"Alles wat nodig is, is liefde"
Bedankt!
Met meer dan 20 regionale activiteiten, meer dan honderd deelnemers en enorm veel inspirerende
berichten op sociale media was de Week tegen Kindermishandeling ook in 2017 een groot succes. We
bedanken jullie voor het organiseren, deelnemen, delen en verbinden! De overtuiging dat we samen
met beleidsmakers, professionals, ouders én met kinderen echt het verschil kunnen maken in de aanpak
van kindermishandeling, is tijdens de Week tegen Kindermishandeling bij velen sterker geworden.

De Week in vogelvlucht:
Maandag 20 november
Landelijke Kick-off
Minister Hugo de Jonge van het ministerie van VWS gaf tijdens de kick-off op maandag 20 november
het startsein voor de Week tegen Kindermishandeling. In Theater Diligentia in Den Haag noemde hij
kindermishandeling een topprioriteit voor het kabinet. Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer
overhandigde het rapport 'De gemeentelijke inzet voor preventie van kindermishandeling' aan Jantine
Kriens, algemeen directeur van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Zij reageerde
inhoudelijk op het rapport en benadrukte dat ook voor de VNG de aanpak van kindermishandeling
een speerpunt zal zijn.

Diverse experts deelden die ochtend hun visie en expertise. Ook onze eigen voorzitter van de Regionale
Taskforce Kindermishandeling, wethouder Marcelle Hendrickx was te gast in Den Haag. Door de minister
werd de regio Hart van Brabant genoemd als voorbeeldregio qua energie en aanpak.
Daarbij was tijdens de kick-off en in de Week zelf ook veel aandacht voor de stem van ervaringsdeskundigen. Het thema #verbindvoorhetkind werd zichtbaar toen dagvoorzitter Dolores Leeuwin de
aanwezigen opriep de handen ineen te slaan.

21 Bespreektips
Aansluitend op de landelijke kick-off werd in elke provincie een 21-minuten gesprek georganiseerd
over kindermishandeling. In onze regio vond die dialoog plaats in de Bibliotheek op het Koningsplein
in Tilburg.
Iedereen kan, door soms iets kleins te doen, een groot verschil voor een kind maken. De 21 bespreektips
kunnen je helpen om met collega's in gesprek te gaan over kinderen die opgroeien in onveilige
thuissituaties en over de steun die zij kunnen gebruiken.
Download hier de 21 bespreektips:
http://www.weektegenkindermishandeling.nl/files/downloads/21bespreektips.pdf
Verder stonden Maaike Hermans (poëzie), Ankie Driessen (auteur), Cindy Langenhuijsen (foto-expositie)
en Onias Landveld (stadsdichter gemeente Tilburg) op het programma in de Bibliotheek. Onias schreef
speciaal voor de Week tegen de Kindermishandeling zijn gedicht: 'Superhelden'.
Download hier het filmpje waarin hij zijn gedicht voordraagt.
In het Willem II stadion vond in het kader van de Internationale Dag van de Rechten van het Kind een
bijeenkomst plaats met en voor jongeren. En op de Fontys Hogeschool voor Pedagogiek vond een
gastcollege plaats van Fatima Zohra Sidali van Kompaan en de Bocht over huwelijksdwang en
eergerelateerd geweld bij jongeren. Het ongeloof in de zaal was groot. Dat dit nog kan gebeuren in
Nederland. Ook veel onwetendheid over eergerelateerd geweld. Veel aanwezigen gaven aan dat ze
eerder niet wisten wat het inhield - eergerelateerd geweld - maar er nu een beter beeld bij hebben.
's Avonds werd er een partnerbijeenkomst georganiseerd in het Willem II stadion over de Nieuwe Koers
Samen met de Jeugd. Meer dan 50 professionals leverden input op het thema 'Veiligheid voorop'.

Lessons learned:
➢ Doorvragen bij het kind. Houdt het klein, vraag door. Praat met en niet over het kind.
➢ Zorg dat we ons systeem zo inrichten dat we dichtbij, present en vroegtijdig in gesprek zijn en
blijven!

