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Inleiding.
Voor u ligt het jaarverslag 2016 van Stichting Praat.
We blikken terug op een belangrijk jaar waarin de positie van Stichting Praat in het werkveld verschoven
is van nieuwkomer naar een serieuze partner in het bestrijden van kindermishandeling, en dan met name
in de vroegsignalering hiervan.
We hebben het vertrouwen gewonnen van organisaties die met kinderen werken. Dit heeft ons veel tijd
en energie gekost, maar in het afgelopen jaar hebben we de eerste vruchten mogen plukken van die
inspanningen.
Voorbeeld hiervan is dat Praat nu een vast onderdeel is in de training ‘Aandachtsfunctionaris’ van
Dessaur Trainingen.
We hebben afgelopen jaar nog beter kunnen laten zien dat we een professionele organisatie zijn.
Door de nauwe samenwerking tussen het bestuur en de directeur wordt de ervaringskennis getoetst en
voorzien van een theoretisch kader. Vervolgens kunnen we onze kennis op een professionele manier
inzetten.
Dit hebben we goed kunnen communiceren naar onze partners, waardoor het vertrouwen in onze
deskundigheid nog meer gestegen is.
Ook de strenge selectie van nieuwe ervaringsdeskundigen zorgt voor vertrouwen. We nemen alleen
ervaringsdeskundigen aan die hun trauma vrijwel geheel hebben verwerkt. We leiden de
ervaringsdeskundigen goed op, en begeleiden hen zorgvuldig bij de uitvoering van hun werkzaamheden .
Zo borgen we de hoge kwaliteit van onze voorlichtingen en trainingen. Soms wijzen we mensen af die
voor Praat aan het werk willen. Zelfs als we die personen nodig hebben om aan de groeiende vraag te
kunnen voldoen. De keus voor kwaliteit blijft altijd voorop staan.
In 2016 hebben we onze uitgangspunten nog verder kunnen aanscherpen, en het is duidelijker geworden
waar we precies voor staan: het doorbreken van het zwijgen, preventie en vroegsignalering.
De hoeveelheid mensen die we bereiken groeit gestaag, net zoals het aantal activiteiten wat we
uitvoeren.
Maar het belangrijkste daarbij is datgene wat we terug krijgen van mensen die met ons in aanraking
komen. ‘Jullie hebben me de ogen geopend’, ‘na jullie voorlichting ben ik echt anders gaan kijken’, ‘de
manier waarop jullie aandacht vragen voor kinderen die worden mishandeld heeft me geraakt, en dat zal
ik nooit meer vergeten’.
De werkwijze van Praat, het combineren van ervaringskennis met een gedegen theoretisch kader en met
oog voor de dagelijkse praktijk, begint zijn vruchten af te werpen.

Ted Kloosterboer
Directeur Stichting Praat
Stichting Praat
Kalverdijk 34
1747 GM Tuitjenhorn
www.praatoverkindermishandeling.nl
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Bestuurssamenstelling en directie
Het Bestuur wordt gevormd door:
 Harry Vink, voorzitter.
 Kirti Zeijlmans, penningmeester.
 Melle Dotinga, secretaris.
 Harriet Hofstede.
 Jos Zeegers.
De Directie bestaat uit:
 Ted Kloosterboer.

Jaarverslag
In het projectplan 2016 heeft Praat een groot aantal doelstellingen geformuleerd met betrekking tot
scholing, communicatie, bewustwordingscampagnes en de buurtaanpak.
Daarnaast is in het jaarplan beschreven dat de lopende activiteiten gecontinueerd zouden worden.
Voor alle activiteiten die Praat in 2016 wilde ontplooien was € 75.000 begroot. Door bij verschillende
fondsen geld aan te vragen heeft Praat geprobeerd dit bedrag voor 2016 te vergaren. Dit is echter niet
geheel gelukt. Hierdoor heeft Praat niet alle activiteiten kunnen uitvoeren die in de planning stonden.
Onderstaand de activiteiten die Praat dit jaar heeft
ondernomen en de resultaten hiervan.
