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1. Inleiding
Voor u ligt het jaarverslag 2019 van Stichting Praat met daarin een overzicht van de activiteiten die in
2019 zijn uitgevoerd.
Activiteiten die er allemaal op gericht zijn om kindermishandeling uit de taboesfeer te halen en om
het vroeg signaleren van kindermishandeling te bevorderen.
Het afgelopen jaar zijn we er weer in geslaagd bij een groot aantal organisaties scholing te geven. Dat
we daarmee een positieve bijdrage leveren aan het bestrijden van kindermishandeling lezen we af uit
het feit dat we regelmatig worden teruggevraagd door onderwijsinstellingen en organisaties, zoals de
Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool Utrecht en Dessaur Trainingen.
Door trouw te blijven aan onze missie, namelijk het inhoudelijk bespreekbaar maken van
kindermishandeling, zijn we voor organisaties, onderwijsinstellingen en gemeenten een betrouwbare
partner gebleken. Dit zien we terug in langlopende contacten, zoals met de gemeente Amsterdam,
en ook in meer vraag naar onze expertise door verschillende organisaties.
Qua verstevigen van de organisatie en het stabiliseren van onze financiële positie heeft 2019 ons niet
gebracht wat we hadden gehoopt. Mede daardoor hebben we soms andere keuzes moeten maken
dan die in ons projectplan 2019 zijn vastgelegd.
Dankzij onze flexibele instelling heeft dit geen nadelige gevolgen gehad voor de uitvoering van onze
activiteiten.
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2. Bestuurssamenstelling en Directie
Het Bestuur wordt gevormd door:
●
●
●
●
●

Voorzitter: Harry Vink, kinderpsychiater.
Penningmeester: Jos Zeegers, orthopedagoog.
Secretaris: Kirti Zeijlmans, pedagogisch wetenschapper.
Bestuurslid: Harriet Hofstede, GZ-psycholoog.
Bestuurslid: Simone Mark, pedagoog.

De Directie bestaat uit:
●

Ted Kloosterboer.

3. Jaarverslag
De in het projectplan 2019 geformuleerde doelen waren:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Het uitbrengen van vier nieuwe Praatposters.
Uitgeven van vier nieuwsbrieven.
Het organiseren van twee Vuilewasmanifestaties.
Het geven van 80 scholingen.
Uitbreiden van het aanbod van de Signalenwijzer.
Voortzetten van de buurtaanpak in de gemeente Amsterdam en uitbreiden naar een nieuwe
gemeente.
Het aannemen van 2 ervaringsdeskundigen.
Een stabielere financiële positie bewerkstelligen.
Het aanstellen van een vrijwilliger voor het bijhouden van de social media.

4. Activiteiten van Praat in 2018
4.1 Bewustwordingscampagne
De bewustwordingscampagne van Praat bestaat uit een aantal activiteiten/producten:
●
●
●
●
●
●
●

