg tussen Triptiek (de drie Brusselse CLB-koepels) en
het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.

Casusgebonden samenwerking en afstemming
VK in huis bij het CLB

Maandelijkse casusbespreking ter plekke bij de drie Brusselse CLBkoepels. Anonieme bespreking van verontrustende situaties, met
telkens een bepaald thema als leidraad.

UZ Brussel

Wekelijks overleg rond casussen van het ziekenhuis, die door de
betrokken zorgverleners ingeschat werden als mogelijkse situaties van
kindermishandeling. Daarbij wordt geëvalueerd welke hulpverlening
eventueel gepast is en of het VK betrokken dient te worden.
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Intervisie
Link

Intervisie tussen de Brusselse Nederlandstalige jeugdhulpverleners
uit integrale jeugdhulp en geestelijke gezondheidszorg. De casussen
betreffen hoofdzakelijk minderjarigen met een residentiële plaatsing
binnen de integrale jeugdhulp. Beide gemandateerde voorzieningen
nemen deel aan Link.

Seksueel
Grensover Intervisie en uitwisseling van good practices rond het thema seksueel
schrijdend Gedrag bij Jon- grensoverschrijdend gedrag bij jongeren tussen jeugdhulpverleners
geren (SGGJ)
uit Vlaanderen.
Brusselse Intervisie voor Intervisiegroep voor jeugdhulpverleners die zeven keer per jaar
Kinderen en Adolescenten samenkomt. Sinds 8 jaar vervult VK Brussel het voorzitterschap.
(BIKA)
Sensibilisering
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Kinderopvang en
buitenschoolse opvang

Permanent aanbod van vorming, consult en ondersteuning aan
initiatieven kinderopvang en buitenschoolse opvang met als doel de
detectie en aanpak van verontrusting binnen de thuissituatie. Hierbij
wordt het Stappenplan voor Kinderopvang aangeboden als leidraad.

Lagere scholen

Permanent aanbod van de sensibiliseringscampagne “De kracht van
de leerkracht” met als doel het aanscherpen van de detectie van
kindermishandeling bij de Brusselse Nederlandstalige basisschoolleerkrachten alsook het promoten van de ontwikkeling van een
aanpak rond verontrustende situaties.

Gezondheidszorg Brussel

Aanbod naar huisartsen en specialisten voor kennismaking met VK,
alsook casusbespreking

Opgroeien in Brussel
(VGC)

Het VK maakt deel uit van het permanent vormings- en coachings
aanbod “Opgroeien in Brussel” van de Vlaamse Gemeenschapscommissie voor professionals die een zorgaanbod bieden naar kinderen
en gezinnen. Het aanbod bestaat zowel uit cursussen, groepsbegeleiding als ondersteuning op maat.

Vertrouwenscentra Kindermishandeling / VECK
Vlaams Expertisecentrum
Kindermishandeling
(VECK)

Er is een nauwe betrokkenheid van alle vertrouwenscentra op het
VECK: zij vormen de bestuursraad. Het Expertisecentrum heeft een
aantal overkoepelende opdrachten (bijv. aansturen werkgroepen) en
vormt vanuit de VK de spreekbuis naar beleid en breed publiek. Het
VECK zetelt op hetzelfde adres als VK Brussel.

Vormingscel

Werkgroep met vertegenwoordiging van elk VK met als opdracht
gezamenlijke vorming gestalte te geven. Jaarlijks weerkerende
opdrachten zijn de VK-teamdag en de opleidingscyclus voor nieuwe
medewerkers.

Kwaliteitscel

Werkgroep met afvaardiging vanuit elk VK waarbij de kwaliteit van
onze werking permanent wordt geëvalueerd en bijgestuurd waar
nodig.

Werkgroep E-dossier

Werkgroep met afvaardiging van elk VK waarin het elektronisch
dossier wordt geëvalueerd en verbeterd. Tevens wordt de rapportage
van zowel K&G als de VK’s inzake cijfergegevens op elkaar afgestemd.

Werkgroep website

Werkgroep met afvaardiging van elk VK waarin de website van de VK’s
opgemaakt, geüpdatet en opgevolgd wordt.

Werkgroep
cliëntparticipatie

Werkgroep met afvaardiging van elk VK waarin wordt gekeken
hoe participatie van de cliënten (zowel kinderen, jongeren als
ouders) gemaximaliseerd kan worden, o.a. om zo tot een betere
samenwerkingsrelatie te komen.

