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14 en 15 november

Ervaringsdeskundigen, workshops en trainingen

De gemeenten Barneveld, Nijkerk en Scherpenzeel organiseren activiteiten
in de Week tegen Kindermishandeling. Op maandag 14 november 2022
is er een middagprogramma in Nijkerk. Op dinsdagmiddag en -avond
15 november zijn er basis- en verdiepende trainingen in Barneveld.
Beide dagen zijn op locatie, tenzij er nieuwe COVID-maatregelen komen.
Dan wordt gekeken of er een alternatief programma geboden kan worden.

Maandag 14 november

Op maandag wordt de middag geopend door wethouder René Windhouwer
van Nijkerk. In Nijkerk is er op maandag een ‘omklap-programma’. De helft
van de deelnemers volgt de centrale spreker en de andere helft volgt op dat
moment één van de workshops. Na de pauze wordt dit omgedraaid.
Centrale spreker Dagmar Niewold neemt de deelnemers mee naar haar
verleden met kindermishandeling en armoede. Dit leidde tot chronische
stress en allerlei andere gevolgen. Naast de plenaire sessie neemt iedereen
deel aan een workshop van 1,5 uur, met keuze uit diverse thema’s.

Dinsdag 15 november

Op dinsdag zijn er in Barneveld trainingen van 3 uur. De middag wordt
geopend door wethouder Hans van Daalen van Barneveld. Henk Valstuin,
wethouder van de gemeente Scherpenzeel, zal de avond sluiten.

Doelgroep

Elke professional, vrijwilliger en inwoner van Barneveld, Nijkerk of
Scherpenzeel is welkom. Bij een aantal trainingen op dinsdag staat een
primaire doelgroep genoemd. De trainer zal zich met name focussen op
deze beroepsgroep. Uiteraard ben je ook welkom als je interesse hebt maar
niet in de primaire doelgroep valt. Houd er dan wel rekening mee dat je zelf
meer de verbinding naar de praktijk moet leggen.

Waar en hoe laat?
Nijkerk maandag 14 november
12:00 – 12:30 uur
inloop
12:30 – 13:00 uur
opening
13:00 – 14:30 uur
ronde 1
14:30 – 15:00 uur
pauze
15:00 – 16:30 uur
ronde 2
16:30 – 17:00 uur
afsluiting
De workshops vinden plaats in
Vergader- en congrescentrum
De Schakel, Oranjelaan 10 in Nijkerk

Barneveld dinsdag 15 november
13:15 – 13:45 uur
inloop
13:45 – 14:15 uur
opening
14:15 – 17:15 uur
ronde 1
17:15 – 18:00 uur
pauze en eten
18:00 – 21:00 uur
ronde 2
21:00 – 21:15 uur
afsluiting
De workshops vinden plaats in
Ontmoetingscentrum De Eng,
Rochetstraat 2 in Voorthuizen
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Kosten
De kosten om deel te nemen zijn € 35,- (excl. BTW) per dag. Wil
je zowel op maandag als op dinsdag deelnemen, dan zijn de
kosten € 70,- (excl. BTW). De kosten betaal je bij het afronden
van de online inschrijving.
N.B.: eenmaal ingeschreven en toch niet in de gelegenheid om
deel te nemen? Deelnemerskosten worden niet terugbetaald.
Uiteraard is het wel mogelijk om iemand anders deel te laten
nemen in jouw plaats.
N.B.: er wordt niet op factuur gewerkt. Betaling bij inschrijving
is daarmee verplicht.

Inschrijven
Inschrijven kan via de inschrijfformulieren op de website van
gemeente Scherpenzeel:

www.scherpenzeel.nl/weektegenkindermishandeling
De inschrijving gaat open op maandag 22 augustus en loopt
t/m maandag 7 november 8:00 uur.



Thema’s Nijkerk



Thema’s Barneveld

Maandagmiddag 14 november

Dinsdag 15 november

Voor iedereen: in gesprek met de

Thema’s middag

ervaringsdeskundige

•C
 omplexe echtscheidingen.

