EVALUATIE
Jaarlijkse Themabijeenkomst
Van trauma naar herstel
Vrijdag 24 november 2017
9.00 – 17.00 uur
Hilton Hotel, Zeestraat 35 Den Haag
Mede mogelijk gemaakt door

Voor nascholing ‘Van Trauma naar Herstel’ (ID nummer: 304795) is accreditatie toegekend door:
Stichting Kwaliteitsregister Jeugd in de categorie Vrije ruimte jeugdzorgwerker

NIP Kinder- en Jeugdpsycholoog (K&J)
NVO Orthopedagoog-Generalist (OG)

Evaluatie
Introductie
Voor de jaarlijkse themadag hadden 175 deelnemers zich aangemeld, ongeveer 30 mensen hebben
zich afgemeld. Voor het evalueren van de jaarlijkse themabijeenkomst zijn de 145 deelnemers
gevraagd om het evaluatieformulier in te vullen. Hierdoor is een goed beeld verkregen van de
jaarlijkse themabijeenkomst, vanuit het perspectief van de deelnemers. In totaal hebben 87
deelnemers (60%) het evaluatieformulier ingevuld. Vanwege het gegeven dat niet alle deelnemers
alle vragen hebben ingevuld, zal bij elke vraag het aantal respondenten worden vermeld. De
gegevens van het evaluatieformulier zijn uiteraard anoniem verwerkt.
Dit evaluatieverslag is opgebouwd uit een aantal verschillende delen. Achtereenvolgens komen aan
bod: de achtergrond van de deelnemers, de algemene organisatie, stellingen over de
themabijeenkomst, de sprekers, de thematafels, en de aangeboden diensten vanuit Academie voor
Herstel en Ervaringsdeskundigheid (voorheen Stichting Geheim Geweld).
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Deel 1

Achtergrond deelnemers

Dit deel vermeldt het geslacht, de leeftijd en de functie van de deelnemers. Ook wordt weergegeven
of de deelnemers eerder bij een themabijeenkomst zijn geweest en of ze interesse hebben in een
volgende themabijeenkomst.
Geslacht en leeftijd
Een ruime meerderheid (81,8%) van de deelnemers aan de themabijeenkomst is vrouw. Bijna de
helft (48,9%) van de deelnemers is 50-plus. (Geslacht: n = 88, Leeftijd: n = 88)

Leeftijd

Geslacht

Man
18,2%

> 50
48,9%

< 35
17,0%

35 - 50
34,1%

Vrouw
81,8%

Deelgenomen als…
78% van de deelnemers aan de themabijeenkomst is lotgenoot, waarvan 25% zowel lotgenoot als
vertegenwoordiger van een organisatie of instelling. (n = 88)

Deelgenomen als…
Lotgenoot
7%
Vertegenwoordiger van
een organisatie/instelling

25%
53%

15%

Lotgenoot en
vertegenwoordiger van
een organisatie/instelling
Belangstellende
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Eerdere deelname
Een meerderheid van de deelnemers (60%) is niet
eerder naar een themabijeenkomst van de Academie
voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid (voorheen
Stichting Geheim Geweld) geweest. (n = 84)

Eerder geweest

Ja
40,5%
Nee
59,5%

Interesse in volgende bijeenkomst
Een ruime meerderheid van de deelnemers geeft aan
interesse te hebben in een volgende bijeenkomst (89%).
(n = 84)

Interesse
Neutraal

Ja

Nee

4%
7%

89%

Toelichting
Deelnemers zijn over het algemeen op de hoogte gesteld van de themadag door de website van
Stichting Geheim Geweld, LinkedIn, door kennissen, door instanties of via e-mail.
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Deel 2

Algemene organisatie

Dit deel gaat over de communicatie, locatie, lunch, inhoud, interactie, thematafels, muzikale
omlijsting en expositie. Aan de hand van een 5-puntsschaal is aan de deelnemers gevraagd hun
mening te geven over deze onderwerpen. Het cijfer 1 duidt op een onvoldoende en het cijfer 5 op
een goed.

