
 
  

 

Kindreflex? 
In 2017 werd voor de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) voor volwassen de Kindreflex 
ontwikkeld door het Steunpunt WVG en Vlaams expertisecentrum kindermishandeling 
(VECK). Het is een werkinstrument dat hulpverleners stimuleert om met hun volwassen 
cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om in 
alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten en waar nodig ondersteunen 
hulpverleners de ouders in hun rol als opvoeder. Daarenboven helpt de Kindreflex 
hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk 
te herstellen. 
 
Minister Beke wil de Kindreflex nu verder uitrollen in de GGZ en verbreden naar de CAW’s en 
ziekenhuizen. De minister gaf het VECK de opdracht om dit samen met de sectoren te 
realiseren. Minister Demir gaf daarnaast de opdracht om een uitrol van de Kindreflex binnen 
de justitiehuizen te voorzien. 
 

Ouderschap is op zijn mooist één van de meest levensvervullende ervaringen in een 
mensenleven. Evengoed is het keihard werken, elke dag én nacht ongeacht jezelf, je 
achtergrond, je omgeving, de omstandigheden…  
Al te vaak ploeteren ouders alleen verder in stresserende, belastende en haast onmogelijke 
omstandigheden zonder dat iemand hen vraagt hoe ze dat ook nog gebolwerkt krijgen als 
ouder… en in de woonkamer van dat huis, spelen de kinderen ook maar verder voort van 
dag tot dag. Vragen we hen al genoeg wat zij ervan vinden en schatten we hun veiligheid in? 
 

Het is aan ons als omgeving, familie, vrienden, leerkrachten, maar ook als 
hulpverleners om er te zijn voor kinderen én hun ouders. We willen hun kansen waarborgen 
zodat kinderen veilig opgroeien en hun talenten ontplooien. Er schuilt een enorm potentieel 
in elk kind dat alle kansen verdient. 

Kindermishandeling is een belangrijke maatschappelijke problematiek met 
vergaande gevolgen. De Kindreflex heeft een grote preventieve en hulpverlenende waarde. 
Het stappenplan en de bijhorende tools ondersteunen de hulpverleners om het thema 
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ouderschap meer bespreekbaar te maken, kinderen in kwetsbare omstandigheden centraal 
te zetten en om te gaan met verontrusting. 

Wat staat er te gebeuren? 
 
Voorjaar 2021  

• Er zal een online basisvorming te bekijken zijn van 19 april tot 2 mei, waarna 3 
vragenmomenten worden georganiseerd. 

• Algemeen Infomoment voor leidinggevenden, middenkader en geïnteresseerden. 
• Installatie website met sectorspecifieke pagina’s. 

 
Najaar 2021 

• ‘Live’ workshops waar in kleine groepjes verder geoefend wordt met de Kindreflex. 
• Verdiepende vorming voor diegenen die bij de eerste uitrol de workshops volgden. 
• Verder ontwikkelen van ondersteunende materialen in samenspraak met 

Familieplatform 
 
De basisvorming en workshops worden gegeven door een ervaren VECK-trainersgroep die is 
samengesteld vanuit de Vertrouwenscentra Kindermishandeling en met een belangrijke 
inbreng vanuit de Ondersteuningscentra Jeugdhulp (OCJ).  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opgelet! Juiste data en inschrijvingsmodaliteiten voor de vorming en workshops volgen in de 
volgende mailings. 
 
 
 

BASISOPLEIDING 

 

In de basisopleiding leer je hoe de Kindreflex in 
elkaar zit en hoe je ermee aan de slag kan. In deze     
basisopleiding leer je over: 
-   Het belang en het nut van de Kindreflex 
-   De details van het stappenplan: 
o Stap 1: voer een gesprek over de kinderen en het 

ouderschap 
o Stap 2: peil naar de veiligheid thuis en het welzijn 

van de kinderen 
o Stap 3: ondersteun de cliënt in zijn rol als ouder 
o Stap 4: ga verder na of er sprake is van 

verontrusting en bereidheid 
o Stap 5: herstel de veiligheid 
o Stap 6: betrek een gemandateerde voorziening 

- Het zorgvuldig informatie delen bij het werken    
  met de Kindreflex (beroepsgeheim, privacy,…) 
- De partners waarmee je kan samenwerken door   
  middel van de Kindreflex 

WORKSHOPS 

 

In de workshops ga je oefenen met de Kindreflex. 
Mogelijke thema’s en beoogde competenties zijn: 
-   Hoe vul je elke stap van het stappenplan in, aan  
    de hand van concrete voorbeelden? 
-   Hoe knoop je op gepaste wijze een gesprek met de  
    cliënt aan over ouderschap en verontrusting? 
-   Hoe schat je in of een situatie verontrustend is? 
-   Welke ondersteunende middelen kan je  
    gebruiken? 
-  Hoe bundel je krachten in de samenwerking rond  
   de leefsituatie van je cliënten? 
-   Hoe ga je om met dilemma’s bij het delen van  
    informatie? 
-   Wat heb je nodig om de Kindreflex te doen in jouw  
    organisatie? 
-   Wat leren we van elkaar over de moeilijkheden en  
     mogelijkheden die je ervaart bij de Kindreflex? 
In de workshops kan je je eigen praktijkervaring en 
casusmateriaal inbrengen. 



Meer info en contact? 
De komende weken en maanden zal u verder op hoogte worden gehouden over de 
vormingen en evoluties. Hebt u nu al vragen of suggesties, dan kunt u terecht bij:  

• Liv Leeman Coördinator Kindreflex 
liv.leeman@expertisecentrumkindermishandeling.be 

Neem gerust ook al eens een kijkje op de website Kindreflex.be  

 

                                                                                        
 
 
 
 
 
 