Werkgroep
vertrouwensartsen

Werkgroep van de vertrouwensartsen van de verschillende VK’s met
als doel intervisie en formuleren van aanbevelingen over medische
aanpak van kindermishandeling naar beleid.

Werkgroep Infoveiligheid

Werkgroep van de VK’s die de informatieveiligheid en GDPR binnen de
VK-werking opvolgt en bewaakt.
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VK Brussel in opleiding
GEGEVEN VORMINGEN
CLB
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Data

Thema

Aan

Door

18.02

Beroepsgeheim

Medewerkers CLB Pieter
Breughel + CLB GO + CLB-N

Karolien De Ruyck
Evi Verdoodt

20.02+
15.05

Coaching

CLB GO + CLB-N

Johan Galle

10.12

VK in huis bij CLB: intervisie

CLB Pieter Breughel

Karolien De Ruyck
Matthijs Waumans

06.05 + VK in huis bij CLB: intervisie
11.12

CLB GO + CLB-N

Karolien De Ruyck
Matthijs Waumans

05.09

VK in huis bij CLB: vorming
“Moeilijke gesprekken”

CLB Pieter Breughel + CLB GO
+ CLB-N

Karolien De Ruyck
Evi Verdoodt

06.09

VK in huis bij CLB: vorming voor
nieuwe CLB-medewerkers

CLB Pieter Breughel + CLB GO
+ CLB-N

Karolien De Ruyck
Matthijs Waumans

Kinderopvang (KO) en Buitenschoolse opvang (IBO)
Data

Thema

Aan

Door

21.02

Opgroeien in Brussel (VGC):
Oog voor verontrusting in de
thuissituatie

Medewerkers en leiding
gevenden KO en IBO

Evi Verdoodt

30.04

Inspiratiedag Kinderopvang
VVSG in Gent

Medewerkers en
leidinggevenden KO

Evi Verdoodt

28.03 + Verontrusting in de
02.04 + kinderopvang: train de trainer
05.04
(Kind en Gezin)

Trainers uit de KO

Evi Verdoodt

29.03

Medewerkers en leiding
gevenden KO Madeliefje en
Joostefien

Evi Verdoodt

17.06 + Verontrusting in de kinder
23.09
opvang: supervisie

Trainers uit de KO

Evi Verdoodt

11.10

Opgroeien in Brussel (VGC):
Detectie en aanpak van
verontrusting in de thuissituatie

Medewerkers en leiding
gevenden KO Mallemuis

Evi Verdoodt

21.10 + Kinderopvangcaravan VVSG
25.10 + in Hasselt, Gent en Brugge:
8.11
Workshops “Verontrusting in de
thuissituatie”

Medewerkers en leiding
gevenden KO

Evi Verdoodt

24.10

Medewerkers en leiding
gevenden KO en IBO

Evi Verdoodt

Opgroeien in Brussel (VGC):
Detectie en aanpak van
verontrusting in de thuissituatie

Opgroeien in Brussel (VGC):
Aanpak van verontrusting in de
thuissituatie
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Hoger onderwijs
Data

22

Thema

Aan

Door

21.01 + Spreken met kinderen over
28.01
verontrusting

Studenten BaNaBa
Pediatrische verpleegkunde
Erasmus Hogeschool

Evi Verdoodt

14.02

Klinische topics

Studenten Master
Geneeskunde VUB

Goedele Keymolen
Ilse Van Campenhout

02.04

Inleiding kindermishandeling en
werking VK

1e Bachelor Psychologie

Evi Verdoodt

02.04

Seksueel misbruik aan de hand
van een gevalstudie

3e Bachelor
Orthopsychologie VUB

Johan Galle
Karolien De Ruyck

5.11

Kindermishandeling

3e bachelor leerkrachten LO
+ bio-esthetiek
Erasmus Hogeschool

Evi Verdoodt

18.11,
25.11
en
02.12

Spreken met gezinnen over
kindermishandeling

3e Master Psychologie
VUB

Evi Verdoodt

22.11

Kindermishandeling

3e Bachelor Leerkracht
kleuter- en lager onderwijs
Erasmushogeschool Brussel

Ilse Van Campenhout

18.12

Kindermishandeling

3e Bachelor Orthopedagogie Ilse Van Campenhout
Odisee
Yasmina El Amrani

Varia
Data

Thema

Aan

Door

10.01

Spreken met kinderen en
jongeren

Nieuwe VK-medewerkers

Evi Verdoodt

19.02

Inleiding kindermishandeling en
kennismaking VK

CKG Sloebernest

Vigdis Vanbeselaere
Stefanie De Meyer

12.03

VK-dag

Medewerkers van alle VK’s

Johan Galle

23.04

Kindermishandeling

AZ Jan Portaels Vilvoorde

Goedele Keymolen

07.05 + Studiedagen pediatrie UZ
13.05 + Brussel: Een kind met buikpijn,
21.05
perspectief mishandeling