Bewustwordingscampagne:
De bewustwordingscampagne van Praat bestaat uit
een aantal activiteiten/producten:
 Posters
 Ansichtkaarten
 Folder
 Nieuwsbrief
 Website
 Social media
 Vuilewasmanifestaties
Het hoofddoel van Stichting Praat is het zwijgen over kindermishandeling te doorbreken. Hiervoor is
nodig dat er een breed maatschappelijk bewustzijn ontstaat over kindermishandeling.
Naast de bestaande campagnes van de overheid en van andere organisaties die hier op gericht zijn, is
Praat van mening dat haar campagnes, vanuit ervaringskennis, een belangrijke waarde toevoegt. Juist
door eigen ervaringen van mensen in te zetten, wordt de urgentie om kindermishandeling te bestrijden
voor veel mensen meer voelbaar.
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Daarnaast helpt de campagne om Stichting Praat zichtbaar te maken. En zichtbaarheid, herkenbaarheid
en bekendheid heeft Praat nodig om wezenlijk te kunnen bijdragen aan het doorbreken van het zwijgen.
Gedurende 2015 is de naamsbekendheid van Praat zeker gegroeid.
In 2016 is, opnieuw, gebleken dat de bewustwordingscampagne van Praat beide doelen dient. Mensen
gingen met elkaar en met Praat in gesprek en deelden de uitingen via de social media, waardoor het
bereik van Praat steeds meer vergroot werd.
In 2017 zal de bewustwordingscampagne voortgezet worden.
In het afgelopen jaar zijn de folder van Praat en de ansichtkaarten op
grote schaal verspreid. Regelmatig worden de ansichtkaarten door
mensen, voorzien van een eigen tekst, naar ons terug gestuurd.
Postercampagne:
In 2016 heeft Praat 5 maal een poster uitgebracht, die een vorm van
kindermishandeling inhoudelijk onder de aandacht brengt. Meer dan in
het eerste jaren van Praat, zijn de teksten van de posters aangebracht
door ervaringsdeskundigen. Met behulp van de vormgevers van KUMA
zijn deze teksten omgezet in bruikbare posterzinnen.
De verspreiding van de posters is nog kleinschalig. We zijn nog op zoek
naar een manier om de posters landelijk te verspreiden, die voor ons
financieel haalbaar is. Omdat het dit afgelopen jaar niet gelukt is om de
begroting geheel gedekt te krijgen, hebben we afgezien van het
investeren in het opzetten van een distributiesysteem.
Er zijn drie vrijwilligers die in hun woonplaats de posters verspreiden.
Vanuit het netwerk van Praat worden de posters regelmatig besteld, zodat deze gebruikt kunnen worden
als lesmateriaal tijdens trainingen en lessen.
Wanneer de poster werd uitgebracht is hieraan in de nieuwsbrief uitgebreid aandacht besteed en is er
achtergrond informatie gegeven over de vorm van kindermishandeling, signalen en gevolgen.
Ook is het uitkomen van een poster bekend gemaakt via de social media.
Vervolgens verschijnt ook op de site van Praat de poster met achtergrond informatie.
Nieuwsbrief
In 2016 is er elke maand een Praatnieuwsbrief verschenen, met uitzondering van augustus. Uit de
statistieken bleek namelijk dat de nieuwsbrief in augustus, hoogtepunt van de vakantieperiode,
nauwelijks gelezen wordt.
Het aantal abonnees is het afgelopen jaar licht gestegen, van 456 tot 512 abonnees. Voor een nieuwsbrief
met als onderwerp kindermishandeling zijn we tevreden met deze kleine stijging. Bovendien krijgen we
regelmatig zeer positieve reacties op de nieuwsbrief, waarbij het informatieve karakter van de
nieuwsbrief vaak onderwerp van de complimenten is.
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In de nieuwsbrieven zijn steeds, aan de hand van de nieuwe posters, bepaalde vormen van
kindermishandeling behandeld, de manifestaties zijn aangekondigd, is er van de manifestatie verslag
gedaan.
Website:
In 2016 is Praat veranderd van website beheerder. Deze heeft er, onder ander voor gezorgd dat de
website nu ook op IPhone en tablet goed te lezen is.
