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Terugblik conferentie
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Kindermishandeling… 

 dichterbij dan je denkt

KINDERMISHANDELING

ARMOEDE...

STRESS
NEE...

NEE...

NEE...
NEE...

NEE...

Op 16 november 2022 vond de jaarlijkse 

conferentie van de Beweging Limburg tegen 

Kindermishandeling plaats, deze keer 

georganiseerd door onze ambassadeurs 

Birgit Levelink (kinderarts MUMC+), Ruud 

Weijnen (huisarts) en Raymond Clement 

(Mik & PIW groep). 

Met deze middag gaven we een vervolg aan de succesvolle 

bijeenkomst in maart jl. over ingrijpende jeugdervaringen, 

toxische stress en het belang van veerkracht. In dit programma 

stond de relatie met armoede centraal. Ook deze keer is de 

conferentie zeer goed bekeken met bijna 700 aanmeldingen 

van (toekomstige) professionals werkzaam met kinderen of 

jonge gezinnen. 

In deze nieuwsbrief blikken we terug op een interessante 

bijeenkomst met indrukwekkende en inspirerende verhalen. 

Wilt u de conferentie terugkijken? Dat kan! Deel deze link gerust 
met collega’s of andere 
geïnteresseerden, want 
er is maar één iemand 
nodig om kindermis-
handeling te stoppen. 

Kijk terug Ondertiteling 

Beweging Limburg Tegen Kindermishandeling          

Birgit Levelink

“De conferentie sluit helemaal aan bij

het landelijke thema van de Week tegen

Kindermishandeling, namelijk praat met 

elkaar. Zo belangrijk om met elkaar in 

gesprek te gaan over kindermishandeling 

en de wijze waarop je soms lastige 

onderwerpen, zoals geldnood en 

armoede, toch bespreekbaar kunt 

maken. Open, eerlijk en transparant!”

https://www.youtube.com/watch?v=GGBYgaOvYNM
https://www.youtube.com/watch?v=upbnCDGvbuE


Trends en financiële gezondheid 
van Nederland 

De conferentie startte met Arjan Vliegenthart, directeur van het 

Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) met een 

toelichting op de trends en financiële gezondheid van Nederland. 

Geldproblemen treffen een groot deel van onze maatschappij.  

De bestaanszekerheid staat onder druk: stijgende energie- 

prijzen, hoge inflatie en onzekerheid over de toekomst 

domineren het nieuws. 1,2 miljoen huishoudens dreigen te 

weinig inkomen te hebben om de basisuitgaven te kunnen 

voldoen. Dat is 1 op de 6 Nederlanders. Andere groepen  

die eerder vrij probleemloos konden rondkomen, zijn nu 

kwetsbaar of moeten keuzes maken. Geldproblemen kunnen 

voor flinke stress zorgen en hebben invloed op het levens-

geluk van mensen en op hun omgeving. 

Belangrijk en zeer waardevol onderdeel van 

onze jaarlijkse conferentie is de input van 

ervaringsdeskundige(n). Jozé uit Heerlen was 

bereid om haar verhaal te delen.

Jozé is ook ambassadrice van ATD Vierde

Wereld. All Together for Dignity Vierde Wereld 

Nederland wil mét iedereen bouwen aan een 

menselijke samenleving. Zij zetten zich in voor 

een einde aan langdurige armoede en sociale 

uitsluiting. ATD Vierde Wereld is onder meer 

samenwerkingspartner van Burgerkracht  

De Pijler. Tijdens de conferentie droeg Jozé  

haar gedicht ‘Waardig’ voor. 

Als alle mensen eens beter naar elkaar omkijken

Elkaar nemen zoals we zijn

Zou dat waardig zijn?

Als alle mensen eens naar zich zelf kijken

Voordat ze oordelen over een ander

Zou dat waardig zijn?

Als alle mensen wat meer zouden delen

Begrip tonen en luisteren naar elkaar

Delen van waardigheid

Hoe mooi zou dat zijn? 

