
Samen in actie tegen kindermishandeling

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). 

Onder voorzitterschap van Marcelle Hendrickx (wethouder gemeente Tilburg) 
pakken de taskforceleden een actieve rol om het onderwerp kindermishandeling 
op de agenda te krijgen bij bestuurders, managers en professionals in de regio. 

“Er is maar een iemand nodig om 

kindermishandeling te stoppen.”

Binnen zeven thema’s werken diverse werkgroepen aan acties om de ambities van de 
taskforce waar te maken. Professionals uit verschillende sectoren hebben een actieve rol 
binnen een of meerdere werkgroepen en vormen samen het programmateam:

Betty Ann Blommers
manager Trainingen & SMW MBO bij IMW 
werkgroep vergeten en kwetsbare kinderen

Teun Haans
clustermanager Sterk Huis 
werkgroepen actief burgerschap, ontschotting, pleger 
en slachtofferschap

Sanne Abrahams
strategisch beleidsadviseur samenleving 
gemeente Hilvarenbeek
werkgroep actief burgerschap

Bianca de Vos
functionaris gezondheidsbeleid GGD Hart voor Brabant
werkgroep verantwoord ouderschap 

Cindy de Rijke
coördinator complexe scheidingen Sterk Huis 
werkgroep verantwoord ouderschap - scheiden

Marcelle Hendrickx 
wethouder gemeente Tilburg

Mark van Stappershoef
burgemeester gemeente Goirle

Pieter Jansen
directeur Onderwijs coöperatie T-Primair 
Tilburg

Tom Oudejans
rector Theresia Lyceum

Lian Smits
bestuurder Sterk Huis en 
voorzitter kennisnetwerk SJS

Angela van Liempd
medisch directeur 
zorggroep RCH Midden-Brabant bv 

Dana Wellens
Intern begeleider/Innovatiecoach/Potential Xpectprimair
werkgroep onderwijs

Ine van der Welle
politie en Zorg- en Veiligheidshuis
werkgroep ontschotting

Marrit van der Plas
beleidsmedewerker RCH Midden-Brabant 
werkgroep ontschotting

Patricia van der Graaf
teammanager Veilig Thuis
werkgroep ontschotting

Berna Trommelen 
projectleider Taskforce Kindermishandeling
werkgroep sport en recreatie

Liselot Godschalkx
beleidsmedewerker huiselijk geweld gemeente Tilburg

René Verhoeven 
directeur Amarant - divisie Jeugd

Ilja van den Hoek
bestuurder IMW Tilburg

Hans Ekstein
waarnemend districtchef politie

Tom Pietermans
directeur Veilig Thuis Midden-Brabant

Irene Dekker
KNVB kernteam veilig sportklimaat en 
hockey coach/trainer in Tilburg 

Marieke Fimerius
Officier van Justitie

Karin van Esch
directeur publieke gezondheid 
GGD Hart voor Brabant

Het programmateamDe taskforceleden

www.regio-hartvanbrabant.nl/taskforcekindermishandeling  |   E-mail: taskforcekindermishandeling@tilburg.nl

In de regio Hart 
van Brabant wonen 
circa 450.000 mensen. 
Meer dan 3.000 kinderen in 
deze regio hebben te maken met 
kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Regio Hart van Brabant 

“Kindermishandeling gaat niet altijd om fysieke 
mishandeling of seksueel misbruik. Het kan 
bijvoorbeeld ook gaan om negeren, uitschelden, 
kleineren, verwaarlozing of onvoldoende 
aandacht en zorg.”

Ambities 
Taskforce
Binnen zeven 
thema’s werken 
we samen aan:
•  Vergroten kennis en bewustzijn over 

kindermishandeling bij iedereen in de 
omgeving van kinderen.

• Bevorderen preventie en vroegsignalering.
•  Realiseren van succesvolle aanpakken en 

samenwerkingen.

Slechts een klein 
  deel van deze kinderen
    krijgt hulp.

 Gemiddeld een kind in 
elke schoolklas heeft te  
maken met een vorm van 
   kindermishandeling.

De Taskforce 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. 

Het Kind Centraal
We praten met kinderen en niet 

alleen over kinderen. 
We ontwikkelen programma’s om 

kinderen weerbaar te maken. 
We informeren jongeren via sociale 

media zodat zij ook signalen 
herkennen en weten wat 

ze kunnen doen.



Kwetsbare en 
‘vergeten’ kinderen

We zorgen dat er meer 
aandacht komt voor 
kwetsbare kinderen die vaak 
onder de radar blijven.

Meer kennis en bewustzijn
•  Ervaringsdeskundigheid 

inzetten bij presentaties en 
trainingen

Pr eventie en vroegsignalering
• Ontwikkeling Smart Start
•  Lotgenotengroep voor 

kinderen van GGZ-cliënten
• Kinderen in AZC

Succesvolle aanpakken en 
samenwerking
•  ‘Handle with care’: pilot 

samenwerking crisisopvang, 
onderwijs, maatschappelijk 
werk en politie

•  Kinderen een Droomdag 
aanbieden in samenwerking 
met ‘Dream for Kids’

•  Actie samen met stichting  
‘het vergeten kind’ in week 
tegen kindermishandeling

Actief
burgerschap

We willen dat iedereen zich 
verantwoordelijk voelt voor 
de aanpak van kinder-
mishandeling. Dat signalen 
snel worden opgepikt en 
doorgezet naar professionals 
die passende hulp
kunnen bieden.

Meer kennis en bewustzijn
•  Informatiebijeenkomsten 

voor inwoners over 
kindermishandeling.