Posters.
Ansichtkaarten.
Folder.
Nieuwsbrief.
Website.
Social media.
Vuilewasmanifestaties.
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Het hoofddoel van Stichting Praat is het doorbreken van het zwijgen over kindermishandeling.
Hiervoor is nodig dat er een breed maatschappelijk bewustzijn ontstaat over kindermishandeling.
Naast de bestaande campagnes van onder andere de overheid, is Praat van mening dat haar
campagnes, vanuit ervaringskennis, een belangrijke toegevoegde waarde hebben. Juist door eigen
ervaringen in te zetten, wordt de urgentie om kindermishandeling te bestrijden veel beter voelbaar.
In 2019 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 social media
(Facebook, Twitter, LinkedIn), waardoor het bereik van Praat meer wordt vergroot.
4.1.1 Postercampagne
In 2019 hebben we uiteindelijk besloten geen nieuwe posters uit te brengen. Er zijn nu 33
verschillende Praatposters die de verschillende vormen van kindermishandeling onder de aandacht
brengen.
Hoewel de plannen anders waren, hebben we moeten constateren dat er op dit moment geen
meerwaarde zit aan het ontwikkelen van nieuwe posters.
De Praatposters worden door Praat zelf met regelmaat gebruikt als illustratie bij de social media
posts en ze worden ter beschikking gesteld aan de deelnemers van onze scholingsactiviteiten.
Gedurende de hele jaar bestellen verschillende organisaties posters, deze worden via de post
verstuurd.
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4.1.2 Nieuwsbrief
In 2019 zijn er vijf Praat-nieuwsbrieven verschenen.
Het aantal abonnees laat dit jaar een lichte stijging zien van 635 naar 663.
Omdat we met een verschijningsfrequentie van vier keer per jaar niet voldoende konden inspelen op
de actualiteit, hebben we in september 2019 besloten zes keer per jaar de nieuwsbrief uit te
brengen.
De nieuwsbrief wordt verspreid via de online service La Posta.
4.1.3 Website
Praat maakt nog niet voldoende gebruik van de mogelijkheden die de website biedt. De website is
niet alleen een belangrijk medium om de activiteiten van Praat onder de aandacht te brengen, maar
ook om meer bewustzijn te creëren over het bestaan van kindermishandeling.
Omdat we nog geen medewerker hebben kunnen aantrekken die zich bezighoudt met de externe
communicatie, heeft dit tot gevolg dat de website onvoldoende up-to-date wordt gehouden. Het
leidt er ook toe dat de communicatie via de website niet goed is afgestemd op de doelgroepen. Met
name de manier waarop gecommuniceerd wordt blijkt niet aantrekkelijk voor de verschillende
doelgroepen.
4.1.4 Social media
Praat is actief op Twitter, Facebook en op LinkedIn. De posts die Praat plaatst op social media gaan
bijna altijd over wat kindermishandeling inhoudelijk betekent.
Bijna elke werkdag post Praat op een bericht waarin aandacht wordt gevraagd voor een vorm van
kindermishandeling. Ook het afgelopen jaar is het aantal volgers toegenomen. Praat is tevreden dat
het aantal volgers elk jaar stijgt. Kindermishandeling is een taboeonderwerp en toch lukt het ons om
steeds meer mensen hiermee te confronteren.
Op Facebook is het aantal pagina-likes gestegen van 763 naar 850. Op Facebook is ook veel interactie
tussen de bezoekers van de Praat-pagina en Praat zelf, maar ook tussen de bezoekers onderling. De
Praat-posts worden veel gedeeld, waardoor het bereik groter wordt.
Op Twitter is het aantal volgers gestegen van 1254 naar 1363. Gemiddeld wordt een Praat-tweet per
dag 160 keer gezien. Met regelmaat re-tweeten onze volgers onze tweets. Hierdoor ontstaan er op
Twitter met regelmaat gesprekken over kindermishandeling.
Op LinkedIn is het aantal volgers van de Praat-pagina gestegen van 891 naar 1139. Dagelijks worden
de posts van Praat gemiddeld 250 keer aangeklikt en gemiddeld wordt de post een keer per dag
gedeeld.
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In de aanloop naar een manifestatie, of voor het bekend maken van de Signalenwijzer, gebruikt
Praat de social media ook nadrukkelijk om haar activiteiten onder de aandacht te brengen. Dit
gebeurt in aparte posts, zodat de inhoudelijk campagne niet in het gedrang komt.
4.1.5 Vuilewasmanifestaties
Vuilewasmanifestatie Tilburg
Op 22 november hebben we in opdracht van de gemeente Tilburg een Vuilewasmanifestatie
gehouden in het winkelcentrum Westermarkt in het kader van de Week tegen Kindermishandeling.
Halverwege de middag hebben we de Westermarkt verwisseld voor het Lockgebouw waar de
slotmanifestatie van de Week tegen Kindermishandeling werd gehouden.De organisatoren van de
Week tegen Kindermishandeling in Tilburg, de wethouder en leden van de Taskforce
Kindermishandeling Midden Brabant waren als vrijwilligers aanwezig bij de manifestatie en hebben
