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Minister De Jonge prijst actieplan Taskforce kindermishandeling

“Nederland kan leren van de heerlijke handen-uitde-mouwen-cultuur in de regio Hart van Brabant”

Afgelopen maandagavond 26 maart 2018 nam Hugo de Jonge, minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, het actieplan van de regionale Taskforce
kindermishandeling in ontvangst. Voorzitter van de Taskforce Marcelle
Hendrickx, wethouder Jeugd in Tilburg, bood de minister het actieplan aan.
In het plan bundelen partners in de regio Hart van Brabant krachten
om de veiligheid van het kind voorop te zetten. De minister prees de
praktische insteek van de samenwerking in de regio: “alles ademt
hier een verfrissende handen uit de mouwen-cultuur. Ik ben een oude
schoolmeester en ik zei dus altijd dat afkijken niet mag. Maar in deze:
doe je voordeel met deze aanpak.”

Lees verder op de volgende pagina.
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Van zorg, onderwijs en welzijn tot politie, sport
en zorgverzekeraars. Binnen de Taskforce werken
allerlei verschillende organisatie samen in de aanpak
kindermishandeling. En dat is nodig. Ondanks de
inzet van allerlei professionals dalen de cijfers niet.
En de cijfers liegen er niet om. In onze regio krijgen
jaarlijks 3000 kinderen te maken met huiselijk geweld
of kindermishandeling. De Taskforce is geen nieuwe
organisatie. Men wil bestaande activiteiten, personen
en organisaties aan elkaar verbinden, leer- en
succesverhalen delen en succesvolle aanpakken
elders via pilots in onze regio uitproberen.
Ook wil de Taskforce meer bewustwording over
kindermishandeling creëren.

Actieplan Taskforce kindermishandeling
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Actieplan Taskforce kindermishandeling in 1 oogop
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Ook bijdragen?
We zien dit actieplan echt als een dynamisch document. Heb jij een idee, groot of klein, waarmee je kunt
bijdragen aan het terugdringen van kindermishandeling en huiselijk geweld? We horen het graag via
taskforcekindermishandeling@tilburg.nl. Alleen samen kunnen we het verschil maken!
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De Taskforce in een notendop
Onze jeugd heeft het recht om veilig op te groeien, hun talenten te ontdekken en te ontplooien. Kindermishandeling
en huiselijk geweld staan daar haaks op. Daarom maken we ons in de regio Hart van Brabant hard voor de aanpak
kindermishandeling. En dat is nodig. Ondanks de inzet van allerlei professionals dalen de cijfers niet. En de cijfers
liegen er niet om. In onze regio krijgen jaarlijks 3.000 kinderen te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling.
Met elkaar zetten we de veiligheid van het kind voorop.
We stellen mensen en middelen beschikbaar om
te werken aan de aanpak kindermishandeling. Om
dit extra aan te jagen is er een regionale Taskforce
kindermishandeling. Dit is geen nieuwe organisatie.
Binnen de taskforce werken allerlei verschillende
organisatie samen in de aanpak kindermishandeling.
Van zorg, onderwijs en welzijn tot politie, sport en
zorgverzekeraars.

De Taskforce wil de aanpak kindermishandeling
aanjagen door:
• bestaande activiteiten, personen en organisaties in
kaart te brengen en aan elkaar te verbinden;
• leer- en succesverhalen te delen;
• succesvolle aanpakken elders via pilots in onze regio
uitproberen;
• bewustwording over kindermishandeling en de eigen
verantwoordelijkheid hierin te stimuleren.
Door altijd het kind centraal te zetten.