Eén keuze uit de workshops:
• Achter de voordeur: interactief
aan de slag met het thema
huiselijk geweld.
Door Erna Vinke (TACTiV).
• De strijd tegen kindermishandeling
op school.
Door Nadia van der Voorn.
(projectleider GHNT West Veluwe
Vallei).
• Toekomst jeugdbescherming: wat
is jouw rol?
Door Ellen Pinkster (VT GM) en
Veronique Laenen (WSG).
• Van (on)macht naar kracht!
Een inspiratiesessie door Debby
Kessels (Opvoeden is teamsport).

Door Niek Kasteel (Jeugdbescherming Gelderland).
•D
 ierenmishandeling en huiselijk geweld.
Door Rianne Haaijema (MENDOO).
•O
 p het toneel en in de coulissen. Je ziet dwingende controle
pas als je het door hebt.
Door Dr. Sietske Dijkstra (Dijkstra advies).
•S
 eksualiteit bespreekbaar maken, hoe dan?
Door Naomi Dessaur (Dessaur Trainingen).
•S
 tappen van de Meldcode.
Door Erna Vinke (TACTiV).

Thema’s avond
• J e bent aandachtsfunctionaris en dan? Positie, implementatie
en borging.
Door Erna Vinke (TACTiV).
• ( Her)ken de taal van ouderverstoting.
Door Monique Meulemans.
•H
 et zijn geen slechte mensen: opgroeien in onveiligheid.
Door Kim Uittenbosch en Kristin Gerritsen (Nul23).
• ( Para-)Medici en Veilig Thuis: hoe werk je samen?
Door Veilig Thuis Gelderland Midden.
•P
 raten met kinderen.
Door Aleid Bouten (Academie praten met kinderen).
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Nijkerk -Middag

Inhoud van de workshops Nijkerk 14 november
Opgroeien in armoede
Dagmar Niewold

Dagmar Niewold is ervaringsdeskundige op de thema’s
armoede, sociale uitsluiting en huiselijk geweld /
kindermishandeling. Deze middag neemt ze jullie mee
naar haar verleden. In welke omstandigheden is zij,
samen met haar broer en zusje, opgegroeid? Hoe
waren de omstandigheden van het gezin en met
welke negatieve jeugdervaringen (Adverse Childhood
Experiences = ACE’s) had het gezin te maken? Welke
invloed had bijvoorbeeld armoede op haar jeugd en in
het latere leven? De impact van chronische / toxische
stress krijgt beeld en invulling.
Als leerkracht, medicus, pedagogisch medewerker,
zorgprofessional, vrijwilliger of in welke functie dan
ook: het is belangrijk om de gevolgen van toxische
stress te (her-)kennen zodat je weet hoe je vervolgens
traumasensitief kunt werken. Dagmar maakt de koppeling tussen eigen ervaring en hersen- en gedragswetenschap.
In deze inspirerende lezing vertelt Dagmar hoe ze opgroeide met de uitdagingen van een zeer onveilige
jeugd. Ze zet nu haar kennis en ervaring in om professionals handvatten te geven.

Achter de voordeur:
interactief aan de slag
Erna Vinke (TACTiV)

Primaire doelgroep: iedereen
Dit spel is bedoeld voor iedereen die meer te weten
willen komen over geweld achter de voordeur.
Geweld vindt achter meer voordeuren plaats dan
je denkt: huiselijk geweld en kindermishandeling…
geweld in afhankelijkheidsrelaties dus.
Door met elkaar dit spel te spelen krijg je informatie,
kennis en achtergronden over kindermishandeling,
huiselijk geweld, (ex)partnergeweld en seksueel
geweld. Je leert signalen te herkennen, zodat je
kunt én durft te handelen bij vermoedens van
huiselijk geweld. En je weet welke stappen je kunt
nemen om hulp te bieden.
Daarnaast is onderlinge uitwisseling van kennis,
ervaringen, gedachten en visies een belangrijk
onderdeel van dit spel. Het spel wordt met
maximaal 12 spelers gespeeld, veel ruimte dus
voor die onderlinge uitwisseling. Tijdens het spel
zal de trainster aanvullende informatie geven en
vragen beantwoorden.
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Nijkerk -Middag

De strijd tegen kindermishandeling
op school
Nadia van der Voorn (projectleider GHNT West
Veluwe Vallei)

Toekomst jeugdbescherming:
hoe is jouw rol?

