
 

 

 

 

Uitnodiging Kennissessie schaduwkanten van het ouderschap 
 
Dinsdag 1 maart 2022 15.15-16.30 uur (Inloop 15.00 uur)  
 
Dorpshuis Sauwerd, Burchtweg 4, 9771 BB Sauwerd  
 
Beste professionals van Kansrijke Start in het Hogeland,  
 
In het Platform Kansrijke Start Het Hogeland willen wij veel aandacht schenken aan veilig opgroeien 
en het voorkomen van kindermishandeling. Wij nodigen jullie uit voor een interactieve kennissessie. 
De sessie gaat over het bespreekbaar maken van de schaduwkanten van het ouderschap en de 
preventie van kindermishandeling. De sessie wordt verzorgd door het Lectoraat Integrale aanpak 
kindermishandeling van de Hanzehogeschool Groningen. 
  
Programma:  
Wij gaan met elkaar de film Schaduwkanten van het ouderschap bespreken. Een indruk van de film 
zie je in deze trailer: https://www.youtube.com/watch?v=pTse9AQzG9A. Je krijgt van te voren de link 
van de film, zodat je hem kan bekijken.  
 
Veilig opgroeien van kinderen is een belangrijk thema bij de overheid en professionele organisaties en 
daar wordt op allerlei manieren prioriteit aan gegeven. Maar ‘gewoon’ praten over het grootbrengen 
van kinderen en de relatie met veiligheid doen we niet gemakkelijk. In de film zijn ouders aan het 
woord over hun worstelingen met en moeilijke kanten van hun ouderschap. Met deze film willen we de 
drempel verlagen om te spreken over de schaduwkanten van ouderschap. Na de film gaan wij met 
filmmaker Mirjam Wijnja in gesprek, over wat deze film bij ons oproept en delen wij onze ervaringen. 
Susan Ketner (Lector van de Hanzehogeschool Groningen) en Ilona Slomp (een ervaringsdeskundige 
ouder uit de film) denken graag met ons mee.  
 
Opgeven voor de kennissessie kan tot 22 februari bij Annemieke Rijpma-van Dijk,  
e-mail: a.rijpma@hethogeland.nl.  
 

 
Interactieve workshop 14 april 2022  
 
Op 14 april 2022 van 15.00-16.30 uur organiseren wij ook een interactieve multidisciplinaire workshop. 
Wij gaan in gesprek over vermoedens van kindermishandeling en krijgen concrete handvatten om in 
te zetten in gesprekken met gezinnen. Dit wordt ook verzorgd door het lectoraat van de 
Hanzehogeschool.  
 
Opgeven voor de workshop kan tot 7 april bij Annemieke Rijpma-van Dijk,  
e-mail: a.rijpma@hethogeland.nl.  
 
Wij houden rekening met de geldende corona maatregelen. Bij de ingang zal je gevraagd worden om 
je Coronapas te laten zien.  
 
Met vriendelijke groeten,  
Annemieke Rijpma-van Dijk en Peter de Vries  
Gemeente Het Hogeland 
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