
     

  

 

 

 

Informatiebijeenkomsten voor 
onderwijs over start Handle with Care 
 

Met ingang van schooljaar 2021-2022 gaat op 180 

scholen in de regio Hart van Brabant Handle with Care 

van start. Handle with Care is een samenwerking tussen 

politie, scholen en leerplicht. Door deze samenwerking 

is er binnen 24 uur na ernstig huiselijk geweld steun op 

school voor het kind. Simpel, snel, in een vertrouwde 

omgeving, en van grote waarde voor het kind.  

 

Binnen de scholen werken IB'ers, zorgcoördinatoren en 

directeuren aan de voorbereiding van een goede start 

van Handle with Care. Om elkaar bij te praten en met 

elkaar te delen welke stappen nog gezet moeten 

worden, zijn er online informatiebijeenkomsten voor PO, 

VO en MBO. Meer informatie en aanmelden.  
 

 

 

Online meeting 'It takes a village to raise a 
child' 
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Woensdag 19 mei 16.00 – 17.00 uur 

 

In de regio Hart van Brabant staan we 

voor een kansrijke start voor ieder kind. 

Onderdeel hiervan is het bouwen aan een 

sterk lokaal netwerk om kinderen die in 

twee huizen wonen te ondersteunen. Heb 

je als professional te maken met kinderen 

van gescheiden ouders, dan is dit een 

bijeenkomst voor jou! Meer informatie en 

aanmelden  

 

Webinar: een veilig sportklimaat 

in Loon op Zand 

Woensdag 27 mei 19.30 - 20.45 uur 

 

Naast sportplezier bieden, moet een 

sportclub moet ook een veilige omgeving 

voor kinderen zijn. Wat kan er misgaan bij 

een sportvereniging en hoe voorkom je 

dat? Tijdens dit webinar gaan we hierover 

in gesprek met bestuurders en vrijwilligers 

van de sportclubs in Kaatsheuvel, Loon op 

Zand en de Moer. Meer informatie en 

aanmelden  

 

 

 

Pilot met gezinsadvocaat 
 

Op 1 mei is de pilot met Gezinsadvicaat gestart in de 

regio Hart van Brabant. De Gezinsadvocaat is een 

advocaat die het gehele proces tijdens en na een 

scheiding regisseert. Bij start wordt er gekeken naar wat 

het gezin (ouders én kinderen) nodig heeft om de 

scheiding goed af te wikkelen. Wethouder Dilek Odabasi 

van de gemeente Waalwijk: “Met deze pilot gaan we er 

vanuit dat scheidingszaken niet meer jarenlang duren en 

dat kinderen minder last hebben van de scheiding van 

hun ouders." De pilot is goed voor ondersteuning aan 

100 gezinnen en duurt naar verwachting tot de zomer 

van 2022. Lees verder  
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Meetinstrument voor complexe 
scheidingen 
 

Sterk huis, jeugdhulporganisatie Altra uit Amsterdam en 

de Universiteit Utrecht ontwikkelen een meetinstrument 

om de effectiviteit van hulptrajecten te meten bij 

complexe scheidingen. Bernadette Janssen, 

onderzoeker en gedragswetenschapper bij Sterk Huis, 

vertelt er in dit artikel meer over. Het meetinstrument 

wordt ook ingezet in de pilot Gezinsadvocaat.   
 

 

 

 

Start platform Gesloten Mobiele 
Familiesystemen Brabant 
 

Een integrale aanpak van GMF problematiek vraagt om 

een netwerk. Een netwerk wat elkaar kent, verschillende 

disciplines bevat, noodzakelijke informatie met elkaar 

deelt en wat zich om gezinnen sluit als dit noodzakelijk 

is voor zorg en veiligheid van (gezins)leden. 

 

Met kennis en stimulering vanuit het CCV (Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en veiligheid), hebben gemeente 

Tilburg, Sterk Huis en de Taskforce 

Kindermishandeling  de handschoen opgepakt om een 

regionaal platform in Brabant te starten. Op 9 juni is de 

kick-off bijeenkomst van dit platform voor professionals 

van gemeenten, uitvoeringsorganisaties, onderwijs en 

zorgaanbieders. Meer informatie en aanmelden.   
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Week tegen mensenhandel 

 

Van 25 mei tot en met 28 mei is het de 

week tegen mensenhandel in Brabant. 

Met dit jaar het thema: de zwijgende 

meerderheid. Het is tijd om de stilte te 

doorbreken. Stop met zwijgen. 

Mensenhandel komt dichterbij dan je 

denkt. Laat 2021 het jaar worden waar we 

opstaan voor slachtoffers van 

mensenhandel. Kijk niet weg. Doe iets. 

Doorbreek de stilte!  

Bekijk het programma  

 

Minister van kinderen: onderteken de 
petitie 

 

De politiek neemt de belangen van 

kinderen niet serieus. Er wordt niet naar 

kinderen geluisterd, rechten van kinderen 

worden dag in dag uit geschonden. 

Daarom een petitie voor een Minister van 

Kinderen die ervoor gaat zorgen dat het 

komend kabinet het VN Kinderrechten 

Verdrag gaat naleven! Uiteraard 

ondersteunt de Taskforce 

Kindermishandeling dit initiatief van harte. 