Communicatie
Bijna alle deelnemers (99%) hebben de
communicatie goed ervaren. (n = 85)

Communicatie
Onvoldoende

1%

Matig
25%
Voldoende
74%

Ruim
voldoende
Goed

Locatie

Locatie
Alle deelnemers hebben de locatie als goed
ervaren. (n = 85)

Onvoldoende

1%
8%

Matig
Voldoende

91%

Ruim
voldoende
Goed

Lunch

Lunch
Bijna alle deelnemers hebben de lunch als positief
ervaren. (n = 85)

1%

5%

15%

Onvoldoende
Matig
Voldoende

79%

Ruim
voldoende
Goed
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Inhoud
Bijna alle deelnemers (97%) hebben de inhoud als
goed ervaren. (n = 85)

Inhoud
Onvoldoende

2% 1%

Matig

7%
19%
71%

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

Interactie

Interactie
Bijna alle deelnemers (97%) hebben de interactie
als goed ervaren. (n = 85)

1% 2%

Onvoldoende

Matig

8%
25%
64%

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

Thematafels
Bijna alle deelnemers (95%) hebben de thematafels
als goed ervaren. (n = 85)

Thematafels
Onvoldoende

2%

Matig

9%
19%
70%

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed
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Workshops
Alle deelnemers (97%) hebben de workshops als
positief ervaren. (n = 85)

Workshops
Onvoldoende
3%
Matig

9%

19%
69%

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

Muzikale omlijsting
Alle deelnemers (98%) hebben de muzikale
omlijsting als positief ervaren. (n = 85)

Muzikale omlijsting
Onvoldoende
2%
15%
18%
65%

Matig
Voldoende

Ruim
voldoende
Goed

Expositie
Bijna alle deelnemers (95%) hebben de expositie
als positief ervaren. (n = 85)

Expositie
4%

Onvoldoende
1%
Matig

47%

20%
Voldoende
28%

Ruim
voldoende
Goed
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Toelichting
In de open vragen van de vragenlijst hebben enkele respondenten aanvullende opmerkingen en/of
tips gegeven. Een aantal respondenten geeft aan zeer tevreden te zijn over de algemene organisatie.
Zo wordt genoemd dat de themadag goed is georganiseerd, dat de kwaliteit van hoog niveau is en
dat ze ervan geleerd hebben. Ook wordt Hameeda als voorbeeld gezien en wordt ze bedankt.
Daarentegen worden er ook wat tips gegeven door een aantal deelnemers:
- Sprekers harder in de microfoon laten praten;
- Geluid was in het algemeen slecht, erg zacht ook tijdens het optreden van Danny;
- Programma later starten om 10.00 uur;
- Thematafels laten voorzitten door ervaringsdeskundige;
- Tolken waren erg aanwezig aan de tafels, ook stonden de tafels iets te dicht op elkaar;
Ook geeft een aantal deelnemers aan geen tijd meer te hebben gehad voor de expositie of dat ze de
expositie hebben gemist, daarnaast wordt er ook aangegeven dat de expositie door sommigen als
iets te heftig en confronterend werd ervaren.
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Deel 3

Meerwaarde themabijeenkomst

Dit deel beschrijft of de deelnemers meer inzicht hebben gekregen door de themabijeenkomst, of er
voldoende ruimte was voor inbreng vanuit het publiek, of de omgeving veilig voelde om de eigen
ervaringen te delen, of ze zich (h)erkend voelden, en of ze meer inzicht hebben gekregen in de
langetermijngevolgen van kindermishandeling. Aan de hand van een 5-puntsschaal is aan de
deelnemers gevraagd hun mening hierover te geven. Het cijfer 1 duidt op een onvoldoende en het
cijfer 5 op een goed. Ook zal worden weergegeven welk cijfer de deelnemers geven voor deze
themabijeenkomst.

