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E-LEARNING/MINI-COLLEGES en CASUS LEARNING 

traumabewustzijn voor samenwerkingspartners (wo- en hbo-niet behandelaar) 

 

 TRAINER DATUM TIJD 

INTRODUCTIE OP TRAUMA 

e-learning 

casus learning 

Marieke Zeeman  

beschikbaar vanaf 1 juni in de 

online-leeromgeving 

VERMIJDINGSREACTIES HERKENNEN EN 

BEGRIJPEN 

e-learning 

casus learning 

Marieke Zeeman  

 

beschikbaar vanaf 1 juni in de 

online-leeromgeving 

MOTIVEREN VOOR TRAUMABEHANDELING 

VIA PSYCHO-EDUCATIE  

e-learning 

casus learning 

Marieke Zeeman  

 

beschikbaar vanaf 1 juni in de 

online-leeromgeving 

INTIEME TERREUR 

mini-college 

casus learning 

Gerda de Groot 

Pascale Franck 

 

15-06-2022 

27-06-2022 

 

 

9.30 - 11.30 uur 

9.30 - 11.30 uur 

INVLOED VAN HUISELIJK GEWELD OP OUDER-

KINDRELATIE 

e-learning 

casus learning   

Nina Draaisma 

Karine Zuidgeest 

 

 

beschikbaar vanaf 1 juli in de 

online-leeromgeving 

TRAUMA BIJ ZEER JONGE KINDEREN 

mini-college 

casus learning 

Katinka Knook  

beschikbaar vanaf 1 juli in de 

online-leeromgeving 

CULTURELE DIVERSITEIT IN RELATIE TOT 

HUISELIJK GEWELD  

mini-college 

casus learning 

Ricardo Gija  

 

12-09-2022 

10-10-2022 

 

 

14.30 - 16.30 uur 

14.30 - 16.30 uur 

PLEGER EN DADERBEHANDELING 

mini-college 

casus learning 

Hester Mobach  

21-09-2022 

19-10-2022 

 

10.30 -  12.30 uur 

10.30 -  12.30 uur 

GELD EN GEWELD - ARMOEDE EN SCHULDEN 

IN AFHANKELIJKHEIDS-RELATIES 

mini-college 

casus learning 

Floortje Kunseler 

Karin Werkman 

 

 

10-11-2022 

1-12-2022 

 

 

10.00 - 12.00 uur 

10.00 - 12.00 uur 

SCHEIDING, OMGANG & HUISELIJK GEWELD 

mini-college 

casus learning 

Marieke Zaad 

Willeke van Lieshout 

 

 

8-12-2022 

   13-12-2022 

 

9.30 - 11.30 uur 

9.30 - 11.30 uur 

NB: de mini-colleges/casus learnings die live worden gegeven worden z.s.m. daarna  

ook in de online leeromgeving geplaatst 
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INTRODUCTIE OP TRAUMA Trainer 
 

Datum en tijd 

e-learning 

Marieke Zeeman 
beschikbaar vanaf 1 juni in 

de online-leeromgeving casus learning 

Korte omschrijving 

E-learning 

De e-learning module 'Alles is tegenwoordig trauma' gaat over wat trauma nou eigenlijk precies is. Waarom is het 

onderscheid tussen traumatische gebeurtenissen en traumatische klachten belangrijk? Wat is het onderscheid tussen type 1, 

type 2 en type 3 trauma en wat betekent dit onderscheid voor de behandeling waartoe je motiveert/verwijst? Welke 

begrippen zijn er nog meer? En welke beschermende en risicofactoren spelen een rol bij trauma? 

 

Casus learning 

In deze casus learning wordt geïllustreerd hoe je in een gesprek met kind en in een gesprek met ouder de traumatische 

gebeurtenis en de traumatische klachten kan uitvragen. Hierbij worden ook de mogelijkheden en beperkingen van de CRIES 

bekeken. Verder wordt het belang geïllustreerd van samenwerken rondom het in kaart brengen van en werken met de 

aanwezige risico en beschermende factoren. 

 

VERMIJDINGSREACTIES HERKENNEN EN BEGRIJPEN Trainer 

 

Datum en tijd 

e-learning 
 

Marieke Zeeman 
beschikbaar vanaf 1 juni in 

de online-leeromgeving casus learning 
 

Korte omschrijving 

E-learning 

De e-learning module ‘Niets aan de hand of vermijding’ gaat over het leren herkennen en begrijpen van vermijdingsreacties. 

Hoe leer je alert te zijn op vermijdingsreacties? Wat kun je aflezen aan lichamelijke signalen? Hoe prik je erdoorheen en 

motiveer je voor behandeling? 