Pediatrisch
verpleegkundigen
UZ Brussel en andere
ziekenhuizen in de regio

Vigdis Vanbeselaere

13.05 + Workshops Kindreflex
06.06 +
11.06 +
14.06

Medewerkers CGG uit
Karolien De Ruyck
Netwerk Hermes Plus,
Vigdis Vanbeselaere
Netwerk Brussel-HalleVilvoorde, Netwerk Reling en
Netwerk Noolim

10.09

Crisiswerk Cultuursensitief
Nieuwe VK-medewekers
werken met kindermishandeling

Johan Galle

19.09

Spreken met kinderen en
jongeren

Nieuwe VK-medewerkers

Evi Verdoodt

19.11

Infosessie ‘Omgaan met
verontrusting’

Brusselse hulpverleners

Erik Van Dooren

21.11

Casustafels Jongerenwelzijn

Hulpverleners Brussel en
Vlaams-Brabant

Evi Verdoodt

06.12

Debatlunch: Kindreflex

Brusselse hulpverleners

Karolien De Ruyck
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GEVOLGDE VORMINGEN

24

Data

Thema

Aan

Door

08.01 + 22.01 +
05.02 + 19.02 +
12.03 + 26.03 +
23.04 + 24.05 +
07.06 + 21.06 +
03.09 + 17.09 +
01.10 + 15.10 +
05.11 + 19.11 +
03.12 + 17.12

Opleiding
Systeemtheoretische
psychotherapie

Interactie-Academie

Karolien De Ruyck

10.01 + 16.01

Opleiding voor nieuwe
VK-medewerkers

Vormingscel VK’s

Yasmina El Amrani
Matthijs Waumans

31.01

Congres 20 jaar I.T.E.R.
Brussel

I.T.E.R.

Erik Van Dooren
Vigdis Vanbeselaere
Karolien De Ruyck

14.02 + 06.05

Infomoment +
basisopleiding Kindreflex

VECK

Karolien De Ruyck

14.02

Congres “Opzij, opzij, opzij.
Maak plaats voor spoed
en kindermishandeling”
Utrecht

Landelijk
Expertisecentrum
Kindermishandeling
Nederland

Vigdis Vanbeselaere

01.04

Islamitische visies op
psychiatrie en de zorg
voor mensen met
psychische stoornissen

Vormingscentrum Guislain Vigdis Vanbeselaere
Gent

04.04

E-invoicing bij
overheidsopdrachten

SOM

Anja Ringoot

09.05

Trauma informed care

Mark Fraedo (Zaveldal
Brussel)

Stefanie De Meyer

22.05

Seksueel geweld en
jongeren met een
vluchtverhaal

Odisee

Ilse Van Campenhout
Matthijs Waumans

23.05

Congres “Ik zie, ik zie wat jij VK Antwerpen
niet ziet. Kinderen getuige
van partnergeweld.”

Karolien De Ruyck
Eden Venneman

03.06 + 04.06 +
05.06 + 06.06

InterCAP 2019: an international course on child
abuse paediatrics, Wenen

Inter-CAP Organizing
commitee

Vigdis Vanbeselaere

14.06

Traumasporen in lichaam,
brein en geest – Complex
trauma en behandeling,
Utrecht

Prof. Dr. Bessel Van der
Kolk (Uitgeverij Mens)

Evi Verdoodt

16.09 + 17.09 +
05.11 + 19.11 +
17.12

Narratieve story stem
technieken: verhalen
als vensters op de
belevingswereld van
kinderen

RINO Vlaanderen vzw

Stefanie De Meyer

26.09

Congres perinatale
psychiatrie

Expertisecentrum
perinatale psychiatrie UPC KU Leuven

Vigdis Vanbeselaere

07.10 + 21.10 +
07.11

Opleidingstraject
communicatie

VECK

Vigdis Vanbeselaere
Stefanie De Meyer
Ilse Van Campenhout

08.10

Colloquium “De situatie
van Syrische Doms in het
Brusselse Gewest”