Waardig zijn, zeker ook naar jezelf 

Jij mag er ook zijn 

Jij, de ander, ik, iedereen is waardig

Hoe mooi zou dat zijn?

Waardig mens zijn

Hoe betekenisvol kan dat zijn?

Wees waardig voor mens, dier en natuur

Wees jezelf, wees puur

Waardig zijn is meer dan alleen maar aardig zijn.

Waar geldnood is, is stress 
In de presentatie ‘Waar geldnood is, is stress’ koppelde Michelle van Tongerloo 

grote maatschappelijke vraagstukken als armoede aan de rauwe realiteit van haar 

werk als huisarts en straatarts in Rotterdam. 

Met de inkijk in het leven van haar cliënten maakte Michelle tastbaar hoe 

ingewikkeld het voor veel mensen in onze samenleving is om goede gezond-

heidszorg te krijgen. Ze reflecteerde daarbij kritisch en inzichtelijk 

op bestaande wet- en regelgeving. 

Zij concludeert dat armoede geen individueel, maar een collectief probleem is 

dat dus om collectieve oplossingen vraagt. De regels die we bedacht hebben 

maken een hulpvraag nodeloos ingewikkeld; als de basis niet op orde is, helpt 

niks. Eerst moet de basis op orde zijn, voordat hulp zal beklijven. Michelle van 

Tongerlo pleit voor een andere benadering van de patiënt. De behandeling 

begint met luisteren, écht luisteren. Niet de ziekte, maar het verhaal van een 

patiënt moet centraal staan. 

In échte gesprekken geven patiënten vaak zelf al antwoorden op hun eigen 

vragen. Naast medische zorg regelt Michelle van Tongerloo vaker ook 

praktische hulp voor haar patiënten.

Arjan Vliegenthart 

“Het is van belang te realiseren

dat kindermishandeling zich

zelden alleen voordoet, maar dat

het past in een bredere sociale

en maatschappelijke strijd.”

w
aa

rd
ig

Michelle van Tongerloo 

“We gooien geld weg

(bewust of onbewust,

vul zelf maar in), terwijl

ouders om ons heen 

verdrinken en hun

kinderen daarbij“

https://www.nibud.nl/
https://www.atd-vierdewereld.nl/
https://www.atd-vierdewereld.nl/
https://www.linkedin.com/in/michelle-van-tongerloo-0a708982/?originalSubdomain=nl


Liedje ’Zet dich ens beej mich‘ live gespeeld door 

Linda Zijlmans, sing- en songwriter en docent 

Pedagogiek aan Fontys Hogeschool. De inhoud 

van het nummer sloot mooi aan bij deze middag: 

“Praten met elkaar”. 

Zet dich ens beej mich 

Naam en Achternaam

“Ruimte voor een korte extra

quote. Kan die nog geleverd

worden?” 

Expositie Mia Meijers, 
kunstenares

Mia Meijers werkte meer dan 30 jaar voor 

de Kinderbescherming en combineert deze 

werkervaring nu in haar beeldende kunst. 

Mia wil emoties oproepen om de kijkers 

bewust te maken van de ernst van kinder- 

mishandeling

Barrières in 
de Zorg 

Anne Custers, kinderarts 

sociale pediatrie in het 

Maastricht UMC+ heeft 

onderzoek gedaan naar 

Veilig Thuis meldingen 

door zorgprofessionals in 

Limburg. In de presentatie 

‘Barrières in de Zorg’ gaf 

Anne een toelichting over 

barrières die professionals 

(mogelijk) zelf ervaren bij het 

signaleren en bespreekbaar maken  

van een kwetsbare situatie in een gezin. 

