In de ‘Week tegen kindermishandeling’ van 16 t/m 22 november 2020 vragen we aandacht voor
kinderen die het thuis moeilijk hebben vanwege geweld, verwaarlozing en andere onveiligheid. Het
thema dit jaar is ‘Leren van elkaar’.
Ter inspiratie hebben we een aantal tips voor je op een rijtje gezet. Zo kun je misschien tijdens deze
week met dit thema aan de slag. Maar eigenlijk is dit altijd belangrijk. Dus ook handig voor een ander
moment. Want in deze pittige tijden, is leren van elkaar en letten op elkaar ontzettend belangrijk.
Tips voor teams, in de klas, themaweken, ouderavonden of voor jezelf, we hebben ze voor je
verzameld.

Dit kun je doen met je team of individueel: gratis interactieve workshop
Speciaal voor deze week organiseren we de interactieve online workshop Niet meppen maar
kleppen. We gaan in gesprek met elkaar en mensen die hun eigen ervaringen met ons delen. Hun
verhaal is de basis voor de workshop. Met verhaal, film en oefeningen is er onder andere aandacht
voor:
 Wat zijn vormen van kindermishandeling & huiselijk geweld?
 Hoe vaak komt het voor?
 Wat zijn de signalen en waar kun je op letten?
 Wat kun jij doen?
We organiseren deze online workshop op 3 momenten:
1. 16 november 2020 van 15.00-16.30 uur
2. 18 november 2020 van 9.00 -10.30 uur
3. 25 november 2020 van 19.30-21.00 uur
Kijk op www.veiligthuisgroningen.nl voor meer informatie en meld je aan. Of mail meteen naar
kenniscentrum@veiligthuisgroningen.nl

Dit kun je doen in de klas: samen kijken en praten
Stimuleer kinderen om te praten over hun situatie. Op school, met andere ouders, sportcoach of
kindertelefoon aan de hand van deze animatiefilmpjes voor basisschoolkinderen:




Bekijk samen de animatie van de Groningse makers van Varkentje Rund:
MaakhetverschilMan – over op elkaar letten en hulp vragen
Bekijk het filmpje van Blue: Als je thuis verwaarloosd wordt omdat je ouders altijd
ruzie maken en geen aandacht voor je hebben
Bekijk dit filmpje van Blue: Als je gescheiden ouders ruzie maken en slecht over elkaar
spreken

In gesprek door theater in de klas (12+)
Samen met Theater De Steeg heeft Veilig Thuis Groningen een theaterworkshop ontwikkelt voor op
school. Deze workshops kunnen gecombineerd worden met voorlichtingen of trainingen door Veilig
Thuis.

Samen pakken we kindermishandeling aan. Met elkaar blijven we alert.
Doe je ook mee?

Voor alle medewerkers op school: informeer jezelf op jouw moment


Leer wat stress en onveiligheid met kinderen doet
Wat gebeurt er in het brein dat maakt dat sommige kinderen geprikkeld en agressief kunnen
reageren en anderen juist passief en teruggetrokken worden? En hoe kan school (en elke
volwassene) iets voor deze kinderen betekenen?
Bekijk het animatiefilmpje ‘Steun in het onderwijs. Jij maakt het verschil’.



Weet wat Veilig Thuis voor je kan betekenen
Een van de medewerkers van Veilig Thuis Groningen vertelt meer over wat je van ons kunt
verwachten, hoe we samenwerken en hoe we vinger aan de pols houden.
Bekijk het filmpje: “Bellen met Veilig Thuis”



Kijk naar deze films op televisie of in de bioscoop
In Getekend – sporen van kindermishandeling vertellen slachtoffers hun verhaal terwijl ze
worden geportretteerd. Moed en veerkracht zijn nodig om overeind te blijven; toen als kind, nu als
volwassene. Herman van Hoogdalem (kunstschilder) en Gijs Wanders (filmer) kijken door hun
kinderogen en voelen de verwarring en eenzaamheid. Ze zien hoe de deelnemers als
volwassenen overeind komen.
De uitzendingen bij de EO op NPO2 zijn op woensdag 11, 18 en 25 november en 2 en 9
december. Ze beginnen om 21.15 uur.
De speelfilm ‘Buiten is het Feest’ met Georgina Verbaan, Abbey Hoes en Eelco Smits, laat zien
hoe mensen sluipenderwijs worden verleid tot dingen die ze niet willen. Huiselijk geweld, seksueel
misbruik en partnergeweld komen in het verhaal stap voor stap dichterbij. De gewoonste en
aardigste man of vrouw kunnen dit doen. Het is niet alleen een film die dit probleem bloot legt,
maar ook een film van hoop en veerkracht. Vanaf 22 oktober te zien in de bioscopen in
Nederland.

Voor verdere verdieping


Vergroot je kennis en vaardigheden met online voorlichting, workshops of trainingen.
Veilig Thuis Groningen kan deze voor jullie verzorgen. Ook geschikt voor ouderavonden of
themabijeenkomsten. Neem contact met ons op via
kenniscentrum@veiligthusigroningen.nl.



Veilig Thuis Groningen werkt tijdens de Week tegen Kindermishandeling samen met o.a. de
Gemeente Groningen en WIJ Groningen aan een regionale publiekscampagne. Volg ons op
Instagram, Facebook, Twitter of LinkedIn om op de hoogte te blijven

Maak je je zorgen om ‘n leerling, collega of jezelf, neem contact op met Veilig Thuis.
Bel 0800 – 2000 voor hulp en advies.

Samen pakken we kindermishandeling aan. Met elkaar blijven we alert.
Doe je ook mee?