Ellen Pinkster (VT GM) en Veronique Laenen (WSG)
Primaire doelgroep: iedereen.

Primaire doelgroep: basisonderwijs. Ook geschikt voor
kinderopvang en voortgezet onderwijs.
In elke klas in Nederland zitten kinderen die thuis geweld
meemaken. In de regio West Veluwe Vallei proberen de
gemeenten huiselijk geweld en kindermishandeling
sneller te signaleren én aan te pakken. Samen met
ketenpartners als Veilig Thuis en andere zorgverleners
pakken ze kindermishandeling aan. “Iedereen die in
contact komt met kwetsbare kinderen heeft hierin een
rol. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen, want de kinderen
van nu zijn de volwassenen van later.” De afgelopen twee
jaar is er daarom extra ingezet op het basisonderwijs,
omdat het mooi zou zijn als deze scholen beter toegerust
zijn om deze ingewikkelde thema’s te bespreken en
signalen op te pakken. In deze workshop praten we je
bij over de activiteiten die zijn uitgezet zoals o.a. Handle
with Care, praten over kinderrechten met kinderen, film
van ervaringsdeskundigen en het trainingsaanbod. We
staan tevens stil bij de steunfunctie die een leerkracht
heeft binnen dit thema. Door het bijwonen van de
workshop krijg je inzicht wat je als school nog meer kan
doen in de strijd tegen kindermishandeling.

Een workshop over naast elkaar en overstijgend werken met collega’s van het Sociaal Team, om zo de veiligheid in gezinnen te vergroten. Hiermee verbeteren
we de situatie voor gezinnen door vanuit verbinding
lokale expertise toe te voegen. Dit zodat het gezinssysteem meer op eigen kracht verder kan, al dan niet
met hulp/ondersteuning van het Sociaal Team of een
andere professional uit de eigen gemeente: onderwijs,
GGZ, jeugdgezondheidszorg, welzijn of andere beroepsgroep. Iedereen kan een rol vervullen.

Van (on)macht naar kracht!
Inspiratiesessie

Debby Kessels / Opvoeden is teamsport
Primaire doelgroep: iedereen.
Ervaar je ook weleens onmacht, weet je het soms
niet meer rond een kind/jongere of frustreert
het je dat de samenwerking met andere partijen
niet loopt? Wil je weten hoe je onmachtige
ouders nog beter kunt ondersteunen zodat zij
weer krachtige opvoeders worden? Of wil je de
samenwerking versterken met je team en/of
andere partijen rond een kind/gezin?
Vanuit Verbindend Gezag als basishouding
kijken we preventief naar wat we kunnen
doen om te zorgen voor een veilig (leef en
leer) klimaat in iedere context: in de school,
kinderopvang, de wijk en het gezin. Daarnaast
geeft geweldloos Verzet specifieke tools wat te
doen als er bijvoorbeeld sprake is van agressie,
schoolverzuim of angsten.
Wat komt aan bod?
-
Een kennismaking met de 5 pijlers van
Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet.
-
Zicht op je eigen rode knoppen en het
herkennen van escalatiepatronen.
- De kracht van samenwerking.
Vanuit de gedachte: WIJ, begint bij mij kunnen
we altijd iets doen en dat geeft kracht!
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Inhoud van de workshops Barneveld 15 november
Barneveld - Middag

