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Culturele normativiteit in definities 

van kindermishandeling

Hoe kunnen jeugdprofessionals op inclusieve wijze hun 

werk doen zodat kinderen beschermd worden met oog 

voor culturele context?

Judi Mesman

Universiteit Leiden 
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DEFINITIES

Kindermishandeling is minderjarige personen onthouden van 

noodzakelijke behoeften en elke bedreigende of gewelddadige 

interactie van fysieke, psychische of seksuele aard die mogelijk 

lichamelijke of psychische schade veroorzaakt bij het kind.

(Wikipedia.nl)

DEFINITIES

Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige 

bedreigende of gewelddadige interactie (…) waardoor ernstige 

schade wordt berokkend of dreigt te worden berokkend aan de 

minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel.

(Jeugdwet)
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DEFINITIES

Harm standard: er is observeerbare schade

Endangerment standard: er is risico op toekomstige schade

(National Incidence Study)

WANNEER IS SPRAKE VAN RISICO?

Het gevaar van statistieken



1-12-2022

5

HET EVIDENCE BEEST

Wat zijn de 
beperkingen van 
uw eigen ervaring?

Wat weet u echt 
over het gezin?

Vanuit welk 
perspectief wordt 
wetenschappelijk 
onderzoek 
gedaan?

PERSPECTIEF WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

• From whose vantage point is research conducted? 

o WEIRD samples (Western Education Industrialized Rich Democratic)

o Researchers and editors mostly White Americans

o Studies on minorities outside of mainstream (segregation)
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PERSPECTIEF WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

37 hoofdstukken

89 auteurs

Uit slechts

7 landen…

2022

75 van 89 
auteurs uit

USA
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• What types of questions are valued? 

o Individual-focused research

o Agency-based research

o Biological models

PERSPECTIEF WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
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BEPERKINGEN EIGEN ERVARINGEN

 Why do I suspect maltreatment? 

 What is the objective evidence? 

 If my gut is telling me to report, why is that?

SIGNALEN
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BEPERKINGEN EIGEN ERVARINGEN

 Why do I suspect maltreatment? 

 What is the objective evidence? 

 If my gut is telling me to report, why is that?

 If the family  is different from me, is that 
affecting my thinking? 
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(a) no evidence that racial sensitivity trainings change behavior

(b) individual solution to an institutional problem

(c) distracts from systems that can produce change

INDIVIDUAL OR INSTITUTIONAL SOLUTIONS?
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