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Oog voor Ervaringsdeskundigheid 
Kindermishandeling kan iemands verdere leven bepalen, zelfs tot ver in de volwassenheid. Tegelijkertijd blijkt 
telkens weer dat contact met lotgenoten een manier kan zijn om los te komen van een traumatisch verleden. 

 

Vrijdag 23 november 2018 
9.00 – 17.00 uur 

Hilton Hotel, Zeestraat 35 Den Haag 
 

 
 

 

 

 

 

 



Inhoudelijk verslag – Themabijeenkomst Oog voor Ervaringsdeskundigheid 23 november 2018  

2  

 
Geachte lezer, 
 
De Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid (voorheen Stichting Geheim Geweld) zet zich in 
voor volwassen slachtoffers van kindermishandeling en biedt vanuit de praktijk handvatten voor het 
onderkennen van de langetermijngevolgen hiervan. Bij verwerking, erkenning en acceptatie spelen 
lotgenoten en ervaringsdeskundigen een belangrijke rol.  
 
Samenvatting en dankwoord 
In de Week tegen Kindermishandeling organiseerden de Academie voor Herstel en 

Ervaringsdeskundigheid en GGD Haaglanden op vrijdag 23 november 2018 voor lotgenoten én 

professionals de drukbezochte themadag ‘Oog voor ervaringsdeskundigheid’. Het thema is vanuit 

diverse (ervaring)deskundige invalshoeken herkenbaar gemaakt voor vele lotgenoten. 

 

De Haagse wethouder van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, Kavita 

Parbhudayal, opende de themadag en benadrukte de inzet van 

ervaringsdeskundigen: "Om als volwassene een volwaardig leven op te 

kunnen bouwen is het doorbreken van het zwijgen essentieel. Het geeft 

lucht aan de zware last en verbetert de kwaliteit van leven. De jarenlange 

zoektocht naar verwerking, erkenning en acceptatie door het ontbreken 

van veiligheid, geborgenheid en liefde, maakt dan plaats voor acceptatie 

en meer rust. De stem van ervaringsdeskundigen is onmisbaar. Van 

lotgenoten naar bondgenoten. Voorbij stigmatisering, taboes en de 

schaamte. We kunnen leren van ervaringen uit de praktijk en dit verbinden 

met wetenschappelijke en professionele kennis in de keten voor meer 

begrip en empathie." 

 

De reacties naar aanleiding van de indrukwekkende themadag zijn hartverwarmend en geven aan dat 

onze Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid voor lotgenoten een belangrijke plaats 

inneemt. Uit de eerste evaluaties blijkt dat de dag zeer gewaardeerd is zowel door lotgenoten als 

professionals: "Fijne sfeer", "Veel veiligheid en vertrouwen ervaren" en "Fantastisch hoe 

professionals, ervaringsdeskundigen en cliënten samenkomen en van elkaar kunnen leren". Op de 

themadag ‘Oog voor Ervaringsdeskundigheid’ waren 175 ervaringsdeskundigen en professionals 

aanwezig die hun kennis hebben gedeeld met elkaar.  

De dag werd mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren GGD Haaglanden, de Gemeente Den Haag 

en Fonds Slachtofferhulp. Daarnaast de dagvoorzitter, gastsprekers en workshopleiders die met hun 

boeiende inhoudelijke bijdragen verdieping hebben gegeven aan deze dag, de vrijwilligers die zich 

hebben ingezet en vooral door alle deelnemers die veel moed, inzet en betrokkenheid hebben 

getoond en deze dag hebben bijgewoond. 

Wij willen u hartelijk danken voor uw belangstelling en we kijken terug op een bijzondere themadag. 
We wensen u veel leesplezier. 
 
Namens vrijwilligers en medewerkers van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid, 
 

Mw. Hameeda Lakho, directeur 
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Programma 

8.30 Inloop 

9.00 Welkom door dagvoorzitter Caroline Mobach en opening door Kavita Parbhudayal. 

Wethouder Zorg, Jeugd en Volksgezondheid (ZJV) 

9. 30 Herstelervaringen en successen door Hameeda Lakho 

10.00  Gedicht ‘In zeer goede staat’ door Walid Ali 

10.15 Lezing ‘Helen van vroegkinderlijke chronische trauma’s. Van ervaringskennis naar 

ervaringsdeskundigheid’ door Thérèse Evers 

11.00 Koffiepauze 

11.15  

-  

11.50 

Talkshow: Op welke manieren worden ervaringsdeskundigen ingezet in het sociaal 

domein? Welke knelpunten zijn er? Wat zijn de voordelen?  

Panel: Ria Andrews (GGD Haaglanden), Veerle Naudts (Gemeente Den Haag), 

Wilma Boevink (voorzitter Vereniging voor Ervaringsdeskundigen), Sietske Dijkstra 

(psycholoog, docent en onderzoeker), Nathalie van Eck (ervaringsdeskundige). 

