
     

  

 

 

Van 15 tot en met 21 november 2021 is de Week tegen Kindermishandeling met ook 

in onze regio een gevarieerd aanbod aan bijeenkomsten en activiteiten. Om 

aandacht te vragen voor kindermishandeling, maar vooral ook om samen de aanpak 

van kindermishandeling te versterken. In deze nieuwsbrief een overzicht van het 

aanbod. 

 

Thema: Ik zie jou 

In de regio Hart van Brabant is het thema van 2021: Ik zie jou. Want alle kinderen 

hebben er recht op om gezien en gehoord te worden. Kinderen die met mishandeling 

of misbruik te maken hadden, noemen vaak dingen die te denken geven: ‘Er moeten 

mensen zijn die het wisten, maar ze deden niets’. ‘Ik wist niet dat wat bij mij thuis 

gebeurde, niet normaal was’. ‘Niemand vroeg hoe het met me ging’. 

 

Vraag jij aan kinderen hoe het écht gaat? Zie je hen écht? 

 

 

 

 

Symposium 

Ik zie jou bij de dokter 

Maandag 15 november  

https://zorginregiohartvanbrabant.us17.list-manage.com/track/click?u=d878f51e69fc37350f246f2b3&id=34d59667ce&e=efd58f17d6


 

Voor professionals in de zorgsector 

 

Een gevarieerd programma met diverse 

workshops onder dagvoorzitterschap van 

Karin Bloemen over zien en handelen bij 

sporen van kindermishandeling. Zowel op 

locatie (Elisabeth-Tweesteden Ziekenhuis) 

als online. 

 

Organisatie door ETZ, GGD Hart voor 

Brabant, Veilig Thuis Midden-Brabant, 

Sterk Huis, Landelijk Expertisecentrum 

Kindermishandeling en de Taskforce 

Kindermishandeling. 

 

Meer informatie en aanmelden  

 

Themamiddag 

Ik zie jou in het gezin 

Dinsdag 16 november 

Voor professionals en vrijwilligers uit 

onderwijs, hulpverlening, verenigingen, 

vrijwilligersorganisaties, 

woningcorporaties, wijkteams, etc. 

 

We beginnen deze middag met de film 'jij 

bent de baas' waarin jongeren, 

hulpverleners en docenten hun inzichten 

en lessen delen. In het tweede deel van 

de middag gaan wethouder Esmah Lahlah 

en Ralf Embrechts van Quiet 500 in 

gesprek over kinderarmoede. Tussendoor 

is op een informatiemarkt te zien welke 

ondersteuning er is voor kinderen die 

opgroeien in armoede.  

Meer informatie en aanmelden  
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Bijeenkomsten 

Ik zie jou op de sportclub 

Woensdag 17 november  

Voor bestuursleden, 

vertrouwenscontactpersonen, trainers, 

vrijwilligers en andere geïnteresseerden 

van sportverenigingen. 

 

In 2020 riep Toon Gerbrands, directeur 

PSV, tijdens de week tegen 

kindermishandeling alle sportverenigingen 

op om te zorgen voor een sociaal veilige 

sportomgeving voor alle sporters.  

 

In deze bijeenkomst kijken we samen wat 

verenigingen kunnen doen om dit voor 

elkaar te krijgen en kijken we hoe we van 

elkaar kunnen leren om het nog beter te 

doen. 

 

Meer over de bijeenkomst in Tilburg 

Meer over de bijeenkomst in Goirle  

 

Onderwijsbijeenkomst 

Ik zie jou op school 

Donderdag 18 november 

Voor professionals uit onderwijs, 

kinderopvang, buitenschoolse opvang 

 

Onze boeiende en deskundige 

gastspreker tijdens deze bijeenkomst is 

Anton Horeweg, Meester Anton. 

Leerkracht, auteur van diverse 

onderwijsboeken en gedragsspecialist 

(MSEN). Anton Horeweg geeft een 

presentatie en neemt deel aan de 

tafelgesprekken met andere deskundigen 

als Petra de Polder (wethouder sociaal 

domein Dongen), Angela Horsten 

(programmateam Taskforce 

Kindermishandeling), Lian Lanslots (Veilig 

Thuis), Tanja van Stappershoef 

(Alsjeuitelkaargaat.nl) en een 

ervaringsdeskundige.  

 

Meer informatie en aanmelden  
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Kijkje in de keuken 

bij Veilig Thuis 

16 en 18 november  

Professionals (jeugd)zorg- en straf, 

welzijn, scholen, kinderdagverblijven. 

 

Het Kijkje in de keuken start met een korte 

presentatie. Vervolgens kan worden 

meegekeken bij de verschillende diensten 

van de frontoffice en backoffice van Veilig 

Thuis Midden-Brabant. Er wordt 

afgesloten met een gezamenlijk gesprek 

en mogelijkheid om vragen te stellen. 

 

Meer informatie en aanmelden  

 

Slotbijeenkomst 

Ik blijf jou zien 

Vrijdag 19 november  

Voor iedereen die zich betrokken voelt bij 

de aanpak van kindermishandeling 

 

Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij 

de resultaten van vier jaar extra aanjagen 

van de aanpak van kindermishandeling 

door de Taskforce Kindermishandeling 

Hart van Brabant. En we gaan het hebben 

over het vervolg. Want we willen samen 

het thema kindermishandeling blijven 

agenderen, en het thema ook verbreden 

binnen het Regionaal Expertisecentrum 

Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 

Hoe het vervolg er precies uit gaat zien? 