Complexe echtscheidingen

Niek Kasteel (Jeugdbescherming Gelderland)
Primaire doelgroep: kinderopvang, onderwijs,
JGZ, welzijn en andere organisaties in het
voorliggend veld.
Ruim 70.000 kinderen maken jaarlijks de scheiding van
hun ouders mee. Alle veranderingen en emoties die bij
een scheiding komen kijken, hebben hun weerslag op
de prestaties en het gedrag van kinderen, ook van kinderen die jij kunt zien binnen jouw organisatie.
Hoe ondersteun je kinderen tijdens een scheidingsproces? Hoe zorg je voor goede afspraken tussen de organisatie en gescheiden ouders? Waar kun jij als professional (pedagogisch coach, leerkracht, welzijnswerker,
jeugdverpleegkundige of …) rekening mee houden?
Tijdens de workshop gaan we in op de fases van een
scheiding en de positie van het kind. Je leert onder
meer welke gedragsveranderingen bij kinderen je na
een scheiding kunt signaleren. Hoe zorg je voor goede
afspraken tussen je organisatie en ouders die in scheiding liggen? Welke rechten heeft welke ouder op het gebied van informatievoorziening over hun kind?

Dierenmishandeling en
huiselijk geweld
Rianne Haaijema (MENDOO)

Primaire doelgroep: iedereen.
Uit onderzoek blijkt dat de verschillende vormen
van mishandeling vaak niet op zichzelf staan.
Als een kind of partner wordt mishandeld,
dan ondergaan huisdieren vaak hetzelfde lot.
En andersom, als blijkt dat dieren worden
verwaarloosd of mishandeld, dan zien we deze
situatie helaas ook vaak bij kinderen en/of
partners.
Als professional wil je scherp zijn op signalen die
mogelijk wijzen op mishandeling. Dat is echter niet
altijd even makkelijker. Veel vindt plaats achter de
voordeur en zelfs dan is niet altijd direct zichtbaar
wat er zich precies afspeelt.
Mendoo ontwikkelde hiervoor de interactieve
training ‘Leren Signaleren’. De training bestaat
uit theorie, aangevuld met een in Virtual Reality
uitgewerkte praktijkcasus. Zo wordt aan de hand
van gamification uitgelegd wat je kunt tegenkomen
als je bij mensen thuiskomt en hoe je daarnaar
kan handelen. Je leert een optelsom te maken van
de signalen bij mens én dier. Want het een staat
niet los van het ander blijkt iedere keer weer.
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Barneveld - Middag

Op het toneel en in de coulissen. Je ziet
dwingende controle pas als je het door
hebt
Dr. Sietske Dijkstra (Dijkstra advies)

Primaire doelgroep: zorgprofessionals, (para-)medici,
GGZ, medewerkers Jeugdbescherming, Veilig Thuis, MBO
en voortgezet onderwijs. Andere beroepsgroepen zijn
ook welkom.
Dwingende controle is een schadelijk gewelds- en relatiepatroon dat veel te vaak verborgen blijft. Je ziet
het niet als je het niet door hebt. Het werkt als een onzichtbare sloophamer en leidt tot verstrekkende ondermijning van gezinsrelaties waarbij derden, ook sociale
professionals, bespeeld worden. Professionals kunnen
dit geweldspatroon daardoor ongewild versterken en
onveiligheid aanjagen, klik op onderstaande link:
https://www.linkedin.com/pulse/professionals-jagenonveiligheid-aan-bij-dwingende-sietske-dijkstra/
Internationaal is er al langer aandacht voor dit geweldspatroon dat coercive control wordt genoemd, een mengeling van intimidatie, druk en controle en vrijheidsberoving. Het wordt om die reden ook wel een liberty
crime genoemd. Het is een schennis van de mensenrechten want het tast iemands handelingsvrijheid aan.
In deze verdiepende cursus wordt casuïstiek (drie casussen) uit de groep gevraagd waarmee we gaan werken. Er wordt samengewerkt met een ervaringsdeskundige en is er vooraf naast studie van enige literatuur een
kijkopdracht aan de hand van de psycho-educatieve
documentaire film ‘Zij lijkt het probleem te zijn’.
Voor deze training wordt voorbereiding verwacht:
artikelen lezen, film kijken en vragen beantwoorden
en aanleveren casuïstiek.
SKJ: 6 punten (SKJ-nummer: 210245)