Meer inzicht

Meer inzicht
Een ruime meerderheid (86%) van de deelnemers geeft
aan meer inzicht te hebben gekregen door de
themabijeenkomst. (n = 84)

3%
11%
Nee
Ja
Neutraal
86%

Voldoende ruimte voor inbreng
Een ruime meerderheid (99%) van de deelnemers geeft
aan dat er voldoende ruimte was voor inbreng vanuit
het publiek. (n = 84)

Voldoende ruimte
voor inbreng
Onvoldoende

1%

Matig

8%
23%
68%

Veilige omgeving
Voor 98% van de deelnemers voelde de omgeving veilig
om zijn / haar verhaal en ervaringen te
delen. (n = 84)

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

Veilige omgeving
2%

Onvoldoende

8%
Matig
22%
68%

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed
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(H)erkenning

(H)erkenning
Bijna alle deelnemers (97%) voelden tijdens de
themabijeenkomst (h)erkenning. (n = 84)

2%

1%

Onvoldoende
10%
Matig
19%

Ruim
voldoende
Goed

68%

Beter inzicht langetermijngevolgen
Voor bijna alle deelnemers (89%) geldt dat de
themabijeenkomst een beter inzicht heeft gegeven in
de langetermijngevolgen van kindermishandeling.
(n = 84)

Voldoende

Beter inzicht
langetermijngevolgen
Onvoldoende
4%
7%

Matig
8%

61%

20%

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed
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Algemeen cijfer
98% van de deelnemers heeft de themabijeenkomst beoordeeld met een cijfer van 7 of hoger. Het
gemiddelde cijfer is een 8,8. (n = 84)

Algemeen cijfer

(zes)
1%

zeven
13%

tien
31%

acht
18%

negen
36%

Toelichting
Veel deelnemers zijn blij met de doorstart en geven dit duidelijk aan bij de toelichting. Een
deelnemer voelde zich verbonden en gehoord en zal zeker de volgende themabijeenkomst weer
komen. Een deelneemster zegt dat ze wel de interactie miste met de “professionals”. Een andere
deelneemster oppert dat het misschien een idee is om een keer een themadag te organiseren
rondom de lichamelijk gevolgen van geweld en hoe daarmee om te gaan als lotgenoot.

11

Deel 4

Sprekers

Dit deel geeft weer hoe de deelnemers de verschillende sprekers hebben ervaren. Aan de hand van
een 5-puntsschaal is de deelnemers gevraagd hun mening hierover te geven. Het cijfer 1 duidt op
een onvoldoende en het cijfer 5 op een goed. Een aantal deelnemers had niet het hele programma
gevolgd en heeft bij sommige punten n.v.t. aangekruist. Deze worden dan niet in de beoordeling
meegerekend. Toelichting Een respondent geeft aan
dat alle sprekers heel mooi vanuit het hart hebben
gesproken. Een aantal opmerkingen en tips die worden
n.v.t.
gegeven zijn als volgt: Goede kwaliteit en inhoud. Er
10%
waren top sprekers. Het panel had wat langer mogen
Onvoldoende
8%
duren. Goed dat de burgemeester er was. Dit gaf veel
Matig
erkenning.

Pauline Krikke

19%

63%

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

Burgemeester Pauline Krikke (Opening)
Over het algemeen heeft zo’n 90% van de deelnemers
de opening van de burgemeester van Den Haag als
positief ervaren. (n = 84)

Caroline Mobach
n.v.t.
10%

Caroline Mobach (dagvoorzitter)
Caroline Mobach en eigenaar Caroline Mobach Advies
& Partners B.V., dagvoorzitter van deze themadag. De
deelnemers hebben haar dag voorzitterschap als
positief ervaren (90%). (n = 84)

Onvoldoende

10%

15%
65%

Matig
Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

Hameeda Lakho
n.v.t.

