Een andere kijk
op de aanpak van
kindermishandeling
Lessons learned van vier jaar Taskforce
kindermishandeling Hart van Brabant

Doen we nog steeds wat we deden?
Welke lessen hebben we geleerd?
Vier jaar Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant en wat ben ik als voorzitter trots op de resultaten die we
hebben bereikt. Vier jaar lang extra aanjagen van de aanpak van kindermishandeling. Vier jaar lang samenwerken met
betrokken en bevlogen mensen die echt het verschil willen maken. Mensen die ook buiten de lijntjes durven te kleuren.
En de behaalde resultaten mogen er zijn:
• Er staat een zeer betrokken en actief netwerk.
• Er zijn nieuwe samenwerkingen met partners, die zich vooraf niet bewust
waren van de rol die ze zouden kunnen spelen.
• Er liggen mooie, praktische producten die op verschillende plekken worden ingezet.
• Er is een beweging gemaakt naar de voorkant van het proces: naar preventie en vroegsignalering.
• En dat allemaal vanuit het gedachtegoed om altijd het kind centraal te stellen.
Vier jaar hebben mensen zich met hart en ziel ingezet voor deze aanpak. Samen hebben
we het anders durven doen. En dat blijven we ook doen! Want de aanpak krijgt een vervolg.
We blijven het thema agenderen en ook verbreden, binnen het Regionaal Expertisecentrum
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. En we blijven buiten de lijntjes kleuren om
oplossingen en steun te organiseren voor kinderen en gezinnen in de knel.
Dit kleurboekje herinnert ons aan deze opdracht. Want we zijn nog lang niet klaar
met het aanpakken van kindermishandeling!
Marcelle Hendrickx
Voorzitter Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant

Vier jaar Taskforce Kindermishandeling

Ieder jaar hebben meer dan 3000 kinderen in de regio Hart van Brabant te maken met huiselijk
geweld of kindermishandeling. Om de aanpak van kindermishandeling extra aan te jagen, is in
september 2017 de regionale Taskforce Kindermishandeling gestart. Dit netwerk van betrokken
mensen heeft zich vier jaar ingezet om aandacht te vragen voor dit grote maatschappelijke probleem,
en om samen te werken aan creatieve oplossingen, buiten de gebaande paden. Met focus op de
beweging naar de voorkant, naar preventie en vroegsignalering. Onze ambitie? Dat iedereen in
de omgeving van kinderen weet hoe hij in actie moet komen en ook in actie komt als het nodig is.
De leerkracht, de hulpverlener, de huismeester van de woningcorporatie, de (huis)arts, de sportcoach,
de buurvrouw, de kapper. Iedereen! Zodat we samen kindermishandeling steeds vaker voorkomen
en aanpakken.

Vier jaar, vier thema’s

Vier jaar Taskforce Kindermishandeling Hart van Brabant betekent ook vier keer de organisatie van
de Week tegen Kindermishandeling. Vier keer een week vol activiteiten en veel aandacht voor dit
onderwerp. Vier keer met een ander thema. Die thema’s ziet u terug in dit kleurboek. Herkent u ze nog?

Vervolg

De opgedane kennis en ervaring én de aanjaagfunctie van de Taskforce Kindermishandeling krijgt een
plaats in het Regionaal Expertisecentrum Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dit wordt een plek
waar alle informatie, kennis, scholing en (ervarings)deskundigheid over huiselijk geweld en kindermishandeling samenkomt. Het Regionaal Expertisecentrum zal gevraagd en ongevraagd de
maatschappelijke schijnwerper op het thema richten. Daarvoor bundelen partners zoals Veilig Thuis,
Sterk Huis, Fameus en IMW hun krachten.

Jeroen werd als kind mishandeld en verwaarloosd. Zijn
mentor op school zag hem en luisterde naar hem. Door
gesprekken met zijn mentor ging Jeroen inzien dat zijn
situatie niet goed was voor hem. Uiteindelijk hielp zijn
mentor hem om thuis weg te gaan.

