Activiteiten

week tegen Kindermishandeling
Van 20 tot en met 26 november is de Week tegen Kindermishandeling. Het thema dit jaar is ‘Verbind voor het
kind’. De taskforce ‘opent’ deze week op 20 november in de Bibliotheek op Koningsplein Tilburg om 11.00 uur.
Kom een van onze activiteiten bezoeken en geef je op voor een workshop of dialoog!

Maandag 20 november 2017
De landelijke start van de Week. Doloris Leeuwin (presentatrice
van het Klokhuis) is dagvoorzitter. Margrite Kalverboer
(Kinderombudsman), Marcelle Hendrickx (wethouder Jeugd), Kim
van Laar (ervaringsdeskundige) en verschillende professionals uit
de praktijk spreken tijdens deze interactieve bijeenkomst.
Tijdstip:
van 09.15 - 11.45 uur
Locatie:
Theater Diligentia, Den Haag
Meer informatie: www.weektegenkindermishandeling.nl
De regionale start op de Internationale Dag van de Rechten van
het Kind. Net als iedere provincie organiseert de regio onder meer
een 21 minuten sessie die geleid wordt door de Stichting Praat &
Dessaur Trainingen. Maar ook Maaike Hermans (poëzie), Ankie
Driessen (auteur), Cindy Langenhuijsen (foto-expositie) en Onias
Landveld (stadsdichter Tilburg) leveren hun bijdragen.
Tijdstip:
van 11.00 uur - 13.00 uur
Locatie:
Bibliotheek Koningsplein Tilburg
Aanmelden:
taskforcekindermishandeling@tilburg.nl
In het Willem II stadion vindt in het kader van de Internationale
Dag van de Rechten van het Kind een bijeenkomst plaats met en
voor jongeren.
Tijdstip:
van 15.30 uur - 17.00 uur
Locatie:
Willem II stadion, Tilburg
Aanmelden:
via eventbrite/ Eva.Saeboe@tilburg.nl
Op Fontys Hogeschool voor Pedagogiek vindt een gastcollege
plaats van Fatima Zohra Sidali van Kompaan en De Bocht over
huwelijksdwang en eergerelateerd geweld bij jongeren.
Het gastcollege is bedoeld voor studenten, docenten PO en VO,
jongerenwerkers, toegangsprofessionals en andere (jeugd)
professionals.
Tijdstip:
van 16.00 uur - 18.00 uur
Locatie:
Fontys Hogeschool Pedagogiek 			
Stappegoor, Tilburg
Aanmelden:
academie@kompaanendebocht.nl

Dinsdag 21 november 2017
Een workshop over actief burgerschap voor woning
bouwverenigingen en de sportwereld. Kadera presenteert in
samenwerking met Veilig Thuis Midden-Brabant haar innovatieve
aanpak ‘Safe at Home’ voor woningbouwverenigingen en
sportclubs. In een workshop maak je kennis met de meerwaarde
van tijdig signalen en wat je -als burger en medewerker van een
woningbouwvereniging- kan betekenen!

Tijdstip:
Locatie:
Aanmelden:

van 10.00 uur - 12.00 uur
nog nader te bepalen
m.dekkers@veiligthuismiddenbrabant.nl 		
o.v.v. workshop actief burgerschap

