
  

 

 

Podcast Geweld Hoort Nergens Thuis 
 

Voor de podcast van het landelijke programma Geweld 

Hoort Nergens Thuis zoekt Merel Steinweg mensen op 

die zich overal in het land hard maken voor een 

toekomst met minder huiselijk geweld en 

kindermishandeling. In de achtste aflevering spreekt zij 

met wethouder Marcelle Hendrickx en 

ervaringsdeskundige Maaike over de Taskforce 

Kindermishandeling. Marcelle: "Met de Taskforce willen 

we iedereen raken over dit onderwerp. Iedereen moet 

zich verantwoordelijk voelen en zijn ogen openen!" 

Meer over deze podcast  
 

 

 

Kinderen zijn opgelucht als ze het 
kunnen vertellen 
 

Cees Hoefnagels, psycholoog en onderzoeker: ‘Als 

kindermishandeling een monster is, dan is het er een 

met veel koppen. Een kop die ik belangrijk vind is het 

isolement waarin kindermishandeling plaatsvindt. Daarin 

blijft niet alleen het kind alleen, het isolement dient ook 

als conditie voor het continueren ervan, het houdt dit 
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monster in leven. Maar we kunnen dit monster echt een 

kopje kleiner maken. Door het zogezegd recht in de bek 

te kijken. Dat is wat deze kinderen en leerkrachten in 

Tilburg e.o. gedaan hebben.’ Lees verder over het 

onderzoek dat Cees Hoefnagels deed op basisscholen 

in Tilburg  
 

 

 

Studenten Fontys presenteren resultaten projecten 'Praten 
helpt' 
 

Studenten van Fontys Hogeschool Pedagogiek, minor Jeugdhulp specialist, werkten van 

september 2020 tot januari 2021 aan zes opdrachten op het gebied van gezond en veilig 

opgroeien. Op 4 februari 2021 presenteerden de zes groepen de opbrengsten in een 

online bijeenkomst. 

 

De Taskforce kindermishandeling is blij met de resultaten en verrast hoe ver sommige 

producten al uitgewerkt zijn. Met een aantal van deze producten, of wellicht een 

combinatie van producten, gaan we aan de slag om te kijken hoe we ze verder kunnen 
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brengen. Volop kansen dus om in te zetten op een preventieve aanpak bij veilig en gezond 

opgroeien. Daar heeft elk kind recht op! Bekijk de resultaten van de opdrachten  

 

 

 

Toolkit onderwijs 

 

Studenten Fontys ontwikkelden samen 

met de Taskforce Kindermishandeling een 

themakoffer voor onderwijsprofessionals. 

De themakoffer bevat informatie over en 

handvaten voor het praten met kinderen 

over kindermishandeling. 

 

Lesmateriaal Blue 

In de toolkit zit ook lesmateriaal met de 

animatiefiguurtjes Blue, Yellow en Pink. Zij 

helpen leerkrachten om in de klas het 

gesprek te hebben over dit moeilijke 

onderwerp.  

 

Kijk op zorgenomeenkind.nl/onderwijs.   

 

Jongerencampagne 

 

Deze week ging de nieuwe campagne ‘is 

het oké’ live. Een campagne waarbij we 

ons richten op jongeren. Op slachtoffers 

zelf, maar ook op omstanders. De 

campagne bestaat uit twee fases. In de 

eerste fase (maart – mei 2021) staat 

bewustwording centraal. Vier 

verschillende situaties worden via social 

media aan jongeren getoond, met de 

vraag: is het oké als jij of je vriend/vriendin 

dit thuis meemaakt? De campagne loopt 

via Instagram en snapchat en verwijst 

naar de jongerenwebsite 

www.ditiskindermishandeling.nl. Help je 

mee het bereik te vergroten? Bekijk de 

campagnematerialen.  
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Handle with Care 
 

Afgelopen jaar heeft een projectgroep met vertegenwoordigers vanuit onderwijs, politie en 

gemeenten gewerkt aan de voorbereidingen van Handle with Care. “Er zijn nog laatste 

stappen te nemen. Eén van de partners heeft aangegeven het proces nog te willen 

aanpassen om de privacy volledig te waarborgen. Als we dat kunnen oplossen, kan 

Handle with Care in de hele regio Hart van Brabant van start gaan”, vertelt projectleider 

Marieke Blanken. “Ik merk echt een constructieve insteek van alle partijen om kinderen die 

iets naars overkomt ook echt snel te ondersteunen. Bovendien met bijna 180 scholen – 

Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs en MBO - in de negen gemeenten is dit uniek in 

Nederland." 

