Signaalkaart huiselijk geweld en

kindermishandeling voor Scouting

Deze kaart is een hulpmiddel, geen checklist!
één signaal is (meestal) geen signaal, het kan ook
om iets anders gaan
Deze signaalkaart is onderdeel van de handleiding en het bijbehorende
stappenplan “omgaan met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.”
Signalen van huiselijk geweld worden soms over het hoofd gezien. Deze,
op de speltakken gerichte signaalkaart, ondersteunt leidinggevenden van
Scoutingverenigingen in het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De signalen die worden beschreven kúnnen wijzen op huiselijk geweld of
kindermishandeling, maar soms ook op andere problemen.
Meestal is de combinatie van verschillende signalen, die maakt dat bij de
leidinggevende het vermoeden ontstaat dat er sprake kan zijn van huiselijk
geweld of kindermishandeling. Maar het kan ook voorkomen dat bij een
jeugdlid vermoedens zijn van deze problematiek op basis van signalen die
niet in de kaart beschreven staan. Ook dan is het van belang de stappen van
het stappenplan op te volgen.

Ontwikkeld door: Scouting Overijssel en Kadera

Kijk bewust!

Bevers 5-7
De Bever….
- heeft structureel vieze kleding en/of een onverzorgd uiterlijk
- loopt op te kleine schoenen en/of sandalen in de winter
- heeft honger (geen ontbijt gehad)
- heeft verwondingen en/of oude littekens
- heeft een terugval in broekpoepen en/of plassen
- vertoont ineens heel ander gedrag (van stil naar druk of andersom)
- vertoont ineens extreem aanhankelijk gedrag (bijvoorbeeld veel aandacht vragen of steeds hand vasthouden)
- maakt weinig en/of vreemd contact
- vertoont onverschillig of juist geladen gedrag, bijvoorbeeld vernielen van dingen
- heeft angst voor lichamelijk contact
- speelt geweldsituaties na
- vertoont agressief gedrag naar andere kinderen
- wordt snel onredelijk en/of boos
- zegt dingen waar je je zorgen over maakt (bijvoorbeeld: moet ik al naar huis, nee toch?)
- gebruikt schuttingtaal
- praat over TV programma’s, films of spelletjes die niet bij de leeftijd passen
- komt vaak te laat op de opkomst
- is vaak, zonder duidelijke reden, afwezig
- wil niet mee naar huis
- schrikt van zijn of haar ouders
De ouders…
- hebben geen passende verklaring voor bijv. kleding/gedrag/afwezigheid etc…
- maken geen contact met leiding
- “droppen” het kind, het kind komt alleen of wordt door een ouder broertje of zusje gebracht.
Kijk bewust!
Ontwikkeld door:
Scouting Overijssel en Kadera

Welpen 7-11
De welp…
- heeft structureel vieze kleding
- heeft honger (geen ontbijt gehad)
- eet ongezond, koopt of krijgt veel koek en snoep
- heeft een slechte persoonlijke hygiëne
- loopt op te kleine schoenen en/of sandalen in de winter
- heeft verkeerde en/of ontoereikende spullen mee op kamp (zoals vieze slaapzak, geen slaapmatje, kapotte fiets)
- heeft verwondingen en/of oude littekens
- heeft tijdens kampen last van bedplassen
- vertoont ineens heel ander gedrag (van stil naar druk of andersom)
- vertoont onverschillig of juist geladen gedrag, bijvoorbeeld met grof geweld vernielen van de natuur
- is heel aanhankelijk (bijvoorbeeld veel aandacht vragen of steeds bij leiding in de buurt rondhangen)
- maakt weinig en/of vreemd contact met andere Welpen en / of de leiding
- heeft angst voor lichamelijk contact, verbergt het eigen lichaam
- pest andere Welpen of sluit ze buiten
- vertoont agressief gedrag (kopieergedrag) naar andere Welpen en/of leiding
- wordt snel onredelijk en/of boos
- zegt dingen waar je je zorgen over maakt (bijvoorbeeld: toe dan, je wilt me toch slaan?)
- praat negatief over zichzelf (ik kan toch niks, ik hoor er toch niet bij)
- gebruikt schuttingtaal
- praat over TV programma’s, films of spelletjes die niet bij de Welpenleeftijd passen
- vertoont seksueel gedrag en doet uitspraken die niet bij deWelpenleeftijd passen
- komt vaak te laat op de opkomst
- is vaak, zonder duidelijke reden, afwezig
- wil niet naar huis en/of blijft rondhangen na de opkomst
- reageert vreemd op de ouders
De ouders…
- zijn niet bereid tot contact met leiding (o.a. mailen / bellen)
- geven het kind verantwoordelijkheden die niet bij de leeftijd passen (zelf de tas moeten inpakken)
- houden het kind klein (overbeschermd/keurslijf)

