
“De politie is er in eerste instantie 
voor om escalatie te voorkomen.” 

Hoe is de rol van de wijkagent en de samenwerking 
met Veilig Thuis Noord Oost Gelderland? 

Oudermishandeling, ook wel kind-ouder geweld of huiselijk geweld 
van jongeren tegen hun ouders genoemd. Dit is niet-incidenteel 
geweld in het gezin, wat gepleegd wordt door een, meestal thuiswo-
nend(e) kind of jongere en dat gericht is op (een van) de ouders. We 
gingen in gesprek met Niels Klumper over zijn ervaringen met dit type 
geweld. Hij is werkzaam bij de politie als wijkagent in Aalten. 
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“MNiels vertelt dat hij en zijn collega’s regelma-
tig te maken hebben met situaties waarbij er sprake is 
van oudermishandeling. Dit gaat met name over 
onhandelbare kinderen, vaak jongeren in de leeftijd 
van 14-15 jaar. Zij gebruiken fysiek geweld tegen hun 
ouders, bedreigen of zetten ze mentaal onder druk. 
“We zien dat kind-ouder geweld vooral voorkomt in 
een onrustige thuissituatie, bijvoorbeeld bij geschei-
den ouders of lager opgeleiden. Gelukkig maken we 
niet vaak mishandelingen mee waarbij ook zwaar 
geweld komt kijken. Meestal gaat het om dreigingen, 
slaan en mentaal geweld. We merken dat door de 
Corona situatie het aantal gevallen van oudermishan-
deling is toegenomen. Doordat kinderen en jongeren 
lange tijd niet naar school konden viel structuur en 
sociale controle weg. Veel ouders die thuis moeten 
werken. Als er dan eventuele spanningen thuis zijn, 
dan loopt dit alleen maar verder op.’’

Je vertelt dat ouders vaak geen aangifte doen 

maar wel een melding willen maken van wat er 

thuis speelt. Hoe pakken jullie dit als politie en 

met name als wijkagent op?

‘’Een aangifte tegen je eigen kind gaat vaak voor 
ouders te ver. Je doet feitelijk een verzoek tot straf-
vervolging. Bovendien is oudermishandeling vaak 
moeilijk te bewijzen en duurt een aangifte veel te lang. 
Ouders hebben op dat moment hulp en ondersteuning 
nodig. We merken gelukkig dat het steeds gemakkelij-
ker en laagdrempeliger is om contact met de politie op 

te nemen, vooral door de rol van de wijk- en jeugda-
gent. Wij zijn rechtstreeks via social media bereikbaar, 
veel van onze contacten lopen via Instagram. Inwo-
ners kennen ons en vooral de jeugdagent is bij de 
jeugd bekend en weet vaak ook wat er speelt. Als 
wijkteam hebben wij de taak om een luisterend oor te 
bieden en de ouders door te verwijzen naar de juiste 
instanties.’’

Deze instanties, zoals Veilig Thuis en sociale 

teams van de gemeente zijn vaak al betrokken 

als de melding bij jullie komt. Zij nemen later in 

het traject contact met de politie op. Hoe is de 

samenwerking tussen de verschillende instan-

ties en wat is de rol van de politie hierin? 

‘’De politie is er in eerste instantie voor om escalatie 
te voorkomen. Een melding komt regulier binnen bij 
het team incidentenafhandeling. Zij ondernemen actie 
hierop. In de volksmond noemen we dit “pleisters 
plakken”. Deze aanpak lost niets op in dergelijke 
situaties. Uiteindelijk is het de bedoeling om de juiste 
instanties in te zetten, als deze al niet betrokken zijn. 
De politie neemt daarom altijd direct contact op met 
Veilig thuis zodat de hulpverlening  zo snel mogelijk in 
gang gezet kan worden. Meestal wordt vanuit de 
politie dan ook de wijkagent of jeugdagent benaderd, 
aangezien wij kortere lijnen hebben met de betreffen-
de instanties en soms ook de betreffende jongere 
en/of ouders kennen. We merken als het traject niet 
loopt zoals verwacht, dit frustratie oplevert bij de 



ouders. Vaak wordt de politie gezien als partij die wat 
druk achter de hulpverlening kan zetten, althans dat is 
de verwachting van de hulpvrager. Doordat er in 
situaties bij oudermishandeling vaak geen aangifte 
wordt gedaan, houdt de rol van de politie hierbij meest-
al ook op. Vooral een luisterend oor zijn voor de 
hulpvrager, schakelen naar andere instanties en op de 
hoogte zijn van de situatie zijn taken voor de 
wijk/jeugdagent bij oudermishandeling.’’

Er zijn directe en korte lijnen met Veilig Thuis en de 
gemeente, ook de communicatie is goed onderling. De 
politie vindt het belangrijk zo snel mogelijk inschakelt te 
worden en betrokken te raken bij de casus. Zodat wij 
ook weten wat er speelt. Bij voorkeur leggen we zoveel 
mogelijk informatie vast in ons systeem zodat we ook bij 
een eventuele toekomstige melding al weten wat er 
gespeeld heeft in het verleden.’’

We hebben het nu gehad over oudermishande-

ling maar je gaf eerder aan dat jullie ook situa-

ties meemaken waarbij een volwassen zoon/-

dochter een ouder mishandelt, fysiek onder 

druk zet. Kun je hier wat over vertellen? 

‘’Ja dat klopt, dan hebben we het over ouderengeweld. 
Hier liggen hele andere redenen aan ten grondslag dan 
bij oudermishandeling. Meestal zijn dit situaties waarbij 
zoon of dochter in de schulden zit of te maken heeft met 
een verslaving waardoor er geld nodig is. Schaamte 
houdt deze ouderen vaak tegen om hier melding van te 
maken bij de politie of bij Veilig Thuis. Dit is heel anders 
dan bij oudermishandeling, waarbij deze drempel voor 
ouders veel lager is.’’ 

Niels geeft aan dat de cijfers voor zowel ouder- als 
ouderenmishandeling in de praktijk veel hoger liggen dan 
wat geregistreerd staat. “Er wordt lang niet van elke 
situatie een melding gedaan. Het is ook afhankelijk van 
waar je grens ligt, welk gedrag tolereer je van je kind? 
Ook merken we dat dit enorm verschilt per milieu. Waar 
de één het “normaal” vindt om te slaan is dit voor een 
ander onacceptabel gedrag.’’ 

‘’ Mijn advies aan 
(zorg)professionals is 
om bij signalen het 
slachtoffer ertoe te 
bewegen om in ge-
sprek te gaan met bij-
voorbeeld Veilig Thuis 
of de wijkagent’’. 

“Wanneer een melding van huiselijk ge-
weld/oudermishandeling wel als eerste bij 
de politie binnenkomt, nemen we direct 
contact op met Veilig Thuis zodat de 
hulpverlening in gang gezet kan worden.’’