“Als mijn mentor niet had gezegd:
en nu pak je je koffers en ga je
weg, dan was ik dood geweest.
Door zijn daadkracht en steun
ben ik er nog.”

Om kinderen die met huiselijk geweld te maken hebben,
beter op school te kunnen ondersteunen, gaan alle scholen
in de regio Hart van Brabant aan de slag met Handle with
Care. Handle with Care is een samenwerking tussen politie,
scholen en leerplicht. Door deze samenwerking is er binnen
24 uur na ernstig huiselijk geweld steun op school voor
het kind. Om de samenwerking te laten slagen, moesten
eerst wat drempels weggenomen worden. Hoe kunnen we
loslaten wat we gewend zijn om te doen en samen naar
oplossingen zoeken? Als aanjager om dit initiatief in de hele
regio uit te rollen, heeft de Taskforce Kindermishandeling
de partijen (zoals politie, onderwijs, Veilig Thuis, Leerplicht)
bij elkaar gebracht en ‘omdenken’ in gang gezet. Van
systeemwereld naar leefwereld met het kind centraal!
Ook is in Tilburg Handle with Care - Ruggensteun
gerealiseerd, een samenwerking tussen SMO Traverse
en basisscholen voor kinderen die (tijdelijk) in een
crisisopvang wonen.

Vandaag mocht
ik van de juf
werken aan
mijn tekening
en hoefde ik de
rekentoets niet
te maken.

De juf had aan mijn
mama gevraagd of
Blue vandaag bij
ons mag spelen.

www.ikbenblue. nl

“In mijn jeugd zijn mij nare
dingen overkomen die niet
fijn en prettig waren.
Dat niemand ooit aan mij
vroeg waarom ik zo vaak
moest overgeven snap
ik nog steeds niet.”

Maaike wist als kind wel dat ze het thuis niet altijd fijn
vond. Maar ze wist niet dat haar situatie niet normaal
was. Dat geldt voor veel kinderen die kindermishandeling
meemaken, en ook voor de kinderen in hun omgeving
(vriendjes, klasgenoten, teamgenoten).
De Taskforce kindermishandeling ontwikkelde campagnes
voor kinderen en jongeren. Zodat ze leren wanneer hun
situatie (of die van een vriend of vriendin) niet oké is. En
om te leren wat ze kunnen doen. Bijvoorbeeld erover
praten met een volwassene die ze vertrouwen of met een
vriend. Door kinderen en jongeren direct aan te spreken
via de kanalen die ze volgen (Youtube, Instagram, Snapchat), leren ze dat ze niet de enigen zijn die dit overkomt en
worden ze gestimuleerd om hulp te zoeken. De campagnes
dragen bij aan preventie en vroegsignalering. Een belangrijke doelstelling van de Taskforce. Ook richting andere
doelgroepen is hierop flink ingezet. Met voorlichtingsbijeenkomsten, webinars en de website zorgenomeenkind.nl.
Maar bijvoorbeeld ook met een project als buurtgezinnen
om informele steun dichtbij te organiseren.

Je kan altijd met iemand
praten Yellow. Je kunt al
beginnen door met een
vriendje te praten over
hoe je je voelt. Dat helpt
al snel!

Dankjewel Blue, het is
fijn om er met iemand
over te praten.

www.ikbenblue. nl

De ouders van Maaike belandden in een vechtscheiding en
ze verliest het contact met haar vader. De nieuwe partner
van haar moeder mishandelt haar emotioneel en later ook
fysiek. Toen de wiskundeleraar aan haar vroeg hoe het met
haar ging, brak ze. Ze gooide alles op tafel en hij hielp haar
om hulp te zoeken.

“Wanneer het niet veilig is bij
je ouders, vind je altijd wel
iemand die je kunt vertrouwen
en die jou kan steunen. Bij mij
was dat de wiskundeleraar
die zag dat het niet goed met
me ging en in actie kwam.”