Hameeda Lakho (Academie voor Herstel en
Ervaringsdeskundigheid)
Hameeda Lakho is projectmanager bij Stichting
Perspektief en directeur Academie voor Herstel en
Ervaringsdeskundigheid. Alle deelnemers waren hier
positief over haar inleiding (91%). (n = 84)

9%

4%

Matig
12%

75%

Onvoldoende

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed
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Sietske Dijkstra (Echte verandering, professionele
en persoonlijke moed)
Sietske Dijkstra is psycholoog, senior onderzoeker
Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool
Utrecht. Tevens ook eigenaar van Bureau Dijkstra en
oud-lector huiselijk geweld in de keten.
Het blijkt dat 88% van de deelnemers de presentatie
van Sietske als positief heeft ervaren. (n = 84)

Ervaringsdeskundigen panel (De meerwaarde van
ervaringsdeskundigheid)
Het ervaringsdeskundigen panel bestond uit
Nathalie van Eck, Janneke Klein Tijssink,
Danny Dijkhuizen, Erik Jong en Peggy van Krüger.
Het blijkt dat 92% van de deelnemers het
ervaringspanel als positief heeft ervaren. (n = 84)

Sietske Dijkstra
n.v.t.
Onvoldoende

4%
8%

Matig
19%

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

69%

Ervaringsdeskundigen
panel
n.v.t.
1%
7%

6%

Onvoldoende
Matig
Voldoende

25%
61%

Ruim
voldoende
Goed

Wilma Boevink
Wilma Boevink (Het getraumatiseerde kind: een
leven lang lijden?)
Wilma Boevink is senior wetenschappelijk
medewerker Trimbos Instituut en vice voorzitter
Vereniging van Ervaringsdeskundigen. 91% van de
deelnemers vond de bijdrage van Wilma een
positieve ervaring. (n = 67)

1%
8%
14%

n.v.t.
5%

Onvoldoende
Matig
Voldoende

72%
Ruim
voldoende
Goed
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Deel 5

Thematafels

In dit deel wordt besproken hoe de deelnemers de opzet van de thematafels en hun eigen
thematafel hebben ervaren. Beoordelingen zijn gegeven door de deelnemers aan de thematafels.
Aan elke thematafel konden maximaal 10 deelnemers deelnemen.
Opzet thematafels
De opzet van de thematafels werd als goed ervaren
door 98% van de deelnemers. (n = 84)

Opzet thematafels
1%

1%

Onvoldoende

9%

Matig
20%

69%

Thematafel 1
Thematafel 1 ging over preventie (vroeger en nu) en
werd geleid door Janneke Klein Tijssink,
ervaringsdeskundige en vrijwilliger Academie voor
Herstel en Ervaringsdeskundigheid. Alle deelnemers
aan deze thematafel (100%) hebben het als goed
ervaren. (n = 7)

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

Thematafel 1
Onvoldoende
Matig
Voldoende

100%

Ruim
voldoende
Goed

Thematafel 2
Onvoldoende

Thematafel 2
Thematafel 2 ging over de hulpverlening (wat werkt
en wat werkt niet?) en werd geleid door Marijke
Beekhuizen, vrijwilliger Parnassia, Leger des Heils en
Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid.
Alle deelnemers aan deze thematafel (100%) hebben
deze thematafel als goed ervaren.
(n = 7)

Matig
Voldoende

100%

Ruim
voldoende
Goed
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Thematafel 3
Thematafel 3
Thematafel 3 ging over politiek en beleid (sluit het
beleid van de overheid aan op de behoefte van de
praktijk?). Ria Andrews, programmamanager Geweld
in afhankelijkheidsrelaties Regio Haaglanden
begeleidde deze tafel. De deelnemers aan deze
thematafel hebben de thematafel als positief
ervaren. (n = 7)

Onvoldoende
33%

Matig
Voldoende

67%

Ruim
voldoende
Goed

Thematafel 4
Thematafel 4
Thematafel 4 ging over het doorbreken van de cirkel
van geweld binnen de familierelaties (hoe voorkom
je dat slachtoffer dader wordt?) en werd geleid door
Corinne Krijnsen, Wende Interventie Team Huiselijk
geweld. Deze thematafel is positief beoordeeld door
de deelnemers. (n = 7)