Als ik morgen één ding zou mogen veranderen, dan…
… zouden jongeren in onze regio veilig opgroeien en zou de Taskforce overbodig zijn!
Marcelle Hendrickx, wethouder gemeente Tilburg

De leden
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Overheid | Marcelle Hendrickx, voorzitter | Wethouder gemeente Tilburg
Overheid | Mark van Stappershoef | Burgemeester gemeente Goirle
Onderwijs | Pieter Jansen | Directeur onderwijscoöperatie T-Primair Tilburg
Zorg | Lian Smits | Bestuurder Sterk Huis
Zorg | Angela van Liempd | Medisch directeur zorggroep RCH Midden-Brabant bv
Zorg | Saskia Emmerik | Directeur Amarant - divisie Jeugd
Zorg en Welzijn | Bart de Leede | Directeur/bestuurder IMW Tilburg
Politie | Peter Verschuur | Districtchef Hart van Brabant
Veilig Thuis Midden-Brabant | Jacob Jan Feenstra | Directeur
Sport | Irene Dekker | KNVB kernteam veilig sportklimaat en hockey coach/ trainer in Tilburg
Zorgverzekeraar | Wim van der Meeren | CEO zorgverzekeraar CZ
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Het programmateam
Wist je dat de Taskforce ondersteund wordt door een programmateam? Deze club mensen voedt
de Taskforce met waardevolle signalen uit de praktijk en geeft uitvoering aan het actieplan.
Het programmateam bestaat uit de volgende leden:
•		Sanne Abrahams, gemeente Hilvarenbeek
•		Betty-Ann Blommers, IMW
•		Liselot Godschalx, gemeente Tilburg
•		Teun Haans, Sterk Huis
•		Miek van den Ham, GGD
•		Marte Hoogstraaten, gemeente Tilburg

•		Angela Horsten, Xpect Primair
•		Gerrianne Rozema, Sterk Huis
• Cindy de Rijke, Sterk Huis
•		Berna Trommelen, projectleider Taskforce kindermishandeling
•		(vacant), Veilig Thuis

Als ik morgen één ding zou mogen veranderen, dan…
… zou ik de samenwerking tussen de vele partners zodanig verbeteren dat slachtoffers
maximale aandacht en steun verkrijgen.
Peter Verschuur, Taskforcelid en districtschef Politie Hart van Brabant

Jongerenraad: ‘laat kinderen weten dat ze ertoe doen!’
Aaron en Guinevere van de Jongerenraad van Sterk Huis ontvingen maandag 26 maart
minister Hugo de Jonge. Wethouder Marcelle Hendrickx daagde de jongeren uit om tijdens het bezoek van de
minister mee te denken en de aanwezigen bij de les te houden en te inspireren. We zeggen in de regio namelijk heel
makkelijk dat we het kind centraal stellen. Dat is nog lang niet altijd even makkelijk.
En dat blijkt ook deze avond. “Jongeren snappen deze
taal niet, we pleiten dus voor veel meer spreektaal.
Wanneer je acties voor jongeren wil laten slagen moet
je de kloof tussen hulpverleners en jongeren echt gaan
verkleinen. Hoe? Laat de jongeren weten dat ze er toe
doen en niet alleen problemen veroorzaken. En wat
ons echt van het hart moet is dat het jammer is dat een
project als ‘We can Young’ is gestopt. Dat sprak aan en
daarmee werd het gesprek met jongeren aangegaan.”
“Maar” - sluit Aaron af – “ik vond het echt ontzettend
gaaf om hierbij te mogen zijn en ook de minister en
zelfs vice- premier nog te mogen toespreken. En… ik
heb een selfie met hem, daar ben ik hartstikke trots op.“
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Open brief onderzoek
‘Veel blauwe plekken in het onderwijs’
Nienke Janssen, Sophie Renirie, Iris van der Sanden en
Britt Stander studeren Pedagogiek aan Fontys Hogescholen
in Tilburg. In opdracht van de Taskforce deden zij onderzoek
naar de meldcode in het onderwijs. Naar aanleiding van hun
onderzoek schreven zij onderstaande open brief.