School is de aangewezen plek om met kinderen het gesprek
te hebben over veilig en gezond opgroeien. Zodat kinderen
leren wat hun grenzen en rechten zijn en weten waar ze
terecht kunnen als ze hulp nodig hebben. Ook zien beroepskrachten in het onderwijs vaak snel als het niet goed gaat
met een kind. De Taskforce kindermishandeling ontwikkelde samen met partners tools om op school het gesprek
te hebben met kinderen en om te werken aan deskundigheidsbevordering bij leerkrachten. Zo kreeg iedere basisschool in de regio Hart van Brabant de toolkit Praten Helpt.
Met materialen die een leerkracht binnen de verschillende
groepen kan inzetten om met kinderen te praten over het
thema. Voor kinderen waarvan de ouders gaan scheiden,
is er de informatiekoffer ‘Als je ouders uit elkaar gaan’. Om
de verwerking van een scheiding te vergemakkelijken en
het gesprek over scheiden te normaliseren.

Het is niet jouw
schuld dat je papa
en mama ruzie
maken. Als je je
niet fijn voelt, kun
je er ook met je
juf over praten.

www.ikbenblue. nl

Teun is als 15 jarige seksueel misbruikt. Hij vond nergens
een luisterend oor en schaamde zich voor wat er gebeurd
was en dacht dat het zijn schuld was. Pas jaren later heeft
een psycholoog voor hem het verschil gemaakt. Daardoor
wist hij dat het niet zijn schuld was en is hij gaan praten
over het seksueel misbruik uit zijn jeugd.

“Mijn ouders konden zelf
niet met hun gevoelens
omgaan. Ik deelde dus ook
niet wat ik had meegemaakt
en wat dat met me deed….”

Iedereen in de omgeving van kinderen kan écht zien hoe
het met het kind gaat en in actie komen. De Taskforce
Kindermishandeling heeft zich de afgelopen vier jaar daarom ingezet om ook ‘andere doelgroepen’ te informeren en
te mobiliseren. Denk aan de huismeester van de woningcorporatie. Zij komen veel ‘achter de voordeur’ en kunnen
signalen opvangen. Er zijn trainingen ontwikkeld voor allerlei
doelgroepen zoals woningcorporaties, kappers, bestuurders
van sportverenigingen, sportcoaches, vrijwilligers bij de
scouting, ambtenaren, medewerkers van een uitvaartorganisatie, etcetera. Hiervoor is het Coördinatiepunt
Trainingen opgericht door de Taskforce Kindermishandeling,
Sterk Huis en IMW. Met inzet van ervaringsdeskundigen
leren professionals en vrijwilligers hoe ze signalen kunnen
herkennen en wat ze vervolgens kunnen doen.

Wat fijn dat je met mij
naar de speeltuin gaat!
Ik zag dat het niet zo goed
met je ging en dacht: laten
we iets leuks doen. Blijf je
vanavond ook bij ons eten?

www.ikbenblue. nl

Meer Taskforce Kindermishandeling
De Taskforce Kindermishandeling heeft op allerlei niveaus haar
meerwaarde bewezen. Nieuwe samenwerkingen zijn gerealiseerd.
Doelgerichte pilots zijn opgestart en verder gebracht. Er zijn tools
ontwikkeld om te praten met kinderen. Voorlichtingscampagnes voor
kinderen en jongeren. En er staat een uitgebreid trainingenaanbod.
Dit kleurboek geeft daar een eerste indruk van. Maar dat is lang
niet alles. Meer over vier jaar Taskforce Kindermishandeling vindt
u op www.zorgenomeenkind.nl/vierjaar. Luister hier ook naar
de serie podcasts met mooie verhalen van professionals en
ervaringsdeskundigen uit onder andere de zorg, welzijn, sport
en onderwijs.

zorgenomeenkind.nl