daar kunnen ervaren hoe lastig het voor mensen is om over dit onderwerp te praten en ook hoe
lastig ze het zelf vonden. De hoeveelheid heftige verhalen die tijdens de manifestatie verteld werden
door deelnemers aan de manifestatie maakte diepe indruk.
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Mini Vuilewasmanifestaties
Er zijn in 2019 drie mini Vuilewasmanifestaties gehouden. Tijdens het voorjaarssymposium van
Celevt, tijdens de Caleidoscoop lotgenotendag en tijdens het symposium van StoMbP. Een mini
Vuilewasmanifestatie betekent dat de deelnemers wel de vuile was buiten kunnen hangen, maar dat
er geen theater en muziek bij aanwezig is.
Het blijkt telkens weer dat het voor lotgenoten een prettige manier is om uiting te geven aan
gevoelens die horen bij de mishandeling die zij mee hebben gemaakt. Vaak vinden deelnemers het
ook spannend om hun vuile was écht op te hangen.
Voor velen is het een enorme en emotionele overwinning om dat wel te doen. Tijdens deze dagen
besteden we veel tijd aan nazorg.
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4.2 Scholing
In 2019 heeft Praat gastlessen, voorlichtingen, training en workshops gegeven. Een lijst met deze
activiteiten is als Bijlage 2 bij het jaarverslag gevoegd.
4.2.1 Voorlichting en gastlessen
In totaal zijn er 40 voorlichtingen en gastlessen gegeven bij 7 verschillende organisaties en 11
verschillende onderwijsinstellingen. Het totaal aantal deelnemers bedroeg ca. 1000.
De voorlichtingen en gastlessen van Praat zijn waardevol voor een grote diversiteit aan doelgroepen.
Juist het laagdrempelige karakter van de voorlichting en de praktische invulling maken dat de
voorlichting voor zowel studenten, professionals en vrijwilligers zeer zinvol is.
Dessaur Trainingen heeft Praat een vast onderdeel van haar trainingen ‘Aandachtsfunctionaris’
gemaakt. Ook andere trainingsbureau ’s, zoals Kiemtrainingen en InZien hebben Praat ingehuurd
voor een voorlichting binnen hun training.
Het aantal onderwijsinstellingen die de Praatgastlessen afnemen is toegenomen. Dit geeft aan dat
onderwijsinstellingen steeds meer het belang inzien van goed onderwijs over het thema
kindermishandeling.
Door de gastlessen komen de ‘nieuwe’ professionals het werkveld binnen met meer kennis en
vaardigheden om kindermishandeling te signaleren. Bovendien zullen zij meer de urgentie voelen om
daadwerkelijk in actie te komen wanneer zij geconfronteerd worden met (de eerste) signalen van
kindermishandeling.
In de minor ‘Agressie en huiselijk geweld’ van de Hogeschool Utrecht geven we naast een
voorlichting in het openingshoorcollege ook twee speciale gastlessen over ‘Traumaverwerking’. Deze
gastles wordt gegeven samen met één van de docenten van de minor. In deze les staat het therapie
traject van Ted Kloosterboer centraal.
4.2.2 Voorlichting voor ouders
In samenwerking met het Ouder Kind Team (OKT) is er een voorlichting gegeven aan ouders. Tijdens
deze voorlichting gaan we met de ouders in gesprek over wat het voor een kind betekent wanneer
het te maken krijgt met kindermishandeling, dit vanuit de ervaringskennis van de
ervaringsdeskundige. Daarnaast besteden we ook aandacht aan veilig opgroeien en positief
opvoeden.
4.2.3 Workshops
In 2019 hebben we bij 21 verschillende organisaties 23 workshops ‘Signaleren met de Signalenwijzer’
gegeven aan ongeveer 575 deelnemers.
De impact van deze workshop is groot, omdat de deelnemers op speelse wijze ervaren hoe
verschillend iedereen kijkt, hoe verschillend men de signalen kan interpreteren en hoe vaak signalen
gebagatelliseerd worden. Twee van de oefencasussen bij de Signalenwijzer zijn gebaseerd op de
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levensgeschiedenissen van ervaringsdeskundigen van Praat. Wanneer zij de workshop leiden,
gebruiken zij hun ‘eigen’ casus. Wanneer zij dit, halverwege de workshop onthullen is dit voor de
deelnemers over het algemeen behoorlijk confronterend.
Veel deelnemers geven vervolgens terug dat zij hierdoor wel wakker zijn geschud en anders met het
onderwerp omgaan. De waarde van de workshop blijkt ook uit het feit dat het regelmatig gebeurt
dat deelnemers die de workshop hebben gehad, deze vervolgens binnen hun eigen organisatie ook
willen laten geven.
Naast de workshop met de Signalenwijzer hebben we ook nog een workshop op maat gemaakt voor
de Wijktafel IJburg, in opdracht van de preventiemedewerker van Amsterdam Oost.
Deze workshop is gericht op het verbeteren van de samenwerking tussen verschillende organisaties
met betrekking tot het signaleren van kindermishandeling.
vindt het project STRONG plaats. Hét project van STERK, het Albeda College en de Erasmus