Onvoldoende
Matig

14%
14%

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

72%

Thematafel 5
Thematafel 5
Thematafel 5 ging over opvoeding (hoe werkt
kindermishandeling door bij de opvoeding van jouw
eigen kinderen?) en werd geleid door Floris
Munneke, psycholoog en programmaleider Huiselijk
Geweld, De Jutters Preventie. De deelnemers
hebben deze thematafel als algemeen positief
beoordeeld. (n = 6)

Onvoldoende

17%

Matig

Voldoende
83%

Ruim
voldoende
Goed
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Thematafel 6
Thematafel 6
Thematafel 6 ging over familie en relaties (hoe
ga je om met geschonden familierelaties?) en
werd geleid door Hameeda Lakho,
projectmanager Stichting Perspektief en
directeur Academie voor Herstel en
Ervaringsdeskundigheid. Alle deelnemers aan
deze thematafel hebben deze als positief
ervaren. (n = 9)

Onvoldoende
11%

Matig
Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

89%

Thematafel 7
Thematafel 7
Thematafel 7 ging over schuld, schaamte en
loyaliteit (hoe zwaar weegt jouw zwijgen?) en
werd geleid door Joost Kadijk, bestuurssecretaris
bij Stichting Perspektief/Wende. Deze
thematafel is als positief ervaren. (n = 6)

Onvoldoende
Matig
33%

Voldoende
67%

Ruim
voldoende
Goed

Thematafel 8
Thematafel 8
Thematafel 8 ging over vertrouwen en
zelfvertrouwen (hoe ga je om met veiligheid en
spanningen in het volwassen leven?) en werd
geleid door Manon van Gorp, HR manager en
vrijwilliger Academie voor Herstel en
Ervaringsdeskundigheid. Deze thematafel is over
het algemeen door alle deelnemers als positief
ervaren. (n = 9)

Onvoldoende
11%
11%
11%
67%

Matig

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed
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Thematafel 9
Thematafel 9
Thematafel 9 ging over veiligheid en dreiging (hoe
werkt dit door in het volwassen leven?) en werd
geleid door Naomi Moonen, woonbegeleider
Stichting Perspektief/Wende. Deze thematafel is
door de deelnemers als goed beoordeeld. (n = 9)

Onvoldoende
Matig

11%
22%

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

67%

Thematafel 10
Thematafel 10
Thematafel 10 ging over lotgenotencontact en
herstel (wat is hiervoor nodig?) en werd geleid
door Peggy van Krüger, ervaringsdeskundige.
Deze thematafel is door alle deelnemers als
positief ervaren. (n = 6)

Onvoldoende
Matig

11%

Voldoende
22%

Ruim
voldoende
Goed

67%

Thematafel 11
Onvoldoende

Thematafel 11
Thematafel 11 ging over eenzaamheid (het gevoel
dat je er met niemand over kunt praten, versterkt
het gevoel van eenzaamheid) en werd geleid door
Ivonne Fong-Pien-Joe, teammanager Stichting
Perspektief/Wende. Bijna alle deelnemers aan
deze thematafel hebben de thematafel als goed
beoordeeld. (n = 11)

9%

Matig
27%

64%

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed
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Thematafel 12
Thematafel 12
Thematafel 12 ging over grenzen stellen (hoe stel
je jouw grenzen?) en werd geleid door Tamara
Laaij, casemanager en begeleidster
lotgenotengroepen zeden verleden
Slachtofferhulp Nederland. Bijna alle deelnemers
aan deze thematafel hebben de thematafel als
goed beoordeeld. (n = 12)