Stappen van de Meldcode
Erna Vinke (TACTiV)

Primaire doelgroep: iedereen.
Het spel “Stappen door de Meldcode” is een interactieve basistraining over de meldcode voor beroepskrachten uit hulpverlening, zorg, onderwijs en welzijn. In deze
training gaan de deelnemers in teams aan de hand van
een casus aan de slag met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Tijdens de training wordt

kennis gelijk toegepast. Hierdoor ervaar je als deelnemer de meldcode met alle mogelijkheden, hindernissen, kansen en dillema’s. Door samen te spelen en punten te bespreken, beklijft de theorie beter. Tijdens het
spelen van dit spel zullen alle stappen van de meldcode
doorlopen worden. De meldcode is ontwikkeld om professionals te ondersteunen bij het zetten van de juiste
stappen wanneer er een vermoeden is van huiselijk geweld of kindermishandeling.
De deelnemers kunnen met hun kennis en ervaring direct aan de slag in de praktijk.

Seksualiteit bespreekbaar maken,
hoe dan?
Naomi Dessaur (Dessaur Trainingen)
Primaire doelgroep: iedereen.
In het dagelijks werk als professional of vrijwilliger
komt het thema seksualiteit vaker ter tafel op
onverwachte momenten. Hoe ga je hiermee om?
Kinderen die je zomaar een vraag stellen over
hun lijf, relaties of intimiteit. Kinderen die op
onderzoek uit zijn, in hun eentje of met anderen.
Ouders die ergens over twijfelen en je er een vraag
over stellen. Best lastig voor veel mensen en zeker
als je hierin eigen persoonlijke dilemma’s ervaart.
Als professional is het belangrijk meer kennis te
hebben over de gemiddelde seksuele ontwikkeling
van kinderen, tools te hebben hoe je met dit soort
situaties om kunt gaan en te leren de drempel in
het praten over seksualiteit zo laag mogelijk te
krijgen. Dit alles om een open en veilig klimaat
te scheppen. Een klimaat waarin seksualiteit
besproken kan worden en kinderen voelen dat
ze bij je terecht kunnen. Om te praten en vragen
te stellen over de positieve kant van seksualiteit,
maar ook over seksueel geweld.
Na het volgen van deze interactieve workshop heb
je geleerd beter op dit soort situaties en vragen
te reageren. Ook leer je hoe je zelf seksualiteit
bespreekbaar kan maken. Je krijg tips hoe je
hierover kunt praten met ouders die er wel of juist
niet voor openstaan.
Doe je mee en laat jij je inspireren?
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Barneveld - Avond

Je bent aandachtsfunctionaris en dan?
Positie, implementatie en borging
Erna Vinke (TACTiV)

Primaire doelgroep: getrainde aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.

• Ken je het verschil tussen de stem van een kind dat
slachtoffer is van ouderverstoting en wanneer het
daadwerkelijk is mishandeld en/of misbruikt.
• Heb je kennis van de stereotypen, vooroordelen en
(onjuiste) aannames die – onbewust – vaak een rol
spelen bij de hulpverlening.

Een interactieve workshop waarin deelnemers die Aandachtsfunctionaris (Meldcode) Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zijn, met elkaar in gesprek gaan over
hun rol en positie als aandachtsfunctionaris.
Je deelt ervaringen, successen en dilemma’s over je rol
en taken als aandachtsfunctionaris. Met behulp van tips
en adviezen ga je aan de slag met (eigen) casuïstiek.
De casuïstiek is zowel gericht op inhoudelijke situaties
(bijv. het coachen van collega’s), als op het positioneren
en profileren van zichzelf als aandachtsfunctionaris op
beleidsniveau (bijv. door regelmatig de meldcode op de
agenda te zetten en scholing voor alle collega’s te regelen). Aan de hand van een creatieve opdracht ga je met
concrete werkvormen terug naar je organisatie!
Iedere deelnemer vult een eigen plan van aanpak in met
aandachtspunten voor de komende tijd (jaarkalender).