4.2.4 Gastspreker en presentaties
Het afgelopen jaar is Praat uitgenodigd om haar expertise te delen tijdens uiteenlopende
bijeenkomsten.

●

Presentatie tijdens de Actualiteiten dag Huiselijk Geweld van SSR (Studiecentrum rechtspleging)
Op uitnodiging van de Stichting Civil Care heeft Praat aan de hand van stellingen uitleg gegeven
over de gevolgen van kindermishandeling.

●

Presentatie tijdens een studiedag voor regie behandelaren van GGZ Delfland
Belangrijkste vraag tijdens deze studiedag was ‘wat kan ik doen als ik kindermishandeling
signaleer’. Ted Kloosterboer heeft met behulp van haar eigen ervaringen hierover een
presentatie gegeven.

●

Lezing tijdens de lotgenotendag van Revief
Revief is een lotgenotencontactgroep voor mensen die te maken hebben gehad met seksueel
misbruik. Tijdens deze lezing is Praat ingegaan op het gevaar van herhaling van geweld binnen
relaties.

●

Presentatie tijdens studiemiddag William Schrikker Groep
Zowel tijdens een studiedag voor gebiedsmanagers als tijdens een studiemiddag voor een
werkgroep ‘Bespreekbaar maken van seksualiteit’ heeft Praat een presentatie gehouden met als
centraal thema wat doet met een kind wanneer het seksueel misbruikt wordt en wat heeft het
kind vervolgens nodig.

●

Bijdrage aan een panel en dialoogtafel tijdens de studiedag Slachtofferhulp
Slachtofferhulp organiseert jaarlijks scholingsdagen voor al hun medewerkers. Onderdeel van
deze studiedagen is dat ervaringsdeskundigen, met zeer uiteenlopende achtergronden, tijdens
de dialoogtafel hun ervaringen met de medewerkers delen en bevraagd kunnen worden.
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●

Presentatie tijdens studiemiddag voor de medewerkers van welzijnsorganisatie DOCK
Tijdens deze presentatie stond het signaleren en bespreekbaar maken van signalen centraal.

●

Presentatie tijdens de opening van de Week tegen Kindermishandeling in Tilburg
Tijdens de opening van de Week tegen Kindermishandeling voor bestuurders en beleidsmakers
in de regio midden Brabant heeft Praat een korte presentatie gegeven om kindermishandeling
een gezicht te geven.

●

Presentatie in samenwerking met Dessaur Trainingen in het Sint Antonius Ziekenhuis
Voor de medewerkers van het Sint Antonius Ziekenhuis heeft Praat in samenwerking met
Dessaur Trainingen een presentatie gegeven over wat je kan doen voor een kind waarvan je
vermoedt dat het mishandeld wordt.

●

Deelname STRONG debat
Elk jaar organiseert het Albeda college samen met STERK een debat tussen deskundigen en de
studenten over kindermishandeling en kinderrechten.
Voor het derde jaar heeft Praat deelgenomen aan dit panel.

