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Inleiding 
 

In deze handleiding wordt het gebruik toegelicht van Drakentemmers Community, het 
besloten deel van het Expertiseplatform trauma en gehechtheid na huiselijk geweld waar alleen 
deelnemers toegang toe hebben. 

Wij hopen dat deze handleiding je helpt om het online platform van Drakentemmers optimaal te 
gebruiken. Belangrijk is om je profiel zo snel mogelijk volledig in te vullen en daardoor zichtbaar te 
zijn voor andere deelnemers en ook voor geselecteerde organisaties in de vrouwenopvang, 
maatschappelijke opvang en de MDA++ die alleen toegang hebben tot de matching pagina op het 
besloten deel van de website.  

Mocht je na het lezen van deze handleiding nog vragen hebben - of mis je iets in de handleiding - dan 
kun je contact opnemen met Frederike Oudenampsen via 06 25678237 of info@drakentemmers.nl. 
Suggesties zijn altijd welkom, zo nodig werken we de handleiding bij. 
 
De meest recente versie van de handleiding is op het platform te vinden. 

Met vriendelijke groet, 

 

Projectteam Drakentemmers 

 

  

mailto:info@drakentemmers.nl
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1. Registreren en profiel bewerken  
 

1.1 Registreren/profiel aanvullen 

 
Om toegang te krijgen tot het besloten deel van de website - Drakentemmers Community - 
registreer je je als behandelaar. Na goedkeuring van je registratie bewerk je je Profiel in het menu 
bij je persoonlijke instellingen. Om matching met organisaties die een behandelaar zoeken te 
laten slagen, is het belangrijk je profiel zo volledig mogelijk aan te vullen. 
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1.2 Switchen tussen Drakentemmers Community en het openbare deel 

 
Ben je in de Drakentemmers Community, dan kun je in het menu bij je persoonlijke instellingen via 
‘Naar website’ naar het openbare deel van de website. Via ‘Naar Community’ kun je het openbare 
deel verlaten. 
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1.3 Nieuwsbericht 

 
Behandelaren die zijn aangesloten bij Drakentemmers krijgen op korte termijn dagelijks, wekelijks 
of maandelijks een e-mail met een samenvatting van de activiteiten die op het platform hebben 
plaatsgevonden.  
 
Zoals de nieuwste forumberichten, agenda-items, kennisbank-documenten, nieuwsberichten, 
matching opdrachten en recent geregistreerde leden. Je kunt in je profiel aangeven hoe vaak je 
deze e-mail wilt ontvangen. De standaardinstelling is dagelijks.  
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2. Forum 
 

2.1 Forumbericht aanmaken 

 

Heb je een intervisie vraag, zoek je een supervisie groep of heb je een andere oproep of vraag? 
Stel dan hier je vraag of doe je oproep aan andere behandelaars. Ook de moderatoren kunnen op 
het bericht reageren. 

2.2 Wil je reageren op een forumbericht? 

 

Zodra je op de titel van het bericht of op ‘Lees meer’ klikt, kun je een reactie plaatsen. 
Wil je reageren op een volgend bericht, kies dan ‘Reageren’. 
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3. Agenda 
 

 
In de agenda zie je welke trainingen en activiteiten er op de agenda staan de komende tijd. Wil je 
je inschrijven voor een supervisie- of intervisiemoment of voor de training Zelfzorg, dan kan dit via 
de knop Inschrijven. 
 

 
 
 

Heb je zelf een activiteit voor de agenda? Of wil je zelf een training of intervisie geven of andere 
Drakentemmers informeren over een belangrijk evenement rondom trauma en gehechtheid? 
Geef dit dan door aan info@drakentemmers.nl, dan plaatsen wij dit op de agenda.  

mailto:info@drakentemmers.nl
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4. Professionals 
 

 
Hier vind je een overzicht van alle professionals die bij Drakentemmers zijn aangesloten. 
 
Je kunt behandelaars zoeken op Behandeling (Trauma of Gehechtheid, Volwassen en/of Jeugd), 
Niveau (wo, post-master of in opleiding post-master) of Beschikbaarheid. Ook kun je iemand op 
voor- of achternaam of woonplaats zoeken.  
 
Dit werkt het best als alle Drakentemmers hun profiel volledig hebben ingevuld. Werk deze 
daarom bij als je dat nog niet hebt gedaan. 
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5. Microsoft Teams 
 
 

Drakentemmers.nl heeft een besloten Microsoft Teams pagina waar behandelaren van huiselijk 
geweld met elkaar kunnen videobellen en vergaderen. 
 
Wanneer je je registreert voor Drakentemmers Community krijg je tegelijk met je inloggegevens 
ook een uitnodiging voor onze besloten Microsoft Teams pagina.  
 
 

5.1 Voor wie? 
 

Heb je de behoefte aan overleg, tips en adviezen of wil je een intervisiegroep oprichten? Dat kan 
heel makkelijk in Microsoft Teams. Je kunt daar bijvoorbeeld een (privé) team of kanaal aanmaken 
met deelnemers met wie je van gedachten wilt wisselen of met wie je documenten wilt 
uitwisselen. Ook kun je ervoor kiezen om een groepschat te starten over een bepaald onderwerp. 
Wil je met anderen videobellen, dan kan dat door in een kanaal voor Vergaderen te kiezen waarna 
anderen in dat kanaal erbij kunnen aansluiten of waarvoor je deelnemers uitnodigt. 
 