 

We willen eind mei starten met online informatiebijeenkomsten voor Intern Begeleiders PO 

en voor Zorgcoördinatoren VO en MBO. Alle scholen ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

De bedoeling is dat Handle with Care met ingang van het nieuwe schooljaar 2021-2022 

van start kan gaan. 

 

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. Bekijk 

de animatie. 
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Handle with Care Ruggensteun 

Maatschappelijke opvang Traverse werkt samen met de Taskforce Kindermishandeling 

aan een brede uitrol van Handle with Care Ruggensteun in Tilburg. Vorig jaar sloten vijf 

scholen zich aan en recent nog eens vijf. Kwetsbare kinderen in de tijdelijke opvang krijgen 

zo extra aandacht en tijd, zowel op school als in de opvang. Lees verder  

 

 

 

Webinar inzetten ervaringsdeskundigheid 

Woensdag 17 maart 15.15 – 16.30 uur 

 

Nera Jerkovic en Anneke Kuijken van 

Centrum huiselijk geweld en 

kindermishandeling vertellen over de 

unieke meerwaarde van 

ervaringsdeskundigheid voor cliënten, 

professionals en organisaties. Misschien 

ook voor jouw organisatie? 

Info en aanmelden  

 

Webinar 'Had mijn vader kinderen 

mogen krijgen?' 

Dinsdag 20 april 16.00 – 17.00 uur 

 

Hoe is het om als normaal begaafd kind 

op te groeien met een ouder met een 

verstandelijke beperking? Lisette van 

Driest, zorgprofessional en kind van een 

ouder met een verstandelijke beperking, 

gaat in gesprek met Anne Willems, 

Programmamanager Jeugd bij 

Amarant. Info en aanmelden  
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Start Buurtgezinnen 
 

Loon op Zand sluit zich aan bij buurtgezinnen, een 

initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden 

doen we samen. Gezinnen die het zwaar hebben 

(vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en 

stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen 

kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders 

even ontlast. In april start gemeente Oisterwijk met dit 

initiatief. 

  

De pilots zijn op initiatief van de Taskforce 

Kindermishandeling gestart. De twee gemeenten gaan 

voor een periode van twee jaar aan de slag met 

buurtgezinnen. De ervaringen met deze pilots worden 

gedeeld in de regio. Buurtgezinnen draagt bij aan de 

ambitie van de Taskforce om meer in te zetten op 

preventie. Met de inzet van buurtgezinnen kan 

voorkomen worden dat kleinere problemen groot 

worden.  
 

 

 

Meer nieuws 

• Onderzoekers van het Instituut Pedagogische Wetenschappen schatten op 

basis van signalen van kinderopvangmedewerkers en leraren, dat bijna 40 

duizend kinderen tijdens de eerste lockdown in Nederland te maken hebben 

gehad met geweld thuis, bijna een verdriedubbeling met de jaren ervoor. 

Lees verder  

• Fier (het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in 

afhankelijkheidsrelaties) zag tijdens de coronamaatregelen het aantal unieke 

https://zorginregiohartvanbrabant.us17.list-manage.com/track/click?u=d878f51e69fc37350f246f2b3&id=b1c1f64335&e=efd58f17d6
https://zorginregiohartvanbrabant.us17.list-manage.com/track/click?u=d878f51e69fc37350f246f2b3&id=1d345d1399&e=efd58f17d6


 

bezoekers via de online hulpverleningstool Chat met Fier, met bijna 40 

procent stijgen. Het aantal hulpvragen over kindermishandeling en seksuele 

uitbuiting verdubbelde zelfs. Onderzoekers van Fier deden onderzoek over 

de periode 1 januari tot en met 30 april 2020. Lees verder 

• Door de lockdown komt kindermishandeling niet vaker voor, maar de 

incidenten worden wel ernstiger. Dat zeggen medewerkers van Veilig Thuis 

Rotterdam Rijnmond en kinderarts Marjo Affourtit van het Erasmus MC. De 

Kindertelefoon merkt op dat steeds meer kinderen tussen de 8 en 18 jaar 

aan de bel trekken over huiselijk geweld. Lees verder  

 

 

 

nieuwsbrief vaker ontvangen? Schrijf hier in  
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