Vzw Foyer

Yasmina El Amrani
Matthijs Waumans

09.10

Inspiratievoormiddag
veerkracht: positieve
gezondheid, veerkracht
en de kracht van de
omgeving

CM Gezondheidsfonds

Erik Van Dooren

12.10

Emeritaatsviering Peter
Adriaenssens “Paso Doble”

KU Leuven

Erik Van Dooren
Johan Galle
Ilse Van Campenhout

31.10

Congres Breinbrekers:
over toegebracht schedel
hersenletsel en een
feestelijk afscheid van Rob
Bilo, Utrecht

Landelijk Expertise
Centrum
Kindermishandeling
Nederland

Goedele Keymolen
Ilse Van Campenhout
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08.11 + 15.11

Balansen lezen en
begrijpen voor de social
profit sector

Escala

Erik Van Dooren

13.11

Kijkstage

KANS Brussel

Eden Venneman

15.11

FJC conferentie:
masterclass hope (Family
Justice Centra)

European Alliance for
Hope and Empowerment

Vigdis Vanbeselaere

15.12

Staten-Generaal Welzijn
en Zorg: verbindende
oplossingen voor Brussel

Kenniscentrum WWZ

Erik Van Dooren

Schaarbeek, Brussel

Nupraatikerover.be
Woord vooraf
2019 was een bijzonder jaar voor Nupraatikerover.be. We vierden 5 jaar Nupraatikerover.be bij de
vertrouwenscentra. Zonder ervaring in het online hulpverlenen, maar met veel enthousiasme en
leergierigheid begonnen we aan dit avontuur. Verschillende mensen zetten ons op de goede weg en
we wensen hen bij deze daarvoor nog eens uitdrukkelijk te bedanken. Intussen bouwden we heel wat
expertise op in het online hulp bieden aan jongeren binnen de thematieken van seksueel geweld,
mishandeling en verwaarlozing. In september deelden we deze kennis in een webinar “Onlinehulp
aan slachtoffers van seksueel misbruik”. In 2019 vond tevens de definitieve omschakeling plaats naar
het gebruik van nieuwe chatsoftware en startten we een online bekendmakingscampagne. Deze
had een groot effect op de toestroom naar de chatbox.
De hulp die via de chat wordt aangeboden kan omschreven worden als ‘leading from behind’:
we volgen de jongeren in hun proces naar beveiliging en herstel en reiken hen hiertoe handvaten
aan. We laten hen op verhaal komen, ondersteunen en bekrachtigen, geven psycho-educatie en zijn
mild-confronterend waar nodig, maar nemen het niet van hen over. Anonimiteit staat voorop. We
zijn ervan overtuigd dat indien we jongeren dit anoniem kader niet bieden, ze alleen blijven zitten
met hun verhaal en in een isolement geraken. Mishandeling en misbruik zijn een bijzonder ernstige
aantasting van de persoonlijke integriteit. Het is een fundamenteel onderdeel van herstel om aan
deze door schuld- en schaamtegevoelens overspoelde jongeren hun zelfbeschikkingsrecht terug te
geven. Vaak zijn hier langdurige trajecten voor nodig. Met een aantal van de oproepers kunnen we
een volgende stap nemen en actief toewerken naar het aanspreken van een vertrouwenspersoon,
het installeren van hulpverlening of de link leggen met bestaande hulpverlening. Nupraatikerover.be
zal hiertoe bijdragen op maat van de jongere. We proberen hen steeds te empoweren, maar waar
nodig nemen de chatmedewerkers zelf een meer actieve rol op. Dit kan gaan van het voorbereiden
van een brief naar een vertrouwenspersoon, telefonisch contact opnemen met hun therapeut of hen
aanmelden bij een VK of een van onze andere partners.
Wat brengt 2020?
Nupraatikerover.be zal verder inzetten op het uitbouwen van duurzame samenwerkingen met andere
(online)diensten, zodat kwetsbare jongeren zo makkelijk mogelijk de weg vinden naar de meest
gepaste hulp. Zeker in de onlinewereld verandert alles snel en ook onze doelgroep vernieuwt zichzelf
constant. We werken verder aan onze bekendheid en willen graag onze website en logo opfrissen,