Behoefte aan een-op-een contact? Benader dan een behandelaar rechtstreeks via de ledenlijst of 
via een gesprek of bericht in Microsoft Teams.  
 
 

5.2 Hoe werkt het? 
 

Nadat je je hebt geregistreerd, ontvang je een uitnodiging voor de Teams-omgeving van 
Drakentemmers.  

5.2.1 Naar de Teams-omgeving van Drakentemmers 

Je kunt schakelen tussen de Teams-omgeving van de eigen organisatie en de omgeving(en) waarvoor 
je bent uitgenodigd. Rechtsboven in de Teams-app kun je bij je profiel de gewenste omgeving 
(Drakentemmers) selecteren via de lijst met organisatienamen of via de button Accounts & orgs.  

5.2.2 Chatten 

Chatten is een van de belangrijkste functies in Teams. Van afzonderlijke chats met slechts één 
persoon tot groepschats en gesprekken in kanalen. Uitleg hierover lees je hier. 

5.2.3 Een ongeplande vergadering starten en deelnemers uitnodigen 

Op een afgesproken tijdstip of spontaan kun je een (videobel)vergadering in Teams starten. Dit kan 
vanuit de agenda in Teams, of in een kanaal. Uitleg hierover vind je hier.  

5.2.4 Deelnemen aan een vergadering in een kanaal  

Je kunt op een afgesproken tijdstip deelnemen aan een overleg in een kanaal. Hoe je bij dit overleg 
kunt aansluiten, lees je hier.  

5.2.5 Video-instellingen aanpassen  

Informatie over het aanpassen van video-instellingen vind je hier. 

5.2.6 Scherm delen  

Als je jouw bureaublad, venster, PowerPointpresentatie of whiteboard wilt delen zodat anderen dit 
kunnen zien, dan is dit mogelijk via Scherm delen. Hier staat uitleg. 

https://support.microsoft.com/nl-nl/office/de-eerste-dingen-die-u-moet-weten-over-chatten-in-microsoft-teams-88ed0a06-6b59-43a3-8cf7-40c01f2f92f2
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/een-directe-vergadering-starten-in-teams-ff95e53f-8231-4739-87fa-00b9723f4ef5
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/deelnemen-aan-een-vergadering-in-teams-1613bb53-f3fa-431e-85a9-d6a91e3468c9#bkmk_channel
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/video-gebruiken-in-microsoft-teams-3647fc29-7b92-4c26-8c2d-8a596904cdae#bkmk_turnvideoonoff
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/deel-inhoud-in-een-vergadering-in-teams-fcc2bf59-aecd-4481-8f99-ce55dd836ce8
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6. Matching 
 
 

Een van de doelen van het Expertiseplatform is matching van gespecialiseerde trauma- en 
gehechtheidsbehandelaren aan organisaties die een behandelaar nodig hebben. 
 
Daarom is er in het besloten gedeelte van het platform (Drakentemmers Community) de 
mogelijkheid om vraag en aanbod samen te brengen. 

 

6.1 Behandelaren 
 

Dit jaar kunnen alleen behandelaren die zijn voorgedragen door de Geweld hoort nergens thuis 
projectleiders van de deelnemende regio ‘s gebruikmaken van de Community en van Matching. 
Wil je dat een organisatie die een behandelaar zoekt jou kan vinden? Zorg dan dat je in jouw 
profiel hebt aangegeven dat je beschikbaar bent en geef aan dat ze contact met je kunnen 
opnemen per telefoon en/of e-mailadres. Vermeld ook of je voor volwassenen, jeugd of beide 
werkt en of je trauma en/of gehechtheidsbehandeling biedt. Als je je locatie opgeeft waardoor die 
in de landkaart verschijnt, kan een zoekende organisatie in jouw gebied/regio je makkelijker 
vinden. 
 
Een organisatie kan jou dan benaderen met een specifieke casus waarin behandeling noodzakelijk 
wordt geacht, of met de vraag of jij en/of je organisatie openstaan voor structurele samenwerking 
op het gebied van trauma- en gehechtheidsbehandeling. Of ze plaatsen een vraag in de 
matchingtool waarop verschillende behandelaren kunnen reageren. Natuurlijk hangt het af van je 
caseload en de financiering voor de behandeling of het ook echt tot een match kan komen. En 
soms kan het ook zo zijn dat niet jij, maar een ervaren collega in jouw eigen organisatie ruimte 
heeft om een casus op te pakken, in dat geval kun je naar hem of haar doorverwijzen.  
 
Uiteindelijk willen we de samenwerking tussen behandelaren en organisaties die een behandelaar 
zoeken structureel versterken en van Drakentemmers een kwaliteitskeurmerk maken van goede, 
gespecialiseerde zorg op het gebied van trauma- en gehechtheidsbehandeling voor betrokkenen 
bij huiselijk geweld en kindermishandeling.   
 