12.00 Workshops (met koffie en thee) ronde I 

-Ervaringsverhalen vormen nog geen ervaringskennis. Basiscurriculum 

ervaringsdeskundigheid. Wat is ervoor nodig? door Wilma Boevink 

-Echte verandering; professionele en persoonlijke moed onmisbaar bij de aanpak van 

huiselijk geweld door Sietske Dijkstra en Hameeda Lakho 

-De invloed van jeugdervaringen op je leven door Annette van der Knaap  

-Schrijfworkshop: in een ander licht door Jonatan Bartling 

13.00 Lunch 

14.30 Workshops (met koffie en thee) ronde II 

- Van slachtoffer naar pleger huiselijk geweld door René Haring 

-Werken met eigen ervaringen door Hans Hoogerdijk, Genevieve Maduro en Anna Bendt 

-Wijze lessen van een hulphond – coach op vier poten door Thérèse Evers 

-Innerlijke moed en veerkracht door Marijke Beekhuizen en Nathalie van Eck 

15.30 Pauze  

16.00  Afsluiting in gesprek met de zaal door Caroline Mobach 

Op een interactieve wijze worden de ervaringen van de dag opgehaald en de toekomst en 

de mogelijkheden van ervaringsdeskundigheid belicht. Wat neem je mee? 

16.45  Muzikaal intermezzo door Mooz Valentine 

17.00  Afsluiting met borrel 

18.00  Einde  
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Sfeerverslag  

 

Vanaf 8:30 werden de gasten met enthousiasme ontvangen met een kopje koffie of thee. Er heerste 

een fijne sfeer met een portie gezonde spanning. Oude contacten werden weer opgepakt en nieuwe 

contacten werden gevormd.  

 
Na een korte introductie door dagvoorzitter Caroline Mobach, werd de 

themadag van de Academie voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid 

geopend. Caroline benoemde een aantal feiten die onlangs in de media 

zijn verschenen. Zo geeft 10% van de kinderen zijn of haar leven een 

dikke onvoldoende. In datzelfde artikel kwam naar voren dat kinderen 

eigenlijk alleen maar liefde, een veilige thuis en goed onderwijs willen. 

Daarnaast wordt door verschillende wetenschappelijke onderzoeken 

duidelijk dat kindermishandeling veel gevolgen met zich mee brengt. Zo 

leidt kindermishandeling tot trauma’s, maar ook hechtingsproblematiek.  

 

 

 

Kavita Parbhudayal, wethouder van Zorg, Jeugd en Volksgezondheid, kreeg de eer om de dag met 

een interessante toespraak te openen. “Kindermishandeling is een gebeurtenis die het leven 

veranderd. Wij moeten het zwijgen doorbreken!” Het zwijgen doorbreken gaat echter hand in hand 

met (professionele) hulp. Volgens de wethouder levert dat het volgende vraagstuk op; hulp moet 

efficiënter en de wachtlijsten moeten korter. De wethouder beloofde plechtig haar best te doen om 

dit vraagstuk in het komende jaar op te lossen. 
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De volgende spreker was Hameeda Lakho, directeur van de Academie voor Herstel en 

Ervaringsdeskundigheid. Zij toonde het aandachtige publiek een indrukwekkende documentaire hoe 

zij van trauma naar herstel is gekomen. Vervolgens sprak Hameeda over haar jeugd en hoe ze thuis 

als kind structureel werd mishandeld. Volgens Hameeda is het herstel na kindermishandeling een 

lang proces waarbij erkenning, bevestiging en steun voor de slachtoffers de sleutels zijn.  

 

Hameeda stond ook stil bij het verschil in ervaring, ervaringskennis en ervaringsdeskundigheid. En 

hoe vanuit de ruwe ervaring naar ervaringsdeskundigheid te geraken door middel van het 

doorbreken van het zwijgen;  

Ervaring (ruwe ervaring) 

Individueel, uniek, isolement, kwetsbaar 

Ervaringskennis (meer reflectie) 

Samen, overeenkomsten, herkenning, kracht 

Ervaringsdeskundigheid (bruggen bouwen) 

Collectief, belangenbehartiging, empowerment 

 

Het publiek werd gevraagd wat hen het meest had geholpen. Hieruit kwamen verschillende 

antwoorden naar voren. Lotgenotencontact, therapieën, serieus genomen worden door anderen, het 

schrijven van boeken en themadagen bezoeken zoals deze leken doorslaggevend te zijn in de 

verwerking van het verleden.  

Hameeda haalde de ACE-studie aan, 

over de lange termijn gevolgen van 

kindermishandeling oftewel adverse 

childhood experiences. Ze vertelde dat 

de studie aanvankelijk was begonnen 

met een onderzoek naar obesitas. Maar 

naast de eetstoornissen bleek dat veel 

mensen traumatische ervaringen 

hadden meegemaakt. Zij interviewde 

kort Walid Ali, als introductie op zijn 

ervaringen met een eetstoornis.  
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Walid Ali, ervaringsdeskundige legde de link met obesitas als oorzaak van vroegkinderlijk 

traumatische ervaringen. De indrukwekkende foto toonde zijn lange weg naar herstel en de moed 

om door te zetten.  

