
PROGRAMMA  19 t/m 23 november 2018

Activiteiten in de Week tegen Kindermishandeling 
MAANDAG 19 NOVEMBER 2018
Beat it! Event voor en door jongeren
Kick-off event door en voor jongeren van 14 -23 jaar. Tijdens deze middag zijn er work-
shops op het gebied van breakdance, rap en dj, en er is een gamebust. Bewegen en crea-
tiviteit kan helpen het verleden een plek te geven en anderen motiveren dat ook te doen. 
Presentatie: ervaringsdeskundige en EK breakdancer Jeroen van de Ven 
• Tijd: 16.00 u tot 20.00 u (inloop vanaf 15.30 u)
• Locatie: Loft Tilburg, Ringbaan Oost 8-17 
• Aanmelden: Jongeren van 14 t/m 23 jaar kunnen zich aanmelden door een appje 
 met hun naam en Beat-It te sturen naar: 0682957836.

Grensoverschrijdend gedrag in de sport
Een interactieve workshop voor vrijwilligers in de sport. Deelnemers leren bijvoorbeeld 
hoe zij grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en voorkomen. 
• Tijd:  19.00 u tot 21.30 u
• Locatie: T-Kwadraat, Olympiaplein 383 Tilburg
• Aanmelden: verenigingsondersteuning@tilburg.nl 

DINSDAG 20 NOVEMBER 2018
Kinderrechtendag 2018
De Kinderrechtendag gaat over een fijne leefomgeving voor alle kinderen. Hoe kan ik 
participeren in mijn gemeente, op mijn school in, in mijn woonwijk? Gedachten, ideeën, 
vragen en hun eigen mening over kinderrechten worden uitgewisseld en genoteerd in het 
Kinderrechten-DAG-boek. Uiteindelijke doel is Kinderparticipatie en Kinderrechten voor 
alle kinderen in het Hart van Brabant.
Organisaties: Innovatienetwerk Jeugd, KinderrechtenNU i.s.m. GGD Hart voor Brabant, 
Regionaal Jongeren Participatie Netwerk, The Mint Minds, KinderAdviesRaad Tilburg, 
Jongerenadviesraad IMC Weekendschool
• Tijd:  10.00 u tot 14.00 u
• Locatie: Hall of fame, Burgemeester Brokxlaan 6 Tilburg
• Aanmelden:  Besloten bijeenkomst - op uitnodiging

Zonder conflictscheiding uit elkaar
Bijeenkomst voor alle geïnteresseerden. Een scheiding is enorm ingrijpend, ook in het 
leven van kinderen. Hoe zorgen we er samen voor dat een conflict wordt vermeden? 
Wat vraagt dit van betrokkenen, hulpverlening en advocatuur? Mr. Nelleke Boelhouwer 
neemt u mee in de zoektocht naar antwoorden.
• Tijd: 15.30 u tot 17.00 u
• Locatie: Sterk Huis, Rillaersebaan 75 Goirle
•Aanmelden: jeanetdepee@sterkhuis.nl 

Kwetsbaar ouderschap: doorbreken van de intergenerationele cirkel!
Naar schatting pleegt een derde van de kinderen die opgroeiden in een agressieve om-
geving, later ook geweld tegen zijn/haar eigen kinderen. Onderzoek toont aan dat door 
ketensamenwerking De vicieuze cirkel te doorbreken is. Tijdens deze bijeenkomst wordt 
hierover in gropen gepraat en zijn er lezingen vanuit de GGz, en Marcelle Hendrickx 
(voorzitter Taskforce en wethouder Jeugd gemeente Tilburg) 
• Tijd: 15.30 u tot 17.45 u (inloop vanaf 15.00)
• Locatie: GGz Breburg, Lage Witsiebaan 4 Tilburg  
• Aanmelden: m.vanburikgoetstouwers@ggzbreburg.nl 

Watch project - Actie tegen Loverboys
Terre des hommes en Bibliotheek Tilburg Centrum organiseren een avond over exposure, 
uitbuiting en chantage van kinderen door loverboys. Gideon van Aartsen (projectleider 
WATCH) vertelt over de groeiende dreiging van jonge meisjes die hieraan ten prooi val-
len. Judith Martens (Sterk Huis) spreekt deze avond over de sociaal emotionele impact op 
deze kinderen.
• Tijd: 19.00 u tot 21.00 u
• Locatie: Kennismakerij, Burgemeester Brokxlaan 8-79 Tilburg
• Aanmelden: info@tdhtilburg.nl 

Samen werken aan veilig opgroeien van alle Waalwijkse kinderen
Bijeenkomst met inspirerende sprekers, interactie en een informatiemarkt voor het 
Waalwijkse netwerk dat samenwerkt rondom opgroeien en opvoeden. 