Kijk bewust!
Ontwikkeld door:
Scouting Overijssel en Kadera

Scouts 11-15
De Scout…
- eet ongezond
- heeft eetproblemen
- verzorgd zichzelf slecht (slechte persoonlijke hygiëne)
- neemt verkeerde en/of ontoereikende spullen mee op kamp (zoals kapotte rugzak, geen slaapmatje)
- heeft verwondingen en/of oude littekens
- geeft vage verklaringen voor verwondingen/verwaarlozing
- vertoont ineens heel ander gedrag
- is heel aanhankelijk (bijvoorbeeld veel aandacht vragen of steeds bij leiding in de buurt rondhangen)
- maakt weinig en/of vreemd contact met andere Scouts en/of leiding
- heeft een overdreven angst voor lichamelijk contact, verbergt het eigen lichaam
- kan zich slecht concentreren
- praat negatief over zichzelf (ik kan toch niks, ik hoor er toch niet bij)
- praat negatief of juist heel gelaten over thuis
- pest andere Scouts of sluit ze buiten
- is agressief richting zichzelf, andere Scouts en /of leiding
- misdraagt zich (diefstal, brandstichting, vandalisme)
- vertoont seksueel gedrag en uitspraken die niet passen bij de Scoutsleeftijd
- gebruikt alcohol en/of drugs
- is vaak, zonder duidelijke reden, afwezig
- blijft rondhangen na de opkomst
De ouders…
- zijn niet bereid tot contact met leiding (o.a. mailen / bellen)
- geven het kind verantwoordelijkheden die niet bij de leeftijd passen (veel geld mee voor boodschappen,
altijd voor broertjes/zusjes moeten zorgen)
- houden het kind klein (overbeschermd/keurslijf)
Kijk bewust!
Ontwikkeld door:
Scouting Overijssel en Kadera

Explorers 15-18
De Explorer…
- heeft eetproblemen
- heeft verwondingen en/of oude littekens
- verzorgt zichzelf slecht (slechte persoonlijke hygiëne)
- heeft schulden
- geeft vage verklaringen voor verwondingen/verwaarlozing
- vertoont ineens heel ander gedrag
- stelt zich afhankelijk op (bij begeleiders in de buurt rondhangen)
- verbergt het eigen lichaam
- praat negatief over zichzelf (ik kan toch niks, ik hoor er toch niet bij)
- doet geheimzinnig en/of is gesloten over thuis
- zoekt conflicten op met andere Explorers en begeleiders
- is agressief richting zichzelf (zelfverwonding), andere Explorers en/of begeleiders
- ontwijkt gespreksonderwerpen over liefdesrelaties en seksualiteit
- misdraagt zich (diefstal, brandstichting, vandalisme)
- drinkt teveel en te vaak alcohol
- lijkt onder invloed van drugs (rode ogen, versuft of opgefokt)
- is vaak, zonder duidelijke reden, afwezig
- gaat snel naar huis, terwijl de rest nog blijft
- vertoont seksueel gedrag en uitspraken die niet passen bij de Explorerleeftijd
De ouders…
- zijn niet bereid tot contact met begeleiders (o.a. mailen / bellen)

Kijk bewust!
Ontwikkeld door:
Scouting Overijssel en Kadera

colofon
De ‘signaalkaart huiselijk geweld en kindermishandeling voor
Scouting’ is in 2012 ontwikkeld door:
Monika van Boheemen, Scouting Overijssel en
Yvonne Matser-van ’t Oever, Kadera aanpak huiselijk geweld.
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Kadera aanpak huiselijk geweld
Postbus 1058
8001 BB Zwolle
Tel: 038-422 24 95
Site: www.kadera.nl

Voor de ontwikkeling van deze signaalkaart is onder andere gebruik gemaakt van de “signalenkaart huiselijk geweld”
Voor reacties, opmerkingen of aanvullingen houden de auteurs
zich aanbevolen. Graag zien ze deze tegemoet via:
info@scoutingoverijssel.nl
Dit project is uitgevoerd in opdracht van de provincie Overijssel en
werd mede gefinancierd door centrumgemeente Enschede.
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