 

Na een jeugd met veel geweld was het voor Walid erg moeilijk om zich open te stellen en uit te 

spreken wat er gebeurd was. In zijn cultuur wordt het niet zo gemakkelijk geaccepteerd wanneer je 

je kwetsbaar opstelt. Op 27-jarige leeftijd kreeg hij de operatie om af te kunnen vallen, wat een groot 

succes was. Van 125 kg ging hij naar 65 kg.  

Hij las zijn gedicht “In zeer goede staat” aan de zaal voor. Zijn gedicht begon met de zin: ‘’In de liefde 

ben je alleen afhankelijk van jezelf’’. Het was een mooi en inspirerend gedicht. Een andere mooie zin 

die genoemd werd in zijn gedicht was: ‘’Goed voor jezelf zorgen is het grootste geschenk dat je aan 

jezelf en aan anderen kunt geven’’. Zijn boodschap aan het publiek was dat een positieve mindset 

cruciaal is. Dankzij zijn openheid en humor wist hij ondanks de zwaarte, de sfeer in de zaal luchtig te 

maken.  
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Thérèse Evers, ex-rechercheur en schrijfster van het boek “De som der delen”, sprak vervolgens het 

publiek toe. Thérèse stond niet alleen op het podium. Ter ondersteuning had zij haar hulphond Mudi 

meegenomen. Mudi hielp haar namelijk om beter met de stress van het geven van een presentatie 

om te gaan. Thérèse opende haar lezing met het lied “Leave the light on” van Beth Hart. Dit nummer 

maakte veel emoties los, hiermee was de sfeer voor de rest van de lezing dan ook gezet. Toen het 

publiek gevraagd werd wat het lied met ze deed, gaven veel mensen aan een verhoogde hartslag en 

zweethanden te hebben.  

Thérèse las een aantal fragmenten voor die gebaseerd zijn op haar eigen jeugd die een grote indruk 

maakten op het publiek. “Mensen die als kind mishandeld zijn, dragen een soort SOA met zich mee. 

Een SOA van schuld en schaamte,” aldus Thérèse. Haar boodschap aan het publiek was dat het erg 

belangrijk is dat een volwassene (getuige) aan een kind verteld dat het niet de schuld van het kind is. 

Het kind is niet slecht, het had gewoonweg nooit mogen gebeuren. Volwassenen zouden een 

tegengif moeten bieden tegen de effecten van schuld en schaamte. Het bieden van dit tegengif is 

enorm belangrijk aangezien een kind vaak niet begrijpt dat het aan een ander ligt. Al helemaal niet 

wanneer er sprake is van herhaling.  
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Na de indrukwekkende maar vooral inspirerende verhalen te hebben gehoord, kregen de gasten de 

gelegenheid om even bij te komen. Onder het genot van een hapje en een drankje werden er 

gesprekken gevoerd en nieuwe contacten gelegd. 

Na de pauze begon de talkshow die in het kader stond van de manieren waarop 

ervaringsdeskundigen in het sociaal domein ingezet kunnen worden. De panelleden discussieerden 

over de knelpunten hiervan maar ook over de voordelen. Het publiek kreeg de gelegenheid om 

suggesties te doen en haar vragen te stellen. Uit de discussie kwam de volgende conclusie; “Het 

voorkomen van kindermishandeling is beter dan het genezen.” 

  

De talkshow werd gevolgd door twee workshopsessies. Tussen de twee sessies kregen de gasten de 

mogelijkheid om van een uitermate goed verzorgde lunch te genieten en nader met elkaar kennis te 

maken. 

 

Na de laatste workshops werd het inhoudelijke deel van de 

themadag gezamenlijk afgesloten. Mooz Valentine, winnares van 

Held Zonder Geweld, sloot de dag af met een mooie muzikale 

omlijsting. Dagvoorzitter Caroline Mobach haalde de ervaringen 

van de dag op en belichtte de toekomstperspectieven van 

ervaringsdeskundigheid.  

Wij kijken terug op een mooie, emotionele maar vooral 

inspirerende bijeenkomst.  
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Workshopdeelsessies   

1) Ervaringsverhalen vormen nog geen ervaringskennis. Basiscurriculum 

ervaringsdeskundigheid. Wat is ervoor nodig? door Wilma Boevink 

 

2) Echte verandering; professionele en persoonlijke moed onmisbaar bij de aanpak van 

huiselijk geweld door Sietske Dijkstra en Hameeda Lakho  

 

3) De invloed van jeugdervaringen op je leven door Annette van der Knaap 

 

4) Schrijfworkshop: in een ander licht door Jonatan Bartling 

 

5) Van slachtoffer naar pleger huiselijk geweld door René Haring 

 

6) Werken met eigen ervaringen door Hans Hoogerdijk i.s.m. ervaringsdeskundige coach 

Genevieve Maduro en stagiaire coach Anna Bendt 

 

7) Wijze Lessen van een hulphond, coach op vier poten door Thérèse Evers 

 

