
Drakentemmers Webinar 16 november 2022
Trauma en gezin

Drs. Valerie Fictorie

Welkom, fijn dat je er bent! Het webinar begint zo!

Goed om te weten

1. Er zijn meer dan 1.000 aanmeldingen, maar niet iedereen zal deelnemen. Als 1.000 deelnemers vóór jou 
hebben ingelogd, dan kun je View-only meekijken, maar niet deelnemen aan de chat.

2. Alle camera’s en microfoons van de deelnemers staan uit.

3. Het webinar wordt opgenomen; de opname en de presentatie verschijnen op onze website en worden 
naar iedereen toegestuurd. Ook genoemde tips over boeken en websites kun je in de opname terugzien.

Gebruik van de chat

• Relevante inhoudelijke vragen aan Valerie mag je stellen in de chat. Vragen over beeld en geluid zijn niet 
gewenst. Technische problemen? Mail naar info@drakentemmers.nl

• Chatmeldingen uitzetten? Kies rechtsbovenin voor Meer (drie puntjes) en kies voor ‘Chatballonnen niet 
weergeven’. NB: De chat wordt niet opgenomen en is niet terug te zien.

mailto:info@drakentemmers.nl
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Waarom Drakentemmers?

• Veel traumagerelateerde klachten en gehechtheidsproblematiek bij 
betrokkenen bij huiselijk geweld en kindermishandeling

• Trauma houdt intergenerationele overdracht in stand en versterkt het

• Behandeling helpt, maar groot gebrek aan gespecialiseerde behandelaren
in vrouwenopvang, maatschappelijke opvang en MDA++

• Nog onvoldoende expertise m.b.t. traumasensitief werken in sociaal en 
veiligheidsdomein

• Drakentemmers richt zich op integrale en systemische aanpak, verbinding 
jeugd GGZ en volwassenen GGZ, GGZ en sociaal domein/veiligheidsdomein



Drakentemmers in het kort

• Missie: een beter aansluitend, beschikbaar en 
toegankelijk behandelaanbod voor slachtoffers 
en plegers van HGKM (en hun kinderen) die 
met trauma en gehechtheidsproblematiek te 
maken hebben

• Leerlijn voor behandelaren die zich (verder) 
willen specialiseren in HKGM

• Leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief 
werken voor professionals in sociaal en 
veiligheidsdomein

• Met oog op meer behandelaren in de opvang: 
stimuleren samenwerking gemeenten, GGZ 
instellingen, vrouwen- en maatschappelijke 
opvang en overige partners in de regio 

• Beleidsadvisering, kennisontwikkeling en -
borging



Interesse als behandelaar?

Wat vragen we?

• Academisch opgeleide behandelaren

• Bereidheid om voor de doelgroep te 
werken, m.n. in vrouwenopvang, MO, 
MDA++ of ambulant

• Eigen bijdrage: 200 – 400 euro excl. btw

• Nieuwe trainingen vanaf 2023!

Wat bieden we?

• 6-10 trainingsdagdelen

• Toegang tot besloten platform met kennis 
& expertise

• Intervisie





Leerlijn Huiselijk geweld en 
traumasensitief werken

• 10 mini-colleges/casus learning/ e-learning

• Gegeven door experts uit de praktijk

• Helft is rechtstreeks e-learning, andere helft 
wordt eerst als mini-college en casus learning 
gegeven met mogelijkheid om live mee te 
kijken

• Alles is (terug) te vinden in de online 
leeromgeving van Drakentemmers

• Totaal circa 40 uur aan materiaal

• Jij beslist wat je volgt en wanneer

• Kosten: € 100 excl. btw (korting vanaf 10 
accounts)

• Nieuwe modules vanaf 2023!





Meer informatie?

www.drakentemmers.nl

http://www.drakentemmers.nl/

