
Landelijke uitrol Drakentemmers
Resultaten 2021 en plannen 2022

24 januari 2022 14.30 – 16.30

Online via Zoom: 

Join Zoom Meeting

https://us02web.zoom.us/j/83613701261

https://us02web.zoom.us/j/83613701261


Programma

Tijdstip Onderwerp

14.30 – 14.50 Opening

14.50 – 15.00 Drakentemmers: daar doen we het voor! Korte filmimpressie

15.00 – 15.15 Waar staan we nu en waar willen we naar toe?

15.15 – 15.30 Korte break en verplaatsing naar online deelsessies

15.30 – 16.15 Online deelsessies

16.15 – 16.30 Hoe nu verder?



Online deelsessies
Nr Deelsessie begeleider(s) Onderwerp

Trainingsaanbod

1 Marieke Zeeman Indicatiestelling bij HG; Introductie trauma; Vroegkinderlijk trauma; 
Psycho-educatie bij trauma; Diagnostiek bij trauma; Stabilisatie bij 
complex trauma; Zelfzorg

2 Katinka Knook & Hester Mobach Gehechtheid en geweld; Hechtingsproblemen en trauma bij baby’s

3 Karine Zuidgeest Gehechtheid: diagnostiek en interventie (NIKA-aanbod)

4 Heidi Offerman Trainingsaanbod 2022 voor samenwerkingspartners inzake 
traumasensitiviteit

Overige sessies

5 Trijntje Kootstra & Jessica de Wit Rol van centrumgemeenten en proces van aanmelding van 
(aankomende) behandelaren voor Drakentemmers

6 Channa Al & Hanneke Bakker GHNT-tools traumasensitief werken en Ambassadeurs traumasensitief 
werken in de vrouwenopvang

7 Lizette Eijsinga Good practice integraal werken: Switch programma (vh. PIBB)

8 Karin Hofland en Jolanda Vader Good practice samenwerken met GGZ binnen de vrouwenopvang: Blijf 
van m’n lijf Kop van Noord-Holland en Blijf Groep



Waarom Drakentemmers?

Onderzoek ‘Een kwestie van lange adem’, 
Verwey Jonker Instituut, nov. 2020:

• Complexe multiproblematiek

• 16% van de ouders en 32% van de 
kinderen heeft traumaklachten

• 36% van de kinderen heeft 
hechtingsproblematiek

• Bijna de helft van de ouders heeft zelf 
huiselijk geweld meegemaakt als kind

• Ondanks alle richtlijnen en protocollen 
krijgt 50 % van de kinderen geen hulp na 
veelvuldig ernstig huiselijk geweld



Waarom 
Drakentemmers?

• Behandeling helpt, maar groot gebrek 
aan gespecialiseerde behandelaren in 
vrouwenopvang, maatschappelijke 
opvang en MDA++ die kunnen en willen 
werken met deze doelgroep

• Expertise die er is wordt onvoldoende 
gedeeld door grote werkdruk

• Goede samenwerking nodig tussen 
behandelaar en begeleiders, juist bij 
deze groep

• Delen van kennis, expertise en 
knelpunten met oog op 
beleidsbeïnvloeding



Visie Drakentemmers

Drakentemmers wil bijdragen aan het realiseren van 
structurele veiligheid in gezinnen:

• door middel van een beter aansluitend, beschikbaar en 
toegankelijk behandelaanbod

• voor slachtoffers en plegers van huiselijk geweld en 
kindermishandeling, zowel volwassenen als kinderen

• in de vrouwenopvang, maatschappelijke opvang, 
MDA++ en ambulante zorg



Doelgroepen en stakeholders

Doelgroepen

• (Aankomende) behandelaren die met betrokkenen bij huiselijk 
geweld (willen) werken

• Samenwerkingspartners die een rol spelen in de toeleiding naar 
behandelaren

Stakeholders

• (Centrum)gemeenten, VWS, brancheorganisaties, 
beroepsverenigingen, kennisinstituten, Zorgverzekeraars NL, NL GGZ

• Gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid = essentieel voor 
succes



Hoe? Doelen 2022 - 2025

• Landelijke uitrol van het platform in heel Nederland door minimaal 300 
(aankomende) gespecialiseerde behandelaren

• Significante bijdrage aan tijdige en adequate behandeling via matching
tussen vraag en aanbod. 

• Significant versterkte expertise en samenwerking in de keten door (verdere) 
ontwikkeling en uitrol van een gespecialiseerd trainingsaanbod in alle regio’s 

• Significante bijdrage aan een verhoogd politiek en beleidsmatig bewustzijn
door het inventariseren van best practices en knelpunten 



Waar staan we nu? 
Belangrijkste resultaten 
2021

• 106 (aankomende) 
behandelaren uit 30 regio’s

• Platform met toenemende 
expertise en verbinding tussen 
professionals

• (Politieke) aandacht inzake 
belang van behandeling bij  
trauma en 
gehechtheidsproblematiek

• Eerste initiatieven op regionaal 
niveau

• Landelijke uitrol vanaf 2022



Focus Drakentemmers in 2022

• 200 (aankomende) behandelaren

• Versterken samenwerking in/met regio’s 
incl. matching

• Nieuwe specialismen inzake 
trainingsaanbod

• Twee leerlijnen:

1. (aankomende) behandelaren

2. Samenwerkingspartners die 
toeleiden naar behandeling

• Inventariseren van best practices en 
knelpunten met oog op beleidsadvisering

• Borging van Drakentemmers vanaf 2023 
vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid



Online deelsessies
Nr Deelsessie begeleider(s) Onderwerp

Trainingsaanbod

1 Marieke Zeeman Indicatiestelling bij HG; Introductie trauma; Vroegkinderlijk trauma; 
Psycho-educatie bij trauma; Diagnostiek bij trauma; Stabilisatie bij 
complex trauma; Zelfzorg

2 Katinka Knook & Hester Mobach Gehechtheid en geweld; Hechtingsproblemen en trauma bij baby’s

3 Karine Zuidgeest Gehechtheid: diagnostiek en interventie (NIKA-aanbod)

4 Heidi Offerman Trainingsaanbod 2022 voor samenwerkingspartners inzake 
traumasensitiviteit

Overige sessies

5 Trijntje Kootstra & Jessica de Wit Rol van centrumgemeenten en proces van aanmelding van 
(aankomende) behandelaren voor Drakentemmers

6 Channa Al & Hanneke Bakker GHNT-tools traumasensitief werken en Ambassadeurs traumasensitief 
werken in de vrouwenopvang

7 Lizette Eijsinga Good practice integraal werken: Switch programma (vh. PIBB)

8 Karin Hofland en Jolanda Vader Good practice samenwerken met GGZ binnen de vrouwenopvang: Blijf 
van m’n lijf Kop van Noord-Holland en Blijf Groep