4.3 De Signalenwijzer
Deze laagdrempelige gesprekstool kan flexibel ingezet worden om samen met collega’s in gesprek te
gaan over het signaleren van kindermishandeling en te oefenen met casussen en signalen die kunnen
wijzen op kindermishandeling. De Signalenwijzer is ook een hulpmiddel om mogelijke signalen van
kindermishandeling te herkennen, te wegen en te duiden.
Na ruim twee jaar van ontwikkelen in samenwerking met Spelpartners, is het hulpmiddel in
november 2018 op de markt gekomen in een oplage van 1000 stuks.
Het afgelopen jaar heeft de gemeente Amsterdam vier bijeenkomsten georganiseerd voor het
onderwijs, kinderopvang en welzijnswerk om uitleg te geven over de verbeterde Meldcode. Tijdens
deze bijeenkomsten heeft de gemeente elke organisatie die aanwezig was een Signalenwijzer cadeau
gedaan. In totaal zijn er 254 Signalenwijzers uitgereikt.
Via de website van Spelpartners zijn er het afgelopen jaar 190 Signalenwijzers verkocht.
In 2019 is een begin gemaakt met de ontwikkeling van uitbreidingsets voor mensen die werken met
kinderen met een verstandelijke beperking.
4.4 Buurtaanpak Kindermishandeling
In 2019 is de Buurtaanpak Kindermishandeling in Amsterdam Oud Oost voortgezet en is er een
nieuwe Buurtaanpak gestart in de H-buurt in Amsterdam Zuidoost.
Voor de buurtaanpak in de H-buurt is op tijdelijke basis een coördinator aangesteld voor 10 uur per
week. In samenwerking met de coördinator is een groot aantal organisaties, zoals scholen,
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kinderopvang en maatschappelijke organisaties benaderd en zijn er afspraken gemaakt over scholing
van medewerkers en vrijwilligers. De uitvoering van deze scholing zal vooral in 2020 plaatsvinden.
De subsidie voor het stadsdeel Oud Oost was niet voldoende om aldaar een coördinator aan te
stellen. Het leggen van contacten en de acquisitie is, in overleg met de beleidsmedewerker van
Amsterdam in handen gelegd van de Preventiemedewerker Oost. Deze samenwerking is moeizaam
verlopen, waardoor we niet in staat zijn geweest om alle activiteiten die we moesten uitvoeren ook
werkelijk te doen.
4.5 Overige activiteiten
In 2019 heeft Praat, vaak op uitnodiging, een aantal malen een stand bemand op congressen en
beurzen.
We hebben een start gemaakt met de organisatie van de manifestatie ‘Nederland hangt de vuile was
buiten’.
4.5.1 Beurzen en congressen
Tijdens onderstaande congressen, beurzen, informatiemarken heeft Praat een stand bemand waar
mensen informatie konden vinden over Stichting Praat en waar de Signalenwijzer aangeschaft kon
worden.
●
●
●
●
●
●
●

Landelijke Onderwijsdag Zorg en Welzijn MBO-opleidingen.
Leck congres.
Regionale conferentie Huiselijk Geweld Amsterdam.
Informatiemarkt Ambonplein, Amsterdam.
Landelijke terugkomdag LVAK.
Congres Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.
Conferentie ‘Het verziekte kind’.

4.5.2 ‘Nederland hangt de vuile was buiten’
Al vanaf de oprichting van Praat bestaat de wens om een grote Vuilewasmanifestatie te organiseren
waarbij een waslijn vol beschreven wasgoed over de Afsluitdijk wordt gespannen. Om zo
kindermishandeling zichtbaar en de impact van kindermishandeling voelbaar te maken.
In 2019 is een start gemaakt met de organisatie van dit event wat in 2023 of 2024 moet plaatsvinden.
Bij het schrijven van het projectplan hebben we hulp gekregen van YSE (www.yse.nl ) en voor het
onderzoeken van hoe de waslijn over de Afsluitdijk gespannen kan worden heeft Mammoet
(www.mammoet.nl ) haar hulp vrijwillig aangeboden.
De link met YSE en Mammoet is tot stand gekomen via bemiddeling van Impact Matters.
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5. Ervaringsdeskundigen
Het doel voor 2019 was om twee nieuwe ervaringsdeskundigen aan te trekken. Dit is niet gelukt. Er
zijn wel gesprekken geweest met verschillende ervaringsdeskundigen, maar zij bleken niet aan de
criteria van Praat te kunnen voldoen.
Tijdens de scholingsactiviteiten werven we actiever en dat heeft ertoe geleid dat er eind 2019 twee
selectietrajecten zijn gestart. De uitkomst hiervan wordt in 2020 duidelijk.

6. Organisatie Praat en financiële positie
Praat is, mede door de geringe financiële middelen nog een kwetsbare organisatie. Het is nog
onmogelijk om het team van Praat met betaalde krachten te versterken. Iets wat voor sommige
functies wel wenselijk is. Dit, in combinatie met een geringe aanwas van ervaringsdeskundigen maakt
dat de groei van Stichting Praat als organisatie vooralsnog kleiner is dan gewenst.
Door deze geringere groei is ook het aantal activiteiten en initiatieven wat we kunnen ontplooien
kleiner dan we zouden willen.
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Bijlage 1: Vrijwilligers
In 2018 hebben tal van mensen zich ingezet bij verschillende activiteiten van Praat.