L.S.
Tijdens de kick-off van de regionale Taskforce kindermishandeling in 2017 werden wij enorm geïnspireerd
om onderzoek te doen naar wat onderwijsprofessionals kunnen bijdragen aan het signaleren van
kindermishandeling. Wij hebben ons onderzoek gericht op de vraag hoe de Meldcode Kindermishandeling
‘leeft’ in het basisonderwijs.
We zijn geschrokken van het antwoord op die vraag: de Meldcode Kindermishandeling is grotendeels
onbekend, laat staan dat het ‘leeft’, onder professionals die bijna dagelijks te maken hebben met
kinderen. Dit verbaasde ons, omdat kinderen nergens zo veel tijd doorbrengen als in het onderwijs.
Tijdens ons onderzoek bleek dat onderwijsprofessionals onvoldoende weten hoe ze kunnen handelen
als zij zorgen hebben over een kind, zelfs als zij een training over de meldcode hebben gehad. Dit kwam
ook terug in een specialistische workshop tijdens de Week tegen de kindermishandeling in 2017. In die
week hebben wij deelgenomen aan verschillende activiteiten, waarbij we moesten constateren dat de
leerkrachten ondervertegenwoordigd waren.
Bij de presentatie van ons onderzoek werd ons vermoeden dat de Meldcode Kindermishandeling nog
(te) onbekend is onder professionals bevestigd. We hielden een quiz over de meldcode en als mensen het
antwoord niet wisten, deelden we een symbolische blauwe plek uit. Tijdens een interactieve sessie met
verschillende mensen, waaronder professionals, hebben we heel veel ‘blauwe plekken’ moeten uitdelen.
Hier werd pijnlijk duidelijk dat er nog veel te winnen valt, niet alleen binnen de opleidingen waar met
kinderen wordt gewerkt maar ook in het basisonderwijs zelf.
Wij willen jullie oproepen om samen te werken aan een veilige toekomst voor alle kinderen.
Ons onderzoek is een aanleiding om hier nu iets mee te doen. Kom alstublieft snel in actie en
voorkom nog meer blauwe plekken!
Nienke Janssen, Sophie Renirie, Iris van der Sanden & Britt Stander
Studenten Pedagogiek van Fontys Hogescholen Tilburg
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Als ik morgen één ding zou mogen veranderen, dan…
… zou ik wensen dat alle betrokkenen (ouders, hulpverleners, betrokken instanties en
kinderen) één dag in andermans schoenen mogen staan, zodat ze ervaren hoe het is
om de ander te zijn. De dag erna zou ik dan graag het gesprek aangaan over hoe we de
communicatie en wet- en regelgeving gaan inrichten, zodat wij samen het belang van het
kind weer centraal zetten.
Kristel Heefer, ervaringsdeskundige

Sfeerverslag van bijeenkomst Willem II
Op 7 februari 2018 gaf de Taskforce samen met KNVB, sportverenigingen, Tilburgse sportraad, wethouders,
ervaringsdeskundigen en Willem II-directeur Berry van Gool aandacht aan een veilig sportklimaat.
In een informele setting in het Willem II-stadion
gaf Irene Dekker (Taskforcelid en werkzaam bij de
KNVB) de betrokkenen handvatten om een veilige
vereniging in te richten. Willem II-directeur Berry van
Gool onderstreepte het belang van aandacht voor

een veilig sportklimaat. Onderling zijn er deze avond
nieuwe contacten gelegd, gegevens uitgewisseld en
is er inhoudelijk veel gedeeld. Op naar een volgende
inspirerende bijeenkomst!

Als ik morgen één ding zou mogen veranderen, dan…
… gaan we ervoor zorgen dat in alle opleidingen waar gewerkt wordt met kinderen veel
meer kennis, vaardigheden en gevoel komt bij wat je kunt doen als je ziet dat het niet goed
gaat met een kind. Dat is heel hard nodig!
Nienke Janssen, Sophie Renirie, Iris van der Sanden en Britt Stander, studenten Pedagogiek van
Fontys Hogescholen Tilburg
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Als ik morgen één ding zou mogen veranderen, dan…
… zou ik ervoor zorgen dat ieder kind een veilige en fijne jeugd heeft. Want alleen
dan bereik je dat deze kinderen hún kinderen een veilige en fijne jeugd geven. Door
kinderen en hun ouders de benodigde kennis, vaardigheden en (financiële) middelen
mee te geven versterk je hun mogelijkheden hiertoe.
Esmah Lahlah (Lector aanpak kindermishandeling Hanzehogeschool
en universitair docent Tilburg University)