Onvoldoende
8%

Matig
Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

92%

Thematafel 13
Thematafel 13
Thematafel 13 ging over zingeving en zelfregie
(hoe leer je weer regie over jouw leven te
krijgen?) en werd geleid door Durkje Sikkema ,
dominee en coördinator Alleen café Kerk in Laak.
Deze thematafel is door bijna alle deelnemers
positief ervaren. (n = 7)

Onvoldoende

29%

28%

Matig
Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

43%

Thematafel 14
Thematafel 14
Thematafel 14 ging over kracht en weerbaarheid
(hoe vind je jouw eigen kracht terug?) en werd
geleid door Marcella Petersen, trainer
weerbaarheid en eigenaar Pure Special. Deze
thematafel werd door een meerderheid van de
deelnemers als ruim voldoende tot goed ervaren.
(n = 5)

Onvoldoende

20%

60%

20%

Matig
Voldoende
Ruim
voldoende
Goed
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Thematafel 15
Thematafel 15
Thematafel 15 ging over de eerste stap op weg
naar herstel en werd geleid door Liesbeth
Duijndam, orthopedagoog/gedragswetenschapper
Veilig Thuis Haaglanden. Alle deelnemers aan deze
thematafel hebben deze over het algemeen
positief ervaren. (n = 8)

Onvoldoende
12%
25%

Matig
Voldoende

63%

Ruim
voldoende
Goed

Toelichting
Deelnemers zijn over het algemeen positief over de thematafels. Zo wordt genoemd dat er aan de
tafel mooie gesprekken waren voortgevloeid vanuit het thema: er ontstond interactie en een
uitwisseling tussen ervaringsdeskundigen en professionals.
Een deelnemer vond dat er te weinig tijd was om iedereen aan het woord te laten. Geopperd werd
dat meer ruimte moet worden gegeven aan alle deelnemers, verder was het wel een mooi en
openhartig gesprek.
Een aantal deelnemers geeft aan dat er aan een thematafel teveel werd gepraat over religie en dat
de begeleider niet openstond voor andere alternatieven.
Een andere deelnemer had verwacht dat er meer inhoud aan de thematafel zou zitten en dat ze tips
zou kunnen krijgen om de cirkel te doorbreken. Helaas was de tafelbegeleider meer gericht op
professionals. Jammer genoeg had ze hierdoor weinig aan het thema, verder vond ze wel dat het
gesprek goed verlopen was, alleen had ze zelf andere verwachtingen.
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Deel 6

Workshops

In de middag was er een ruime keuze aan workshops. In totaal konden de 145 deelnemers kiezen uit
8 workshops verdeeld over twee rondes. Van luisteren naar informatie, actief deelnemen, creatief
zijn tot ontspanningsoefeningen, voor iedereen een ruime keuze om te kiezen.
Workshop 1
Persoonlijke en professionele moed door Sietske
Dijkstra en Hameeda Lakho.
Deze workshop ging over de waarden van
empowerment en het verbinden van kennis en
ervaring. Gesprek en kennisverdieping wisselden af met
oefeningen, voorbeelden, een korte film en reflectie.
(n = 39)

Workshop 1
Onvoldoende

3% 5%
10%

Matig
Voldoende

82%

Ruim
voldoende
Goed

Workshop 2

Workshop 2
Sensorimotorische Psychotherapie door Katharina
Bongaertz en Nathalie van Eck.
In deze workshop werd aandacht besteed aan de
theoretische achtergrond en werkwijze van
Sensorimotorische Psychotherapie (SP). (n = 21)

Onvoldoende
Matig

10%

19%
71%

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

Workshop 3
Hoor en zie mij. De meerwaarde van
ervaringsdeskundigheid door Danny Dijkhuizen.
Deze workshop ging over het leren van jouw eigen
gevoelens en behoeftes om te zetten in krachtige
vragen die echt binnen komen en laten zien dat je
luistert. (n = 20)