• Tijd: 19.30 u tot 22.00 u (inloop vanaf 19.00 u)
• Locatie: Willem van Oranje College, De Gaard 4 Waalwijk
• Aanmelden: Besloten bijeenkomst - op uitnodiging

WOENSDAG 21 NOVEMBER 2018
Inspiratie uit Noorwegen: ontschotting
In Noorwegen is de bescherming van kinderen geregeld onder één dak binnen één orga-
nisatie. Vivian Jacobs (Kennisnetwerk SJS) en Peter Bogaards (Toegang Tilburg) vertellen 
over de mogelijkheden. Bijeenkomst is specifiek gericht op beleidsmakers en professio-
nals die mee willen denken over de verbetering van de aanpak kindermishandeling in de 
regio Hart van Brabant. 
• Tijd: 09.30 u tot 11.00 u
• Locatie: Sterk Huis, Rillaerse Baan 75 Goirle
• Aanmelden: uitnodiging@sterkhuis.nl 

Meet & Greet met Sterk Huis
Sterk Huis zet zich in voor een leven zonder geweld. Tijdens de Meet & Greet kunnen in-
woners en professionals kennis maken met de mogelijkheden van de leer- en werktrajec-
ten. Jongeren vertellen hierover. Voor kinderen is er een knutselactiviteit. 
• Tijd:   13.30 u tot 16.00 u
• Locatie:  Sterk Huis, Rillaerse Baan 75 Goirle
• Aanmelden:  jeanetdepee@sterkhuis.nl 

KinderrechtenNU in de klas, in gesprek met kinderen
GGD Hart van Brabant gaat i.s.m. KinderrechtenNU met groepen 6 en 7 in gesprek. Kin-
deren leren hun leven en leefomgeving in kaart te brengen en erover te praten.
• Locatie: Basisschool Cleyn Hasselt
• Aanmelden: Besloten activiteit

Training Gewoon Doen! 
De gemeente Hilvarenbeek wil de verbeterde Meldcode vertalen naar een lokale, ge-
zamenlijke aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat betekent dat alle 
beroepskrachten binnen zorg, onderwijs en welzijn samenwerken én echt verbinden. 
Doelgroep: beroepskrachten uit gemeente Hilvarenbeek. 
• Tijd: 17.00 u tot 20.30 u (inclusief eten, inloop vanaf 16.30 u)
• Locatie: Cultureel Centrum Elckerlyc, Achter ‘t Raadhuis 2 Hilvarenbeek
• Aanmelden: Activiteit en reservelijst zijn vol

DONDERDAG 22 NOVEMBER 2018
Vernieuwing van de meldcode
Wat verandert er door de vernieuwing van de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling? Deze bijeenkomst is voor hulpverleners van Sterk Huis, maar wordt 
ook open gesteld voor alle extern geïnteresseerde hulpverleners.
• Tijd: 9.30 u - 11.00 u
• Locatie: Sterk Huis, Rillaersebaan 75 Goirle
• Aanmelden: uitnodiging@sterkhuis.nl 

Workshops nieuwe meldcode, kansrijke start en vlaggensysteem voor medewerkers 
Amarant
In diverse workshops maken medewerkers van zorgaanbieder Amarant kennis met: 1. 
signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Hiervoor is een nieuwe meld-
code ontwikkeld. 2. Het ondersteuningsaanbod voor kwetsbare mensen in relatie tot 
zwangerschap en opvoeding en 3. Het vlaggensysteem. Een goed en erkend hulpmiddel 
om seksueel gedrag te kunnen duiden.  
• Tijd: 13.30 u - 16.15 u
• Locatie: Daniël de Brouwerpark Tilburg, Bredaseweg 570 Tilburg  
• Aanmelden: Besloten activiteit