 

Casus learning  

In de casus learning wordt geïllustreerd hoe in samenwerking met een medewerker van de vrouwenopvang gemotiveerd 

wordt voor traumabehandeling bij vermijding en geeft een ervaringsdeskundige haar visie.  

 

Motiveren voor traumabehandeling via psycho-educatie Trainer 
 

Datum en tijd 

e-learning 

Marieke Zeeman 
beschikbaar vanaf 1 juni in 

de online-leeromgeving casus learning 

Korte omschrijving 

E-learning 

Deze module  gaat over het belang van psycho-educatie voor de behandeling. Wat zeggen de richtlijnen over psycho-

educatie? Welke modellen kan je gebruiken bij psycho-educatie?  

 

Casus learning 

In de casus learning wordt geïllustreerd hoe je in gesprek met zowel een kind, een jongere als een volwassene psycho-

educatie kan inzetten om te motiveren tot het aangaan van en volhouden van behandeling. Belangrijke steekwoorden hierbij 

zijn op maat, creatief en met de inzet van metaforen. Een medewerker van de vrouwenopvang en cliënt geven vanuit hun 

ervaring aan wat volgens hun belangrijk is bij motiveren door psycho-educatie. 
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INVLOED VAN HUISELIJK GEWELD OP OUDER-KIND 

RELATIE 

Trainer 

 

Datum en tijd 

e-learning 
 Nina Draaisma 

Karine Zuidgeest 
beschikbaar vanaf 1 juli in 
de online-leeromgeving casus learning 

 

Korte omschrijving 

De e-learning gaat over hoe huiselijk geweld van invloed is op de ouder-kind relatie (gehechtheidsrelatie) en hoe 

professionals hier alert op kunnen zijn.  

 

In de casusillustratie wordt geïllustreerd hoe integrale samenwerking in een succesvol traject tot stand kwam, waarbij 

hulpverlening gericht op de ouder-kind relatie een belangrijk onderdeel was in de hulpverlening gericht op het realiseren 

van structurele veiligheid in het gezin. Zowel een behandelaar als een cliënt zijn geïnterviewd om hun visie op dit thema te 

geven.  

INTIEME TERREUR Trainer 

 

Datum en tijd 

mini-college  
Gerda de Groot 
Pascale Franck 

15-06-2022 
9.30 - 11.30 uur 

casus learning 27-06-2022 
9.30 - 11.30 uur 

Korte omschrijving 

Intieme terreur is een ernstige vorm van partnergeweld, die onder andere gekenmerkt wordt door een relatiedynamiek 

waarbij de ene partner controle en macht uitoefent over de andere partner. Tijdens het mini-college nemen we de 

dynamieken onder de loep, gaan we de specifieke vormen en gevolgen van deze dynamieken na en spreken we over een 

aantal principes van erkennen, herkennen en handelen bij intieme terreur. Tijdens de daaropvolgende casus learning gaan 

we met de deelnemers in gesprek over enkele casussen intieme terreur die op voorhand door deelnemers werden 

ingediend. 

TRAUMA BIJ ZEER JONGE KINDEREN Trainer 

 

Datum en tijd 

mini-college 
 

Katinka Knook 
beschikbaar vanaf 1 juli in 
de online-leeromgeving casus learning 

 

Korte omschrijving 

In deze online mini-college en casus learning leer je aan de hand van een casus hoe trauma en gehechtheid bij jonge 

kinderen in het kader van huiselijk geweld zijn invloed heeft. Er wordt ingezoomd hoe de kwetsbaarheid van het jonge kind 

zijn invloed heeft en welke aanknopingspunten als behandelaar je kunt aanpakken om te verwerken in je behandelplan.  

CULTURELE DIVERSITEIT IN RELATIE TOT HUISELIJK 

GEWELD EN KINDERMISHANDELING 

Trainer 

 

Datum en tijd 

mini-college  
 

Ricardo Gija 

12-09-2022 
14.30 - 16.30 uur 

casus learning 
 

10-10-2022 
14.30 - 16.30 uur 

Korte omschrijving 

Huiselijk geweld en kindermishandeling komen in alle samenlevingen voor. In alle subculturen. Voor slachtoffers en plegers 

met een cultureel diverse achtergrond, gezinnen die in de greep zijn van geweld, is het vaak erg lastig om de goede 

aansluiting te vinden naar helpende interventies. Elke subcultuur heeft eigen overtuigingen die betekenis en meerwaarde 

geven aan het creëren van een context waarin huiselijk geweld en kindermishandeling een vanzelfsprekendheid is. In het 

mini-college en de casus learning wordt aandacht besteed aan deze overtuigingen, waardoor de betekenissen en meerwaarde 

beter in hun context gezien kunnen worden. Overtuigingen zoals eer en schaamte. Dit geeft de hulpverlening meer inzichten 

om passende interventies te plegen. 
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PLEGER EN DADERBEHANDELING Trainer 