Dinsdag 21 november
Dinsdag vond een workshop plaats in samenwerking met Veilig Thuis over actief burgerschap voor
woningbouwverenigingen en de sportwereld. In deze workshop werd de innovatieve aanpak 'Safe at
home' gepresenteerd door Kadera.
In het Sterk Huis van Kompaan en de Bocht vond de voorstelling 'Breek' plaats van Theatergroep
Kei-Hart. Motto: doorbreek de stilte, de schaamte, het schuldgevoel en breek het masker. Het was een
voorstelling voor jeugd vanaf 10 jaar over de verschillende kanten van kindermishandeling zoals pesten,
verwaarlozing, ruzies thuis, vechtscheiding, oudermishandeling en over wie je kan helpen: de
kindertelefoon of school.
Kinderen van basisscholen De Bron, de Bongerd en de Leyakkers bezochten de voorstelling en gingen
daarna in gesprek met hulpverleners en acteurs over wat je kunt doen tegen kindermishandeling.
's Middags bekeken ruim 50 professionals de voorstelling.

Kompaan en de Bocht is voornemens om met deze (of een andere) theatervoorstelling langs scholen in
de regio gaan, gecombineerd met het inzetten van lespakketten en nabespreking met hulpverleners.
Verder vond een workshop plaats onder leiding van Rie-Anne van Laarhoven voor het Middelbaar
Beroepsonderwijs over de Meldcode Huiselijk Geweld op één van de ROC's
In Hilvarenbeek vond op Basisschool de Doelakkers een Sociaal Innovatielab - Verbind voor het Kind plaats met 35 beroepskrachten. Allemaal beroepskrachten die werken met kinderen. Van kraamhulp tot
mediators. Van leerkrachten tot huisartsen. Van pedagogische medewerkers tot hulpverleners. Een
ervaringsdeskundige vertelde haar verhaal. Ondanks vele meldingen van familie, school en haar eigen

moeder, bleef het zeven jaar stil. Ook de hulpverlening wist het, maar deed niets. De deelnemers
stelden vragen en onderzochten samen het probleem. De conclusie was dat ‘we’ het kind vergeten
waren te vragen wat zij nodig had. Wat er volgens haar moest gebeuren om de stilte te doorbreken.
‘We’ probeerden haar in bescherming te nemen. Maar was dat de juiste keuze? De energie om te
‘verbinden voor het kind’ voelde iedereen. Vanuit dit kernthema en dus écht vanuit het perspectief van
het kind voerden de deelnemers vervolgens een waarderende dialoog. Zo ontdekten ieder vanuit de
dagelijkse praktijk wat zij wél konden doen en wie of wat zij daarvoor nodig hadden.

Lessons leaned:
➢ Door dialoog ontstaat meer energie en gezamenlijke verantwoordelijkheid. Het besef van
‘hé, ik hoef dit niet alleen te doen… samen kunnen we het verschil maken!’
➢ Benut de mogelijkheden om present en preventief samen te werken met de toegang/sociale
wijkteams.

Woensdag 22 november
Bij het IMW in de Kloosterstraat in Tilburg vond een workshop plaats voor professionals over praten
met kinderen geleid door Marike van Gemert van de Academie Praten met kinderen.
Veilig Thuis organiseerde een workshop in samenwerking met Maaike Haan als ervaringsdeskundige
over de noodzaak van durven signaleren van kindermishandeling, het bespreekbaar maken en het
bijtijds inschakelen van deskundigen om het gesprek in te gaan. Gestart werd met de film 'Zorgen
bespreekbaar maken'.
In het Klassetheater in Tilburg werd de film over Marietje Kessels getoond aan professionals in het
onderwijs en de kinderopvang.
En in Hilvarenbeek vond een themamiddag plaats in het gemeentehuis met de Jongerenraad. Eerst werd
de film 'Razend' van Carrie Slee vertoond. Daarna volgde een discussie met de kinderen over
kindermishandeling en huiselijk geweld.

Lessons learned:
➢ Professionals geven aan dat het nog heel moeilijk is om het gesprek aan te gaan. Hoe doe je dat
op een goede manier, het is een hele stap, hoe raak je de juiste toon en hoe zeker moet je het
weten voordat je actie onderneemt?