Social media:
Praat is actief op Twitter, Facebook en op LinkedIn. Elke werkdag (behalve in de vakantieperiodes) post
Praat op deze social media een bericht waarin aandacht wordt gevraagd voor een vorm van
kindermishandeling. Ook het afgelopen jaar is het aantal volgers
toegenomen.
Ook al lijken de cijfers over het aantal volgers en likes niet spectaculair
groot, Praat is heel tevreden dat het aantal mensen wat ons volgt elkaar
jaar stijgt. Kindermishandeling is een taboeonderwerp en toch lukt het ons
om steeds meer mensen te confronteren met het onderwerp.
We bereiken elke dag mensen met een bericht over kindermishandeling,
waarbij we het afgelopen jaar nog meer op de actualiteit zijn in gegaan.
Op Facebook is het aantal pagina-likes gestegen van 486 naar 641.
Op Facebook is ook veel interactie tussen de bezoekers van de
Praatpagina en Praat zelf, maar ook tussen de bezoekers onderling. De
Praatposts worden veel gedeeld, waardoor het bereik alleen maar groter
wordt.
Op Twitter is het aantal volgers gestegen van 690 naar 833. Gemiddeld
wordt een Praattweet per dag 160 keer gezien. Elke tweet wordt
gemiddeld per dag 1 maal geretweet. Ook op twitter ontstaat er met
regelmaat gesprek over kindermishandeling door de tweets van Praat.
Op LinkedIn is het aantal volgers van de Praatpagina van 247 naar 410 gestegen. Per dag worden de posts
van Praat gemiddeld 250 keer aangeklikt, en gemiddeld wordt de post 1 keer per dag gedeeld.
De posts die Praat plaatst op de social media gaan bijna altijd over wat kindermishandeling inhoudelijk
betekent.
In de aanloop naar een manifestatie, of een andere activiteit, gebruikt Praat de social media ook
nadrukkelijk om haar activiteit onder de aandacht te brengen. Dit gebeurd in aparte posts, zodat de
inhoudelijk campagne niet in het gedrang komt.
Vuilewasmanifestaties:
In 2016 heeft Praat 4 vuilewasmanifestaties georganiseerd, en twee mini-manifestaties gehouden op
lotgenoten-contactdagen.
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Amsterdam Oost:
De manifestatie in Amsterdam Oost maakte deel uit van de buurtaanpak kindermishandeling. Na alle
activiteiten die Praat in het kader van de buurtaanpak had ontplooit was het een logische stap om
voor de tweede keer een manifestatie te organiseren.
De datum en locatie van de manifestatie is in overleg met de gemeente Amsterdam gepland; hierdoor
is de manifestatie gehouden tijdens het Samen Indische Buurt Festival.
Dit bleek geen goede combinatie, waardoor het aantal bezoekers aan de vuilewasmanifestatie gering
was. Maar de diversiteit in etnische achtergrond en de openheid van de deelnemers maakten de
manifestatie tot een succes.
Praat heeft nu getuigenissen over kindermishandeling in het Surinaams, Arabisch, Turks en
Nederlands die geschreven zijn op stukken wasgoed.



Manifestatie tijdens ‘Voor de Jeugd Dag’:
Het door de overheid en de VNG georganiseerde event ‘Voor de Jeugd Dag’ geeft
(aankomend)professionals, beleidsmakers,
wetenschappers en ook ervaringsdeskundigen
de gelegenheid om met elkaar kennis te maken,
en vooral ook om kennis te maken met nieuwe
initiatieven gericht op kinderen en jongeren.
Praat heeft ’s morgens in de Talententent
kunnen laten zien wat een vuilewasmanifestatie
inhoudt, en heeft de rest van de dag samen met
theatergroep Blik Bijzonder en muzikante Veerle
van der Kolk bezoekers aan de ‘Voor de Jeugd
Dag’ uitgenodigd om hun eigen vuile was buiten
te hangen.
Het bijzondere aan deze dag was, dat door de
interventie van Praat, de deelnemers niet alleen als professional, maar ook op een heel persoonlijke
manier gingen praten over kindermishandeling.