8) Innerlijke moed en veerkracht door Marijke Beekhuizen en Nathalie van Eck - Academie 

voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid 

 

Workshop impressies;  

1) Ervaringsverhalen vormen nog geen ervaringskennis. Basiscurriculum 

ervaringsdeskundigheid. Wat is ervoor nodig? door Wilma Boevink 

 

Het Basiscurriculum Ervaringsdeskundigheid omvat vier 

basismodules: over herstel; empowerment en stigma; 

ervaringsdeskundigheid; herstelondersteunende zorg. De 

vier praktijkmodules sluiten daarop aan. Waar de 

basismodules vooral aangeven wat je moet weten als 

ervaringsdeskundige, verwoorden de praktijkmodules hoe 

je dat in de praktijk kan toepassen met gebruikmaking van 

je eigen kennis als ervaringsdeskundige. 

Tijdens deze inspirerende workshop onder deskundige 

leiding van Wilma Boevink werd stil gestaan bij 

ervaringskennis naar ervaringsdeskundigheid. Na de 

voorstelronde kon iedereen die daar de behoefte toe 

voelde, zijn of haar verhaal delen. Wat begon als een korte 

voorstelronde duurt uiteindelijk de hele workshop. Er was 

zoveel ruimte en openheid om te praten. Ondanks dat 

Wilma niet een monoloog kon houden, kwamen er toch 

enorm mooie lessen uit deze workshop. Zo kwam naar 

voren dat het belangrijk is om uit te spreken wat er is 

gebeurd. Dit is effectief voor de verwerking maar ook nodig 

om als ervaringsdeskundige aan de slag te gaan. Daarnaast kwam naar voren dat slachtoffers meer 

gezien en gehoord moeten worden. Tot slot werd besproken wat ervaringsdeskundigheid met zich 
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mee brengt. Zo moet je open staan voor andere perspectieven en niet alleen vasthouden aan je 

eigen perspectief. Je moet als ervaringsdeskundige vrije ruimte vrij kunnen maken. Vrij van 

voorwaardes en vrij van elkaar moeten ontmoeten. Tot slot is het belangrijk dat 

ervaringsdeskundigheid breed geïmplementeerd wordt in de gezondheidszorg. 

 

2) Echte verandering; professionele en persoonlijke moed onmisbaar bij de aanpak van 

huiselijk geweld door Sietske Dijkstra en Hameeda Lakho  

 

Een bundeling van krachten rond 

ervaringsdeskundigheid, praktijkkennis, onderzoek en 

reflectie en herstelondersteunende zorg waarin we het 

zoeklicht plaatsen op het onderzoeken en versterken 

van onze persoonlijke en professionele moed. Echte 

verandering is mogelijk als we zelf ook de moed 

hebben om te veranderen. Samen met Kirsten Regtop 

ontwikkelden zij een geaccrediteerde cursus. 

Er was veel belangstelling voor deze workshop. Nadat 

Sietske en Hameeda zich hadden voorgesteld opende 

Sietske de workshop met een korte inleiding en een kort 

animatiefilmpje van Megan Devine met de titel “Hoe 

help je een vriend in rouw?” Deze video laat in een 

duidelijke animatie zien hoe je kunt helpen. Hoe je jouw 

"Ik ben er voor je"-bedoelingen beter kunt tonen en hoe 

je medeleven kunt tonen. We doen wat we hebben 

geleerd. We proberen het van de positieve kant te 

bekijken en advies te geven. We denken dat we die 

persoon moeten opvrolijken. Maar je kunt mensen niet 

helpen door het verdriet weg te nemen. Laat pijn bestaan. Erkenning is nodig voor iemand die pijn of 

verdriet heeft.  

Hameeda gaf een inspirerende introductie van de 

helende werking van lotgenotencontact. Hoe je 

woorden kunt geven aan de emoties en kracht kunt 

putten uit herkenning en erkenning. Dat het oké is dat 

alle gevoelens er mogen zijn. Dat achter bijvoorbeeld 

boosheid veelal verdriet en pijn zit. Gelijkwaardigheid 

is een gemeenschappelijk goed wat lotgenoten met 

elkaar delen. Soms is slechts een woord al genoeg. Het 

is fijn om zonder oordeel en vooroordeel te kunnen 

luisteren naar een ander. Op deze wijze ontstaat echte 

verbinding en contact op zielsniveau. Het vergt 

persoonlijke en professionele moed om echtheid toe te 

laten.  