•  Gesprekken met ‘nieuwe’ 
beroepsgroepen.

Pr eventie en vroegsignalering
•	 	Ontwikkelen	specifieke	

trainingen voor ‘nieuwe’ 
beroepsgroepen

Succesvolle aanpakken en 
samenwerking
•  Pilot publiekscampagne 

Hilvarenbeek
•  Pilot social media campagne 

voor verschillende 
doelgroepen

•  ‘Veilig achter de voordeur’: 
samenwerking met 
woningcorporaties

Onderwijs

We willen dat kinderen 
onderwijs krijgen in een veilige 
omgeving waar ze gehoord 
worden en problemen thuis 
kunnen bespreken. Daar hoort 
bij dat leerkrachten dit 
lastige gesprek kunnen 
en durven te voeren.

Meer kennis en bewustzijn
•  Onderwijs-informatie 

bijeenkomst en Masterclass 
in iedere gemeente

Pr eventie en vroegsignalering
•  Meldcodetraining op 50% van 

de scholen (rest in 2020)
•  Sociale kaart op orde op alle 

scholen en beschikbaar voor 
zorgteam en kinderen

• Signalenwaaier
•  Doorlopende leerlijn 

weerbaarheid binnen primair 
onderwijs met Schildje, 
Kinderrechten nu en Marietje 
Kessels

Succesvolle aanpakken en 
samenwerking
•  Regionaal onderwijsnetwerk 

versterken 
•  Pilot “Weerbare en veilige 

school”
•  Pilot in Tilburg: 

samenwerking kinderopvang 
en onderwijszorgteams

•  ‘Handle with care’: 
samenwerking politie en 
onderwijs

Actieplan 2019

Samen in actie tegen kindermishandeling

Ontschotting 
tussen organisaties

We willen dat het belang en de 
veiligheid van het kind centraal 
staan in de samenwerking 
tussen organisaties. 
Procedures en regels mogen 
geen belemmering vormen.

Pr eventie en vroegsignalering
•  Informeel overleg met 

casuïstiek bespreking tussen 
verschillende organisaties

• Opzet expertisecentrum

Succesvolle aanpakken en 
samenwerking
•  Werkgroep uitbouwen
• Kijkje in elkaars keuken
•  Innovatielab Veiligheid 

organiseren
•  Implementeren ‘handreiking 
strafbare	kindermishandeling’

•  Multidisciplinaire aanpak 
(MDA++)

•  Onderzoek naar duurzame 
multidisciplinaire 
samenwerking in relatie tot 
scheiden 

Sport 
en recreatie

We stimuleren een veilig 
sportklimaat waar kinderen 
onbezorgd kunnen ontspannen 
en waar vermoedens van 
kindermishandeling snel 
gesignaleerd en bespreekbaar 
worden gemaakt.

Pr eventie en vroegsignalering
•  Training ontwikkelen voor 

vertrouwenscontactpersoon 
in de sport

•  Trainingen meldcode 
organiseren

Succesvolle aanpakken en 
samenwerking
•  Alle sportverenigingen in 

Tilburg aan de slag met 
Sportplezier (samenwerking 
met sportbedrijf)

•  Pilots ‘veilig sportklimaat’ in 
Loon op Zand, Dongen en 
Hilvarenbeek

Verantwoord
ouderschap

We zorgen dat (vooral 
kwetsbare) ouders goede 
ondersteuning krijgen om hun 
kinderen een gezonde en 
veilige start te bieden. We 
hebben extra aandacht voor 
kinderen en ouders bij 
scheidingen.

Meer kennis en bewustzijn
•  Samenwerking met 

kraamzorg

Pr eventie en vroegsignalering
•  Interventies ontwikkelen met 

consultatiebureau (signaleren 
en handelen)

•  Gesprek met kinderen 
structureel verankeren in de 
jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Succesvolle aanpakken en 
samenwerking
•  Versterken en ondersteunen 

kwetsbaar ouderschap door 
intensieve samenwerking 
GGD en ContourDeTwern

•  ‘Scheidingstraat’ 
implementeren

•  Geboortezorgketen en de 
kracht van preventie 
uitbreiden naar ouders van 
kinderen van 0 tot 6 jaar

•  Breed introduceren 
gemeenschappelijke taal 
volgens het GIRFEC-model 
(getting it right for every 
child)

Plegeraanpak en 
slachtofferhulp

We willen dat er eerder 
aandacht komt voor 
slachtoffers én plegers om zo 
snel mogelijk passende hulp te 
kunnen bieden, ook om 
recidive te voorkomen. 

Meer kennis en bewustzijn
•  Kennis vergaren over 

succesvolle hulp aan plegers 
zonder toepassing strafrecht 
en deze kennis delen en 
toepassen

Pr eventie en vroegsignalering
•  Onderzoeken wat plegers 

drijft
•  Plegers eerder in passende 

zorg

Succesvolle aanpakken en 
samenwerking
•   Casusonderzoek plegers in 

Tilburg opzetten met 
effectmeting

•	 	Slachtofferhulp	en	fonds	
geweldsmisdrijven aanlijnen 
zonder toepassing strafrecht

•  Pilot ‘veerkrachtige wijken’ 
met TIAS initiatief

Binnen zeven thema’s werken diverse werkgroepen aan acties om de ambities van de taskforce waar te maken.

actie:Nieuwsbrief.Aanmelden voor nieuwsbrief via taskforcekindermishandeling@
tilburg.nl

actie:
Onderzoeken reg

ionale 
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actie:
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