Hiervan hebben een aantal deelnemers ons terug gegeven dat zij dit zeer waardevol vonden.



GGD-Haaglanden: ·Naar aanleiding van onze deelname aan de ‘Voor de Jeugd Dag’, heeft GGDHaaglanden Praat benaderd om tijdens de ‘Week tegen Geweld’ op drie van haar locaties een
vuilewasmanifestatie te houden.
Op 21 november heeft dit plaats gevonden. In de hal van de GGD- Haaglanden, in de kantine van het
Stadskantoor, en in de hal van een stadsdeelkantoor.
Ook hier bleek weer hoe lastig mensen, en ook de professionals die op deze locaties aanwezig waren,
het vinden om met het bestaan van kindermishandeling geconfronteerd te worden. Het was een
moeizame dag, waarbij de organisatoren van de GGD heel duidelijk hebben gekregen hoe groot het
zwijgen over kindermishandeling is.
De conclusie van de GGD na deze dag was ‘dat er nog veel werk te verzetten valt’.
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Congres ‘Veilig Verder’:
Ook naar aanleiding van de manifestatie op de ‘Voor de Jeugd Dag’ is Praat uitgenodigd om tijdens
het congres ‘Veilig Verder’, tijdens de pauze, een vuilewasmanifestatie te houden.
Dit congres werd ook bezocht door professionals en beleidsmakers.
Ook hier bleek dat de interventie van Praat mensen als het ware uit hun ‘professionele houding’
haalde, waardoor kindermishandeling ineens persoonlijk werd. En zoals een deelnemer zei: “juist dat
persoonlijke maakt dat het bij me binnenkomt”.



Mini-vuilewasmanifestaties:
Tijdens de lotgenoten contactdag van SKIP en de Krachtdag georganiseerd door Hanny Lynch, heeft
Praat een zogenaamde mini-vuilewasmanifestatie gehouden. Dit betekent dat de deelnemers wel de
vuile was buiten kunnen houden, maar dat er geen theater en muziek bij aanwezig is.
Het blijkt telkens weer dat het voor lotgenoten een fantastische manier is om uiting te geven aan
gevoelens die horen bij de mishandeling die zij mee hebben gemaakt. Vaak vinden mensen het ook
spannend om hun vuile was écht op te hangen.
Voor veel deelnemers is het een enorme en emotionele overwinning om dat wel te doen. Tijdens
deze dagen besteden we veel tijd aan nazorg.

Voorlichting en gastlessen:
Ook in 2016 heeft Praat gastlessen, voorlichtingen, training en workshops gegeven. Een lijst met deze
activiteiten is als bijlage 2 bij het jaarverslag toegevoegd.
Bij verschillende onderwijsinstellingen heeft Praat in 2016 14
gastlessen gegeven, totaal aantal bereikte studenten ca. 300.
Dit betekent dat er 300 ‘nieuwe’ professionals het werkveld binnen
komen die beter uitgerust zijn om kindermishandeling te signaleren én
meer de urgentie voelen om daadwerkelijk in actie te komen wanneer
zij geconfronteerd worden met (de eerste) signalen van
kindermishandeling.
Bij verschillende organisaties heeft Praat 14 voorlichtingen gegeven,
totaal aantal deelnemers ca. 150
De voorlichting van Praat is waardevol voor een grote diversiteit aan
doelgroepen. Juist het laagdrempelige karakter van de voorlichting, en
de praktische invulling maken dat de voorlichting voor veel
verschillende groepen zinvol is.
Training:
In februari 2016 heeft Praat in opdracht van welzijnsorganisatie
Swazoom, een trainingsdag georganiseerd voor 160 medewerkers. Dit waren pedagogisch medewerkers,
jongerenwerkers en het management team.
In overleg met Swazoom is er een programma voor die dag samengesteld, zijn er nieuwe workshops
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geschreven. Alle medewerkers hebben, met behulp van 11 trainers en 6 trainingsacteurs, tools aangereikt
gekregen om kindermishandeling eerder te signaleren.