 

Naar aanleiding van de introductie van beide sprekers, kwamen de reacties en de verhalen uit het 

leven gegrepen op gang. Indrukwekkende verhalen werden openlijk gedeeld over echtscheiding, 

relaties, moeizame hulpverlening en het verlies van een kind. Hoe moeilijk het ook is om naar buiten 
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te treden en hoe moeilijk het is om je verhaal met anderen te delen, samen met lotgenoten zijn er 

geen grenzen en geen angst voor een oordeel. Lotgenoten willen geen oplossing maar vooral 

erkenning en herkenning. Na trauma ervaren lotgenoten de goed bedoelde adviezen of vermijding 

om over het onderwerp te praten als vooral pijnlijk. Door de ontkenning en het erover zwijgen wordt 

de eenzaamheid nog meer aangewakkerd. Soms is het lastig vertrouwen te hebben in een systeem 

bijvoorbeeld van de hulpverlening of de Jeugdzorg terwijl het geweld blijft voortduren. In plaats van 

boven of achter iemand te staan is het helpend om naast iemand te staan. Als een soort waarde 

kompas en een arm om je heen.   

Een lotgenoot benoemd een documentaire over Afrikaanse stammen waar depressie door verlies 

niet zo vaak voorkomt en waar het percentage van dit soort Westerse ziekten heel laag is, vanwege 

de gelijkwaardigheid in de families. Echt luisteren is niet zo makkelijk als het lijkt. Snel wordt het 

thema vermeden en van onderwerp veranderd. Of men vind je een zeur als je weer hetzelfde verhaal 

aankaart. De conclusie volgens een deelneemster en haar ervaring naar aanleiding van de korte 

introductie op moed is dat moed besmettelijk is, gezien de open sfeer in deze zaal en de diepgaande 

gesprekken.  

 

3) De invloed van jeugdervaringen op je leven door Annette van der Knaap 

De chemie van de stress respons door jeugdervaringen in het brein en het lichaam, en de invloed 

op de rest van het leven. Ervaringen in jouw babytijd en jeugdjaren worden diep in je geheugen 

opgeslagen en vormen jouw basis om te overleven in de maatschappij. Negatieve ervaringen 

hebben extra effecten in jouw programmering die onbewust de rest van je leven beïnvloedt: in 

jouw werk, relaties, het ouderschap, gezondheid en je veerkracht. Een overzicht van het 

wetenschappelijk onderzoek op dit gebied (o.a. de ACE studie). Annette combineert in deze 

workshop de wetenschap met ervaringsdeskundigheid en geeft handvatten om jezelf en je 

medemens te begrijpen. 

 

In de workshop vertelde chemicus Annette van der Knaap aan de 

hand van een presentatie over de invloed van jeugdervaringen op je 

leven. Ze vertelde over de ontwikkeling van kinderhersenen. Zelfs in 

je DNA kun je terugvinden wat je in je jeugd hebt meegemaakt. 

Iedereen heeft basisbehoeften en de belangrijkste is liefde. Het is erg 

belangrijk dat je het gevoel hebt dat je geliefd bent. Annette van der 

Knaap zei dat als je dat gevoel niet hebt gehad, je je hele leven op 

zoek zal zijn naar liefde. Kinderen leren veel van hun ouders en dan 

gaat het niet enkel om wat ze zeggen, maar vooral om wat ze doen. 

Hoe lossen ze problemen op? Hoe gaan ze met andere volwassenen 

om? Hoe gaan ze met kinderen om? Maar gelukkig kun je ook nog 

veel goedmaken op latere leeftijd als het in de opvoeding niet goed 

is gegaan. Ouders zijn erg belangrijk om je te helpen je emoties te 

reguleren, hierbij is compassie en medeleven van ouders voornamelijk van belang. Als dit niet goed 

gebeurt kan er probleemgedrag ontstaan. Een ander gevolg van een gebrek aan compassie van je 

ouders is dat een kind zich niet gelijkwaardig gaat voelen. Hierdoor kan het zijn dat een kind 

onvoldoende zijn gevoel van eigenwaarde ontwikkeld. Doordat Annette van der Knaap vertelde dat 

je jonge kinderen nooit moet laten huilen, ontstond er een gesprek over couveusekinderen. Daarna 

vertelde ze over het alarmsysteem en dat als er een stresssituatie zich voordoet de bijnieren 

stresshormonen geven en adrenaline en cortisol vrijkomen (fight or flight). Alleen je oerbrein doet 
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het dan en ook je darmen stoppen dan even, dit verklaart ook waarom jonge kinderen met veel 

stress vaak buikpijn hebben. Doordat je buitenste brein het niet doet, zie je in stresssituaties soms 

letterlijk geen uitweg meer. Later volgt een gesprek over het schenken van aandacht aan het kleine 

kind in jezelf. Mensen noemen verschillende manieren om liefde te geven aan je jonge zelf zoals door 

middel van een babyfoto (en hier elke dag lieve dingen tegen te zeggen), een kussentje (die je 

vasthoudt of knuffelt) of het visualiseren ervan. Het belangrijkste bij mishandeling en misbruik is dat 

een volwassene zegt dat het niet normaal is en dat het niet de schuld is van het kind. De workshop 

werd afgesloten met de gevolgen van de schade, dit is een enorme rij met dingen en die kunnen we 

zelf ook aanvullen. Denk hierbij aan angststoornissen, depressie, middelenmisbruik en 

minderwaardigheidscomplex.  

