13 oktober 2021

Schriftelijke vragen art 41 aan Wethouder Wolthers over het beschikbaar stellen van de Toolkit
”Praten helpt” om Kindermishandeling vroegtijdig te signaleren op school.
Inleiding
De reizende foto Tentoonstelling, Wij…. Doorbreken de cirkel van geweld is tot 26 oktober in Het
Dudokpark te zien. De tentoonstelling bestaat uit indringende portretten en relevante verhalen van
personen die de cirkel van geweld doorbroken hebben. Met het project wil de Stichting Open Mind
huiselijk geweld en kindermishandeling onder de aandacht brengen, terugdringen, de schade ervan
beperken, de vicieuze cirkel van geweld en de overdracht van generatie op generatie doorbreken.
https://www.stichtingopenmind.nl/wij-doorbreken-de-cirkel-van-geweld/
Ieder jaar zijn in Nederland 119.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. Zij worden
verwaarloosd, psychisch of fysiek mishandeld of hebben te maken met seksueel misbruik. Tijdens de
de lockdown in Coronatijd is dit aantal toegenomen.
School is een van de plekken waar signalen opgevangen kunnen worden en waar het gesprek met
kinderen kan plaatsvinden. Hier hoort bij dat professionals signalen van onveiligheid herkennen.
TaskForce Kindermishandeling Hart van Brabant heeft een Toolkit laten ontwikkelen “Praten helpt”.
https://Zorgenomeenkind.nl/onderwijs.
Deze Toolkit “Praten helpt” stelt scholen in staat vroegtijdig kindermishandeling, verwaarlozing
misbruik, en huiselijk geweld bij kinderen te signaleren. Veel kinderen die kindermishandeling
meemaken weten niet dat het niet normaal is wat hen overkomt.
De VVD vindt het van groot belang dat elk kind in een veilige omgeving kan opgroeien en dat
kindermishandeling eerder wordt opgemerkt. De VVD vraagt daarom aandacht voor het vroegtijdig
signaleren en preventief optreden bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
De VVD heeft de volgende vragen:
1. Is de Wethouder bekend met De Toolkit “Praten helpt”?
2. Is de Wethouder het eens met de VVD dat de Toolkit “Praten Helpt” kan helpen om
kindermishandeling en huiselijk geweld vroegtijdig te signaleren?
3. Hecht de Wethouder er belang aan dat de Toolkit “Praten Helpt” beschikbaar is voor de 35
basisscholen in Hilversum?
4. Is de Wethouder bereid 105 euro per basisschool beschikbaar te stellen aan de scholen die de
Toolkit “Praten helpt“ willen gaan gebruiken?
5. Ziet de wethouder een mogelijkheid om de NPO gelden hiervoor te benutten?
6. Kan de wethouder in het algemeen een update geven over de bestemming van de NPO gelden , in
opvolging van artikel 41 vragen die de VVD eerder stelde?
Alvast dank voor de beantwoording.
Namens de VVD fractie
Ellis Zeeuw van der Laan

