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Week tegen kindermishandeling 2021 
 

Van 15 tot en met 21 november 2021 is de landelijke 

Week tegen Kindermishandeling. In de regio Hart van 

Brabant gaan we weer voor een week vol activiteiten. 

Om aandacht te vragen voor kindermishandeling, maar 

vooral ook om samen de aanpak van 

kindermishandeling te versterken. 

  

Thema 2021: Ik zie jou 

Dit thema is de verbindende factor tussen alle 

activiteiten en krijgt iedere dag van de week een 

verdiepende invulling. Lees verder op 

www.zorgenomeenkind.nl/week. 

 

Doet u mee? 

Organiseert u een activiteit in de week tegen 

kindermishandeling? Sluit dan aan bij dit thema. Zo zijn 

alle activiteiten in verbinding en versterken elkaar. Laat 

ons via taskforcekindermishandeling@tilburg.nl weten 
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welke activiteit u organiseert. Dan plaatsen we de 

activiteit op zorgenomeenkind.nl. Zo ontstaat een mooi 

overzicht van wat er in onze regio gebeurt. 

   
 

 

 

 
 

 

Toolkit Praten helpt 
In september op iedere basisschool in de regio Hart 

van Brabant 

 

Nog steeds groeit gemiddeld één kind in iedere 

schoolklas op in een onveilige situatie. School is de 

aangewezen plek om vanaf jonge leeftijd met kinderen 

te werken aan hun sociale weerbaarheid. Om met 

kinderen te praten over de rechten van elk kind om veilig 

op te groeien. De Taskforce Kindermishandeling 

ontwikkelde samen met GGD, IMW, Sterk Huis en 

Stichting Groei Veilig, een toolkit voor basisscholen. Met 

veel informatie én instrumenten om te praten met 

kinderen. En om te werken aan 

deskundigheidsbevordering bij professionals. Begin 

september wordt de toolkit bezorgd op iedere 

basisschool in regio Hart van Brabant. 
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Buitententoonstelling Huiselijk geweld 
6 t/m 25 augustus bij station Tilburg 

 

Grote foto’s en verhalen van 29 krachtige mensen, van 

wie twee uit regio Hart van Brabant, vormen de 

indrukwekkende buitententoonstelling ‘WIJ...doorbreken 

de cirkel van geweld’. Zij hebben de cirkel van geweld 

doorbroken, waarin ze gevangen zaten. Met een 

steuntje in de rug van een ander. 

 

De tentoonstelling is van 6 t/m 25 augustus de hele dag 

gratis te bezoeken bij Station Tilburg, aan de 

centrumzijde en de noordzijde. Aanmelden is niet nodig. 

Neem je telefoon mee, want via een QR-code hoor je de 

verhalen. De buitententoonstelling is ruim opgezet. Dus 

afstand houden is goed mogelijk. We vragen alle 

bezoekers om daar zelf op te letten. Tijdens de 

tentoonstelling zijn er verschillende activiteiten. 

Binnenkort vind je het programma op: 

www.tilburg.nl/cirkel. 

   
 

 

 

 

 

Hart voor een kind Award 
 

In november 2021 wordt voor de eerste keer de ‘Hart 

voor een kind Award’ uitgereikt. Met de award vragen 

alle organisaties die samenwerken in de Taskforce 

Kindermishandeling aandacht voor de rechten van het 

kind. Er zijn drie awards: voor een organisatie, voor een 

volwassen persoon en voor een kind die vrijwillig goede 
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dingen doen voor kinderen in de regio Hart van Brabant. 

Iedereen kan organisaties en inwoners nomineren. 

Nomineren kan vanaf september. Binnenkort meer 

informatie over de award op onze website.   
 

 

 

 
 

 

Groot bereik met jongerencampagne 
 

Met de campagne ‘is het oké?’ richten we ons op 

jongeren van 14 tot 21 in de regio Hart van Brabant. Op 

slachtoffers zelf, maar ook op omstanders. De 

campagne bestaat uit twee fases. In de eerste fase 

(maart tot juli) staat bewustwording centraal. In de 

tweede fase (vanaf september) zetten we jongeren 

verder aan het denken én bieden we 

handelingsperspectief: hoe kom je voor jezelf op of voor 

een vriend/vriendin? Waar zoek je hulp? 

 

Groot bereik 

Van maart tot juni is de campagne bijna 285.000 keer bij 

jongeren in beeld geweest via Instagram en maar liefst 

1.1480.000 via Snapchat. Er werd 2000 keer doorgeklikt 

naar www.ditiskindermishandeling.nl. De ja/nee-poll op 

Instagram leverde 5600 reacties op. De video met 

ruziënde ouders leverde de meeste reacties op. 