 

4) Workshop 4 - Schrijfworkshop: in een ander licht door Jonatan Bartling 

In deze workshop kijk je naar je leven als een verhaal, waarmee je kunt spelen. Het is gemakkelijk 

om in het leven vast te komen zitten in je eigen perspectief, in een vast idee over hoe het verhaal 

zal verlopen. Met behulp van creatieve schrijfoefeningen bekijken we onze verhalen eens van een 

andere kant. En als jij dan toch de schrijver bent, kan het verhaal er ineens heel anders uit gaan 

zien. 

 

Voor diegenen die creatief bezig wilden zijn, was er dit 

keer een workshop creatief schrijven. In een korte 

theoretische introductie legde Jonatan Bartling de lat 

lager voor het schrijven van een creatief verhaal. Hij 

maakte bewust dat ieder mens eigenlijk een geboren 

verteller is. Dat wanneer je zegt: “Ik was daar met die,” 

dat je dan al een verhaal aan het vertellen was. De 

eerste oefening was in zeven minuten over een 

onderwerp achter elkaar doorschrijven. De pen bij 

wijze van spreken niet van het papier te halen. 

Spelfouten, grammatica, slecht leesbaar, was allemaal niet belangrijk. Als je niet meer wist wat te 

schrijven, herhaalde je de laatste zin steeds. Dit bleek te helpen om in de flow te komen. Door de 

oefening kon je leren om los te laten om continu te oordelen en jezelf te corrigeren. Daardoor kon 

het zijn dat er dingen uit je onderbewustzijn langs je denken glipten. Dit kan weer tot nieuwe 

inzichten leiden. De deelnemers werd gevraagd om na deze oefening vier dingen die ons opvielen te 

omcirkelen. Als we wilden konden we thuis met die dingen weer zeven minuten automatisch 

schrijven. Deze oefening om zeven minuten gezamenlijk in stilte ieder zijn eigen oefening te doen 

werd door een deelnemer als een weldaad ervaren na de indringende verhalen van die ochtend. 

Jonathan Bartling gaf de deelnemers zo vier oefeningen. Dit was precies de goede hoeveelheid voor 

de tijd van de workshop. De technieken werden rustig en eenvoudig uitgelegd, we konden ze thuis 

ook toepassen. Na afloop van elke oefening was er gelegenheid om voor wie het wilde de ervaring te 

delen. Eén oefening was om in plaats van een begrafenisrede een levensrede voor jezelf uit het 

perspectief van een familielid, goede vriend of vriendin of je beschermengel te schrijven. Een 

deelneemster vertelde in haar levensrede hoe zij altijd haar best deed om zichzelf te verbeteren. 

Vanuit het perspectief van een goede vriendin kon ze zichzelf vertellen dat ze goed was zoals ze was. 

Het was bijzonder om dit zo mee te mogen maken. Dit was mogelijk doordat Jonatan zorgde voor 

een veilige sfeer. Hij vertelde een anekdote dat hij net zelf vader was geworden. Bij de doop hadden 

ze een fluisterritueel gehouden waarbij alle deelnemers een wens in het oor van hun dochter mocht 

fluisteren. Voor mensen die als kind mishandeld zijn door hun ouders kan het ervaren dat er ook 

goede mannen en beschermende vaders zijn als een inenting met tegengif ervaren worden. 
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5) Van slachtoffer naar pleger huiselijk geweld door René Haring 

René Haring heeft in zijn verleden veel te maken gehad met agressie en geweld. Zijn negatieve 

hoogtepunt was pleger van huiselijk geweld worden. Hij is ervoor opgepakt en veroordeeld. Na zijn 

proeftijd van twee jaar, behandeling en agressie regulatie trainingen was er geen vervolgtraject 

meer. Terugval was zeker aanwezig. En waar kan je dan heen om dat te voorkomen? Hij gebruikt 

nu zijn negatieve verleden positief. Hoe hij dat heeft gedaan? 

 

René ging in zijn workshop in op hoe je onbedoeld van slachtoffer 

naar pleger huiselijk geweld kunt geraken. En waar je heen kunt 

voor hulp en hoe je dit kunt voorkomen. Hij gebruikt zijn ervaringen 

nu om zijn negatieve verleden een positieve draai te geven. En zet 

zich in om meer oog te krijgen hoe systemen ontstaan en hoe je 

daderschap kunt voorkomen. De vraag; “Waar zou u agressief van 

kunnen worden?’’, leverde meteen interessante discussies op. Deze 

drukbezochte workshop werd als waardevol ervaren.  
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6) Workshop 6 - Werken met eigen ervaringen door Hans Hoogerdijk i.s.m. 

ervaringsdeskundige coach Genevieve Maduro en stagiaire coach Anna Bendt 

Een inspirerende workshop over de kracht en meerwaarde van ervaringsdeskundigheid door 

opleidingscentrum Howie the Harp™ voor iedereen met eigen ervaring op psychosociaal gebied, in 

de psychiatrie en/of verslavingszorg. Je leert persoonlijke ervaringen van enige afstand te bekijken 

en haalt er eigen levenslessen uit. Zo zet je de ervaringen om naar ervaringskennis. Vanuit 

ervaringskennis en theoretische kennis werk je toe naar de professionele praktijk van een 

ervaringsdeskundige. 