28

aangezien zij mee het uithangbord van Nupraatikerover.be vormen. Participatie van onze doelgroep is
belangrijk en we willen jongeren in dit proces een stem geven. Daarnaast blijven we werken aan een
inhoudelijk sterk verhaal. We verwachten de eerste resultaten van de masterproef “Chat het van je af:
onderzoek naar de kwaliteit van de chatbox Nupraatikerover.be voor jonge slachtoffers van seksueel
misbruik” en zullen verdere onderzoeksmogelijkheden exploreren.
Ilse Van Campenhout
Coördinator Nupraatikerover.be
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Casus Sofie
Sofie, een meisje van 16 jaar komt begin januari 2019 chatten. Ze vertelt op de chat dat ze op school al
jaren wordt gepest (zowel verbaal als fysiek) maar ook dat ze slachtoffer is van een aanranding. Na een
fuif werd ze door een onbekende aangerand, die haar op verschillende plaatsen heeft aangeraakt. Al snel
wordt duidelijk dat Sofie een meisje is met een beperking. Het is moeilijk om tot de kern te komen in de
chatgesprekken maar we zien vooral een meisje met een grote nood aan hulp en een meisje dat het moeilijk
vindt om over dit thema te praten. Tijdens het traject vertelt Sofie dat ze het zeer lastig heeft om mensen te
vertrouwen en vooral nood heeft aan een luisterend oor. Ze vertelt over de thuiscontext, waarin haar ouders
verwaarlozend zijn naar haar en haar broer en over de aanranding. Sofies nood om gehoord te worden is
zodanig groot dat ze ook probeert zich onder andere namen aan te melden om haar verhaal opnieuw te
brengen. In gesprek met haar benoemen we dit en proberen we duidelijk een grens stellen door concrete
afspraken met haar te maken, zoals steeds bij dezelfde medewerker komen chatten en altijd onder dezelfde
naam. Sofie respecteert deze afspraken en het lukt om een waardevol traject te doorlopen.
Hoewel ze dit bij aanvang niet zag zitten, begint Sofie tijdens het traject op Nupraatikerover.be open te
staan voor face-to-face hulpverlening. Ze besluit een gesprek te vragen met haar leerlingbegeleider. Door dit
gesprek met haar voor te bereiden, kan ze haar verhaal daar ten dele brengen. De leerlingenbegeleidster leidt
Sofie toe naar het CLB. Het CLB wil vervolghulp opstarten. Sofies ouders staan echter niet achter dit idee en
ook Sofie ziet dit niet zitten. Sofie vond het moeilijk om deze boodschap met het CLB te bespreken.
Nupraatikerover.be biedt Sofie aan om contact op te nemen met het CLB om af te stemmen en een
terugkoppeling te geven van het traject op de chatbox. Sofie staat dit toe. Tijdens deze afstemming met CLB
wordt het nog meer duidelijk dat Sofie zeer intensieve hulp nodig heeft, wat via de chat niet mogelijk is. Het
CLB werkt ondertussen ook toe naar een doorverwijzing naar het VK van Sofies regio, gezien de complexiteit
van de problemen.
Wanneer het VK uit haar regio een gesprek heeft gepland met Sofie, wordt ze eerst boos op de chatmedeweker.
Sofie denkt namelijk dat het VK door Nupraatikerover.be werd gecontacteerd zonder haar toestemming. In
de chatgesprekken wordt aan Sofie duiding gegeven over het verloop en wordt overwogen wat de voordelen
kunnen zijn van de betrokkenheid van het VK, als dienst die alle informatie bundelt en zo kan kijken wat de
beste hulp is. Sofie geeft opnieuw toestemming aan de chatmedewerker om contact op te nemen met het
VK om uit te leggen wat er tijdens het chattraject besproken is geweest. Met een duwtje in de rug neemt Sofie
de stap om ook haar verhaal te brengen in het VK zodat ook haar ouders kunnen gecontacteerd worden en
de juiste hulpverlening kan opgestart worden.
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Nupraatikerover.be in 2019
Team Nupraatikerover.be
Erik Van Dooren
Ilse Van Campenhout
Eden Venneman
Karolien François
Jolien Scheers
Evi Verdoodt
Stefanie De Meyer
Yasmina El Amrani
Matthijs Waumans