Onderteken de petitie.   

 

 

Trainingsprogramma wijkteams 
 

Het Coördinatiepunt Trainingen biedt een 

trainingsprogramma voor medewerkers van wijkteams in 

de regio. Het programma bestaat voor een deel uit E-

learnings. Dit maakt de trainingen voor meer mensen 

toegankelijk en het zorgt ervoor dat de basiskennis van 

alle deelnemers bij aanvang van een training gelijk is. 

De E-learnings zijn gemaakt onder regie van Sterk Huis 

in samenwerking met Toegang Tilburg, Sociaal Team 

ABG-gemeente, Veilig Thuis Midden-Brabant, Amarant, 

Novadic-Kentron, GGz Breburg, RIBW Brabant en 

Stichting de As. De E-learnings zijn gebaseerd op de 

gezinsprofielen van het Verwey-Jonker Instituut. 
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Meer informatie over de trainingen: 

info@coordinatiepuntmeldcode.nl  
 

 

 

 

Gezinsprofielenmagazine 

 

In ‘Kwestie van lange adem’, het 

grootschalige onderzoek naar huiselijk 

geweld en kindermishandeling door het 

Verwey-Jonker Instituut, zijn patronen 

achter het gezinsgeweld geanalyseerd. 

Hieruit kwamen vijf herkenbare 

gezinsprofielen naar voren. Het 

herkennen van deze profielen helpt je bij 

het begrijpen van wat er speelt in het 

gezin en uiteindelijk welke hulp nodig is. In 

dit speciale magazine van Augeo lees je 

daar alles over. 

   

 

Webinars terugkijken 

 

Wist je dat je alle webinars van het 

Coördinatiepunt Trainingen kunt 

terugkijken? Sinds april vorig jaar, hebben 

maar liefst 18 webinars plaatsgevonden 

waarin experts en ervaringsdeskundigen 

hun verhaal vertellen. In het webinar ‘had 

mijn vader kinderen mogen 

krijgen’  vertelde ervaringsdeskundige 

Lisette over haar eigen leven en trok een 

aantal heftige doch heldere conclusies. 

> Terugkijken webinars  

 

 

Meer nieuws 

 

> Hulplijn voor jongvolwassenen 

Kindertelefoon opent hulplijn voor jong volwassenen: de Alles Oké? Supportlijn. Daar 

kunnen 18 tot 24-jarigen naartoe bellen als het even niet lekker gaat. Alles is 

bespreekbaar en contact is gratis. www.allesoke.nl 

 

> Toekomstscenario kind- en gezinsbescherming 

Marcelle Hendrickx was namens VNG bestuurlijk opdrachtgever van het 
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toekomstscenario kind- en gezinsbescherming dat onlangs is aangeboden aan de 

tweede kamer. Marcelle Hendrickx: “De manier waarop op dit moment de 

jeugdbeschermingsketen is georganiseerd, draagt niet bij aan snelle en passende 

hulp aan kinderen en gezinnen. Het scenario dat hier ligt, is echt een 

vereenvoudiging van de jeugdbescherming, vanuit het uitgangspunt dat je de hulp 

rond een kind en gezin vorm moet geven op lokaal niveau, dicht bij mensen. En 

natuurlijk vraagt jeugdbescherming om expertise, en die is niet altijd op lokaal niveau 

te vinden. Daarom zijn er de Regionale Veiligheidsteams. Ik vind het belangrijk dat 

we de komende tijd met alle betrokken partners dit scenario verder uitdenken. 

Waarbij natuurlijk rechtsbescherming een topprioriteit is. Verder is het absoluut 

noodzakelijk dat alle partners ook buiten eigen organisatiebelang kunnen en durven 

denken, en het welzijn en de veiligheid van kinderen echt centraal gaan zetten.” 

 

> Online inspiratieplein Smart start 

Het programma Smart Start ontwikkelde een online inspiratieplein met o.a. een 

Smart Start-animatie, een Talk over armoede, verhalen van ‘Smart Students’ en een 

tweegesprek waarin twee werelden samenkomen; die van Smart Start en UMC 

Utrecht. Het programma Smart Start staat voor kansengelijkheid voor alle kinderen 

en is een samenwerking van Sterk Huis, CentERdata en Data Science Center 

Tilburg, de negen gemeenten in Hart van Brabant, Xpect Primair en GGD Hart voor 

Brabant.  

 

 

 

 

Website voor gescheiden ouders 
 

Voor gescheiden ouders in de regio Hart van Brabant is 

er de website alsjeuitelkaargaat.nl. Deze website is 

ontstaan vanuit de ambitie om de negatieve gevolgen bij 

kinderen en jongeren van gescheiden ouders zo veel als 

mogelijk te voorkomen. Met deze informatieve website 

willen wij ouders die uit elkaar willen, gaan of zijn helpen 

om dit goed te doen.  

 

Laatste nieuws op Alsjeuitelkaar gaat:  

• Ouderschapsplan: hoe stel je dat samen op? 
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• Boek Villa Pinedo over scheiden 
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Copyright © 2019 | Taskforce Kindermishandeling | All rights reserved. 

 

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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