●
●
●
●
●
●

Zohra Bourik vervult als vrijwilligster de functie coördinator bij de Buurtaanpak
kindermishandeling in de Indische Buurt en Oud Oost in Amsterdam
Quirina Ouwehand werkt als ervaringsdeskundige bij Praat.
Iene Noorlander 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.
Mariska Vollering controleert elke maand de nieuwsbrief op spel- en taalfouten.
Esther Piersma ondersteunt bij de ontwikkeling en aanpassing van de scholingsactiviteiten

Voor de proefvoorlichting, t.b.v. de selectie van nieuwe ervaringsdeskundigen, nemen er ongeveer
10 vrijwilligers plaats in het publiek.
Tijdens de Vuilewasmanifestaties kan Praat altijd rekenen op de hulp van diverse vrijwilligers.
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Bijlage 2: Activiteitenlijst 2019
Januari:
1. 23: Gastles Hogeschool Gouda
Februari:
2. 04: Voorlichting binnen training Aandachtsfunctionaris; Dessaur Trainingen
3. 07: Workshop met de Signalenwijzer; gemeente Capelle aan den IJssel
4. 12: Stand tijdens de Landelijke Onderwijsdag Zorg en Welzijn (MBO opleidingen)
5. 12: Voorlichting binnen training Aandachtsfunctionaris; Dessaur Trainingen
6. 14: Stand tijdens het LECKcongres
7. 21: Workshop met de Signalenwijzer; gemeente Capelle aan den IJssel
8. 28: Oudervoorlichting; Al Jawharaschool (Buurtaanpak Oost)
9. 28: Workshop Wijktafel IJburg
Maart:
10. 07: Workshop voor studenten van de Hogeschool van Amsterdam
11. 11: Voorlichting binnen training Aandachtsfunctionaris; Dessaur Trainingen
12. 12: Voorlichting binnen training Aandachtsfunctionaris; Bureau Inzien
13. 19: Voorlichting binnen training; Dessaur Trainingen
14. 20: Workshop voor Dream Support (Buurtaanpak Oost)
15. 22: Workshop voor trainers van Movisie
16. 26: Presentatie bij Dock, welzijnsorganisatie
17. 27: Workshop voor VSO Herenwaard, Rotterdam
18. 29: Mini vuilewasmanifestatie tijdens Celevt symposium
April:
19. 01: Voorlichting binnen training Aandachtsfunctionaris; Dessaur Trainingen
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20. 04: Workshop voor ZMLK school Rotterdam
21. 09: Workshop bij kindercentrum Jip en Janneke
22. 11: Workshop bij RVKO, Rotterdam
23. 11: Voorlichting bij Buddyproject
24. 15: Voorlichting binnen training Aandachtsfunctionaris; Dessaur Trainingen
25. 16: Voorlichting (2 x) bij Combiwel, welzijnsorganisatie
Mei:
26. 10: Voorlichting binnen training Aandachtsfunctionaris; Dessaur Trainingen
27. 13: Stand tijdens Regionale conferentie Huiselijk Geweld in Amsterdam
28. 14: Workshop tijdens Groot Scholen overleg Schagen
29. 16: Gastles Hogeschool van Amsterdam
30. 17: Presentatie tijdens de Actualiteiten dag Huiselijk Geweld van SSR
31. 20: Workshop regionaal overleg Capelle aan den IJssel
32. 21: Workshop regionaal overleg Capelle aan den IJssel
33. 27: Workshop regionaal overleg Capelle aan den IJssel
34. 29: Workshop Christinaschool, in het kader van de Buurtaanpak Oost
35. 29: Workshop IKC Kleine Reus
Juni:
36. 05: Workshop tijdens kinderrechtenconferentie Nijmegen
37. 11: Gastles bij MBO pedagogisch medewerker, Amsterdam
38. 11: Workshop voor Pandor Jeugdzorg
39. 12: Workshop tijdens kinderrechtenconferentie Stadskanaal
40. 12: Informatiemarkt tijdens buurtbijeenkomst Ambonplein, in het kader van de buurtaanpak
Oost
41. 13: Voorlichting binnen training Aandachtsfunctionaris; Dessaur Trainingen
42. 17: Gastlessen (2 x) Hoornbeeckcollege
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43. 25: Presentatie voor regiebehandelaren GGZ Delfland