 

Datum en tijd 

mini-college  
 

Hester Mobach 

21-09-2022 

10.30 -  12.30 uur 

casus learning  
 

19-10-2022 
10.30 -  12.30 uur 

Korte omschrijving 

In dit mini-college vertelt Hester Mobach over de risicofactoren bij volwassen plegers van huiselijk geweld. Daarnaast licht 

zij de verschillende geweldsdynamieken toe (intieme terreur, situationeel geweld). Hoe herken je deze en wat betekent het 

voor je aanpak? Tot slot zal worden stil gestaan bij de behandeling van plegers van huiselijk geweld. 

 
 

GELD & GEWELD - ARMOEDE EN SCHULDEN IN 

AFHANKELIJKHEIDSRELATIES 

Trainer 

 

Datum en tijd 

mini-college  
Floortje Kunseler 
Karin Werkman 

10-11-2022 
10.00 - 12.00 uur 

casus learning 1-12-2022 
10.00 - 12.00 uur 

Korte omschrijving 

Kinderen, (jong)volwassenen en gezinnen die met geweld te maken krijgen, ondervinden vaak ingewikkelde financiële 

problemen. Deze module geeft deelnemers inzicht in de manieren waarop dat kan gebeuren en welke gevolgen dat kan 

hebben. Zo kunnen slachtoffers te maken hebben met economisch geweld en langdurige armoede of 

schuldenproblematiek waar ze zonder hulp niet uitkomen. De stress die dat veroorzaakt, staat het herstel in de weg. Toch 

blijven financiële problemen vaak onzichtbaar en weten hulpverleners niet wat ze moeten doen.  

 

Het mini-college legt de basis voor een goed begrip van en inzicht in de wisselwerking tussen geld en geweld. In de 

casuslearning werken we met praktijkvoorbeelden en informatie uit de dagelijkse (opvang)praktijk van Fier, uit het project 

Geld en Geweld en uit recent onderzoek. Deelnemers krijgen concrete handvatten om geldproblemen beter te signaleren, 

bespreekbaar te maken, en om gezinnen en (jong)volwassenen te kunnen motiveren en ondersteunen. Zodat zij zich op hun 

herstel kunnen richten en verder kunnen met hun leven.  

 

Het boek Geld en geweld (Ferdi Bekken, 2018) is online te bestellen. 

SCHEIDING, OMGANG & HUISELIJK GEWELD 

 

Trainer 

 

Datum en tijd 

mini-college  
Marieke Zaad 

Willeke van Lieshout 

08-12-2022 
9.30 - 11.30 uur 

casus learning 
 

13-12-2022 
9.30 - 11.30 uur 

Korte omschrijving 

Chronisch conflict tussen ouders heeft zo’n zuigend effect dat niet alleen betrokkenen en hun netwerk, maar ook 

professionals erin verstrikt raken. Hoe kun je als hulpverlener het verschil maken? 

Uit onderzoek blijkt dat bij meer dan de helft van de complexe scheidingen sprake is van een voorgeschiedenis van 

partnergeweld.  

Met het analyseren van indicatoren voor een complexe scheiding en de MASIC (gestructureerd beoordelingsinstrument 

voor de aanwezigheid van partnergeweld bij ouderparen die in een (conflict) scheiding zijn verwikkeld) kun je als 

professional een inschatting maken welke hulpverlening en ouderschapsvormen het beste aansluiten bij de situatie waarin 

ex-partners en kinderen zich bevinden. Hierdoor kan zowel de rust in het cliëntsysteem als bij de professional terugkeren en 

worden de doelen beter behaald. 
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Korte profielschets van het trainerscollectief  

 

 Nina Draaisma 

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. EMDR practitioner. mede-eigenaar, opleider en supervisor bij NIKA NEDERLAND 

(diagnostiek en behandeling gericht op gehechtheid tussen ouder en kind). Gespecialiseerd in behandeling en 

diagnostiek van hechting en complex trauma bij gezinnen die langdurig onder stress staan en/of hebben gestaan. 

Eigenaar Jeugdzorg Academie, initiatiefnemer platform Drakentemmers, mede-auteur van Handelingsgerichte 

diagnostiek in de Jeugdzorg.  

