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Uitnodiging
15 en 16 november

Elk kind heeft recht op een veilige
gezinssituatie. Ieder kind dat te maken
krijgt met mishandeling is er één te veel.
Toch krijgt 3% van de kinderen in ons land
te maken met kindermishandeling. Daarbij
gaat het om mishandeling, verwaarlozing
en seksueel misbruik. Maar ook om kinderen die getuige zijn van gezinsgeweld,
omdat ook deze vorm van geweld negatieve
gevolgen kan hebben. Tijdens de Week
tegen Kindermishandeling organiseren
de gemeenten Barneveld, Nijkerk en
Scherpenzeel op 15 en 16 november gezamenlijk activiteiten gericht op het
signaleren en aanpakken van kindermishandeling.

Voor wie?
Werkt u met kinderen en gezinnen in Barneveld,
Nijkerk of Scherpenzeel? Dan zijn de workshops
op 15 november in Nijkerk iets voor u! De
workshops zijn speciaal voor (para-)medici, GGZ,
zorgaanbieders en hulpverleners.
Op 16 november zijn de activiteiten in Barneveld
voor professionals werkend met volwassenen of
kinderen, maar ook voor vrijwilligers, kerkelijk
vertegenwoordigers en inwoners met interesse
in het onderwerp.

Wat, waar en wanneer?
Workshops op maandag 15 november
In Nijkerk zijn er op maandag 15 november van
13.00 - 18.00 uur twee rondes met elk vier workshops
over verschillende thema’s. Deze thema’s vindt u
verderop in deze folder.
De inloop is vanaf 12.30 uur. De workshops vinden
plaats in het gemeentehuis van Nijkerk.
Ervaringsmiddag op dinsdag 16 november
In Barneveld kunt u op dinsdag 16 november
deelnemen aan een ‘ervaringsmiddag’. Daarin staat
het thema ‘mensen met een lichtverstandelijke
beperking (LVB)’ centraal.
De ervaringsmiddag start om 12.30 uur met een inloop
en duurt van 13.00 – 18.00 uur in Barneveld (naar alle
waarschijnlijkheid in de Eng te Voorthuizen).
Beide dagen zijn op locatie, tenzij de COVIDmaatregelen dit niet toe laten. In dat geval zal het
programma (deels) online worden aangeboden.
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Kosten

Inschrijven

De kosten om deel te nemen zijn € 35,(excl. BTW) per dag. Wilt u zowel op
maandag als op dinsdag deelnemen?
Dan zijn de kosten € 70,- (excl. BTW). De
kosten betaalt u bij het afronden van de
online inschrijving.

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

www.scherpenzeel.nl/weektegenkindermishandeling
De inschrijving gaat open op maandag 20 september 2021 en
loopt tot en met dinsdag 9 november 8:00 uur.

Programma maandag 15 november (Nijkerk)
12:30 – 13:00

Inloop

13:00 – 13:30

Opening met welkom door wethouder Harke Dijksterhuis

13:30 – 15:30

Workshop ronde 1
• Veilig Thuis en de rol van de vertrouwensarts
• Wat is ‘Münchhausen by Proxi’
• Huwelijksdwang: voor de buitenwereld is het vaak onzichtbaar
• Dwingende controle: de noodzaak van het doorzien van instrumenteel verborgen geweld

15:30 – 16:00

Pauze

16:00 – 18:00

Workshop ronde 2
• Licht verstandelijke beperking: hoe herken je het en hoe ga je ermee om?
• Jonge mantelzorg, hoe houden we het gezond en veilig
• Hoe jonger het kind, hoe groter de kans op trauma?
• Als je stenen op je weg laat liggen, struikelen je kinderen er over
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Inhoud van de workshops maandag 15 november
Veilig Thuis en de rol van
de vertrouwensarts

Workshop van: Veilig Thuis Gelderland Midden

Huwelijksdwang: voor de
buitenwereld is het vaak onzichtbaar

Deze workshop geeft inzicht in het soms schemerige pad
van zorgen, wet- en regelgeving, professionele ruimte
en grenzen en niet te vergeten, die van verwachtingen.
Er is bijvoorbeeld aandacht voor:
• Waar begint en eindigt het beroepsgeheim van professionals? Hoe verhoudt zich dat tot de (afwegingskaders van de) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en de verschillende beroepscodes?
• Wat kan de betekenis van de vertrouwensarts zijn voor
professionals in het contact met Veilig Thuis, bij een
vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?

