Taskforce Kindermishandeling regio Hart van Brabant
Samen in actie tegen kindermishandeling
Ieder jaar hebben meer dan 3000 kinderen in de regio Hart van Brabant te maken met huiselijk
geweld of kindermishandeling. Ondanks alle inzet op dit thema, dalen de cijfers helaas niet. Om de
aanpak tegen kindermishandeling extra aan te jagen, is in 2017 is de regionale Taskforce
Kindermishandeling gestart. Dit 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. Zodat we steeds vaker kindermishandeling
voorkomen of eerder signaleren. Want elk kind heeft het recht om veilig op te groeien. Te spelen,
te leren, plezier te hebben, zich te ontplooien.
Het gebeurt overal
Niemand wil het en toch gebeurt het. In alle maatschappelijke milieus, binnen alle culturen en alle
leeftijden. Kindermishandeling gaat niet altijd om fysieke mishandeling. Dat maakt dat het vaak
moeilijk aanwijsbaar is. Het kan bijvoorbeeld ook gaan om negeren, uitschelden, kleineren,
verwaarlozing of onvoldoende aandacht en zorg. Stel je voor: gemiddeld één kind in elke schoolklas
heeft te maken met een vorm van kindermishandeling. Slechts een klein deel van deze kinderen
krijgt hulp. Hoe kunnen we dit samen veranderen?
Samenwerking en voorlichting
We zoeken samen naar nieuwe manieren van samenwerking. We starten innovatieve pilots, leren
hiervan en implementeren de succesvolle aanpakken op andere plekken. We zetten ook in op
ontschotting, want regels en procedures mogen nooit een belemmering zijn om een kind te helpen.
Om te zorgen dat steeds meer mensen in actie komen, ontwikkelen we voorlichtingscampagnes met
een duidelijk handelingsperspectief: hoe herken je kindermishandeling en wat kun je doen? De
campagnes zijn gericht op iedereen die beroepsmatig of in zijn omgeving in aanraking komt met
kinderen. Kindermishandeling houdt niet op, totdat iemand iets doet!
Wijdvertakt netwerk
De regionale Taskforce Kindermishandeling is actief binnen de negen gemeenten van de regio Hart
van Brabant (Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk,
Tilburg en Waalwijk). Betrokken bestuurders en directieleden vanuit gemeenten, zorgorganisaties,
onderwijs, politie, justitie, sport, huisartsen en zorgverzekeraars zijn ambassadeurs van de taskforce.
Onder voorzitterschap van Marcelle Hendrickx (wethouder gemeente Tilburg) pakken zij een actieve
rol om het onderwerp kindermishandeling op de agenda te krijgen bij bestuurders, managers en
professionals in de regio.
Actieprogramma op zeven thema's
Binnen de zeven thema's werken diverse werkgroepen aan acties om de ambities van de taskforce
waar te maken. Deze ambities zijn: vergroten kennis en bewustzijn, bevorderen preventie en
vroegsignalering en realiseren van succesvolle aanpakken en samenwerkingen. De zeven thema's
zijn: onderwijs, verantwoord ouderschap, actief burgerschap, plegeraanpak en slachtofferhulp,
ontschotting tussen organisaties, kwetsbare en vergeten kinderen en sport en recreatie.
Professionals uit verschillende sectoren hebben een actieve rol binnen een of meerdere
werkgroepen en vormen samen het programmateam.

Kind centraal
Een belangrijk speerpunt van de Taskforce is 'het kind centraal'. We praten met kinderen en niet
alleen over kinderen. Bijvoorbeeld door programma's te ontwikkelen om kinderen weerbaar te
maken zodat ze op kunnen komen voor hun rechten. We informeren kinderen en jongeren via
sociale media zodat zij ook signalen herkennen en weten wat ze kunnen doen.
Kom ook in actie
De Taskforce roept iedereen op mee te denken, te praten en vooral te dóen. Wil jij of jouw
organisatie een bijdrage leveren aan het terugdringen van kindermishandeling? Mail dan naar
taskforcekindermishandeling@tilburg.nl en wij nemen contact op. Of kijk op www.regiohartvanbrabant.nl/taskforcekindermishandeling.