In gesprek met kinderen over veiligheid
Deze interactieve workshop biedt informatie en geeft praktische handvatten om de 
professional meer know how te geven over hoe in gesprek gaan met kinderen. 
• Tijd: 14.00 u tot 16.30 u
• Locatie:  Stadskantoor 6, Spoorlaan 181 Tilburg
• Aanmelden:  s.raijmakers@veiligthuismiddenbrabant.nl 

Niets doen is geen optie! Bijeenkomst voor het onderwijs
Tijdens deze bijeenkomst voor het onderwijs gaan we samen het gesprek aan over deze 
moeilijke maar belangrijke problematiek. Samen met dagvoorzitter Richard Engelfriet luiste-
ren we naar Annette van der Knaap, de meldcode komt aan bod en in ronde tafel gesprekken 
praten we over praktijkervaringen in het onderwijs.
• Tijd: 16.00 u tot 18.30 u (inloop vanaf 15.30 u)
• Locatie: Koning Willem II stadion, Tilburg
• Aanmelden: Meld je aan via het aanmeldformulier >

Filmvertoning The Glass Castle in Cinecitta
In The Glass Castle zien hoe Jeanette samen met haar broer en zussen een bewogen noma-
denbestaan leidt. Uiteindelijk weten ze zich een voor een te onttrekken aan hun overheer-
sende ouders en vinden ze hun eigen weg. Er kan onder het genot van een drankje over de 
film worden nagepraat met medewerkers van veilig Thuis 
Midden-Brabant en Sterk Huis. 
• Tijd: 16.00 u aanvang film, ontvangst vanaf 15.30 u
• Locatie: Cinecitta, Willem II straat 29 Tilburg
• Aanmelden: Reserveren kan via uitnodiging@sterkhuis.nl , kaarten kunt u ook   
 kopen bij de kassa van Cinecitta a  €3,-.

Thema avond conflictscheidingen (voor professionals)
Gemeente Dongen en het Instituut voor Maatschappelijk Werk organiseren een thema- 
avond voor professionals over conflictscheidingen. De avond biedt handvatten om het 
gesprek aan te gaan met en ondersteuning te bieden aan kinderen die betrokken zijn bij een 
conflictscheiding.  
• Tijdstip: 16.00 u – 17.30 u
• Locatie: Entree Dongen, Hoge ham 104
• Aanmelden: voor 20 november via entree@dongen.nl

Conflictscheidingen: kinderen in de knel
Deze workshop voor huisartsen biedt handvatten om in de praktijk om te gaan met vraag-
stukken rondom complexe echtscheidingen waarbij kinderen betrokken zijn. Wat zijn de 
effecten op kinderen?
• Tijd: 17.30 u tot 21.30 u
• Locatie: Koning Willem II stadion, Tilburg
• Aanmelden: Meld je aan via het aanmeldformulier >

Praten met kinderen over kindermishandeling. Hoe doe ik dat?
Workshops door Marike van Gemert van de Academie voor Praten met Kinderen. Deze 
workshops zijn bedoeld voor beroepskrachten die werken met kinderen en geeft concrete 
handvatten voor gesprekken met kinderen.
• Tijd: 09.30 u tot 13.00 u en 13.30 u tot 17.00 u 
• Locatie: Cultureel Centrum Elckerlyc, Achter ‘t Raadhuis 2 Hilvarenbeek
• Aanmelden: Activiteit en reservelijst zijn vol

VRIJDAG 23 NOVEMBER 2018
Workshop Meldcode en huiselijk geweld
De pedagogisch medewerkers van kinderopvang de Teddybeer krijgen een workshop Meld-
code kindermishandeling en huiselijk geweld aangeboden die vertaald is naar de eigen orga-
nisatie. 
• Tijd: 9.00 u - 13.00 u
• Locatie: Kinderopvang de Teddybeer, Meerssenstraat Tilburg
• Aanmelden: Besloten activiteit