Zelf je partner kiezen is een mensenrecht. Trouwen doe je altijd uit eigen vrije wil. Toch? Niet voor
iedereen is dat vanzelfsprekend. Huwelijksdwang
betekent, dat één of beide partners onder druk
worden gezet om te trouwen. Of de huwelijkspartner wordt niet geaccepteerd. Deze druk komt van
ouders, familie of breder vanuit de gemeenschap.
Herkent u de signalen van huwelijksdwang? Wat is
eigenlijk het verschil met een gearrangeerd huwelijk? In deze workshop leert u waar u alert op moet

• Wat is de rol van de vertrouwensarts binnen Veilig
Thuis?

Workshop van: het Landelijk Knooppunt
Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA)

zijn, hoe u in gesprek gaat over dit onderwerp en
welke vragen u wel en niet moet stellen.

Wat is Münchhausen by Proxy?
Workshop van: Nina Blom

Nina Blom vertelt haar verhaal in een interactieve
workshop. Zij is overlever van ‘Münchhausen
by Proxy’(MbP). MbP is een ernstige vorm van
kindermishandeling waarbij een pleger een
psychische, sociale of lichamelijke aandoening
verzint, verergert of veroorzaakt. Dit doet de pleger
om zo zelf aandacht te krijgen van het medisch
personeel en haar omgeving. Veertien jaar lang
werd Nina ernstig ziek gemaakt door haar eigen
moeder. Zij overleefde ternauwernood dankzij
een oplettende kinderarts, die ingreep. Haar
levensmissie is nu, dat kinderen die slachtoffer
zijn, eerder gezien worden. Er is in deze workshop
onder andere aandacht voor de vraag ‘Wat zijn de
signalen en kenmerken van MbP?’.

Dwingende controle: de noodzaak van
het doorzien van instrumenteel
verborgen geweld
Workshop van: Dr. Sietske Dijkstra

De aanpak van geweld in relaties is weerbarstig. Uit onderzoek van het VJ-Instituut (2020) blijkt, dat ondanks
professionele bemoeienis het geweld vaak niet stopt.
Het geweld is vaak verborgen. In deze workshop zoomen we in op wat je wel en niet ziet als professional en
welke consequenties dit heeft voor het handelen. We
staan vanuit drie perspectieven stil bij dwingende controle en de schade die dit aanricht in relaties als je dit
onvoldoende herkent. Daarnaast bespreken we wat er
nodig is om dit schadelijke gedrag beter te begrenzen.
Als u deelneemt, bevelen wij u aan om (het liefst vooraf) de educatieve documentaire ‘Zij lijkt het probleem
te zijn’ te bekijken. Deze staat op https://professionals.
verdwenenzelf.org/documentaire/. U vindt op diezelfde
plek ook een interview met Sietske Dijkstra. Wellicht
komt er bij het kijken naar de documentaire een casus
bij u op? Noteert u dan kort de situatie, het resultaat en
uw gevoelens. Dit is input voor de workshop.
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Wanneer een Licht Verstandelijke
Beperking (LVB), niet meteen wordt
herkend
Workshop van: MEE IJsseloevers

Inwoners met LVB kunnen zich vaak heel goed presenteren en zijn verbaal sterk. De beperking wordt daardoor
niet altijd gezien. Dat kan er toe leiden dat er te veel
van iemand met LVB wordt gevraagd, met een opstapeling van problemen tot gevolg. Veel kinderen van ouders
met LVB blijven ongezien bij hulpverleners. Zij zijn normaal begaafd en laten geen probleemgedrag zien. Hun
leefsituaties is soms echter wel problematisch, omdat
hun ouders vaak onvoldoende oog hebben voor de ontwikkeling van hun kinderen. Een ervaringsdeskundige
vertelt over wat voor hem/haar belangrijk is geweest.
Onderwerpen die tijdens deze workshop aan bod komen, zijn:
• Hoe weet u dat licht verstandelijke beperking een rol
speelt in het gezin?
• Op welke signalen kunt u letten als LVB spanning en
onbegrip oplevert?
• Wat kunt u doen om spanningen te reduceren?
• Hoe is het voor normaal begaafde kinderen van ouders
met een verstandelijke beperking?