Het is niet mogelijk gebleken om het effect van deze dag goed te meten. Aan het eind van de trainingsdag
heeft het bestuur van Swazoom een ingrijpende reorganisatie aangekondigd. Hiermee is een deel van de
impact van de trainingsdag verloren gegaan.
Tien vrijwilligers, van verschillende organisaties hebben de training ‘(H)erkennen kindermishandeling’
gevolgd. Dit was georganiseerd door de de Vrijwilligers Academie.
Tijdens deze training komen vooral de eigen weerstanden tegen het signaleren van kindermishandeling
aan bod.
Workshops:
De workshops zijn óf een verkorte versie van de voorlichting of worden op maat gemaakt naar aanleiding
van de vraag. In beide gevallen staat het ervaringsverhaal centraal. De meerwaarde van deze workshops
tijdens congressen etc. is, dat deze kindermishandeling op een heel persoonlijke manier belicht. En dat
maakt, gezien de reacties die we hierop krijgen, dat mensen zich ‘aangeraakt voelen’, en meer de
noodzaak voelen om beter te signaleren en om met kinderen in gesprek te gaan.
Totaal aantal deelnemers ca. 100.
Gastspreker:
Praat is het afgelopen jaar 7 maal uitgenodigd om als gastspreker aanwezig te zijn tijdens
symposia/congressen of studiedagen. Een lijst met deze activiteit is als bijlage 3 toegevoegd bij dit
jaarverslag.
Ook hierbij blijkt de combinatie van ervaringskennis en de theoretische kennis een grote toegevoegde
waarde te zijn.
Ontwikkelen lesmateriaal:
Al geruime tijd wil Praat lesmateriaal ontwikkelen gebaseerd op de Praatposters. Gebleken is namelijk
dat trainers die zich, onder andere, bezig houden met het implementeren van de meldcode, de
Praatposters regelmatig gebruiken. De posters worden ingezet om kennis over te dragen en om het
gesprek over kindermishandeling ‘op gang te brengen’.
In het najaar van 2016 heeft Praat van het fonds Casterensehoeve een donatie ontvangen waarmee we
een start hebben kunnen maken met het ontwikkelen van het ‘Praatposterspel’.
Samen met Spelpartners, het bedrijf wat gespecialiseerd is in het ontwikkelen van trainingssets en
spelvormen om leermethodieken te ondersteunen, zijn we het proces van ontwikkelen gestart. Dit is een
langdurig proces, waarbij de trainingssets uitvoerig getest moet worden. De verwachting is dat eind 2017
de methodiek met de bijbehorende trainingssets beschikbaar worden voor gebruik.
Praat in de pers:
De aandacht van de regionale en landelijke pers zorgt ervoor dat kindermishandeling aandacht krijgt, en
de naamsbekendheid van Praat vergroot wordt.

7
Jaarverslag 2016

Stichting Praat

Naar aanleiding van verschillende Praatactiviteiten heeft Praat in 2016 een aantal keren de pers gehaald:
Interview Reformatorisch Dagblad 14-11-2016
www.rd.nl/vandaag/binnenland/kindermishandeling-nam-grote-hap-uit-mijn-leven-1.1350766
Interview RTL-nieuwssite, 15-11-2016
www.rtlnieuws.nl/nederland/ted-54-werd-als-kind-mishandeld-en-misbruikt-ik-was-een-lege-hulsgeworden
Interview Plus Magazine, 15-12-2016
Kort interview Radio 1 programma Kwesties naar aanleiding van de aanbeveling van de Taskforce
Kindermishandeling over de verplichte opvoedcursus.
Buurtaanpak kindermishandeling in Amsterdam Oost.
Het afgelopen jaar zijn we verder gegaan met de Buurtaanpak kindermishandeling in Amsterdam Oost.
Hiervoor was tot september 2016 budget beschikbaar, zodat we tot die tijd de coördinator Buurtaanpak
kindermishandeling, mw. Bourik, voor twaalf uur per week in dienst konden houden.
