
Lezingen en meer* in het

Donderdag 21 november 2013

Uitnodiging Mulock Houwer-lezing 2013
Geachte heer, mevrouw,

Graag nodigen het Nederlands Jeugdinstituut, Pro Juventute en het Kinderrechtenhuis u uit voor de derde  
Mulock Houwer-lezing. De lezing vindt plaats op donderdag 21 november 2013 en haakt aan bij de door 
Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik georganiseerde ‘Week van Kinderen Veilig’. De lezing  
wordt dit jaar verzorgd door prof. dr. Herman Baartman, deskundig op het gebied van de preventie en aanpak  
van kindermishandeling. Herman Baartman was van 1988 tot 2005 hoogleraar Preventie en Hulpverlening  
inzake Kindermishandeling aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

In de Mulock Houwer-lezing 2013 vraagt Herman Baartman zich af hoe bruikbaar de uitgangspunten van de 
transformatie van de zorg voor jeugd zijn voor het werken met gezinnen. Hij neemt in het huidige beleid ten 
aanzien van kindermishandeling een paradox waar tussen de visie van ‘eigen kracht’ die op dit moment ten 
grondslag ligt aan de transformatie van de jeugdzorg en de praktijk van ‘dwang en drang’ die vooral is ingezet na 
de dood van het meisje Savanna. In de lezing zal hij uiteenzetten hoezeer beide beleidsvisies een afspiegeling 
zijn van het eeuwige dilemma dat zorgt voor spanning op de werkvloer tussen ‘families first’ (‘de boel bij elkaar 
houden’) en ‘children first’ (‘veiligheid van het kind als eerste prioriteit’). Daarnaast stelt hij dat het begrip 
kindermishandeling verruimd en verworden is tot een vager, minder duidelijk gedefinieerd begrip. Wat begon  
als ernstig fysiek geweld is uitgedijd tot een bont geheel van gedragingen en nalatigheden, variërend in aard en 
ernst. Hoe bonter de lading die het begrip kindermishandeling dekt, hoe minder het richting kan geven aan 
beleid en praktijk, noch in termen van ‘eigen kracht’, noch in termen van ‘dwang en drang’. Herman Baartman  
zal laten zien hoe de paradox tussen de beleidsvisies doorwerkt op de werkvloer en invloed heeft op de 
psychologische processen van het werk in de jeugdzorg.

Voorafgaand aan de lezing presenteert Maarten van der Linde, lector geschiedenis sociaal werk aan de 
Hogeschool Utrecht en voorzitter van de Canon Sociaal Werk, het boekje Canon Zorg voor de Jeugd.

Plaats:  Kinderrechtenhuis, Hooglandse Kerkgracht 17, 2312 HS Leiden
Tijd:  16:00 – 18.00 uur (vanaf 15.30 uur ontvangst met koffie en thee)

Het aantal plaatsen is beperkt, dus meld u tijdig aan bij:
Defence for Children, via e-mail: info@defenceforchildren.nl of op telefoonnummer 071 516 09 80.
U kunt het aanmeldingsformulier hier downloaden: http://www.kinderrechtenhuis.nl/images/11/152.docx 
Voor meer informatie kunt u bellen met Alexandra Barendsen of Jolien Verweij van Defence for Children op 
telefoonnummer 071 516 09 80.

De initiatiefnemers van de Mulock Houwer-lezing willen dat het werk en de betekenis van pioniers, vernieuwers en 
invloedrijke denkers en doeners uit de geschiedenis van de jeugdzorg meer aandacht krijgen in de huidige jeugdzorg en 
kinderbescherming. De naam van de lezing verwijst naar de invloedrijke doener en denker Daniël Quirijn Robert Mulock 
Houwer (1903-1985), die in de geschiedenis van de kinderbescherming en de jeugdzorg een grote rol speelde en veel 
aandacht had voor het kind en zijn sociale omgeving. Wie zich verdiept in het gedachtegoed van Daan Mulock Houwer zal 
verrast zijn door de actuele betekenis van zijn werk.

Met dank aan Stichting Utopa.


