
Welkom bij de Workshop

Met Susan Ketner en Miranda de Weijer

Ervaringsdeskundigheid bij 

Kindermishandeling & Huiselijk geweld



Handreiking Samen Deskundig

Programma

Oefening ‘Ervaar het verschil’

Wanneer ben je een ervaringsdeskundige?

Oefening ‘Signaleren m.b.v. Signalenwijzer’

Welkom



Gebieden waarbij gemeenten met 
ervaringsdeskundigen samenwerken:

1. Bewustwording, maatschappelijke urgentie en inspiratie

2. Beleid (ontwikkeling en verbetering van bestaand beleid)

3. Lotgenotencontact

5. Voorlichting, advies en kennisoverdracht

4. Belangenbehartiging en/of agendering

6. Hulp-, dienst- en steunverlening

8. Ontwikkelde initiatieven door ervaringsdeskundigen

9. Ervaringsdeskundigheid professionals binnen 
organisatie/ gemeente ontwikkelen en benutten

7. Onderzoek



Ervaar het verschil

Boek Film Live



Wanneer ben je een Ervaringsdeskundige?

➢ Bewust doormaken van een 
herstelproces

➢ De (vaak traumatische) ervaring is 
vastgepakt en van alle kanten bekeken

➢ Kennis hebben over het onderwerp 
waarover de ervaring gaat 

➢ Kennis koppelen aan eigen 
geschiedenis 

Kennis

➢ Hoe ga je jouw verhaal 
vertellen? 
Wat wil je overbrengen? 
Wat is jouw doelgroep?

VaardighedenErvaring

Ervaringsdeskundige Praat

➢ Met afstand naar eigen ervaringen 
kijken zonder de emotionele 
verbinding te verbreken

➢ Grenzen kennen, 
aangeven én 
naar handelen 
➢ Didactische vaardigheden 

➢ Basiskennis kindermishandeling:
Wat is het? Welke vormen? Hoe vaak?
Risicofactoren?

De Ervaring van een Ervaringsdeskundige

Mijn weg naar Ervaringsdeskundige?



Signaleren met behulp van de Signalenwijzer





Heb je nog vragen naar aanleiding van het 

workshop? Dan kan je die nu stellen of via de mail:

contact@stichtingpraat.nl 

Wij zullen jouw vraag zo snel mogelijk 

beantwoorden.

contact@stichtingpraat.nl



Scholing

Webinars              Gastlessen

Workshops           Trainingen

Buurtaanpak

Wij bieden ook een combinatie van onze 

programma’s aan voor een bredere aanpak. 

Signalenwijzer

Gesprekstool          Spelpartners

Teamverband         Workshops

Bewustwording

Vuilewasmanifestaties

Posters

Wat doet Praat?

www.stichtingpraat.nl



Gezin:  
Vader, 48 jaar: hoog opgeleid, directeur van een goedlopend 
architectenbureau, zeer goede amateur   hockeyer.
Moeder, 47 jaar: hoog opgeleid. Zeer gerespecteerde advocaat van een 
groot advocaten kantoor, daarnaast is moeder boven gemiddeld muzikaal, 
ze speelt zeer goed piano.
Dochter, 12 jaar: is minstens zo intelligent als haar ouders, en minstens zo 
ambitieus. In sportief opzicht is ze de gelijke van haar vader.
Zoon, 10 jaar: Is geen studiehoofd. Hij is dol op bakken en koken en zijn 
grootste wens is om chef-kok te worden. Hij is absoluut niet sportief, niet 
echt muzikaal, maar zeer creatief op het gebied van graffiti.

De leraar van groep 6 maakt zich zorgen om deze jongen. De jongen is stil, 
terug getrokken, en lijkt zich niet gelukkig te voelen.
Wanneer de leraar een gesprek met de jongen aanknoopt vertelt deze dat 
zijn vader en moeder het niet goed vinden dat hij kok wil worden. Hij zegt 
letterlijk: ‘ze vinden wat ik leuk vind niet goed genoeg’.

Casus 1



Gezin:   
Vader, 55: trambestuurder, zit na zijn werk het liefst op de bank voor de televisie. 
Moeder, 52: werkt drie ochtenden per week in de thuiszorg. Daarnaast komt de zorg voor het huishouden en 
de zorg voor de kinderen vooral op haar neer.
Zoon, 16: volgt de middelbare landbouw school, hij wil hovenier worden. Naast zijn school heeft hij een 
baantje als vakkenvuller in de plaatselijke supermarkt. In zijn vrije tijd trekt hij veel op met een clubje 
vrienden.
Zoon, 14: volgt de VMBO-t. Dit is een sportieve jongen, die voetbalt bij de plaatselijke voetbal vereniging en 
daarnaast zo’n 4 keer per week hard loopt. De jongen heeft niet veel vrienden.
Dochter 11: zit nog op de basisschool. Het is een populair meisje met veel vriendinnetjes.

De vader van het gezin beleeft er plezier aan om regelmatig pornofilms te bekijken. De moeder vindt dit niet 
prettig, maar voor de lieve vrede heeft ze er uiteindelijk voor gekozen om er niets van te zeggen. Het gebeurt 
regelmatig dat de kinderen thuis zijn als vader porno zit te kijken, en vader nodigt de kinderen soms uit om 
met hem mee te kijken.

Casus 2