 

Deze workshop werd gegeven door 

docenten en trainers van 

opleidingsinstituut Howie the Harp. 

Hoofddocent Hans Hoogerdijk legt uit 

dat Howie the Harp staat voor herstel 

ondersteunend onderwijs. De nadruk 

ligt op de betekenisvolle eigen 

ervaringen en om dit (eventueel 

opnieuw te ervaren en) een nieuwe 

betekenis te geven. De workshop 

begon met een introductie van de 

drie sprekers. Daarna ging het over de 

wil van betekenis met Viktor Frankl als 

voorbeeld ervaringsdeskundige aangezien hij meerdere concentratiekampen heeft overleefd. Viktor 

Frankl heeft ook een boek geschreven genaamd ‘’De zin van het bestaan’’. Wat nog benadrukt wordt, 

is dat iedereen altijd de keuze heeft om onder alle omstandigheden zijn eigen houding te bepalen en 

zijn eigen weg te kiezen. Als de zin van het bestaan (betekenis geven aan het leven) wordt 

gefrustreerd dan zijn er twee opties zoals de wil tot macht en agressie en de wil tot plezier/genot 

(bijv. drinken en uitgaan). Dus hoe meer je (middelen) gebruikt, hoe meer je de zin van het bestaan 

kwijtraakt. Er werd ook nog een fragment van Viktor Frankl getoond die hierover vertelde.  

In de workshop gaat het om een metamorfose; hoe je betekenis geeft aan je ervaring. Hans 

Hoogerdijk nam het voorbeeld van de reis van de zalm. Hoe die in een zoet water rivier opgroeit en 

dan weggaat om te transformeren alvorens die gaat leven in de zee (die zout is). En jaren later gaan 

ze met miljoenen tegelijk terug naar dezelfde rivier. Nu moeten ze weer veranderen om weer in zoet 

water te kunnen leven. Maar nu moeten ze stroomopwaarts zwemmen om weer terug te komen 

waar ze ooit vandaan kwamen. Dit is het punt waar de reis van een Howie the Harp student begint. 

Als je dit lukt dan ben je weer op de plaats waar je vandaan kwam. Hierna vertelt hij over de mythe 

van kwetsbaarheid en hoe Doornroosje eigenlijk kwetsbaarheid voorstelt. Eenieder die naar binnen 

gaat, moet door de shit heen, voordat je je kwetsbaarheid (Doornroosje) vindt en die kunt kussen 

(liefhebben). We zien herstellen als iets zwaks, terwijl het iets heel menselijks is. Elke dag moeten we 

slapen om te herstellen. Soms moet je herstellen van een jeugd, maar herstellen is iets heel 

menselijks en eigenlijk ga je zo terug naar de mens wie je eigenlijk bent en kom je zo bij je 

menselijkheid. Hij sluit af over dat afval niet bestaat en hoe kwetsbaarheid duurzaamheid is. We 

moeten afval niet zien als iets dat vies is en dat weg moet, maar als een grondstof voor nieuw leven. 

Je eigen shit wordt je kunstmest, je moet het niet weggooien maar hergebruiken om te groeien. De 

workshop werd afgesloten door een inspirerende speech van Genevieve Maduro.   
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7)  Wijze Lessen van een hulphond, coach op vier poten door Thérèse Evers 

Deze workshop gaat over de spiegelende kracht van honden in coaching van mensen. Je krijgt zicht 

op de mogelijkheden van een hulphond bij psychisch trauma en de mentale (en evt. fysieke) 

gevolgen daarvan. Aan de hand van theorie over de inzet van hulphonden en persoonlijke 

ervaringen van de spreekster, kun je kennismaken met de rijke wereld van de hond als maatje, 

stimulans, rem en uitdager. Tijdens de workshop is er een psychosociale hulphond aanwezig en 

kunnen kleine ervaringsoefeningen gedaan worden om zelf te voelen wat de hond voor je kan 

betekenen. 

 

Deze workshop werd verzorgd door Thérèse Evers. Ze had haar 

psychosociale hulphond Mudi meegenomen ter ondersteuning. In 

deze workshop werden de mogelijkheden van een hulphond bij 

psychisch trauma besproken en de mentale (en wellicht fysieke) 

gevolgen hiervan. Bultersmekke is een organisatie waar Thérèse 

coaching geeft. Het is een organisatie voor training en begeleiding 

van mensen en assistentiehonden.  

Een assistentiehond is een hond die een persoon met een beperking 

kan helpen om zijn alledaagse bezigheden uit te voeren. Een 

assistentiehond kan leren om alledaagse levens behandelingen uit te 

voeren, zoals injecteren. De hond kan verder bijvoorbeeld ook voor 

dove mensen geluid vertalen naar een signaal voor het baasje. De 

hond heeft verder geleerd om bij bepaalde beperkingen de persoon 

van tevoren te waarschuwen. Een hulphond is in staat spanning bij 

mensen aan te voelen door hun reukvermogen en tastvermogen. 