De voorstelling Breek over huiselijk geweld. Verzorgd door
theatergroep Kei-Hart en bedoeld voor alle jongeren en
volwassenen die van ervaringsdeskundigen willen weten hoe het
voor jongeren is huiselijk geweld te ervaren.
Tijdstip:
van 15.00 uur - 17.00 uur
(maximaal 80 deelnemers)
Locatie:
het Sterk Huis van Kompaan en De Bocht, Goirle
Aanmelden:
communicatie@kompaanendebocht.nl
Een workshop voor het Middelbaar Beroeps Onderwijs over de
Meldcode Huiselijk Geweld. Rie-Anne van Laarhoven, trainer van
Natuurlijk Supervisie, leert de aanwezigen om op een goede manier
te reageren op signalen van huiselijk geweld. Leert hoe je signalen
herkent en zo feitelijk mogelijk kunt omschrijven wat er aan de hand
is. Hoe je privacyregels hanteert en vooral, met wie je jouw zorgen
zowel intern als extern kun delen en je dus voldoet aan de eisen die
de wet aan je stelt. De 5 stappen van de Meldcode helpen hierbij.
Tijdstip:
van 15.00 uur tot 17.30 uur
Locatie:
op één van de ROC’s
Aanmelden:
k.vangils@imwtilburg.nl o.v.v.
MBO-workshop 21 november
Sociaal Innovatie Lab met ervaringsdeskundigen. Dit creatieve,
inspirerende, out- of -the-box lab is bedoeld om samen met
beroepskrachten te zoeken naar effectieve, praktische en haalbare
kansen en mogelijkheden in de strijd tegen kindermishandeling.
Van advocaten en mediators tot huis- en tandartsen. Van jongerenwerkers tot leerkrachten. Van pedagogisch medewerkers tot
hulpverleners. Hoe kunnen we samen kindermishandeling zo vroeg
mogelijk ontdekken, stoppen en de schade beperken? Hoe kunnen
we samen kindermishandeling voorkómen. Wat kun jij wel doen
(en wat niet)? En wat en wie heb je hiervoor nodig?
Tijdstip:
van 17.30 uur tot 21.30 uur (incl. eten)
Locatie:
Basisschool Doelakkers, Hilvarenbeek
Aanmelden:
s.abrahams@hilvarenbeek
(tot uiterlijk 17 november)

Klik hier voor de meest actuele informatie

Lees verder op de volgende pagina.

Woensdag 22 november 2017
Een workshop voor professionals over praten met kinderen, geleid
door Marike van Gemert van de Academie voor praten met
kinderen.
Tijdstip:
van 09.00 uur - 12.30 uur en
van 13.30 uur - 17.00 uur
(max. 16 deelnemers)
Locatie:
IMW Kloosterstraat, Tilburg
Aanmelden:
k.vangils@imwtilburg.nl
‘Wat als ik wel gezien was’: een presentatie en workshop van Veilig
Thuis Midden Brabant in samenwerking met Maaike Haan als
ervaringsdeskundige over de noodzaak van het (durven te)
signaleren van kindermishandeling, het bespreekbaar maken en
het bijtijds inschakelen van deskundigen om het gesprek aan te
gaan. Bedoeld voor professionals (onder meer onderwijs,
consultatiebureaus) en vrijwilligers bij sportverenigingen.
We starten met een filmpje over het signaleren, klik hier voor
het filmpje. Daarna vertelt Maaike haar verhaal en kijken we
naar het ‘hoe dan wel’.
Tijdstip:
van 10.00 uur - 11.30 uur
Locatie:
nader te bepalen.
Aanmelden:
m.dekkers@veiligthuismiddenbrabant.nl 		
o.v.v. workshop ‘Wat als ik wel gezien was’
Een filmvertoning over Kindermishandeling & Marietje Kessels
Project. Deze filmvertoning is bedoeld voor professionals
in het onderwijs en kinderopvang.
Tijdstip:
van 13.00 uur - 15.00 uur
Locatie:
Klasse Theater, Carré 16, Tilburg
Aanmelden:
k.vangils@imwtilburg.nl
Themamiddag met de jongerenraad. Ook met de kinderraads
leden gaan we in gesprek over kindermishandeling en huiselijk
geweld na het vertonen van de film Razend! (Carry Slee).
Tijdstip:
van 14.00 uur - 16.00 uur
Locatie:
gemeentehuis Hilvarenbeek
Aanmelden:
s.abrahams@hilvarenbeek.nl

Donderdag 23 november 2017
De workshop Reparing Balance is een combinatie van visie,
oefening en uitleg waarbij je ervaart hoe je weer in balans kunt
komen. De grondlegger Berry Rijkers is aanwezig bij deze
workshop.
Tijdstip:
van 10.00 uur - 16.15 uur
Locatie:
Groenstraat 139, Tilburg
Aanmelden:
reparingbalancebrabant@gmail.com
Een bijeenkomst voor professionals die werken met de Meldcode.
Ingegaan wordt op de wijziging van stap 5 van de meldcode
per 1 januari 2019. Bedoeld voor professionals vanuit de
sectoren justitie, onderwijs, jeugdgezondheidszorg, wijkteams,
kinderopvang, artsen en maatschappelijk werkers.
Tijdstip:
van 12.00 uur - 13.30 uur
Locatie:
Jan van Besouwhuis, Goirle
Aanmelden:
taskforcekindermishandeling@tilburg.nl