Dat bepalen we samen op 19 november. 

Ben jij erbij? 

 

Meer informatie en aanmelden 
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Uitreiking 

Hart voor een kind awards 

Zaterdag 20 november  

 

Op deze internationale dag voor de 

rechten van het kind reikt Marcelle 

Hendrickx, voorzitter van de Taskforce 

Kindermishandeling Hart van Brabant de 

eerste ‘Hart voor een kind awards’ uit. Met 

de award wil de Taskforce 

Kindermishandeling aandacht vragen voor 

de rechten van ieder kind om gezond en 

veilig op te groeien.  

 

De uitreiking is voor genodigden. Vanaf 8 

november staan de genomineerden op 

www.zorgenomeenkind.nl/award.  

 

Tentoonstelling en fotoshoot 

Unbreakable 

Hele week en 20 november 

 

In het gemeentehuis van Goirle is de hele 

week tijdens openingstijden de 

fototentoonstelling Unbreakable te zien. 

Op de foto's zijn mensen te zien die 

slachtoffer zijn van seksueel misbruik, met 

een uitspraak van de dader. 

 

Op zaterdag 20 november geeft Revief in 

Tilburg een workshop en fotoshoot voor 

mensen met een verleden van seksueel 

misbruik. Revief’s ervaring is dat dit heel 

helend blijkt te werken. 

 

Meer informatie en aanmelden  

 

 

Nieuws 
Gastlessen voor toekomstige 
sportbegeleiders en hun docenten 

 

De Taskforce Kindermishandeling maakt zich er hard 

voor dat iedereen die met kinderen gaat werken, al in de 

opleiding signalen leert herkennen en leert werken 
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volgens de Meldcode. Er zijn al regelmatig gastlessen 

verzorgd bij diverse opleidingen van Fontys. Nu is de 

volgende sector in beeld, namelijk de sport. Het 

Coördinatiepunt trainingen geeft in november en 

december een serie gastlessen aan 1e jaars groepen 

van ROC Sport en bewegen én aan de docenten van 

deze opleiding.   
 

 

 

 

Training bespreekbaar maken van 
huiselijk geweld 
 

Ray had losse handen in zijn relaties, Sylvia zocht hulp 

nadat ze haar zoontje had geslagen en Nicole had haar 

vriend bijna doodgestoken. Drie plegers van huiselijk 

geweld vertellen hun verhaal en geven trainingen aan 

professionals. 

 

Nicole (48), Sylvia (48) en Ray (58) zijn alle drie bereid 

om hun verhaal te doen tijdens de training bespreekbaar 

maken van huiselijk geweld. Over hoe het zover kan 

komen. Over hoe agressie zich op kan hopen, over 

onmacht. Tijdens de trainingen worden de professionals 

uitgenodigd om ex-plegers te bevragen. Trainer 

Annemarie Raes: ‘Hoe zit je als professional tegenover 

iemand die zijn kinderen een klap geeft? Of een partner 

in het ziekenhuis heeft geslagen? Dat doet iets met 

je’. De trainingen worden gegeven op 17 februari en 31 

maart 2022.  

 

Lees het verhaal van de plegers 

Meer informatie en aanmelden training  
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Meer nieuws 

 

> Gooise meren omarmt toolkit 'Praten helpt'. De gemeenteraad van Gooise 

meren ging unaniem akkoord met een motie over de toolkit van VVD-raadslid Elisa 

Nuij. Vanuit haar werk bij de zedenpolitie Amsterdam komt zij veel misbruik en 

huiselijk geweld bij kinderen tegen. Lees verder 

 

> Het nieuwe Augeo Magazine 'meer oog voor ouders' is uit. Deze keer speciaal 

aandacht aan de ouder achter de opvoeder. Want ouders zijn niet alleen opvoeders. 

Om ze optimaal te ondersteunen in hun opvoederschap, moet er ook aandacht zijn 

voor hoe het met hen zélf gaat. Lees verder 

 

> Gespreksrondes bij film 'buiten is het feest'. In Nederland is 1 op de 10 

kinderen slachtoffer van seksueel misbruik. In meer dan 85% van de gevallen wordt 

dit misbruik gepleegd door iemand die het kind goed kent. In de meeste gevallen 

blijft de dader onbekend en het probleem onbesproken. In aanloop naar de week 

tegen kindermishandeling organiseert Stichting Impact Makers samen 

met Programma Geweld hoort nergens thuis, Team-kim en RinkelFilm vijf 

gesprekken door Nederland om dit taboe te doorbreken. Lees verder 

 

> Social media campagne 'Time-out'. Op 18 oktober startte een online 

preventiecampagne om de aandacht te vestigen op huiselijk geweld tegen kinderen 

en jongeren. De campagne ‘Time-out’ is ontwikkeld door Veilig Thuis, De 

Kindertelefoon en het programma ‘Geweld hoort nergens thuis’. 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. 

 

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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