Veiligheid voorop: bouw mee tijdens
de Bouwmarkt Samen met de Jeugd
Eind 2017 startte de regio Hart van Brabant met het leggen van het eerste fundament voor de uitvoering van
de nieuwe koers ‘Samen met de Jeugd’. Een koers waarin het kind centraal staat, opgebouwd uit de volgende
bouwstenen: • Het kind écht zien • In verbinding werken • Aandacht hebben voor de context van het kind
• In het gewone leven van het kind werken • Veiligheid voorop

Samen met
de jeugd

Uitnodiging
17 april 2018
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De kern van de koers is: dat we het samen
samen
door een aantal ambassadeurs. We gaan
deze bouwmarkt is dan ook bedacht
n
de bouwstenen met elkaar kunnen omzette
klussen aan het bouwwerk. Zodat we
naar concrete acties.

r Goossenslaan 1-01, Tilburg
Waar: Fontys Hogeschool, Professo
Wanneer: dinsdag 17 april 2018
hapje en een drankje)
Tijd: 16:00 - 19:00 uur (inclusief een

diversiteit
welkom bij het ‘Aan-tafel’-college over
Vanaf 19:00 uur ben je ook van harte
iek.
door SJS en Fontys Hogeschool Pedagog
binnen de jeugdhulp, georganiseerd

Stroop je mee de mouwen op?

voor de bouwmarkt via deze link.
Meld je dan vóór dinsdag 10 april aan
handen, maken licht werk!
Dan gaan we samen aan de slag. Vele

Het fundament is gelegd, maar daarmee is het bouwwerk nog
niet af. Bouw daarom mee. Aan de bouwsteen Veiligheid voorop
of een andere. De kern van de koers is: dat we het samen doen.
Samen zetten we de bouwsteen om naar concrete acties.
Waar: Fontys Hogeschool, Professor Goossenslaan 1-01, Tilburg
Wanneer: dinsdag 17 april 2018, 16:00 - 19:00 uur (inclusief een
hapje en een drankje) Meld je vóór dinsdag 10 april aan voor de
bouwmarkt via deze link.

Vanaf 19:00 uur ben je ook van harte welkom bij het ‘Aan-tafel’college over diversiteit binnen de jeugdhulp, georganiseerd
door SJS en Fontys Hogeschool Pedagogiek.

Nieuws
brief
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SPECIAL

Als ik morgen één ding zou mogen veranderen, dan…
… gaan we praten mét kinderen en niet langer over kinderen. We gaan luisteren naar hoe het
met ze gaat en leren hen bij wie ze terecht kunnen wanneer het niet goed gaat met henzelf,
een vriendje of een klas- of teamgenootje. Dat is belangrijk! En…waarom niet een Meldcode
voor kinderen: zoek een volwassene die je vertrouwt, die naar je luistert en die je helpt.
Berna Trommelen, projectleider Taskforce kindermishandeling

Als ik morgen één ding zou mogen veranderen, dan…
… dan zou ik wensen dat de hulpvraag van een kind en/of gezin zonder wachttijd
door de meest geschikte hulpverlener wordt opgepakt.
Angela van Liempd, Taskforcelid en medisch directeur zorggroep RCH Midden-Brabant

Meedenken? Heel graag!
Kun jij of jouw organisatie een bijdrage leveren aan de aanpak kindermishandeling?
Laat het ons weten via taskforcekindermishandeling@tilburg.nl.
Wil je meer informatie? Kijk op de website:
www.zorginregiohartvanbrabant.nl/taskforce-kindermishandeling

Geen nieuws over de Taskforce kindermishandeling meer ontvangen?
Je ontvangt deze mail omdat je je in het verleden hebt opgegeven voor een activiteit van de Taskforce kindermishandeling.
Wil je geen mail meer ontvangen over de Taskforce Kindermishandeling? Stuur dan een mail naar
taskforcekindermishandeling@tilburg.nl.

Colofon
Maart 2018. Dit is een extra uitgave van de negen gemeenten van de regio Hart van Brabant:
Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en
Waalwijk. Voor vragen of suggesties kunt u contact opnemen met ilse.brekelmans@tilburg.nl.