 

Pascale Franck 

criminologe, oprichter en mededirecteur van het Family Justice Center in Antwerpen, vice president van de 

European Family Justice Alliance. Betrokken bij het Geweld Hoort Nergens Thuis project intieme terreur waar 

professionals binnen zorg & veiligheid handvatten krijgen in het herkennen en omgaan met intieme terreur. 

 

Ricardo Gija 

Systeemtherapeut; oplossingsgerichte therapeut en EMDR-therapeut, met als specialisatie transculturele 

diagnostiek en behandeling, onder meer bij trauma; gedragswetenschapper bij ’s Heeren Loo en 

traumabehandelaar. Heeft bijna 35 jaar aan werkervaring op uiteenlopende plekken: vrouwenopvang en 

hulpverlening (huiselijk geweld; seksueel misbruik; jonge moeders); justitie (jeugd TBS); ggz, behandelingen van 

o.a. stemmingsklachten, trauma als gevolg van mishandeling en misbruik, migratieproblematiek, 

gezinsproblematiek. Ricardo doceert op verschillende plekken op het gebied van systeemtherapie en cultuur. 

 

Gerda de Groot  

Systeemtherapeut, staflid bij Fier, eigenaar van Rechtsom Academy. Coördinator Centrum Seksueel geweld 

Friesland. Betrokken bij het Geweld Hoort Nergens Thuis project intieme terreur waar professionals binnen zorg & 

veiligheid handvatten krijgen in het herkennen en omgaan met intieme terreur. 

 

Katinka Knook 

Orthopedagoog Generalist BIG. Werkzaam bij Altra als gedragswetenschapper in de specialistische jeugdzorg, van 

waaruit zij diagnostiek en behandeling verzorgt, evenals advies en consult. Daarnaast actief als behandelaar binnen 

eigen praktijk Buro Kind en voor Nuhoff Psychotherapie. Specifieke expertise op de relatie tussen trauma, 

veiligheid en gehechtheid, en daarbinnen in het bijzonder met betrekking tot het jonge kind. 

 

Floortje Kunseler 

Teamleider onderzoek & ontwikkeling bij Fier, landelijk expertise- en behandelcentrum op het gebied van geweld 

in afhankelijkheidsrelaties. Als onderzoeker bijgedragen aan het boek: Geld en geweld, armoede en schulden in 

afhankelijkheidsrelaties (Ferdi Bekken, 2018) 

 

Willeke van Lieshout 

Systeemtherapeut, trainer en hulpverlener complexe scheidingen, ouderschapsbemiddelaar bij Sterk Huis. 

 

Hester Mobach 

GZ-psycholoog en systeemtherapeut. Programma-manager zorglijn huiselijk geweld bij de Waag. Medeoprichter 

programma integrale behandeling en begeleiding bij huiselijk geweld (PIBB). Docent forensische psychologie bij de 

RINO Groep. 

 

Karin Werkman 

Senior beleidsmedewerker maatschappelijke  participatie bij Fier, landelijk expertise- en behandelcentrum op het 

gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties. 
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Marieke Zaad 

Coach en trainer bij Sterk Huis. 

 

Marieke Zeeman 

GZ-psycholoog, orthopedagoog generalist, EMDR practitioner, psychotraumatherapeut en cognitief 

gedragstherapeut i.o. Werkzaam bij Family Supporters, van waaruit zij voornamelijk (trauma)behandeling geeft 

aan vrouwen en kinderen die verblijven in de vrouwenopvang. Vanuit haar eigen praktijk geeft Marieke trainingen 

voor o.a. RINO en KING-nascholing, evenals supervisie voor de GZ-opleiding, het OG traject, het traject tot kinder- 

en jeugd psycholoog NIP en SKJ. 

 

Karine Zuidgeest 

Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP. EMDR practitioner. Mede-eigenaar, opleider en supervisor bij NIKA NEDERLAND 

(diagnostiek en behandeling gericht op gehechtheid tussen ouder en kind). Gespecialiseerd in behandeling en 

diagnostiek van hechting en complex trauma bij gezinnen die langdurig onder stress staan en/of hebben gestaan. 

Momenteel als ZZP-er werkzaam bij de diverse jeugdzorg- en GGZ-instellingen als behandelaar. Daarnaast werkt 

zij mee aan het onderzoek ‘Samen Stap voor stap vooruit’, een onderzoek naar de verschillende 

behandelmethoden, waaronder NIKA, voor gezinnen in de Vrouwenopvang.  

 


