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Nationaal programma
‘Geweld hoort nergens thuis’
Week tegen Kindermishandeling
Van 15 tot en met 21 november vindt voor de 9e keer de
Week tegen Kindermishandeling plaats. Dit jaar is het
thema: ‘... dichterbij dan je denkt’.
Kindermishandeling is een complex en hardnekkig
probleem. In Nederland groeit ongeveer drie procent
van alle kinderen op in onveilige gezinssituaties. Samen
hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de
veiligheid van deze kinderen te vergroten. In de Week
tegen Kindermishandeling wordt aandacht gevraagd voor
de aard en omvang van het probleem en de manieren om
het aan te pakken.
Open je ogen!
Het thema ‘… dichterbij dan je denkt’ vergroot het besef
dat mishandeling ook in je naaste omgeving plaats kan
vinden en dat je er soms dichterbij bent dan je denkt.
Het roept op tot zelfreflectie, tot het openen van je ogen
en tot bewustwording. Ieder kind dat slachtoffer is van
geweld, is er één te veel.
Aandacht voor slachtoffers en daders
Iedereen kan ‘… dichterbij dan je denkt’ anders invullen,
dit maakt het een thema van ons allemaal: voor jullie
als professionals, voor ouders, vrienden, familieleden
en ervaringsdeskundigen van beide kanten. Denk
bijvoorbeeld aan: ‘Hulp, dichterbij dan je denkt’, voor
de slachtoffers. Of: ‘Ondersteuning, dichterbij dan je
denkt’, voor daders. Want het gedrag van daders komt
vaak ergens uit voort en het is belangrijk om óók hen
de helpende hand te bieden om verdere escalatie te
voorkomen.

Activiteiten in Parkstad
Het programma Geweld Hoort Nergens Thuis organiseert
een aantal activiteiten:
• In samenwerking met Zuyd Hogeschool Heerlen tonen
we op drie binnenlocaties de tentoonstelling
‘Wij doorbreken de cirkel van geweld’.
• Bij diverse beroepsopleidingen vertonen we 14 x de
film ‘Jij ben de baas’. Dit is een film van Team KIM
waarin drie ervaringsdeskundigen en de bij hun
betrokken hulpverleners aan het woord komen. In
de film reconstrueren ze cruciale momenten waarin
belangrijke keuzes werden gemaakt.
• We hebben een kijkwijzer en lesmateriaal gemaakt bij
het webinar ‘Samen tegen geweld! Doe jij mee?’
Promotiemateriaal
Wil jij in je werk iets met de Week tegen
Kindermishandeling doen? Promotiemateriaal om
gratis te downloaden en/of te printen vind je hier
l week tegen kindermishandeling materialen

Een boost voor de HulpApp in Parkstad. Helpen jullie mee?
Graag willen we een boost geven aan het gebruik van de
HulpApp in Parkstad. Voor deze impuls hebben we jullie
hulp als professionals hard nodig. Installeer en bekijk de
app zelf eens. Mis je dingen of kan de informatie beter om
de mensen in jouw gemeente de weg naar hulp te wijzen?
Aarzel dan niet om het ons te laten weten. Dat kan je
doen door een e-mail te sturen naar:
De projectleiders van GHNT:
Ryanne Dierx l r.dierx@heerlen.nl
Beppie Ortmans l b.ortmans@heerlen.nl

Nadat we jullie opmerkingen hebben verwerkt, willen we
meer bekendheid geven aan de app bij de mensen met
een hulpvraag. De app wijst jongeren en volwassenen
de weg naar instanties waar ze hulp kunnen krijgen,
bijvoorbeeld in een situatie van huiselijk geweld of
depressie.
Laagdrempelig en eenvoudig
HulpApp is laagdrempelig. Hulpvragers kunnen de
app incognito raadplegen, zodat de app niet in de
browsergeschiedenis komt te staan. Tot nu toe is HulpApp
beschikbaar in het Nederlands, Engels en Turks. Wie naar
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de website gaat, volgt eenvoudige stappen en krijgt de
juiste instanties in beeld. De hulpvrager kan alle soorten
hulp (online en persoonlijk) binnen de regio vinden en
benaderen. De app werkt locatiegebonden (de hulpvrager
vult zijn woonplaats in, of de plaats waar hij/zij hulp wil).

