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De ballon!



De ballon!



In gesprek met het kind



Valkuilen



Valkuilen



Valkuilen



Doel gesprek hangt samen met

Rol en taak vanuit professionele functie

Doel/agenda



Wat is jouw taak? 



Welke situatie vind je het meest zorgelijk?

Lola (12) vertelt dat zij en haar

broertjes (8 en 5) een paar keer

per week patat eten in de 

snackbar, omdat hun moeder dan

tot laat moet werken.

D.Stanley (8) is bang in het donker. 

Vader roept dat hij stil moet zijn, 

anders stuurt hij monsters en 

mummies op hem af.

C.

De moeder van Angelo (15) 

zegt tegen hem dat hij net 

zo’n loser is als zijn vader.

B.
Noa (4) kijkt regelmatig

met haar vader mee naar 

pornofilms.

A.



Expliciete agenda:

Rol en taak vanuit professionele functie

Impliciete agenda:

Eigen rugzak, normen, waarden, overtuigingen, 

werk- en levenservaring

Doel/agenda



Wat zeggen jongeren zelf



• Veilige setting

• Eerst contact, dan ‘contract’

• Wees transparant en betrouwbaar

• Accepteer emoties zoals angst, schuld

en loyaliteitsgevoelens

• Respecteer grenzen

Veiligheid



• Neem de maatschappelijke norm 

als uitgangspunt

Verantwoordelijkheid

• Beloof geen geheimhouding

- Onderzoek motief van het kind

- Leg je eigen motief uit

- Spreek je intenties uit

- Geef regie

- Doe een belofte

• Betrek het kind bij wat er gebeurt



In gesprek met het kind



Round-up!

• Wat neem je mee? 



Nog eens teruglezen?

Download de gratis reader op

academiepratenmetkinderen.nl



Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling

Bestel via je plaatselijke 

boekhandel/ libris.nl!

#steunjeboekhandel



Vergeet nooit wat een vriendelijk gezicht, een aai over de bol, 

een duwtje in de rug kunnen betekenen voor een kind. 

Dankzij die mensen kan ik nu nog staan.

Kim



Marike van Gemert

academiepratenmetkinderen.nl

You are not a drop in an ocean

You are an entire ocean in a drop

~ Rumi
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