Tot september heeft Praat, veel tijd en energie gestoken in het voorlichten en trainen van professionals
en vrijwilligers in de Indische Buurt. Omdat kindermishandeling zo’n kwetsbaar en voor veel mensen
heftig onderwerp is, is het vaak nodig om meerdere keren contact te hebben met een organisatie. Dit kan
soms wel tot acht keer oplopen, voordat de afspraak voor een voorlichting of training is gemaakt.
Deze inspanning ziet Praat echter niet als verloren tijd, of als nutteloos. Het feit dat Praat telkens de
gelegenheid krijgt, en neemt, om het signaleren van kindermishandeling op de agenda te zetten, maakt
dat er binnen de verschillende organisaties het bewustzijn groeit van het belang van vroegsignalering en
de verantwoordelijkheid die men heeft ten aan zien van de kinderen.
Gevolg van dit intensieve contact is ook, dat wanneer organisaties zich zorgen maken over een kind, vaak
contact opnemen met de coördinator Buurtaanpak kindermishandeling, mw. Bourik. Het feit dat er een
bekend gezicht is in de wijk, gespecialiseerd in het bestrijden van kindermishandeling, maakt dat
organisaties en individuen sneller in actie komen.
Door deze contacten werd het Praat ook duidelijk dat de formele en informele organisaties elkaar slecht
kenden, elkaar ‘slecht konden vinden’ en dus ook minimaal met elkaar samenwerkte.
Omdat samenwerken één van de pijlers is in de bestrijding van kindermishandeling, heeft Praat een
overleg georganiseerd waarbij het formele en het informele netwerk kennis konden maken met elkaar, en
met elkaar in gesprek konden over wat zij van elkaar nodig hadden om tot (vroeg)signalering van
kindermishandeling te komen.
Tijdens deze bijeenkomst, in juni 2016 is er een goede basis gelegd om verder met elkaar in gesprek te
gaan.
In dezelfde periode is in Amsterdam de structuur m.b.t. het signaleren en bestrijden van
kindermishandeling ingrijpend veranderd. Dit betekende onder meer dat in Amsterdam Oost een
preventiemedewerker is gekomen. Tot de taken van de preventiemedewerker hoort onder meer het
bevorderen van samenwerking tussen verschillende organisaties in de wijk.
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Dit betekent in de praktijk dat Praat niet langer het overleg tussen de verschillende organisaties mag
organiseren.
In de jaren dat Praat actief is in de Indische Buurt heeft zij een goede samenwerking ontwikkeld met het
OKT (Ouder Kind Team).
Omdat zowel het OKT als Praat, met name van scholen de vraag kreeg of wij iets konden betekenen in het
bespreekbaar maken van kindermishandeling bij ouders, zijn we in het najaar van 2016 gestart met het
ontwikkelen van een gezamenlijke voorlichting voor ouders. Zoals de voorlichting er nu uitziet zal Praat
vertellen over de gevolgen van kindermishandeling en het OKT tips en tools geven ten aanzien van
positief opvoeden.
In 2017 zal deze voorlichting voor het eerst gegeven kunnen worden.
Vanaf september 2016 was er geen budget meer beschikbaar om de coördinator in dienst te houden.
Vanaf dat moment is mw. Bourik als vrijwilligster voor Praat gaan werken, waarbij zij haar taken als
coördinator zoveel mogelijk is blijven uitvoeren. Dit heeft natuurlijk wel gevolgen voor de buurtaanpak,
we kunnen minder intensief in de wijk aanwezig zijn, en zijn ook minder beschikbaar voor organisaties uit
de buurt.
We zijn echter wel gewend om met minimale middelen veel werk te verzetten, en dit hebben we dan ook
met de Buurtaanpak gedaan.
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Bijlage 1:
Vrijwilligers.
In 2016 hebben tal van mensen zich ingezet bij verschillende activiteiten van Praat.










Vanaf september vervult Zohra Bourik vrijwillig de functie coördinator bij de Buurtaanpak
kindermishandeling in Amsterdam Oost
Quirina Ouwehand werkt als ervaringsdeskundige bij Praat.