Lees meer over de jongerencampagne.  
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Loon op Zand aan de slag met veilig 
sportklimaat 
 

Op 27 mei organiseerde de gemeente Loon op Zand 

samen met de Taskforce Kindermishandeling een 

interactieve bijeenkomst voor bestuurders en vrijwilligers 

van sportclubs. Vertegenwoordigers van tien clubs 

wisselden ideeën en ervaringen uit in aanwezigheid van 

wethouder Frank van Wel en onder begeleiding van 

Irene Dekker, lid Taskforce Kindermishandeling. Op het 

eind van de bijeenkomst bleek dat de aanwezige 

sportbestuurders graag aan de slag willen met het 

thema en zijn er vervolgafspraken gemaakt. 

 

Ook aan de slag met een veilig sportklimaat? 

De Werkgroep Sport van de Taskforce 

Kindermishandeling helpt je graag op weg. Stuur een 

mail naar taskforcekindermishandeling@tilburg.nl en wij 

nemen contact op.   

• Lees meer over de bijeenkomst in Loon op Zand 

• Bekijk de video waarin Toon Gerbrands, 

directeur PSV, en Renald Majoor, oud-voetballer 

en ervaringsdeskundige, vertellen waarom een 

veilig sportklimaat zo belangrijk is 
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Update Handle with Care 
Er wordt hard gewerkt om Handle with Care van start te 

laten gaan op 180 scholen in de regio Hart van Brabant. 

De eerste stappen van het werkproces zijn aangepast. 

Dit vraagt nog om nadere besluitvorming. Scholen 

krijgen aan het begin van het schooljaar informatie 

wanneer Handle van Care gaat starten. 

Meer over Handle with Care in regio Hart van Brabant.  

   
 

 

 

 
 

 

Challenge Minister van kinderen 
Het initiatief voor een Minister van kinderen heeft een 

challenge georganiseerd. Daarbij geven een groep 

jongeren en kinderen via een video hun reflectie op een 

minister voor kinderen. Zo heeft Hilvarenbeek een 

challenge doorgegeven aan Rotterdam. En Rotterdam 

aan Breda. 

 

Doe je mee? Hoe het werkt, legt de kinderraad van 

Hilvarenbeek samen met wethouder Overmars uit in 

deze video.  
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Webinar: bespreekbaar maken van 
huiselijk geweld bij migranten groepen 
door Dialoogmethode 

 

Woensdag 11 augustus 15.30 - 16.30 uur 

 

Meer informatie en aanmelden  

 

Webinar: traumasensitief werken in 

relatie tot huiselijk geweld 

 

Donderdag 19 augustus 15.30 - 16.30 uur 

 

Meer informatie en aanmelden  

 

 

  

Meer nieuws 

 

> Handreiking ‘Omgaan met kinderarmoede in het sociaal domein’. In 

Nederland groeit één op de dertien kinderen op in armoede. Deze handreiking 

ondersteunt professionals die werken met gezinnen in armoede en/of met 

geldzorgen, van schuldhulpverleners tot gezinscoaches en van klantmanagers Werk 

en Inkomen tot jongerenwerkers. Maar ook voor het onderwijs en andere sectoren 

die raken aan het sociaal domein is de handreiking een zeer praktisch bruikbaar 

document.  

 

> 9 september 2021 in Waalwijk: Publieksacademie kinderarmoede in Brabant. 

Over het doorbreken van de vicieuze cirkel van generatiearmoede. Meer informatie. 

 

> Podcast: praat op school met kinderen over huiselijk geweld en 

kindermishandeling. Op  Sterrenschool ‘de Ruimte’ in Almere ziet het team het als 
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hun taak om het taboe op huiselijk geweld en kindermishandeling te verminderen en 

de drempel om erover te praten te verlagen. Merel Steinweg praat hierover in deze 

podcast met een schoolleider, leerkracht en beleidsadviseur van de 

gemeente  Almere. 

 

> Social media campagne Huiselijk geweld en kindermishandeling van start. 

De landelijke campagne is op 5 juli gestart en loopt tot 30 september. De campagne 

vraagt aandacht voor de hulpinstanties die er zijn om contact mee op te nemen voor 

advies, hulp of om je hart te luchten.  

 

> Signaleringstool ‘kindermishandeling en huiselijk geweld’ voor apothekers. 

Apothekersorganisatie KNMP heeft een signaleringstool opgesteld. Met hulp van 

deze tool weet de apotheker waar hij op moet letten en kan hij een vermoeden van 

kindermishandeling of geweld onderbouwen.  
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De regionale Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant is een netwerk van professionals, 

organisaties en inwoners die zich betrokken voelen bij de aanpak van kindermishandeling. Samen zijn we 

op zoek naar een vernieuwende, effectieve aanpak en samenwerking. 

 

www.zorgenomeenkind.nl  

taskforcekindermishandeling@tilburg.nl. 

 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u zich hier afmelden. 

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u zich aanmelden? Vul dan dit formulier in. 
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