Bij Aanbod zie je alle beschikbare behandelaren. 
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6.2 Organisaties 
 

Wil een organisatie in de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang of MDA++ werken met een 
trauma- en gehechtheidsbehandelaar die is gespecialiseerd in huiselijk geweld? Dan kan deze 
organisatie zich registreren voor Matching, waardoor de organisatie alleen toegang heeft tot de 
pagina Matching, maar niet tot de rest van het besloten deel. De Community is namelijk alleen 
bedoeld voor behandelaren.  
 
De organisatie kan een opdracht plaatsen. Geïnteresseerde behandelaren kunnen op deze 
opdracht reageren. Ook kan de organisatie zelf kijken bij Aanbod welke beschikbare behandelaar 
ze wil benaderen voor een opdracht en/of meer structurele samenwerking, via de 
contactgegevens die in het Profiel zijn genoemd. 
 

Bij Vraag zie je alle opdrachten.  
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7. Kennisbank 
 
 
 

7.1 Kennisbank Algemeen 
 

In de Kennisbank Algemeen op het openbare deel van de website is veel informatie over huiselijk 
geweld, kindermishandeling, opvang en hulpverlening te vinden. De onderwerpen zijn in 
categorieën verdeeld, zoals Vrouwenopvang, Veilig Thuis, MDA++ en politie.  
  
 

7.2 Kennisbank Community 
 

Op de kennisbank Community verzamelen we kennis die is toegespitst op diagnostiek en 
behandeling van trauma en gehechtheid na huiselijk geweld. Deze kennis is alleen toegankelijk 
voor Drakentemmers Community leden. In de categorie Tools diagnostiek/behandeling vind je 
deze afschermde informatie. 
 
Wil jij kennis delen? Mail aan info@drakentemmers.nl. Na beoordeling door een van onze 
inhoudelijk moderatoren delen we de kennis op de kennisbank.  
 
   

mailto:info@drakentemmers.nl
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8. Supervisie en intervisie 

 

8.1 Supervisie 
 

Per e-mail hebben alle Drakentemmers de data ontvangen voor supervisie in 2021. Je kunt jezelf 
inplannen voor supervisie via de agenda op het besloten deel van de website van Drakentemmers. 
 
De supervisiegroepen bestaan uit maximaal drie personen. Voorafgaand aan de 
supervisiebijeenkomst zal aan de deelnemers gevraagd worden welke supervisievragen zij hebben 
en zal hen gevraagd worden dit als een korte inbreng op schrift te stellen (maximaal 1/2 A4). Na 
afloop wordt de supervisanten gevraagd een reflectieverslag van de supervisiebijeenkomst op te 
stellen. Marieke Zeeman is supervisor voor NVO, NIP en SKJ en supervisie kan zodoende ook 
meetellen voor je (her)registratie. Het opstellen van een inbreng en een reflectieverslag zijn ook 
eisen in het kader van (her)registratie. 
 

 

8.2 Intervisie 
 

Doel van intervisie is reflectie op eigen (en andermans) functioneren, met als doel meer inzicht in 
eigen professioneel functioneren te verkrijgen. Per e-mail hebben alle Drakentemmers de data 
voor de intervisiemomenten in 2021 ontvangen.  
 
Je kunt jezelf inplannen voor intervisie via de agenda op het besloten deel van de website van 
Drakentemmers. De groepen zullen uit maximaal zes deelnemers bestaan. 
De eerste keer zullen Marieke Zeeman of Katinka Knook bij de intervisie aanwezig zijn om het 
proces te begeleiden/faciliteren. Denk hierbij aan het inventariseren van casuïstiekinbreng, het 
vaststellen van de agenda, het samen bepalen van de werkwijze binnen de intervisie en het 
vaststellen van de presentielijst en de notulen. Na de eerste intervisiebijeenkomst zullen de 
groepjes met elkaar bespreken of ze de intervisie in deze vorm en samenstelling zelfstandig willen 
plannen en voortzetten.  
 
Het staat jullie ook vrij om de intervisie zelf te organiseren, bijvoorbeeld in je eigen regio. Als je dit 
via de agenda op het platform in wilt laten plannen, kun je een e-mail naar info@drakentemmers.nl 
sturen. Als je een keer Marieke of Katinka erbij wilt betrekken, kunnen we kijken of dat mogelijk is. 

 

  

mailto:info@drakentemmers.nl
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9. Contact 
  

 
 

Heb je een vraag over de Drakentemmers Community? Dan kun je terecht bij Marieke Zeeman en 
Katinka Knook, opleiders en inhoudelijk moderatoren bij Drakentemmers. 
 
Je kunt ze ook benaderen bij vragen over supervisie of intervisie. Of als je (coachings)vragen hebt 
die voortkomen uit trainingen die je hebt gevolgd of een casus waarin je vastloopt. 
 

 

 

 

 

Voor algemene vragen kun je terecht bij onze ondersteuner Frederike Oudenampsen. Zij is te 

bereiken via info@drakentemmers.nl en telefoonnummer 06-25678237. 
 

mailto:info@drakentemmers.nl