44. 27: Deelname panel en dialoogtafel tijdens studiedag Slachtofferhulp
45. 29: Mini vuilewasmanifestatie tijdens jubileumdag Caleidoscoop
September
46. 09: Hoorcollege tijdens de minor ‘Agressie en Huiselijk Geweld, Hogeschool Utrecht
47. 14: Lezing tijdens lotgenotendag Revief
48. 23: Voorlichting binnen training Aandachtsfunctionaris; Dessaur Trainingen
49. 23: Gastlessen (2 x) Fontys Hogeschool Sittard, opleiding pedagogiek
50. 24: Gastles Fontys Hogeschool Den Bosch, opleiding pedagogiek
51. 24: GastlesFontys Hogeschool Tilburg, opleiding pedagogiek
Oktober:
52. 02: Workshop Kindercentrum Puck en Co
53. 03: Voorlichting binnen training Aandachtsfunctionaris; Dessaur Trainingen
54. 09: Workshop bij Stichting Kinderopvang Kralingen
55. 09: Presentatie tijdens studiedag gebiedsmanagers WSG
56. 10: Gastles ‘Traumaverwerking’, minor Agressie en Huiselijk Geweld, Hogeschool Utrecht
57. 15: ‘Uitdelen’ Signalenwijzers tijdens bijeenkomst Verbeterde Meldcode in praktijk,
gemeente Amsterdam
58. 17: ‘Uitdelen’ Signalenwijzers tijdens bijeenkomst Verbeterde Meldcode in praktijk,
gemeente Amsterdam
59. 17: Workshop Kindercentrum ‘De Kleine Reus
60. 23: Gastlessen ( 2x) Vitaliscollege, opleiding pedagogisch medewerker
61. 28: Voorlichting binnen training van Kiemtrainingen
62. 28: Voorlichting kinderopvang Maxice
63. 30: Workshop tijdens ‘Inspiratiebijeenkomst Waalwijk Taalrijk’
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November:
64. 05: Presentatie tijdens studiemiddag WSG
65. 05: Workshops (2) voor Centrum Jeugd en Gezin, Capelle aan den IJssel
66. 06: Voorlichting Ontmoetingscentrum de Rietschoot
67. 14: Voorlichting binnen training Aandachtsfunctionaris; Dessaur Trainingen
68. 14: Workshop tijdens 21VoordeJeugd Dag, gemeente Veldhoven
69. 14: ‘Uitdelen’ Signalenwijzers tijdens bijeenkomst Verbeterde Meldcode in praktijk,
gemeente Amsterdam
70. 15: Gastles Hogeschool Rotterdam, minor Jeugdzorg specialist
71. 18: Presentatie tijdens opening Week tegen Kindermishandeling voor Taskforce Midden
Brabant
72. 19: Presentatie in samenwerking met Dessaurtrainingen in Sint Antionius Ziekenhuis
73. 19: Workshop tijdens bijeenkomst gemeente Barneveld
74. 19: Workshop tijdens bijeenkomst gemeente Woerden
75. 19: Stand op scholingsdag LVAK
76. 20: Voorlichting obs Rozemarn, in het kader van Buurtaanpak Zuidoost
77. 20: Presentatie en workshop tijdens de STRONG conferentie Rotterdam
78. 20: ‘Uitdelen’ Signalenwijzers tijdens bijeenkomst Verbeterde Meldcode in praktijk,
gemeente Amsterdam
79. 20: Workshop Avelijn
80. 21: Stand op jaarlijks congres Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
81. 21: Workshop bij kinderopvangorganisaties Kwest
82. 22: Stand op conferentie ‘Het verziekte Kind’ van StoMbP
83. 22: Deelname aan het STRONG debat
84. 22: Presentatie voor de gemeente Emmen
85. 22: Vuilewasmanifestatie Tilburg en meewerken aan slotmanifestatie, Taskforce Midden
Brabant
86. 26: Voorlichting binnen training Aandachtsfunctionaris; Dessaur Trainingen
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87. 28: Workshop tijdens ‘Broodje Oost’ (Buurtaanpak Oost)
December:
88. 06: Gastles Hogeschool van Amsterdam
89. 11: Gastles ROC; studenten pedagogisch medewerker
90. 11: ‘Uitdelen’ Signalenwijzers tijdens bijeenkomst Verbeterde Meldcode in praktijk,
gemeente Amsterdam
91. 12: Gastles ‘Traumaverwerking’, minor Agressie en Huiselijk Geweld, Hogeschool Utrecht
92. 13: Gastles ‘Signaleren’, opleiding Ergotherapie
93. 18: Gastlessen ‘Signaleren’, Inholland, social work

18

