
Zie jij ook   
de kinderen   
in elk verhaal?

Ondersteunende hulp

1. Ook voor cliënten en hun gezin kan een hulpverlener 
partners inschakelen, zoals:
• de Centra voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)
• de regionale teams van Kind & Gezin 
• de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

2. Hulpverleners kunnen – tijdens het doorlopen  
van de 6 stappen steeds terecht bij twee 
gemandateerde voorzieningen:
• de Vertrouwenscentra Kindermishandeling (VK)
• de Ondersteuningscentra Jeugdhulp (OCJ)

Kinderen, jongeren, ouders en professionelen kunnen 
bij deze voorzieningen terecht met al hun vragen. Ze 
bieden onthaal en hulpverlening aan en doen gerichte 
verwijzingen. Zij kennen het hulpverleningsaanbod voor 
minderjarigen en hun ouders zeer goed en zijn een ideale 
partner om in de stappen 4 tot 6 te betrekken.

Het uitgebreide stappenplan, meer tools en info 
vind je op kindreflex.be

Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling VZW - Sainctelettesquare 
17, 1000 Brussel | info@expertisecentrumkindermishandeling.be

De Vlaamse Kindreflex werd ontwikkeld in opdracht van het Steunpunt Welzijn, 
Volksgezondheid en Gezin door dr. Evelien Coppens, dr. Kathleen De Cuyper en prof. dr. 
Chantal Van Audenhove – onderzoekers van LUCAS KU Leuven. Je kan het onderzoeks-
rapport downloaden via kindreflex.be.

Voor wie?

We sporen alle hulpverleners die werken met 
volwassenen aan om de Kindreflex te doen. Via 
de volwassen cliënt spelen hulpverleners in op 
het welzijn van de kinderen. Ze detecteren en 
herstellen verontrustende situaties.

Een hulpverlener hoeft niet het hele stappenplan 
alleen te doorlopen. Elke hulpverlener heeft zijn 
eigen verantwoordelijkheden en competenties, 
maar hoeft geen stappen te zetten waarover 
hij geen expertise heeft. Wel verwachten 
we dat elke hulpverlener de kennis heeft 
om de eerste 2 stappen van de Kindreflex 
te zetten. De 4 vervolgstappen kunnen een 
gedeelde verantwoordelijkheid zijn binnen een 
voorziening of ruimer netwerk.

Hulpverleners doen de Kindreflex 
standaard bij elke cliënt. De eerste 2 
stappen van het plan worden bij voorkeur 
bij aanvang van de begeleiding uitgevoerd.



De Kindreflex 

Heel wat kinderen groeien op in een moeilijke 
thuissituatie of in situaties waar de opvoeding 
onder druk staat. Het risico op mishandeling 
en verwaarlozing blijkt bovendien groter te zijn 
wanneer een aantal factoren aanwezig zijn zoals 
psychische problemen, verslaving, eigen negatieve 
jeugdervaringen, hoge mate van stress,  
huislijk geweld,… 

Internationaal onderzoek toont aan dat 15% van de 
kinderen in een risicovolle situatie leeft en 3% te maken 
krijgt met ernstige vormen van kindermishandeling 
waarbij gespecialiseerde hulp nodig is. 

Werkwijze

De Kindreflex stimuleert hulpverleners om met hun 
volwassen cliënten een gesprek te voeren over het 
thema ouderschap. Zo krijgen ouders de kans om 
in alle vrijheid over hun kinderen te praten, en de 
bezorgdheden die zij ervaren als ouder. 

De Kindreflex helpt hulpverleners verontrustende 
gezinssituaties te detecteren en de veiligheid 
te herstellen. Wanneer nodig ondersteunen 
hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of vader.

Een cruciale reflex…

… want in Vlaanderen groeien heel wat kinderen 
op in kwetsbare situaties, met mogelijk 
negatieve gevolgen voor hun welzijn. 

… want cliënten met kinderen voelen zich niet 
altijd goed ondersteund in hun rol als ouder. 

… want kindermishandeling heeft niet enkel 
fysieke gevolgen voor het kind, maar weegt ook 
op de emotionele, sociale en psychische ont-
wikkeling van deze generatie en de volgende.

… want hulpverleners van volwassen cliënten 
detecteren nog te weinig de verontrustende 
gezinssituatie van de cliënt doordat ze vooral 
vraaggestuurd werken.

Het uitvoeren van de Kindreflex  
verloopt in 6 stappen.

 STAP 1  
voer een positief gesprek 
over de kinderen en het 
ouderschap

 STAP 2  
peil naar de veiligheid 
thuis en het welzijn van  
de kinderen

 STAP 3  
ondersteun de cliënt in 
zijn rol als ouder

 STAP 4  
ga na of er sprake is  
van verontrusting  
en bereidheid

 STAP 5  
herstel  
de veiligheid 
 
 STAP 6  
betrek een  
gemandateerde  
voorziening

Het volledige stappenplan voorzien van uitgebreide 
info, vind je terug op kindreflex.be/stappenplan 
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