Zij kwam daarbij tot de volgende aanbevelingen:

•  Iedereen kan een rol spelen in het signaleren  

van kwetsbaarheid

•  Vroegtijdig signaleren is van groot belang

•  (H)erken je barrières en ontdek kansen en  

mogelijkheden om kwetsbaarheid te signaleren

•  Ken je partners en maak afspraken, want je hoeft  

het niet alleen te doen!

Website kleine beurs limburg
  

Soms is het gewoon nodig om zaken te regelen. De website kleine beurs limburg biedt 

info over aanbod in Limburg voor gratis spullen, hulp, betaalbare uitjes, enzovoort. Deze 

pagina is een initiatief van Burgerkracht De Pijler in samenwerking met Jeugdfonds Sport 

Limburg, Jeugdfonds Cultuur Limburg en Stichting Leergeld Limburg en wordt onder-

steund met subsidie van de Provincie Limburg. 

https://www.youtube.com/watch?v=5NmL0IRdlAg
https://overtextielkunst.nl/2021/12/15/mia-meijers/
https://www.linkedin.com/in/anne-custers-6a07456b/?originalSubdomain=nl
https://www.kleinebeurslimburg.nl/


Uitreiking Gouden Handje aan 
        programma Nu Niet Zwanger 

Het programma Nu Niet Zwanger heeft onze erkennings- en 

aanmoedigingsprijs ontvangen voor haar inzet om onbedoelde 

zwangerschappen in Limburg te helpen voorkomen. Het programma 

draagt bij aan de preventie van mogelijke gevallen van kinder- 

mishandeling in de toekomst. 

Nu Niet Zwanger richt zich op vrouwen en mannen in kwetsbare 

omstandigheden. Het doel is om het gesprek aan te gaan en zo  

de regie te geven over hun kinderwens zodat zij een bewuste en 

geïnformeerde keuze kunnen maken. 

Renee van de Bool (namens Nu Niet Zwanger Noord- en  

Midden-Limburg) en Desi Hollman (namens Nu Niet Zwanger 

Zuid-Limburg) mochten het Gouden Handje in ontvangst nemen 

evenals de felicitaties van gouverneur Emile Roemer (voorzitter  

van de Beweging Limburg tegen Kindermishandeling).

                                       www.limburg.nl

Beweging Limburg tegen Kindermishandeling
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Wat doen we volgend jaar? 

De 8e editie van de conferentie van de 

Beweging Limburg tegen Kindermishandeling 

wordt georganiseerd door ambassadeur 

Raymond Clement (Mik & PIW Groep). Meer 

informatie over het programma volgt in de 

loop van volgend jaar.

We hopen dat u er dan 

ook weer bij bent! Volg ons via 

De conferentie werd afgesloten met 

uitleg van Marga Smit, waarnemend 

regiocoördinator over het Centrum 

Seksueel Geweld Limburg. 

Het Centrum Seksueel Geweld biedt professionele hulp 

aan iedereen die een ongewenste seksuele ervaring 

heeft meegemaakt. Bij het Centrum Seksueel Geweld 

werkt een team van artsen, verpleegkundigen, politie  

en andere hulpverleners samen om slachtoffers van 

aanranding en verkrachting specialistische zorg te 

geven. Ook professionals kunnen bij het Centrum 

terecht voor vragen en advies. 

Het Centrum Seksueel Geweld Limburg is een samen-

werkingsverband tussen ziekenhuizen, GGD, GGZ, 

Xonar, politie en Slachtofferhulp Nederland.

Centrum Seksueel Geweld Limburg

https://www.nunietzwanger.nl/
https://www.limburg.nl/onderwerpen/gezondheid/beweging-limburg/?msclkid=2a4d5e5abc9a11ec90d9c08c0694e750
https://www.linkedin.com/company/beweging-limburg-tegen-kindermishandeling/?viewAsMember=true
https://www.linkedin.com/company/beweging-limburg-tegen-kindermishandeling/?viewAsMember=true
https://centrumseksueelgeweld.nl/csg-limburg/
https://centrumseksueelgeweld.nl/csg-limburg/

