
  

 

 

Start Week tegen kindermishandeling 

 

De vierde Week tegen Kindermishandeling is begonnen. Net als andere jaren bieden 

we ook in 2021 weer een boeiend én relevant programma in de regio Hart van 

Brabant. Ik nodig jullie van harte uit om te gaan kijken en luisteren. Te beginnen met 

een dagelijkse podcast, aansluitend op het overkoepelende thema ‘Ik zie jou’ en het 

onderwerp dat die dag centraal staat. 

  

Na vier jaar stopt de Taskforce ermee. Alles wat we de afgelopen vier jaar hebben 

geleerd en opgebouwd, gaat over in het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk 

Geweld en Kindermishandeling. Maar we gaan onverminderd door met onze strijd 

tegen kindermishandeling. Ik wil jullie oproepen: blijf het verschil maken en buiten de 

lijntjes kleuren. Blijf samenwerken. Blijf kinderen zien. Dat zijn we aan hen verplicht.   

  

Marcellle Hendrickx, voorzitter Taskforce Kindermishandeling 

 

 

 

Podcastserie ik zie jou 
  
Om kindermishandeling te stoppen, en de gevolgen 

ervan te beperken kunnen we allemaal een verschil 

maken. Als vrienden, buren, leerkrachten, ooms, en 

tantes. Als hulpverleners, vrijwilligers, beleidsmakers, en 

politici. Als volwassenen in het leven van kinderen. In 

een serie podcasts gaat podcastmaker Merel Steinweg 

in gesprek over hoe we kinderen écht kunnen zien en 

hoe we samen het verschil kunnen maken voor 

kwetsbare kinderen en gezinnen. Hoe we dat overal 

kunnen doen: in de zorg, in het gezin, in de sport, op 
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school. En hoe we kinderen kunnen blijven zien.  
 

 

Iedere dag een nieuwe podcast 

Iedere dag van deze week is er een nieuwe podcast te beluisteren. Vandaag: ik zie jou bij 

de dokter. In deze aflevering hoor je Angelique Valks, zij is aandachtsfunctionaris 

kindermishandeling in het Elizabeth Tweesteden Ziekenhuis in Tilburg. Als 

aandachtsfunctionaris is zij aanspreekpunt in het ziekenhuis voor artsen, 

verpleegkundigen of andere teamleden die zorgen hebben om een kind. Angelique vertelt 

wat er voor nodig is om in het ziekenhuis, in de zorg, zorgvuldig om te gaan met 

vermoedens of signalen van kindermishandeling. Ook vertelt Hanneke Migchels over hoe 

zij als gynaecoloog vermoedens van kindermishandeling bespreekbaar maakt.   

 

De podcast is te beluisteren via onze website, Anchor, Spotify en Google. 

 

 

 

Wijzigingen programma week tegen kindermishandeling 

i.v.m. coronamaatregelen 

Vanwege de nieuwe coronamaatregelen die afgelopen zaterdag zijn ingegaan, zijn 

er enkele wijzigingen in het programma. Een deel van de bijeenkomsten vindt 

volledig online plaats, een deel kan op locatie doorgaan. Helaas hebben we ook 

enkele activiteiten moeten annuleren. De actuele informatie vind je op onze website: 

www.zorgenomeenkind.nl/week.  

 

 

 

Genomineerden Hart voor een kind 
award 
 

De genomineerden voor de Hart voor een kind award 

zijn bekend. De jury heeft uit 26 voordrachten drie 

organisaties, drie personen van 18+ en een kind 

geselecteerd. Op zaterdag 20 november mogen de 

genomineerden aan de jury meer vertellen over hun 

initiatief en hoe ze het prijzengeld zouden willen 

besteden. De jury kiest vervolgens in iedere categorie 

een winnaar. 
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> Lees hier wie genomineerd zijn  
 

  

 

 

Meer nieuws 

 

> Augeo Magazine: Aan de slag met nieuwe kennis. Wetenschappelijk onderzoek 

is vaak taai en ingewikkeld. Deze special is samen met ZonMw ontwikkeld om zeven 

onderzoeken op het gebied van kindermishandeling en huiselijk geweld toegankelijk 

en begrijpelijk te maken. Met welke nieuwe inzichten ga jij aan de slag? Lees het 

magazine 

 

> Qurve app voor professionals. De Augeo Foundation heeft een zestal apps 

ontwikkeld om professionals ook mobiel te steunen bij de aanpak van 

kindermishandeling en huiselijk geweld. Allen gebundeld in de Qurve app. Lees hoe 

de apps werken en download. 
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