Ouderverstoting: psychische
mishandeling met een knuffel en een lach

Het zijn geen slechte mensen:
opgroeien in onveiligheid

Kim Uittenbosch en Kristin Gerritsen (Nul23)
Primaire doelgroep: iedereen.

Monique Meulemans

Primaire doelgroep: zorgprofessionals, (para-)medici,
GGZ, medewerkers Jeugdbescherming en Veilig Thuis.
Andere beroepsgroepen zijn welkom.
Steeds meer kinderen en ouders verliezen na een
scheiding het contact met elkaar als gevolg van het
fenomeen ouderverstoting. Professionals gaan te vaak
af op wat ze zien. Misleiding ligt dan op de loer. Wat
lijkt op een liefdevolle en hechte band tussen het
kind en de ‘favoriete’ ouder, is dikwijls een ongezonde
symbiotische relatie.
In deze workshop leer je het ‘verholen’ gedrag dat zo
kenmerkend is voor dit verschijnsel te doorzien. Je krijgt
kennis, inzichten en praktische handvatten aangereikt
om ouderverstotingsproblematiek met meer (zelf)
vertrouwen tegemoet te treden.
Na deze workshop:
• Heb je inzicht in wat ouderverstoting is en hoe zich dit
manifesteert bij het kind;
•
Heb je inzicht in de (ongezonde) dynamieken en
(scheve) machtsverhoudingen die kunnen spelen in
een scheidingsgezin;

De wekker gaat. Het is zeven uur ‘s ochtends. Sam
van tien staat op, doucht en kleedt zich aan. Ze
wekt haar broertje en maakt beneden het ontbijt
klaar. Twee boterhammen met chocoladepasta
voor allebei. Thee met melk en suiker voor hem.
Koffie met melk en suiker voor haar. In het koffiezetapparaat zit nog koffie voor drie koppen.
Dan heeft haar moeder straks ook ontbijt. Haar
broertje komt aangekleed beneden. Ze eten in
stilte voor de televisie. Daarna fietsen ze naar de
basisschool.
Worden ze gezien? Wat hadden de kinderen
nodig? Wie was de steunende persoon en hoe
maakte hij het verschil?
In deze bijeenkomst vertelt ervaringsdeskundige
Kim Uittenbosch over haar jeugd waarin ze opgroeide met ouders met alcoholproblematiek en
de gevolgen daarvan voor haar en haar broertje.
Met elkaar wordt er nagedacht over wat jij vanuit
jouw positie kunt zien, kunt doen en hoe je het
verschil kunt maken.
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Barneveld - Avond

Veilig Thuis en (para-)medici: hoe, wat en
waarom?
Workshop van: Veilig Thuis Gelderland Midden
Doelgroep: medici en (para-)medici. Andere
beroepsgroepen zijn welkom.
Ben je huisarts, tandarts, fysiotherapeut, POH-GGZ,
psycholoog of jeugdarts? Dan ben jij en collega’s uit
de medische sector speciaal uitgenodigd voor deze
workshop! Aan de hand van casuïstiek nemen de
medewerkers van Veilig Thuis Gelderland Midden
je mee naar een bijzonder vakgebied. Zij maken je
wegwijs op het soms schemerige pad van zorgen, weten regelgeving, professionele ruimte en grenzen en van
verwachtingen van Veilig Thuis.
• Wat kun jij vanuit jouw professie waarnemen bij een
patiënt?
•
Waar begint en eindigt het beroepsgeheim van
professionals en hoe verhoudt zich dat tot de
(afwegingskaders van de) meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling en verschillende beroepscodes?
•
Wat kan de betekenis zijn van Veilig Thuis voor
professionals in het contact met Veilig Thuis, bij
een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
• Wat is de rol van de vertrouwensarts binnen Veilig
Thuis en wat kan zij voor je betekenen?