Wanneer de hulphond ziet dat er iets in de hormoonhuishouding van 

een persoon verandert, grijpt de hond in. Zo gaat de hond 

bijvoorbeeld liggen en weigert hij om verder te gaan totdat de 

persoon gekalmeerd is. 

Assistentiehonden kunnen ook stress en angsten bij een persoon in 

bepaalde mate wegnemen. De hartslag van een persoon kan binnen 

tolerantie blijven bij een lastige situatie door contact met de hond. 

Dit kan bijvoorbeeld door de hond te aaien. Van deze techniek 

maakte Thérèse zelf ook gebruik. De assistentiehond kan ten alle tijden ingrijpen omdat de hond 

altijd in het hier en nu leeft. Dieren zijn namelijk niet bezig met verleden of toekomst, maar laten 

zien hoe ze zich op dit moment voelen. Dat maakt ze geweldige leermeesters voor spiegelen. 
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8)  Innerlijke moed en veerkracht door Marijke Beekhuizen en Nathalie van Eck - Academie 

voor Herstel en Ervaringsdeskundigheid 

Wat is er voor nodig om het zwijgen te doorbreken en hoe kom je weer in je eigen kracht? Telkens 

weer blijkt dat contact met lotgenoten een manier kan zijn om los te komen van een traumatisch 

verleden. 

In deze interactieve workshop over innerlijke moed en veerkracht 

stonden twee hoofdvragen centraal namelijk; Wat is er nodig om het 

zwijgen te doorbreken? en Hoe kom je steeds in je eigen kracht?  

De deelnemers, bestaande uit professionals en lotgenoten, 

discussieerden onder begeleiding van de workshopleiders over deze 

vragen. Al gauw was iedereen het er mee eens dat er een aantal 

ingrediënten essentieel zijn om het zwijgen te doorbreken. Met als 

basis de innerlijke kracht, veiligheid, (h)erkenning, vertrouwen, 

lotgenoten, ervaringsdeskundigen en een flinke scheut begrip. Volgens 

de deelnemers was de innerlijke stem ook een belangrijk ingrediënt. 

Alhoewel het soms lastig is om hiernaar te luisteren, is deze wel 

belangrijk in het proces om dingen los te laten.  

Om steeds in eigen kracht te komen, zijn er energiebronnen nodig. 

Kinderen, vechtlust, positiviteit, sport, meditatie, kortom allemaal 

bronnen van energie die ons dag in dag uit de kracht geven om door te 

gaan. “Even zielig zijn mag, maar sta daarna gauw weer op!” werd ons medegedeeld. Deelnemers 

gaven ook krachtige boodschappen aan elkaar door; “We zijn geen hulpverleners maar 

hoopverleners!”. Hoopverleners die elkaar kracht geven wanneer het even tegenzit.  

Tot slot kwam het onderwerp innerlijke moed aan bod. Moed om naar de themadag te komen. Moed 

om uit een nare situatie te stappen. Maar vooral moed om de weg naar herstel te bewandelen. Alle 

deelnemers tijdens deze workshop hadden ieder een ander verhaal en andere littekens. Zij toonden 

met hun kwetsbaarheid vooral moed en kracht.  
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Plenair afsluiting in gesprek met de zaal door Caroline Mobach 

Dagvoorzitter Caroline Mobach vroeg naar de ervaringen van de dag aan de aanwezige deelnemers 

en stond stil bij de meerwaarde van ervaringsdeskundigheid. Met name de verbinding tussen 

wetenschap, beleid en praktijk waarvoor op deze aandacht werd gevraagd. Hoe we de brug kunnen 

bouwen tussen professional en ervaringsdeskundigen. De inzet van ervaringsdeskundigen is breed 

inzetbaar zoals lotgenotencontact groepen, voorlichting, deskundigheidsbevordering, rolmodel 

functie, belangenbehartiging en empowerment. Deelnemers maakten dankbaar gebruik van deze 

gelegenheid om hun ervaringen te delen en er volgden hartverwarmende reacties; ''Ik voel mij niet 

meer alleen”, Ik voel mij erkend en gezien'', ''Het is motiverend om met zoveel gelijkgestemden te 

zijn'', ''De dag bood de ruimte om te praten'', ''Ik voel me in deze kring veranderen van een lelijk 

eendje naar een mooie zwaan'' en ''Het is motiverend om voor de goede dingen in het leven te gaan'.   

Als afsluiting werden de aanwezigen bedankt en werden de sprekers en de vrijwilligers met een bos 

bloemen bedankt. Hierna konden de gasten nog even nagenieten met een hapje en drankje.   
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Muzikale afsluiting door Mooz Valentine  
Mooz Valentine, winnares van Held Zonder Geweld en beste Singer-Songwriter Regio Haaglanden 
(2016) sloot de dag af met maar liefst drie bijzondere indrukwekkende songs voor deze gelegenheid.    
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