Workshop 3
Onvoldoende

23%

15%

Matig
Voldoende

62%

Ruim
voldoende
Goed
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Workshop 4
Collage kaarten maken door Monique Mae Vriens.
In deze workshop ging het om creatief om te gaan
met je innerlijke wijsheid. Er konden meerdere
kaarten gemaakt worden met de onderwerpen in
verbinding met intuïtie, inzicht krijgen in jezelf en
toegang tot jouw innerlijke wijsheid. (n = 10)

Workshop 4
Onvoldoende
20%
40%

Matig

Voldoende

40%

Ruim
voldoende
Goed

Workshop 5

Workshop 5
De weg van herstel: opstekers en afknappers door
Wilma Boevink.
In deze workshop ging het over wat helpt en hindert
bij het ontgroeien van een getraumatiseerd leven.
Hoe kan je leren afknappers uit de weg te gaan en
steeds meer opstekers op te zoeken. (n = 37)

Onvoldoende

3%
8%

Matig
Voldoende
Ruim
voldoende

89%

Goed

Workshop 6
Vroeger en verder door Lucie Timmers.
Deze workshop was gericht op het krijgen van meer
grip op klachten zoals opdringende herinneringen,
problemen met woede, wisselende stemmingen,
weinig zelfvertrouwen, en gevoelens van schuld,
schaamte en zinloosheid. Het doorbreken van
patronen die vroeger zijn ontstaan. (n = 18)

Workshop 6
Onvoldoende
5%

Matig

28%
Voldoende
44%
17%
6%

Ruim
voldoende
Goed
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Workshop 7
Leven met aandacht door Lies Nolden.
Deze workshop ging over dat onze aandacht vaak niet
in het nu is, maar in het verleden of de toekomst.
Mindfulness training leert meer in het hier en nu te
zijn. Deze workshop biedt handvatten om met
weersomstandigheden van het leven om te gaan.
(n = 2)

Workshop 7
Onvoldoende
Matig

50%

50%

Voldoende
Ruim
voldoende
Goed

Workshop 8
Workshop 8
Chinese bewegings- en ontspanningsleer door
Monique Mae Vriens.
In deze workshop werden er ontspanningsoefeningen
gedaan waar de deelnemers aan deel konden nemen.
Deze oefeningen bieden een veilige en effectieve
manier om je te ontdoen van pijnlijke emoties die
kunnen leiden tot geestelijke en/of lichamelijke
ziektes en klachten. (n = 11)

Onvoldoende
18%

Matig

18%

Voldoende

64%
Ruim
voldoende
Goed
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Deel 7

Diensten

De Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid biedt verschillende diensten aan. Dat zijn de
Basiscursus Doorbreek het zwijgen, het digitale platform/forum, de jaarlijkse themabijeenkomst en
de maandelijkse Inloopavonden. Op de evaluatieformulieren konden deelnemers aangeven of ze ja,
nee of misschien geïnteresseerd zijn. Er is apart gevraagd naar of mensen interesse hebben in
lotgenotencontact. Hieronder de weergave in grafieken en de bijbehorende conclusies.
Basiscursussen
35% van de deelnemers geeft aan interesse te
hebben in basiscursussen. (n = 84)

Basiscursussen
Nee
38%

Ja
35%

Misschien
27%

Digitaal platform / forum
46% van de deelnemers geeft aan interesse te
hebben in een digitaal platform / forum.
(n = 84)

Digitaal platform/forum
Nee
31%

Ja
46%

Misschien
23%

Lotgenotencontact
Lotgenotencontact
57% van de deelnemers geeft aan interesse te
hebben in lotgenotencontact. (n = 84)

Nee
30%

Misschien
13%

Ja
57%
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Themabijeenkomsten
Themabijeenkomsten
76% van de deelnemers geeft aan interesse te
hebben in themabijeenkomsten. (n = 84)

Nee
14%
Misschien
10%

Ja
76%

Inloopavond
Inloopavond
43% van de deelnemers geeft aan interesse te
hebben in een inloopavond. (n = 84)

