
Bezoek nu onze website! 
 Bekijk de webversie 

 

   

   

   

NIEUWSBRIEF NR. 4 
  

 

  

 

 

 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op het 

laatste kwartaal van 2023. Een kwartaal dat in 

het teken stond van de Week tegen 

Kindermishandeling en Orange the World. Een 

knallende afsluiter van het jaar waarin we als 

Expertisecentrum zijn gestart. We hebben 

elkaar leren kennen, hard gewerkt om het 

Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling op de kaart te zetten 

en een mooie basis gelegd voor het nieuwe jaar. De stuur- en werkgroep leden 

wensen jullie fijne feestdagen en een inspirerend, leerzaam en mooi 2023.  

   

In de regio Hart van Brabant hebben we een flinke ambitie: 

huiselijk geweld en kindermishandeling voorkomen, 

vroegtijdig signaleren, stoppen en duurzaam oplossen. Daar 

maken wij ons hard voor. In het Regionale Expertisecentrum 
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Huiselijk Geweld en Kindermishandeling bundelen 

organisaties hun krachten én kennis. We willen professionals 

en vrijwilligers optimaal ondersteunen zodat we in onze regio 

écht een verschil kunnen maken. 
  

 

  

   

   

Van 14 tot en met 20 november 2022 was de landelijke Week tegen 

Kindermishandeling. Ook in de regio Hart van Brabant hadden we een week vol 

activiteiten. Om aandacht te vragen voor kindermishandeling, maar vooral ook 

om samen de aanpak tegen kindermishandeling te versterken. Een aantal 

hoogtepunten uit de week:  
  

   



   

   

Dit ben ik ook - Persoonlijke verhalen over 

geweld, kracht, inzicht en steun 

 

Maaike, Jolanda, Brand en Nicole in the spotlights: een indrukwekkende avond 

waar vier ervaringsdeskundigen de zaal meenamen in hun persoonlijke 

ervaringen. Naderhand ging de zaal met hen in gesprek. Een succesvolle avond 

waar in 2023 een vervolg aan gegeven wordt voor meer dan 200 proffesionals. 



Nieuwsgierig naar de inhoud van deze training? Lees het hier. 
  

   

"Bewondering en respect voor de ervaringsdeskundigen, ondanks 

dat ik weet welke schrijnende situaties er zijn, komt hun 

boodschap weer keihard binnen. Dankjewel, hierdoor blijven we 

scherp. Petje af voor de organisatie 👌 Blijf voor en met elkaar 

zorgen ❣️" - Marion de Kock 
  

 

  

  

   

 

 

 

Hart voor een kind Award 
 

De zeven genomineerden voor de 

Hart voor een Kind award 

presenteerden zich zondagmiddag 20 

november voor de jury. Daarna 

werden de winnaars bekendgemaakt. Buiten was het grijs en regenachtig, 

binnen in de raadszaal in Tilburg was de sfeer hartverwarmend. Zoals rapper 

Zico Rojer het verwoordde: “Mooi om te zien dat er zoveel mensen zijn die om 

anderen geven.” 

   

 
  

   

  

   

LEES VERDER 
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Campagne 

kindermishandeling 
 

Elk jaar worden meer dan 119.000 

kinderen mishandeld. Dat is 

gemiddeld één kind per klas. Per jaar overlijden er naar schatting 50 kinderen 

aan de gevolgen van kindermishandeling. Dat is bijna één kind per week.  

 

Om kinderen en volwassenen meer te leren over kindermishandeling, en te 

laten weten dat niet iedereen de waarheid vertelt over wat zich afspeelt thuis 

hebben wij deze campagne ontwikkeld. Hieronder kun je de campagne 

downloaden en lees je hoe je deze kunt inzetten in de bewustwording bij 

kinderen en volwassenen. 

   

 
  

   

  

   

 

 

Veilig Sporten  
 

Tijdens de Week tegen Kindermishandeling vond 

de workshop Veilig Sporten plaats. Hierbij waren 

15 aanwezigen, zoals sportpsychologen, studenten, 

Smart start denkers en mensen van het 

expertisecentrum zelf. Vanuit hun verschillende expertises/rollen dachten zij 

samen na over veilig sporten voor tieners.  

  

De hoofdvraag waar ze mee aan de slag gingen tijdens de workshop: Hoe 

kunnen we vrijwillige trainers empoweren om om te gaan met de problematiek 

GA NAAR DE CAMPAGNE 
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die tieners van thuis meenemen? 

   

 
  

   

  

   

   

   

Orange the world 2022 

 

Orange the World is de wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en 

meisjes. De campagne vindt ieder jaar plaats van 25 november, 

de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen, tot 10 december, de Internationale 

Mensenrechtendag. De dagen daartussen zijn de 16 Dagen van Actie. Ook in de 

regio Hart van Brabant. Een greep uit de activiteiten:  
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Documentaire Belaagd  
 

29 november 2022, de theaterzaal van De Leest in 

Waalwijk stroomt vol. Het merendeel van de 

bezoekers is vrouw, hier en daar neemt ook een 

man plaats. En dat is belangrijk, want deze avond is 

bedoeld voor iedereen, man en vrouw. Samen 

moeten we de cultuuromslag maken. Beginnend 

met te zeggen waar het op staat. 

 

Op het podium nemen Olcay Gulsen, Orange-ambassadeur, en Ilona 

Brekelmans, GZ-psycholoog bij Sterk Huis, plaats voor een napraat met het 

publiek. Samen maakten Ilona en Olcay de serie Fatale Liefde. Daarnaast 

maakte Olcay een eigen programma over huiselijk geweld, waar ze zelf als kind 

slachtoffer van werd. De documentaire Belaagd zorgt voor veel herkenning. 

   

 
  

   

  

   

 

 

2-DOC over Femicide  
 

Iedere acht dagen wordt er in 

Nederland een vrouw vermoord. 

Vrijwel altijd is de (ex-)partner de 

dader en de keuze van de vrouw 

om zelfstandig te zijn de oorzaak. Femicide wordt in de media vaak gebracht als 

een gezins- of familiedrama, maar dat is het niet. Waarom is femicide zo 

onderbelicht? Waarom wordt het beestje niet bij zijn naam genoemd? En 
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waarom worden we wel gewaarschuwd voor de man in de bosjes, terwijl 

vrouwen het meeste risico lopen binnen hun relatie? Nabestaanden van 

slachtoffers van femicide delen hun verhaal en bespreken ook het taboe dat 

kleeft aan de benaming femicide, moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn. 
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Deze e-mail is verstuurd aan gemeenteraad@goirle.nl. 

Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden. 

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. 

Voor een goede ontvangst voegt u nieuwsbrief@expertisecentrum-hgkm.nl toe aan uw adresboek. 
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