Praten met kinderen (4+)

Aleid Bouten (Academie praten met kinderen)
Primaire doelgroep: BSO, onderwijs, JGZ, welzijn
en andere organisaties in het voorliggend veld.
Maar ook geschikt voor zorgaanbieders, GGZ,
gemeentelijke teams en andere zorgprofessionals.
Praten met kinderen over hun onveilige
thuissituatie kan ingewikkeld zijn. Je wilt het kind
niet onbedoeld ‘klem’ zetten of het banger maken
dan het eventueel al is. Tegelijkertijd wil je het kind
de gelegenheid bieden om zijn verhaal te doen en
heb je vanuit jouw professionele taak informatie
nodig om een goede inschatting te kunnen maken
over wat er in deze situatie nodig is. Wat kun je
doen om voldoende veiligheid te creëren in het
contact met het kind? Hoe betrek je het kind bij
de stappen die je neemt? Hoe ga je om met een
verzoek tot geheimhouding? En wat is eigenlijk
jouw taak in deze gesprekken?
Bereid je voor op een interactieve workshop,
waarna je met concrete tips, handvatten én
actiepunten terug de praktijk ingaat!

Deze workshop geeft de deelnemers duidelijkheid over
bovenstaande en heel andere vragen op het gebied van
kindermishandeling en huiselijk geweld.
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Sprekers
Nijkerk
• Dagmar Niewold: Ervaringsdeskundige en expert in de gevolgen van chronische stress (in brein en gedrag)
bij life events, armoede, huiselijk geweld (coercive control), (kinder)mishandeling, (complexe) scheiding
en gespecialiseerd in (gevolgen van) armoede en sociale uitsluiting.
• Ellen Pinkster: Medewerker Veilig Thuis Gelderland Midden
• Veronique Laenen: Medewerker Willem Schrikker Groep
• Nadia van der Voorn: Regionaal projectleider Huiselijk geweld en Kindermishandeling,
regio West Veluwe Vallei
• Erna Vinke (TACTiV): Senior trainer op de aanpak huiselijk geweld, kindermishandeling en
ouderenmishandeling.
• Debby Kessels: Trainer en verbinder van Ouders-onderwijs-hulverlening-kinderopvang. Initiatiefnemer
van het platform ‘Opvoeden is teamsport’

Barneveld
• Niek Kasteel: Medewerker Expertisecentrum Jeugdbescherming Gelderland
• Naomi Dessaur (Dessaur Trainingen): Senior trainer aanpak huiselijk geweld. Inhoudsdeskundige en expert
op het bespreekbaar maken van seksualiteit
• Rianne Haaijema: Directeur/bestuurder Mendoo: mens en dier samen naar herstel
• Sietske Dijkstra: Dr. Sietske Dijkstra (Bureau Dijkstra), psycholoog NIP, met CRBKO aantekening, is expert
relationele veiligheid en promoveerde in 2000 op een studie naar de betekenisgeving van geweld in de
kindertijd op het latere relationele leven. Ze was bijna acht jaar lector, lid van de commissie Samson. Ze verricht
in samenwerking praktijkgericht onderzoek, nascholing over oa geweldspatronen, kindermishandeling en
kwetsbare gezinsrelaties en intergenerationeel trauma en biedt ze sinds 2019 coaching aan ouders die te
maken hebben met contactverlies.
• Grete Houwen: Onderzoeker bij Veilig Thuis Gelderland Midden
• Kim Uittenbosch: ervaringsdeskundige opgroeien met verwaarlozing en ouders met verslavingsproblematiek
• Monique Meulemans: is auteur van Emotioneel gevangen – over ouderverstoting, spreker, coach en trainer.
schrijft blogs en artikelen over ouderverstoting. Is opgeleid tot NLP Master Practitioner, coacht ouders
en adviseert professionals in casussen waar ouderverstoting speelt. Ze geeft trainingen over complexe
scheidingen en ouderverstoting, is gastdocent bij de RINO groep en verzorgt nascholing voor KIES coaches.
• Aleid Bouten (Academie praten met kinderen): seniortrainer met specialisatie op het thema ‘praten
met kinderen’
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