Directeur
Coördinator, beantwoorder, psycholoog
Beantwoorder, maatschappelijk werker
Beantwoorder, orthopedagoog
Beantwoorder, orthopedagoog (uit dienst op 17/08/2019)
Beantwoorder, psycholoog
Beantwoorder, verantwoordelijke social media, psycholoog
Beantwoorder, psycholoog
Beantwoorder, psycholoog
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Nupraatikerover.be in cijfers
In 2019 kende Nupraatikerover.be opnieuw een zeer sterke groei. We voerden in totaal 601
chatgesprekken, dit is een stijging met 44% in vergelijking met 2018.
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Naast het aantal gesprekken, is het belangrijk een zicht te hebben op het aantal nieuwe oproepers die
de weg vinden naar de chatbox. In 2019 waren dit 344 nieuwe oproepers, opnieuw een grote stijging
in vergelijking met 2018. Deze stijging is te verklaren door verschillende factoren. Allereerst vond er
in het voorjaar van 2019 een grote online bekendmakingscampagne plaats. In het werkingsverslag
van 2018 hadden we het reeds over de voorbereidingen hiertoe. In samenwerking met een
communicatiebureau werden er campagnefilmpjes gemaakt die de werking van de chatbox duiden.
Deze werden geadverteerd op Facebook, Instagram en Youtube. Jongeren zijn immers een groot
deel van hun tijd actief op deze kanalen. We vonden ook twee influencers bereid om het bestaan
en de werking van Nupraatikerover.be bekend te maken bij hun volgers; JustJade (een bekende
Youtube-ster) en Amir Motaffaf (bekend van Ketnet). Wanneer er een post van hen online verscheen,
zagen we een piek in het aantal chatoproepen. We dienen hier wel bij te vermelden dat niet alle
oproepen gingen over mishandeling of seksueel geweld. Zo kwamen er ook jongeren met vragen
over verliefdheid, schoolproblemen… Deze werden warm doorverwezen naar de gepaste (online)
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hulp. Natuurlijk kennen ook deze jongeren zo Nupraatikerover.be en zullen ze makkelijker de weg
vinden indien ze toch een vraag hebben (of bijvoorbeeld vrienden naar ons doorverwijzen).
Naast deze campagnes werd in 2019 hard gewerkt aan het opzetten van samenwerkingsverbanden
met andere onlinehulpverlening. Een project ‘warme doorverwijzing’ werd gestart met Awel en
1813. Via een gedeelde agenda kunnen vrijwilligers van deze chatlijnen een afspraak inplannen
bij Nupraatikerover.be. We merken dat de omslachtigheid van de procedure nog een drempel
vormt voor de vrijwilligers om dit toe te passen. In 2020 zal er verder gewerkt worden aan een
meer eenvoudige manier om oproepers door te verwijzen, dit gebruik makende van de nieuwe
chatsoftware (zie verder).
Nupraatikerover.be bleef ook op ander vlakken investeren om de bekendheid te verhogen. Zo worden
er nog steeds op vraag affiches en folders bedeeld, spelen we in op de media wanneer de thematiek
aan bod komt en waren we aanwezig op een tienerfestival.
Wanneer we het profiel van de oproepers verder in detail bekijken, valt opnieuw de sterke
vertegenwoordiging van vrouwelijke oproepers op. We zien vergelijkbare tendensen met andere
chathulplijnen. We zijn ervan overtuigd dat we nog meer jongens kunnen en moeten bereiken. In
2020 zal verder nagedacht worden hoe we dit mogelijk kunnen maken.

GESLACHT NIEUWE OPROEPERS
Jongens
14%
Anoniem
1%

Meisjes
85%
In vergelijking met voorgaande jaren bereikten we verhoudingsgewijs iets meer minderjarigen, 71%
van onze nieuwe oproepers is minderjarig, waarvan de grootste groep zich tussen de 14 en 18 jaar
bevindt. Dit lijkt gelinkt met de advertenties op sociale media die zich specifiek richtten tot deze
doelgroep. Anderzijds kwamen er in 2019 ook andere chatlijnen voor volwassenen, zoals de 1712chat en de chat van de Zorgcentra na Seksueel Geweld.
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LEEFTIJD NIEUWE OPROEPERS
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80% van de oproepers kwam met een vraag voor zichzelf. De overige 20% behelst een breed profiel.
We zien hier bijvoorbeeld klasgenoten die komen chatten met de vraag hoe ze hun vriend die zich
in een onveilige situatie bevindt, kunnen helpen. We kregen ook oproepen van derden met zorgen
over minderjarigen, zij werden doorverwezen naar 1712. Er kwamen ook ouders met vragen over
hun dossier op een Vertrouwenscentrum Kindermishandeling.
Het merendeel van de oproepers komt chatten over de thematiek seksueel misbruik (39%). Dit gaat
zowel over jongeren die nog steeds seksueel geweld meemaken als over oproepers die komen
chatten over verwerking van eerder trauma. 12% van de oproepers omschrijft fysieke mishandeling
en verwaarlozing als belangrijkste problematiek en 18% meldt emotionele mishandeling en
verwaarlozing. Zoals eerder vermeld zagen we een toename in het aandeel andere problematieken.
Dit hangt sterk samen met de advertentiecampagne op social media. Oproepers kwamen na het
zien van een post van een influencer bijvoorbeeld met vragen over verliefdheid, pestgedrag… Deze
werden beluisterd en doorverwezen naar meer geschiktere lijnen indien nodig. Door dit grotere
aandeel van ‘andere problematieken’ hadden we ook met een groter aantal jongeren een eenmalig
gesprek (75%). We evalueren hoe we nieuwe campagnes nog gerichter kunnen maken.
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Aard van de problematiek:

%

Seksueel geweld

39

Fysieke mishandeling en verwaarlozing

12

Emotionele mishandeling en verwaarlozing

18

Grensoverschrijdend gedrag door oproeper zelf

1

Risicosituatie

1

Andere problematiek of onduidelijk
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AARD VAN DE PROBLEMATIEK
Seksueel geweld : 39%

Fysieke mishandeling
en verwaarlozing : 12%

Emotionele mishandeling
en verwaarlozing : 18%

Andere problematiek
of onduidelijkheid : 29%

Grensoverschrijdend gedrag
door oproeper zelf : 1%
Risicosituatie : 1%
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Nupraatikerover.be in verbinding
Samenwerking en afstemming
Chat na seksueel geweld

Uitwisseling van ervaringen, good practices, afspraken rond
doorverwijzing

Onlinehulp
Uitwisselingsplatform
(OHUP)

Platform over onlinehulpverlening met als doel om via uitwisseling
van ervaringen en thematisch bespreken van actuele vragen, de
kwaliteit van de onlinehulpverlening van de ledenorganisaties te
verbeteren, te verdiepen en te verruimen.

Werkgroep visievorming Een aantal leden van het OHUP vormen de subgroep visievorming.
chathulp in Vlaanderen
Deze werkgroep heeft als doel beleidsaanbevelingen te formuleren
vanuit het werkveld over de toekomst van chathulp in Vlaanderen.
Project warme
doorverwijzing

Project tussen Nupraatikover.be, Awel en 1813 met als doel oproepers
vlot naar elkaar door te verwijzen zodat dit voor de oproepers zo
laagdrempelig mogelijk is.

1712-chat

Gezien de overlapping van de doelgroep is een goede afstemming
noodzakelijk. Zo werden er werkafspraken gemaakt om jongeren
die nood hebben aan een langdurig traject door te verwijzen vanuit
1712-chat naar Nupraatikerover.be

WatWat

Nupraatikerover.be is partner van WatWat. We voorzien artikels
voor de website van WatWat over de thema’s seksueel geweld en
mishandeling. Jongeren kunnen rechtstreeks doorklikken vanuit
WatWat naar Nupraatikerover.be

Nieuwe chatsoftware en warme doorverwijzing
Nupraatikerover.be tekende in op de groepsaankoop van SAM vzw voor de nieuwe chatsoftware, nl.
de SITtool (Social Intervention Tool). Deze groepsaankoop werd voorafgegaan door een uitgebreid
marktonderzoek. Het is een gebruiksvriendelijke tool (zowel voor oproepers als beantwoorders)
met een eenvoudige en hedendaagse look. Een tiental organisaties stapten mee in dit project. Het
delen van de kosten zorgde ervoor dat het softwarepakket op maat kon ontwikkeld worden met een
gemeenschappelijke basis en de mogelijkheid om per organisatie een aantal opties toe te voegen.
De tool blijft verder in ontwikkeling en zal in 2020 mogelijk maken dat jongeren actief en op een
warme manier kunnen worden doorverwezen van de ene chatlijn naar de andere - een belangrijke
feature!
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Webinar
We haalden het al aan in de inleiding: op 30 september 2019 vierden we 5 jaar Nupraatikerover.be
door het aanbieden van een webinar “Onlinehulp aan slachtoffers van seksueel misbruik”. Hieraan
ging heel wat voorbereiding vooraf. Ook wilden we onze oproepers en hun situatie vooropstellen.
Een jongere die al geruime tijd met Nupraatikerover.be kwam chatten was bereid haar verhaal voor
ons neer te schrijven. Lotte* wordt sinds haar 13de misbruikt door haar vader. Ze onthulde dit voor
de eerste keer op de chatbox. We verfilmden Lottes verhaal en haar visie op dit alles in een kortfilm.
Een bijzonder moedige getuigenis! Deze film werd getoond tijdens de webinar en aangevuld met
praktische tips. We bereikten hiermee meer dan 200 geïnteresseerden.
Social media
Nupraatikerover.be is erg actief op sociale media, in het bijzonder op Facebook en Instagram. Op
facebook richten we ons eerder tot volwassenen en andere hulpverleners. Zo kunnen we hen
informeren over de activiteiten van Nupraatikerover.be en kunnen ze een brugfunctie vormen naar
de chatbox voor jongeren. De content van de posts op Instagram is gericht op onze doelgroep. We
geven informatie over de openingsuren én over de thematiek, door het delen van quotes, ervaringen
van slachtoffers, uitleg over trauma… Deze aanzienlijke tijdsinvestering vraagt een continue aandacht
voor wat er zich breed maatschappelijk en in de media aandient.