Een lezing over verantwoord ouderschap door Prof. Herman
Baartman. Paulien Bom levert haar bijdrage als auteur in het stuk
‘Wat als het thuis mis gaat’ en Annette van der Knaap verzorgt een
programmaonderdeel over hersenontwikkeling bij kinderen in
onveilige situaties naar aanleiding van het onderzoek van professor
Jan Willems. Er vindt een presentatie plaats van Conny Rijlaarsdam
over het project ‘Nu Niet Zwanger’. Er wordt een convenant
ondertekend en er is een informatie- en netwerkmarkt.
Tijdstip:
van 14.00 uur - 18.00 uur
Locatie:
Cultureel Centrum Jan van Besouw, Goirle
Aanmelden:
via deze link
Interactieve workshop ‘Eén team, allemaal winnaar’. In samen
werking met Rie-Anne van Laarhoven (trainster Meldcode) wordt er
een interactieve workshop georganiseerd met een trainingsacteur
voor vrijwilligers die sporten en spelen met onze kinderen.
We verkennen samen hoe vrijwilligers kunnen bijdragen aan de
strijd tegen kindermishandeling en huiselijk geweld. Wat kun jij wél
doen? Wat zijn jouw mogelijkheden passend binnen de rol van
vrijwilliger? En wat heb jij dan nodig?
Tijdstip:
van 17.30 uur - 21.30 uur (incl. eten)
Locatie:
Kindercentrum de Driehoek, Hilvarenbeek
Aanmelden:
s.abrahams@hilvarenbeek.nl

Vrijdag 24 november 2017
Afsluiting van de Week tegen Kindermishandeling. Wat is de oogst
van deze week? Wat neemt de taskforce mee? Marcelle Hendrickx
en Esmah Lahlah (universitair docent victimologie en ontwikkelingspsychologie) gaan in gesprek met ervaringsdeskundigen. Met
gastles en documentaire van Team Kim ‘Onze stem, onze kracht’.
Tijdstip:
van 11.00 uur - 13.00 uur
Locatie:
Cinecitta, Tilburg
Aanmelden:
via deze link
Tafeldialoog ‘Verbind voor het kind’. Samen met ouders,
vrijwilligers, beroepskrachten en andere geïnteresseerden gaan
we in gesprek over het thema ‘Verbind voor het kind’.
Tijdstip:
van 13.30 uur - 16.00 uur
Locatie:
Bibliotheek, Hilvarenbeek
Aanmelden:
s.abrahams@hilvarenbeek.nl
Beoordeling van meldingen Kindermishandeling ‘Een melding bij
Veilig Thuis, wat gebeurt er dan?’ De politie verzorgt samen met
Veilig Thuis Midden-Brabant een workshop en geeft voorlichting
aan professionals. Wat gebeurt er als er na een 112 melding
huiselijk geweld of kindermishandeling vermoed wordt? Wat doen
Veilig Thuis Midden Brabant en de politie in Midden-Brabant?
Hoe werken zij samen? Kom luisteren en hoor hoe een melding
beoordeeld en gewogen wordt en verneem hoe dit dagelijks in zijn
werk gaat.
Tijdstip:
van 14.00 uur - 15.30 uur
Locatie:
nader te bepalen
Aanmelden:
m.dekkers@veiligthuismiddenbrabant.nl
o.v.v. ‘Beoordeling van meldingen’

Namens de Regionale Taskforce Kindermishandeling
Hart van Brabant

Heeft u ook een activiteit die past

in de Week tegen Kindermishandeling?

Laat het ons weten via
taskforcekindermishandeling@tilburg.nl.

Wil je tijdens de
activiteit in de Week tegen
Kindermishandeling je ervaringen delen? Laat het weten
via social media met de
#verbindvoorhetkind