Hoe jonger het kind, hoe groter het
trauma?
Workshop door: Nanda de Bruin (Behind
Behaviour)

Deze interactieve workshop gaat over de korte én
lange termijn effecten van vroegkinderlijk trauma.
• Wat doet het me je om op jonge leeftijd traumatische ervaringen mee te maken?
• Wat doet het met je om op te groeien met chronische stress?
•
Hoe beïnvloeden deze dingen de ontwikkeling
van je lichaam, je brein en je geest?
Jonge kinderen zijn nog vol in ontwikkeling. Ze
leren door ervaringen een beeld te vormen over
zichzelf, de ander en de wereld in het algemeen.
Vroege ervaringen vormen daarmee een blauwdruk voor het verdere leven, zowel in positieve
alsook in negatieve zin. Vroegkinderlijk trauma
heeft op die manier een grote, vaak niet-onderkende, invloed op de verdere ontwikkeling. Aan
de hand van casuïstiek en praktijkvoorbeelden
komt de theorie tijdens de workshop tot leven.
Door middel van een interactieve oefening ervaart
u hoe u zelf op stressvolle situaties reageert. Zo
voelt u hoe het stresssysteem werkt. U leert wat
u als professional morgen al kunt doen om kinderen, jongeren en volwassenen die veel hebben
meegemaakt, te helpen herstellen.

Als je stenen op je weg laat liggen,
struikelen je kinderen er over

Workshop door: Mirjam Bakker (Directeur Leren
over Leven

Jonge mantelzorg, hoe houden we
het gezond en veilig?
Workshop van: Els Jonker, arts Maatschappij +
Gezondheid/Jeugdarts, niet praktiserend

Veel kinderen groeien op met ziekte en zorg in
het gezin: vader lichamelijk ziek, moeder aan
de alcohol, broer of zus met een beperking
of psychische stoornis. Wat betekent dit voor
kinderen en jongeren? Hoe ziet hun dagelijks leven
eruit? En wat is er bekend over gevolgen? Aan de
hand van filmbeelden en praktijkvoorbeelden
bespreken we wat deze jonge mantelzorgers en
hun ouders helpt. Ook is er aandacht voor wat de
risico’s en valkuilen zijn.

Deze interactieve workshop gaat over de intergenerationele aspecten van geweld in gezinnen. We staan
kort stil bij de theorie achter de intergenerationele
dynamiek in families en hoe de loyaliteit van kinderen
hierin een centrale rol speelt.
Verder staat het oefenen en het ervaren centraal. Dit
houdt concreet in dat u door middel van het bespreken van een casus zicht krijgt op de patronen bij huiselijk geweld die van generatie op generatie door kunnen gaan. Er is daarbij aandacht voor de vraag hoe u
dit bespreekbaar kunt maken en kunt doorbreken. We
oefenen bovendien met de meerzijdig partijdige basishouding: hoe ziet u het gezichtspunt van elk gezinslid?
Daarmee krijgt u een concreet instrument aangereikt
voor de gespreksvoering met zowel ouders als kinderen.
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Ervaringsmiddag dinsdag 16 november (Barneveld)
Dinsdag 16 november staat in het teken van mensen
met een licht verstandelijke beperking (LVB). Tijdens
deze middag komt u meer te weten over mensen met
een licht verstandelijke beperking. De training heet niet
voor niets ’Word LVB Xpert in 4 uur’.
Humanitas DMH is gespecialiseerd in de begeleiding
en ondersteuning van mensen met een verstandelijke
beperking. Het doel van de organisatie is om iedereen
een waardevolle plek in de samenleving te geven en zo
te werken naar een leefbaardere samenleving waarin
plaats is voor iedereen. Deze middag is interessant
voor zowel professionals als vrijwilligers, want iedereen
komt mensen tegen met een verstandelijke beperking.
De vraag is: is het altijd duidelijk dat iemand een beperking heeft?
De gedragsdeskundige van Humanitas DMH vertelt over
de nieuwste wetenschappelijke inzichten op het gebied
van disability studies. De training gaat in op de betekenis van recent baanbrekend onderzoek gericht op begrip over en begeleiding van mensen met een LVB.

Programma
12:30 – 13:00		 Inloop en ontvangst
13:00 – 13:15		 Opening en aan de slag
13:15 – 14:00		 Moeilijk verhaal en vervolg
14:00 – 14:20		 Pauze
14:20 – 14:50		 Hoe het echt is
14:50 – 15:40		 Theoretische verdieping
15:40 – 15:50		 Pauze
15:50 – 16:05		 Wethouder Dhr. Hans van Daalen
16:05 – 17:30		 Speelkwartier
17:30 – 17:55		 Ophalen van tips en trics
17:55 – 18:00		 Afronding

Na deze middag weet u wat u wel en – minstens zo belangrijk – wat u nooit (meer) moet doen in de omgang
met iemand met een LVB.
Ter voorbereiding vragen we u om uw muizentrappetje
mee te nemen.
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