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Voordelen Drakentemmers voor 
gemeenten

• Versterking van expertise op het gebied van trauma en gehechtheid in de 
context van huiselijk geweld 
• Behandelaren

• Lokale teams en samenwerkingspartners

• De juiste hulp op de juiste plek via Matching

• Aandacht op politiek en beleidsniveau voor knelpunten in de hulpverlening

• Traumahulpverlening vermindert zorgkosten op lange termijn



Wat kun je als gemeente doen?

1. Behandelaren stimuleren om zich aan te melden bij het platform

2. Organisaties (vrouwenopvang, MDA++, maatschappelijke opvang) 
stimuleren om zich op het platform aan te melden wanneer zij 
hulpverlening zoeken

3. Het attenderen van samenwerkingspartners op het trainingsaanbod

4. Aandragen van knelpunten en best practices rondom trauma en 
gehechtheidsbehandeling

5. Aandacht voor trauma- en gehechtheidbehandeling bij de inkoop

6. Het samenwerken van organisaties en Drakentemmers stimuleren



1. Behandelaren stimuleren om aan te 
melden

• Inclusiecriteria behandelaar:
• Een academisch geschoolde (aankomend) behandelaar die gehechtheids- en/of 

traumabehandeling biedt 

• De behandelaar is bereid om zich in te zetten voor de doelgroep in een huiselijk geweld 
context in de Vrouwenopvang, Maatschappelijk opvang, MDA++ of ambulant

• Aanmeldingsprocedure:
• Via projectleider GHNT en/of beleidsadviseur 

centrumgemeente
• Inhoudelijke check door team Drakentemmers
• Maximum: streven naar gelijkmatige verdeling over regio’s
• Eigen bijdrage van behandelaren



Voordelen voor behandelaren

• Verder ontwikkelen van expertise en kennisuitwisseling met 
collega’s

• Gebruik maken van:
• Uitgebreid trainingsaanbod ( aanvullend aanbod in 2022)

• Expertsessies

• Intervisie

• Forum

• Kennisbank

• Matching



2. Organisaties stimuleren om zich op het 
platform aan te melden

• Organisaties die op zoek zijn naar experts op het gebied van 
trauma en gehechtheid na huiselijk geweld

• Matchingtool



3. Samenwerkingspartners attenderen 
op aanbod

• Professionals die hulp bieden/ toeleiden naar hulp maar geen 
behandeling

• (Ambulant) hulpverleners en gedragswetenschappers (HBO/WO):
• Lokale wijkteams

• Vrouwenopvang

• Maatschappelijke opvang

• Veilig Thuis

• Jeugdbescherming/ GI

• Raad voor de kinderbescherming



Minicolleges & casuslearning

• Minicolleges (2 uur) met movielearning

• Casuslearning: toepassing op een praktijkcasus. 

• Gericht op: traumabewustzijn, traumascreening en trauma aanpak.

• Aanmeldprocedure: rechtstreeks via platform + eigen bijdrage

• Vanaf juni, informatie volgt via platform en mail



4. Aandragen van knelpunten en best 
practices rondom trauma en 
gehechtheidsbehandeling

• Vanuit Drakentemmers worden knelpunten verzameld en 
landelijk onder de aandacht gebracht

• Best practices worden verzameld en deze kennis wordt vanuit 
Drakentemmers gedeeld
• Webinars worden georganiseerd om dit onder de aandacht te brengen

• Nauwe samenwerking met VNG en VWS



5. Aandacht voor trauma- en
gehechtheidbehandeling bij de inkoop

• Houd bij de inkoop rekening met trauma- en
gehechtheidsbehandeling

• Ontwikkel beleid waarin trauma en gehechtheidbehandeling
worden opgenomen



6. Het samenwerken van organisaties en 
Drakentemmers stimuleren

• Voorbeelden: 
• Organiseer een kennismakingsbijeenkomst in de regio

• Nodig een Drakentemmer uit de regio uit voor een thema bijeenkomst

• Ga het gesprek aan met de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en MDA++ 
in je regio→wat is er nodig voor behandeling?

• Het landelijk projectteam van Drakentemmers ondersteunt graag hierin

• Andere ideeën?



Hoe nu verder?

• Trijntje en Heidi zullen afspraken inplannen met de regio’s

• Doel:
• Kennismaking

• Wat is de stand van zaken mbt behandeling?

• Met welke organisaties wordt samengewerkt?

• Welke behoeften liggen er mbt samenwerking en deskundigheidsbevordering?

• Wat zijn knelpunten, kansen en good practices

• Welke ondersteuning is gewenst vanuit Drakentemmers



Vragen?

Contactgegevens:
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tkootstra@almere.nl
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Jessica de Wit

j.de.wit@denhelder.nl

Heidi Offerman

h.offerman@altra.nl
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