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Wie nomineer jij voor de Hart voor een 
kind Award? 

 

Ken jij mensen of organisaties die vrijwillig goede dingen 

doen voor kinderen? Nomineer ze voor de Hart voor een 

kind award. Er is een award voor een organisatie, een 

persoon van 18+ en een kind. Aan de award is een 

geldprijs verbonden om te investeren in mooie projecten 

voor kinderen. De awards worden uitgereikt op 20 

november, de internationale kinderrechtendag. 

Nomineren kan tot 1 november via 

www.zorgenomeenkind.nl/award.  
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Toolkit Praten helpt 
uitgereikt aan alle basisscholen in regio Hart van 

Brabant 

 

In de eerste week van het nieuwe schooljaar ontvingen 

alle basisscholen in de regio Hart van Brabant de Toolkit 

‘Praten helpt’. In iedere gemeente reikte de 

burgemeester of wethouder de eerste toolkit uit. Leden 

van de onderwijswerkgroep van de Taskforce gingen 

vervolgens op pad om de overige toolkits persoonlijk te 

overhandigen aan iedere basisschool. Lees verder 

 

Wij zijn heel benieuwd hoe jouw school aan de slag gaat 

met de toolkit! Laat het ons weten via 

taskforcekindermishandeling@tilburg.nl.  
 

 

 

 

 

Week tegen kindermishandeling 2021 
 

Het programma voor de Week tegen 

Kindermishandeling - van 15 tot en met 21 november 

2021 - begint aardig vorm te krijgen. Te zien op 

www.zorgenomeenkind.nl/week. Organiseer jij ook een 

activiteit in de week tegen kindermishandeling? Laat het 

ons weten via taskforcekindermishandeling@tilburg.nl. 

Dan plaatsen we de activiteit op de website. Zo ontstaat 

een mooi overzicht van wat er in onze regio gebeurt.  

  

Thema 2021: Ik zie jou 

In de regio Hart van Brabant is het thema: Ik zie jou. 

Want alle kinderen hebben er recht op om gezien en 
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gehoord te worden. Zeker als ze opgroeien in een 

onveilige thuissituatie. Zie jij echt hoe het gaat met 

kinderen in jouw omgeving?   
 

 

 

 
 

 

Training voor kappers: signalen van 

huiselijk geweld herkennen 

Donderdag 14 oktober 12.00 - 14.00 uur 

Meer informatie en aanmelden  

 

Online workshop Praten met 

kinderen 

Donderdag 4 november 15.00 - 17.00 uur 

Meer informatie en aanmelden  
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Fase 2 jongerencampagne gestart 
 

In de tweede fase van de jongerencampagne die de 

Taskforce samen met jongeren ontwikkelde, vertellen 

jongeren hoe ze voor zichzelf, of voor een ander zijn 

opgekomen om het geweld te stoppen. Deze tweede 

fase is begin september gestart en loopt tot 

december. De campagne loopt via Instagram en 

Snapchat. Twee kanalen waar we met name jongeren 

kunnen bereiken. Drie korte filmpjes linken naar 

verhalen op de jongerenwebsite 

ditiskindermishandeling.nl. Lees verder 

 

Help je mee nog meer jongeren te bereiken? 

De materialen zijn vrij te gebruiken. Zodat nog meer 

jongeren weten dat het niet oké is als je 

kindermishandeling meemaakt en hoe ze voor zichzelf 

of voor een vriend/vriendin kunnen opkomen.  

   
 

 

 

  

Meer nieuws 

 

> Artsen missen signalen ernstige mishandeling jonge 

kinderen. Kindermishandeling bij heel jonge kinderen wordt vaak niet opgemerkt 

door artsen. Vooral bij baby’s is het aantal gemiste diagnoses hoog, blijkt uit een 

analyse van het Nederlands Forensisch Instituut en de Universiteit van Amsterdam. 
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Lees verder 

 

> Extra aandacht voor jonge mantelzorgers tijdens de Nationale 

Onderwijsweek. Jonge mantelzorgers hebben door hun zorgtaken vaak minder 

tijd voor schoolwerk, maar ook voor vrienden en vriendinnen en hobby’s. Daardoor 

hebben ze meer risico op lichamelijke en emotionele klachten, zoals stress, zorgen, 

vermoeidheid, onbegrip, angst en depressieklachten. Lees verder  
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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. 
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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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