Donderdag 23 november
Bij Reparing Balance in de Groenstraat in Tilburg vond een workshop plaats over hoe weer in balans te
komen. Berry Rijkers gaf zijn visie, deed oefeningen en gaf uitleg aan de deelnemers.
In Goirle vond in het Jan van Besouwhuis een bijeenkomst plaats voor professionals over de wijziging
van stap 5 uit de Meldcode per 1 januari 2019. Aanwezig waren professionals vanuit de sectoren justitie,
onderwijs, jeugdgezondheidszorg, wijkteams, kinderopvang en maatschappelijk werkers.
Later op de middag was er een lezing over verantwoord ouderschap door professor Herman Baartman.
Paulien Blom leverde haar bijdrage als auteur in het stuk 'Wat als het thuis mis gaat' en Annette van der
Knaap verzorgde een presentatie over hersenontwikkeling bij kinderen in onveilige situaties. Dit naar
aanleiding van het onderzoek van professor Jan Willems.
De bijeenkomst in het Jan van Besouwhuis werd
afgesloten met de ondertekening van het
convenant 'Nu niet zwanger', een initiatief van
Connie Rijlaarsdam van de GGD Hart voor
Brabant. Negentien organisaties in de regio Hart
van Brabant hebben afgesproken dat zij samen
uitvoering gaan geven aan het programma Niet
Zwanger, dat kwetsbare ouders helpt om in deze
fase van hun leven géén kind te krijgen. Op
vrijwillige basis, met een proactieve persoonlijke
benadering en maatwerk.

Tijdens de bijeenkomst ging ook de film Nu Niet Zwanger in première. De film is bedoeld om
belangstellende organisaties en overheden inzicht te geven in hoe het programma werkt. Aan de hand
van het verhaal van een ervaringsdeskundige vertellen ketenpartners over hun rol. Naast Connie
Rijlaarsdam zijn dat: vertegenwoordigers van MEE en Veilig Thuis, een arts van de GGD, twee
gynaecologen van het Elizabeth-TweeSteden Ziekenhuis en de Tilburgse wethouders Kokke en
Hendrickx. De film is te bekijken via www.ggdhvb.nl/nunietzwanger.
's Avonds vond in Hilvarenbeek in Kindercentrum de Driehoek nog een interactieve workshop plaats
'Eén team, allemaal winnaar' van Rie-Anne van Laarhoven. Er was ook een trainingsacteur aanwezig.
Aan vrijwilligers op de sportvelden werd uitgelegd hoe om te gaan met de Meldcode en hoe zij kunnen
bijdragen aan de strijd tegen huiselijk geweld en kindermishandeling.
Lessons learned:
➢ Er zijn te veel inzichten om volledig te zijn, ouderschap en opvoeden zijn twee verschillende
zaken. Waar ligt de grens?
➢ Ouders kunnen niet altijd alles alleen, de overheid heeft daar een rol! Als het misgaat blijven
het ouders, ga naast hen staan!
➢ Soms moet je kwetsbare mensen helpen om geen ouder te worden in een bepaalde fase van
hun leven.
➢ Benut de mogelijkheden van hersenonderzoek: eerste 1.000 dagen van cruciaal belang voor
hersenontwikkeling.

Vrijdag 24 november
Op vrijdag vond in Cinecitta de afsluiting plaats van de Week tegen Kindermishandeling. Marcelle
Hendrickx (voorzitter Taskforce Kindermishandeling) en Esmah Lahlah (universitair docent victimologie
en ontwikkelingspsychologie) gingen in gesprek met ervaringsdeskundigen. Wat is de oogst van deze
week geweest? Wat neemt de taskforce mee in haar uitvoeringsprogramma? Verder was er een gastles
en een documentaire te zien van Team Kim 'Onze stem, onze kracht'.
Later op de dag vond in de bibliotheek in
Hilvarenbeek nog een tafeldialoog plaats met
ouders, vrijwilligers, beroepskrachten en andere
geïnteresseerden over het thema 'Verbind voor
het Kind'. En organiseerde Veilig Thuis samen
met de politie een workshop aan professionals
over wat er gebeurt als er na een melding aan
112 een vermoeden bestaat van huiselijk geweld
of kindermishandeling.

Lessons learned:
➢ Luister naar het kind, het goede gesprek is belangrijker dan meteen, snelle actie.
➢ Houdt het klein, kleine vraagjes leiden naar het echte gesprek.
➢ Heb ook oog voor wat melden met het kind doet, meld samen, betrek het kind erbij en
hou zicht op de veiligheid na het melden.