Symposium ‘Niets doen is geen optie?’ 
Een afsluitende bijeenkomst waarin we met kinderen en andere aanwezigen terugkijken op 
de Week. Aanwezig zijn o.a. voorzitter Taskforce Marcelle Hendrickx, Jan Dirk
 Sprokkereef (ministerie van VWS), dagvoorzitter is Jochem van Gelder. Na het 
programma volgt (facultatief) de première van ‘De juf die ik nooit meer vergeet’.
• Tijd:13.30 u tot 16.00 u, met aansluitend facultatief première film door Films for Change
• Locatie: Factorium Podiumkunsten, Koningsplein 11A Tilburg
• Aanmelden: Besloten bijeenkomst – op uitnodiging



 “Het was echt verschrikkelijk, elke week vonden 

er afranselingen plaats. Ik weet nog een keer toen 

wij niet wilden douchen. Mijn vader pakte het 

hoofd van mijn broer en beukte die tegen de bad-

kamermuur. Na drie jaar kwam Jeugdzorg om de 

hoek kijken. We waren blij dat we van mijn vader 

naar mijn moeder werden overgeplaatst, maar 

daar gebeurde hetzelfde. Ik moest in de badkuip 

mijn behoeftes doen, ze verzorgde ons niet meer, 

er werd niet schoongemaakt, er was bijna geen 

eten. Het was verschrikkelijk. Uiteindelijk heeft 

mijn leerlingbegeleider besloten: nu stap je 

gewoon op. Je pakt je spullen en gaat gewoon 

weg daar. Door hem heb ik voor mezelf gekozen.”

Kristel groeide op in een gezin met een agressieve vader. Hij stopte haar in de kelder-

kast of stond ’s nachts wel eens aan haar bed om haar met een riem te straffen. Een oom 

bracht haar in veiligheid. Maar niemand heeft haar toen gevraagd wat zij nodig had. Nu 

is ze volwassen en zorgt ze sinds 3 jaar samen met haar partner voor zijn zoon van negen 

jaar oud vanwege een onveilige situatie bij zijn moeder thuis. Kristel is wederom in een 

doolhof van hulpverlenende instanties beland en roept op om de veiligheid en het belang 

van het kind centraal te stellen en een regisseur aan te wijzen voor meer verbinding tus-

sen alle betrokken partijen. Iemand die alle betrokkenen, en zeker het kind, vraagt: ‘hoe 

gaat het met jou, waar loop je tegenaan, wat heb je nodig?’ 

Iemand die ook de bevoegdheid heeft om alle hulpverleners te spreken en bekijkt 

welke hulp op welke manier het beste bij elkaar aansluit. Waarbij privacy geen issue is 

omdat er transparant gewerkt wordt en de rechten van kinderen altijd bovenaan staan. 

Niets doen is zeker voor ons geen optie!
Beste Taskforceleden Mark, Pieter, Rijk, Lian, Angela, Saskia, Ilja, Hans, Tom, Irene, Wim, Marieke,

aan jullie de vragen:

• Hoe voorkomen we jeugdtrauma’s? 

• Hoe zorgen we dat onze kinderen weerbaar worden? 

• Wat is er nodig om ze veilig op te laten groeien en te zorgen voor een goede start van hun leven?

• Wat ga jij in 2019 doen om onze kinderen in het Hart van Brabant te helpen?

• Welke eerste actie (of stap) zet jij?

Laat het mij weten aanstaande vrijdag bij de afsluiting van deze belangrijke week. 

Ik wens jullie een ontzettend inspirerende week toe en ik kijk uit naar jullie antwoorden!

Marcelle Hendrickx, voorzitter

taskforcekindermishandeling@tilburg.nl
www.zorginregiohartvanbrabant.nl/weektegenkindermishandeling

Jeroen

“Ik had niemand die mij zag. En ik 

schreeuwde wel heel erg hard, maar 

dat deed ik innerlijk. Er was niemand 

die mij hoorde.  Gezien worden, dat is 

het enige wat ik nodig had.”

“In mijn jeugd ben ik 2,5 jaar lang seksueel misbruikt door mijn oudere 

broer die alles afdeed als: ‘Het was normaal om op mijn zusje te oefenen’. 

Sporten was mijn vlucht. In de sport was ik een persoon en werd ik gezien. 

Ik was goed, ik mocht er zijn.”

Brigitte

Veronique 

Kristel


