Echte verandering. Professionele en persoonlijke moed
onmisbaar bij de aanpak van huiselijk geweld
Tweedaagse opleiding met een terugkomdag
Echte verandering
Door zelf moedig te zijn als professional draagt u deze
ook over op de gezinnen met wie u werkt.
Om duurzaam geweld te stoppen heeft u de moed
nodig om zowel slachtoffer- als daderschap in de ogen
te zien en beide niet te verdoezelen of te vergoelijken.
Durf als professional imperfect te zijn. Stap uit de
comfortzone, bedenk hoe u de cliënt kunt helpen en
durf daarbij uw eigen ervaringen in te zetten.
Lukt het u om echt dienstbaar te zijn aan de gezinnen en
niet alleen aan de eigen organisatorische processen en
uzelf?
Hoe kunt u de zelfversterkende negatieve effecten na
geweld ombuigen naar positieve verandering en
herstel?
Echte verandering is mogelijk als we zelf ook de moed hebben om te veranderen. Daarom bundelen wij –
Hameeda Lakho, Kirsten Regtop en Sietske Dijkstra- onze krachten rond ervaringsdeskundigheid,
praktijkkennis, onderzoek en reflectie en herstelondersteunende zorg in dit bijzondere aanbod waarin we het
zoeklicht plaatsen op het onderzoeken en versterken van onze persoonlijke en professionele moed.

Inhoud van de training
Huiselijk geweld in de vorm van kindermishandeling, partnergeweld, oudermishandeling en soms ook
ouderenmishandeling komt veel voor in onze samenleving: ze hebben verstrekkende gevolgen voor
jongeren, volwassenen en gezinnen. Al te vaak blijken we chronisch geweld ondanks onze inspanning in de
hulpverlening niet te stoppen (Tierolf e.a., 2014). Deelnemers worden aan de hand van het thema
persoonlijke en professionele moed geprikkeld hun attitude, mindset en vaardigheden aan te spreken om zo
beter en meer maatwerk te kunnen leveren. Om zo geweld vaker duurzaam te kunnen stoppen.
We behandelen een casus, geven voorbeelden van persoonlijke en professionele moed, gaan in op waarden
en de ethiek van hulp.
Kernvraag is: hoe kunt u vanuit uw professie en mens-zijn werken aan afname van risico’s op herhaling, actief
bijdragen aan herstel en het duurzaam stoppen van geweld?

Doel
Het versterken van competenties van medewerkers in tal van instellingen bij de Aanpak van Geweld in
Afhankelijkheidsrelaties door gezamenlijk van en met elkaar te leren.
Duurzame verandering teweegbrengen in het stoppen van geweld door competenties en
handelingsrepertoire mbt het maken van contact met cliënten te versterken door onder andere de
professionele en persoonlijke moed die daarbij nodig is te onderzoeken.
Een betere samenwerking in de keten door het realiseren van structurele verandering in het werken aan het
duurzaam stoppen van huiselijk geweld

Voor wie
Sociale professionals uit jeugdzorg, Veilig Thuis, wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming, politie,
gedragsdeskundigen, schoolmaatschappelijk werkers, ervaringsdeskundigen, reclasseringswerkers,
slachtofferhulp en anderen die te maken hebben met de aanpak van huiselijk geweld en het signaleren
daarvan. We zetten de ervaringen van de deelnemers actief in om te leren in en van de keten.

Tijdens deze opleiding leert u
Verbinding te leggen tussen ervaringskennis en vakkennis
Onderzoeken en exploreren van moed en waarden in het contact met de cliënt en in het werkveld
Het versterken van de persoonlijke moed in het aangaan van contact met de cliënt.
Het versterken van samenwerking in de keten door het thema moed te exploreren
In dialoog vakkennis en persoonlijke en professionele moed in te zetten ten dienste van de cliënten en
gezinnen ten einde huiselijk geweld duurzaam te stoppen.
Reflecteren op de mismatch tussen hulp bieden en hulp ontvangen in het werk van alledag en onderzoek
van de mogelijkheden om deze kloof te verkleinen
Ingaan op het geweld, herkennen en benoemen van geweldspatronen en leren om deze toe te passen
met aandacht voor veiligheid en empowerment van alle gezinsleden.
Herkennen van de waarden en normen van waaruit u en uw collega’s handelen, in staat om met een
diversiteit van betrokkenen om te gaan en zich realiseren welk effect kernwaarden hebben op
empowerment en duurzame verandering.

Docenten
Dr. Sietske Dijkstra, initiatiefnemer en hoofddocent, psycholoog, docent en onderzoeker, expert in geweld
in relaties en gezinnen, promoveerde op onderzoek naar de betekenisgeving van geweld in de kindertijd
op latere relaties. Ze is sinds 1998 eigenaar bureau Dijkstra, verbonden aan het Kenniscentrum Sociale
Innovatie van de Hogeschool Utrecht (HU), www.sietske-dijkstra.nl
Kirsten Regtop, maatschappelijk werker, praktijkdocent Aanpak huiselijk geweld, medewerker Veilig Thuis
en blogger over praktijkgerichte en verdiepende thema’s over de aanpak van huiselijk geweld
www.kirstenregtop.com
Hameeda Lakho, ervaringsdeskundige en herstelcoach, auteur en projectmanager herstel en
ervaringsdeskundigheid Stichting Perspektief en eigenaar Academie voor Herstel en
Ervaringsdeskundigheid, www.hameedalakho.nl en www.herstel-ervaringsdeskundigheid.nl

Scholingsaanbod op maat en incompany mogelijkheden
De cursus kan zowel incompany gegeven worden bijvoorbeeld bij gemeenten, Veilig Thuis, blijf-van-mijnlijf-huis of wijkteams om actief in de keten van en met elkaar te leren, als op inschrijving (lokatie open
inschrijving Utrecht). De cursus gaat door bij minimaal 12 deelnemers en maximaal 18 deelnemers.
Voorafgaand aan een incompany training wordt een behoefte- en kadergesprek georganiseerd en na
afloop van de cursus volgt een beknopte terugkoppeling. Er is een basisprogramma beschikbaar ( 2 dagen)
en een aanvullend scholingsaanbod (2 dagdelen, workshop of een extra verdiepingsdag).
Heeft u een specifieke scholingsvraag? Dan denken wij graag vrijblijvend met u mee.
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