Aandacht in de (sociale) media
Veel lokale, regionale en landelijke media hebben aandacht besteed aan de Week tegen
Kindermishandeling. We hebben een aantal fragmenten verzameld:

Het Jeugdjournaal: https://jeugdjournaal.nl/uitzending/29216-avondjournaal.html
UVandaag: https://www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/uvandaag/20171120-1710/
RTV Utrecht: http://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/128186/Ervaringsdeskundigen-vertellen-overmishandeling-tijdens-Week-tegen-Kindermishandeling
Tijd voor MAX: https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/tijd-voor-max/frans-bauer-gaat-het-ijsop/POW_03568982/
Brabants Dagblad: https://www.bd.nl/tilburg/week-tegen-kindermishandeling-toneel-poeneuml-zieworkshops-debat~a99284bb/
Tilburgers.nl: https://www.tilburgers.nl/start-week-tegen-de-kindermishandeling/
De activiteiten die in het kader van de Week georganiseerd zijn, werden ook op sociale media veel
gedeeld. Hier ziet u een aantal tweets op een rij:
•

•

Sanne Abrahams @SanneAbrahams · 20 nov. Ik wilde jullie 'live' vertellen over onze regionale
kick-off van de Week tegen Kindermishandeling. Bij de fotopresentatie van @Cindylangenh viel
ik al stil. En dat terwijl zij de stilte wil verbreken... @gemeenteHbeek @RegionaleTFKM
@Samenvoorjeugd
Samen voor de jeugd @Samenvoorjeugd 21 nov. Heb je het gedicht ‘Mijn Superheld’ van
Stadsdichter @OniasLandveld al gehoord? Die komt binnen zeg! Luister hier alvast een stukje. Je
vind hem helemaal op de site.#Verbindvoorhetkind #weektegenkindermishandeling

•

•

•

•

•

ZonMw @ZonMw · 21 nov. Voorkomen van #kindermishandeling behoort topprioriteit te zijn in
het jeugdbeleid. Maar wat werkt bij wie? Waardoor? En wanneer? Lees meer in de publicatie
Effectief vroegtijdig handelen ter voorkoming van kindermishandeling: http://bit.ly/2zVId6F
#WtKM
Week tegen KM @WeektegenKM · 22 nov. Gisteren besteedde het @jeugdjournaal aandacht
aan de Week tegen Kindermishandeling (vanaf 4.48). 'Realiseer jezelf dat je jouw vader of
moeder helpt als je het meldt, want jouw vader en moeder willen jou niet mishandelen', aldus
Ans van de Maat @HetNJi #verbindvoorhetkindRegionale
Taskforce Kindermishandeling @RegionaleTFKM 23 nov. Kijk deze muziekvideo tegen seksueel
geweld: ''Als het jou overkomt'' - Centrum Seksueel Geweld (let op: schokkende beelden!) Omdat
#kindermishandeling óók over #seksueelmisbruik gaat. #verbindvoorhetkind
Marcelle Hendrickx @marhendrickx · 23 nov. Zojuist voor camera RTLnieuws uitgelegd waarom
#NuNietZwanger zo belangrijk is en Tilburg dat structureel financiert. Sommige ouders moeten
nu niet zwanger worden want die kinderen komen anders rechtstreeks in de jeugdhulp. Is ook
#innovatie
Marcelle Hendrickx @marhendrickx · 24 nov. Alle verhalen tijdens
#WeektegenKindermishandeling hebben mij geraakt. Sterker nog, ik raakte vandaag echt
geëmotioneerd tijdens kijken naar film van #TeamKim @laar_kim. Waarom? Door opmerking
van een van de kids dat er 'vooral' liefde & aandacht nodig is. Van ons! #kijknietweg

Week tegen Kindermishandeling 2018
Zet het alvast in de agenda: de volgende Week tegen Kindermishandeling is van maandag 19 tot en
met zondag 25 november 2018. Wij hopen dat de Week van 2017 voor u een extra stimulans is
geweest om elkaar op te zoeken, elkaar te inspireren en van elkaar te leren om zo samen de aanpak
van kindermishandeling verder te versterken. Nogmaals bedankt voor uw betrokkenheid en we
hopen dat u de aandacht voor dit belangrijke thema vasthoudt!
Terugkijkend op de Week tegen Kindermishandeling kunnen we niet anders dan constateren dat
het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld niet alleen landelijk, maar ook regionaal en
lokaal écht geagendeerd staat. Niet alleen nu, maar ook de komende jaren. Ieder geval van kindermishandeling of huiselijk geweld, is er één teveel. De overtuiging dat we samen met beleidsmakers,
professionals, ouders én met kinderen écht het verschil kunnen maken in de aanpak van
kindermishandeling, is tijdens de Week bij velen sterker geworden. We gaan er de komende jaren
samen onze schouders onder zetten. Want één ding is duidelijk: alles draait om liefde en aandacht.
Alles wat nodig is, is liefde en aandacht. Voor het kind, maar ook voor zijn omgeving. Dat is de kern
van het actieplan dat de taskforce begin 2018 presenteert.
Marcelle Hendrickx
Voorzitter Regionale Taskforce Kindermishandeling