Toekomstige acties
Over de verdere acties waarmee we de HulpApp in de
kijker willen zetten, informeren we jullie de komende
maanden.

HulpApp houdt rekening met openingstijden, waardoor
de hulpvrager nooit naar een instantie wordt verwezen
die op het moment gesloten is. De app leidt in Parkstad
tot sneller contact tussen betrokkenen bij huiselijk
geweld (plegers, slachtoffers, naasten) en hulpverleners.
Daardoor kan de hulpvrager eerder worden geholpen.

Download hier de Hulpapp
l hulpapp.nl

Training ‘Samen voor Veiligheid’
De eerste trainingsdag van Samen
voor Veiligheid
Vrijdag 24 september was het zo
ver: de eerste trainingsdag van
Samen voor Veiligheid voor de
regio Parkstad. Twee gespannen
trainers (waar ik er één van ben),
vele uren voorbereiding, theorie
en oefeningen in ons hoofd en
een groep gedreven, ervaren
professionals voor onze neus. Nieuwsgierigheid aan beide
kanten: wat kunnen we verwachten? Sluit de training aan
bij de praktijk van de professionals? Is de training van
meerwaarde? Het is namelijk niet zomaar een onderwerp
waar we mee aan de slag gaan…
Huiselijk geweld en kindermishandeling is al lang een
belangrijk thema. Binnen Parkstad werken we daarom
al geruime tijd toe naar een effectieve aanpak om
huiselijk geweld en kindermishandeling eerder en beter
te stoppen. Dit begint bij het besef dat het doorbreken
van de cirkel van geweld in gezinnen een ingewikkeld en
langdurig proces is.
Maatwerk voor Zuid-Limburg
Het vorig jaar afgeronde onderzoek van Verwey-Jonker
en de visie Gefaseerde Ketenzorg vormen de basis
voor het stoppen en duurzaam oplossen van geweld in
gezinnen/huishoudens en het creëren van structurele
veiligheid. Voor Zuid-Limburg is een training op maat
gemaakt, om met theorie en praktijk vanuit de houding

van de professional aan de slag te gaan. De training bevat
onderwerpen als:
• 1Gezin1Plan
• Regie
• Samen met het gezin en netwerk een 12-stappenplan
opstellen
• Traumasensitief werken
• Hechting
De gedeelde taal en gedeelde visie helpen de
ketensamenwerking vooruit.
Van spanning naar enthousiasme
Inmiddels heeft die eerste spanning vooral plaatsgemaakt
voor veel enthousiasme. We hebben een positieve start
gemaakt en dit jaar nog krijgen zo’n 100 professionals
uit verschillende organisaties in gemengde groepen de
training. Denk onder andere aan de Parkstadgemeentes
(Jeugd & WMO), maatschappelijk werk gekoppeld
aan die gemeentes, Veilig Thuis, Raad voor de
Kinderbescherming, Veiligheidshuis en gecertificeerde
instellingen. Gekoppeld aan de training zijn 4 intervisie-/
coachmomenten per jaar, die we inplannen met de
verschillende groepen. In 2022 krijgen de trainingen een
vervolg in de hele regio Zuid-Limburg. Stap voor stap naar
een Veilige Thuissituatie!
Kijk op l mijn website voor meer informatie.
Hopelijk tot ziens in de training!
Sanne Eggen
Projectleider en trainer Samen voor Veiligheid

Limburg tegen kindermishandeling!
Het voorkomen van geweld tegen kinderen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van elke Limburger. De ‘Beweging Limburg tegen Kindermishandeling’ wil professionals
die werken met gezinnen en kinderen en vrijwilligers van bijvoorbeeld sportverenigingen
stimuleren zich te laten scholen. In samenwerking met de Augeo Foundation zijn er
mogelijkheden om jouw medewerkers of vrijwilligers online cursussen aan te bieden.
Provincie Limburg betaalt 50% van de kosten en voor medewerkers in Parkstad betalen gemeenten de overige
50%. Bekijk vandaag nog het cursusaanbod. Want: sámen geven wij kindermishandeling geen toekomst!
l augeo.nl/provincie-limburg
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