Nee
34%

Ja
43%

Misschien
23%
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Samenvatting evaluatieverslag
Aan de themabijeenkomst ‘Van Trauma naar Herstel’ hebben in totaal 145 mensen deelgenomen.
Daarvan hebben 84 deelnemers (60%) het evaluatieformulier ingevuld. Een ruime meerderheid van
de deelnemers is vrouw en bijna de helft van de deelnemers is ouder dan 50. Een meerderheid van
de deelnemers is lotgenoot of lotgenoot en vertegenwoordiger van een organisatie of instelling. Een
ruime meerderheid heeft interesse in een volgende themabijeenkomst.
Een ruime meerderheid van de deelnemers heeft meer inzicht gekregen dankzij deze themadag. Ook
vonden ze over het algemeen dat er voldoende ruimte was voor inbreng vanuit het publiek. Bijna alle
deelnemers voelden zich (h)erkend gedurende de themabijeenkomst en hebben meer inzicht
gekregen in de langetermijngevolgen van kindermishandeling. De omgeving voelde voor bijna
iedereen veilig om de ervaringen te delen.
De algemene organisatie is door een meerderheid van de deelnemers als goed beoordeeld. De
themabijeenkomst kreeg een gemiddeld cijfer van een 8,8. Ook de sprekers en de opzet van de
thematafels is door een meerderheid als goed beoordeeld. De afzonderlijke thematafels zijn over het
algemeen als ruim voldoende beoordeeld.
Een meerderheid van de deelnemers is geïnteresseerd in de diensten die aangeboden worden door
Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid.
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Ervaring deelnemers
Aan het eind van de vragenlijst konden de deelnemers eventuele opmerkingen en / of tips geven
over deze themabijeenkomst. Deze reacties waren lovend en hartverwarmend. Hieronder worden
enkele reacties weergegeven:
- ‘Fijne en inspirerende themadag waarin het gevoel van verbinding ervaren kan worden’
- ‘Complete invulling en grote meerwaarde maken een lange reis waard’
- ‘Wat een erkenning en kwaliteit is er weer geboden, heel veel dank’
- ‘Ga zo door maak meer bekendheid!’
- ‘Fijne, goede, warme dag!’
- ‘3 schermen in de zaal vond ik super’
- ‘Graag nog meer contact met lotgenoten’
- ‘Ik vind het erg interessant dat ik bij dit thema ben geweest’
- ‘Verzoek om ervaren lotgenoten workshops te geven voor meer diepgang’
- ‘Mooie opzet’
- ‘Goed en inspirerend’
- ‘Deze dag was als een warme jas en dat is super’
- ‘Het was weer heel bijzonder en leerrijk’
- ‘Het was gewoon een fantastische inspirerende dag’
- ‘De organisatie, de topics, de saamhorigheid, de workshops en de thematafels het zat
allemaal goed in elkaar en vlekkeloos uitgevoerd. Ik vond met name de thematafels goed,
omdat je tevens elkaar leert kennen en er een onderwerp goed wordt uitgediept.
- ‘Complimenten en een diepe buiging voor Hameeda als voorbeeld en stem van ons allen’
- ‘Indrukwekkend’
- ‘Mooie dag met veel kwaliteit’
- ‘Dank dat jullie er zijn’
- ‘Wat een welkom en erkenning’
- ‘Prachtig opgezet met heel veel oog voor kwaliteit en details’
- ‘Uitstekende organisatie en een warm bad’
- ‘Top en van hoog niveau’
- ‘Geweldige dag en fantastisch georganiseerd’
- ‘Dank voor een onvergetelijke en indrukwekkende dag’
- ‘Geweldig met zoveel warmte en zorg’
- ‘Voelde mij gezien en gehoord, dank voor de erkenning’
- ‘Mooi programma met veel kwaliteit’
- ‘Prachtige dag met veel aandacht en warmte’
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Jaarlijkse Themabijeenkomst
Van trauma naar herstel

Met dank aan:

www.herstel-ervaringsdeskundigheid.nl