Isabelle Koks werkt vier uur per week bij Praat, zij schrijft de nieuwsbrief, de posts voor de social
media en zij assisteert bij het organiseren van verschillende activiteiten.
Marjolijn Post verricht administratieve werkzaamheden voor Praat, gemiddeld 4 uur per week.
Angelique van Deursen houdt de website van Praat bij, zij controleert of de website nog up-to-date is,
en zij plaatst de nieuwe posts.
Mariska Vollering controleert elke maand de nieuwsbrief op spel- en taal fouten.
Corja van Dalen verspreidt in haar woonplaats Roderesch de Praatposter.
Jola Schenk verspreidt in haar woonplaats Gorinchem de Praatposter.
Gonnie Maasse verspreidt in haar woonplaats Els de Praatposter

Tijdens de vuilewasmanifestaties kan Praat altijd rekenen op de hulp van diverse vrijwilligers.
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Bijlage 2:
Lijst met scholingsactiviteiten.
Gastlessen:
Januari:
Gastles traumaverwerking binnen de minor Agressie en Huiselijk geweld, aan de Hogeschool Utrecht.
Twee gastlessen aan studenten pedagogiek, InHolland Amsterdam
Februari:
Gastles binnen de minor ‘Huiselijk Geweld’, Hogeschool van Amsterdam
April:
Drie gastlessen voor studenten pedagogisch medewerker, Vitaliscollege in Breda
September:
Gastcollege binnen de minor ‘Agressie en Huiselijk Geweld’, Hogeschool Utrecht
Oktober:
Gastles traumaverwerking binnen de minor ‘Agressie en Huiselijk geweld’, Hogeschool Utrecht
December:
3 Gastlessen aan studenten pedagogiek, InHolland Amsterdam
Gastles aan het ROC Twente
Gastles binnen de minor ‘Huiselijk Geweld’, Hogeschool van Amsterdam

Voorlichtingen:
Februari:
Bezoekers buurthuis Amsterdam Noord
Maart:
2 teams medewerkers Homestart, Amsterdam
2 teams medewerkers Dyanamo, Amsterdam
binnen de training ‘Aandachtsfunctionaris’ van Dessaur Trainingen
ouders in Amsterdam Indische buurt
April:
team basisschool As Siddieq, Amsterdam
Mei:
managers kinderopvangorganisatie Partou
Juni:
binnen de training ‘Aandachtsfunctionaris’ van Dessaur Trainingen
Okt.:
team OKT, Amsterdam
Nov.:
binnen de training ‘Aandachtsfunctionaris’ van Dessaur Trainingen
vrijwilligers verschillende organisaties aangesloten bij de Vrijwilligers Academie
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medewerkers gemeente Nijkerk
medewerkers UMCG, Groningen
medewerkers Kids at Home
Dec.:
klankbordgroep ervaringsdeskundigen, Amsterdam
Workshops:
April:
workshop signaleren tijdens de werkconferentie ‘Pedagogisch Klimaat’, Dream Support
Mei:
2 workshops signaleren tijdens studiedag LVAK
Nov.:
workshop signaleren tijdens conferentie ‘Vechtscheiding’, Rotterdam
workshop signaleren tijdens STRONG-conferentie, Rotterdam
Trainingen:
Jan.:
training (H)erkennen kindermishandeling vrijwilligers Buurhulp Amsterdam Oost
Feb.:
trainingsdag medewerkers Swazoom
Nov.:
training (H)erkennen kindermishandeling vrijwilligers verbonden aan de Vrijwilligers Academie
Gastspreker:
Juni:
presentatie tijdens de Politie Vakdag Midden Nederland
Juli:
presentatie bij kick-off project ‘Verbeteren signaleren kindermishandeling’, Purmerend
Sep.:
presentatie tijdens congres Elkerliekziekenhuis, Helmond
presentatie tijdens de ledenvergadering van de LVAK
Okt.:
presentatie tijdens ‘Inspiratiebijeenkomst Huiselijk geweld en Kindermishandeling, Amsterdam
Nov.:
presentatie tijdens studiedag voor medewerkers Jeugdbescherming, Den Haag
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