37

Nupraatikerover.be in opleiding
GEGEVEN VORMINGEN
Data

Thema

Aan

Door

16.05

Supervisie JAC-chat

Chatteam JAC Antwerpen

Ilse van Campenhout

30.09

Webinar: Onlinehulp aan
slachtoffers van seksueel
misbruik

Online hulpverleners
Vlaanderen en Brussel

Chatteam
Nupraatikerover.be

GEVOLGDE VORMINGEN
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Data

Thema

Aan

Door

28.03

Congres online hulp

Flanders Care

Yasmina El Amrani
Ilse Van Campenhout
Eden Venneman

08.04

Supervisie

Stijn Tondeur

Yasmina El Amrani
Ilse Van Campenhout
Eden Venneman
Matthijs Waumans
Evi Verdoodt
Stefanie Demeyer
Jolien Scheers

07.10 + Opleidingstraject communicatie
21.10 +
07.11

VECK

Ilse Van Campenhout
Stefanie Demeyer

17.10

Opleiding marketing

D’M&S

Yasmina El Amrani
Ilse Van Campenhout
Stefanie Demeyer

20.11

Voorstelling jaarverslag
Kinderrechtencommissariaat

Kinderrechtencommissariaat Ilse Van Campenhout
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Dankwoord
VK Brussel ontvangt een enveloppesubsidiëring van Kind en Gezin. Daarnaast maakt de bijkomende
financiële ondersteuning van de Vlaamse Gemeenschapscommissie het mogelijk om extra
inspanningen te doen ten aanzien van de complexe realiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
VK Brussel dankt het departement van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin voor de subsidiëring van
Nupraatikerover.be en iedereen die onze chatbox gesteund heeft tijdens de Warmste Week, door
deelname aan onze Warmste Quiz en door onze bekendmakingscampagnes te ondersteunen. In
het bijzonder willen we ook enkele mensen bedanken die meewerkten aan de kortfilm. Zonder
hun enthousiasme en professionaliteit hadden we dit niet kunnen verwezenlijken. Hanne Claes,
Pieter Klinck en de figuranten van de Academie Muziek, Woord en Dans uit Gooik zorgden voor de
vertolking van de personages. Zonder Peter Heymans en Tim De Ridder zou de productie nooit tot
stand gekomen zijn.
We danken alle organisaties, collega’s en sympathisanten die ons op velerlei manieren hielpen om
kinderen een betere en veiligere wereld te bieden.
Tot slot gaat onze dank uit naar alle kinderen, jongeren, ouders, gezinnen die wij het afgelopen jaar
hebben ontmoet. We danken hen voor het vertrouwen dat ze in ons durfden stellen en voor de
moed die ze getoond hebben. We danken hen ook omdat ze ons hebben uitgedaagd te blijven
zoeken naar verbinding en om te blijven bijleren en groeien als hulpverleners.
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Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
T: 32 (0)2 669 40 50
F: 32 (0)2 669 40 51
E: info@vkbrussel.be
www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be

Sainctelettesquare 17
1000 Brussel
T: 32 (0)2 669 40 50
F: 32 (0)2 669 40 51
E: info@nupraatikerover.be
www.nupraatikerover.be

Rekeningnummer: BE48 3630 5021 5627 (giften vanaf €40 zijn fiscaal aftrekbaar)

