
Hartelijk
welkom



Welkom

Zie je mij? 

Welkom 

Hameeda Lakho, 
Directeur, auteur, herstelcoach en 
inhoudsdeskundige 



Zie je mij? 

Opening

Opening 

Ria Andrews 
Programmamanager huiselijk geweld 
en kindermishandeling
GGD Haaglanden 



Zie je mij?

Huisregels

• Vertrouwelijkheid: Gezien het thema en de aard van de gesprekken is 
het niet toegestaan opnamen te maken.

• Wie kijkt er mee? Professionals uit het werkveld en lotgenoten. 

• Vragen en reacties via de chatfunctie.

• Pas je naam aan door rechtsboven in de witte balk te klikken, naast de 
grijze knop met de pijl. Anoniem deelnemen mag ook.

• Powerpoint presentaties verschijnen op de website.

• De organisatie is beschikbaar ter ondersteuning van lotgenoten. 



Zie je mij? 

Introductie 
Themabijeenkomst  
Zie je mij?

Over het zien, horen en voelen van 
de impact van huiselijk geweld en 
kindermishandeling

door Hameeda Lakho

Introductie



Programma deel I

Zie je mij? 

13.00 Welkom en huisregels

13.05 Opening door Ria Andrews, programmanager 

Deel 1 – Zorg en hulpverlening

13.10 Introductie op de themabijeenkomst door Hameeda Lakho

Filmfragment  

13.15 Tafelgesprek. 

Hameeda Lakho in gesprek met in trauma gespecialiseerde experts: 

Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater 

Sietske Dijkstra, psycholoog en expert relationele veiligheid 

Gesprekspartners deelnemers uit het boek 

In gesprek met publiek



Programma deel I

Zie je mij?

13.55 Monoloog door Dr. Sietske Dijkstra i.s.m. Peter Rombouts, Organisatie- en 

veranderkundige, onderzoeker en docent. 

In gesprek met publiek

Wat heeft je het meest geraakt en waarom? 

Heb je voorbeelden van ervaringen uit je eigen leven? 

Wie of wat heeft je kracht geschonken? Waar ben je trots op? 

Wat betekent de menselijke maat voor jou (in de hulpverlening)? 

14.20 Afsluiting deel I  |  Pauze  

14.40              Start deel II



Zie je mij? 

Poll 1 : Ik vind het moeilijk om gevoelige vragen 
te stellen

• Eens

• Oneens

• Neutraal

Poll 1:



Zorg en hulpverlening
13.15 Tafelgesprek door Hameeda Lakho, directeur Academie voor 

Herstel en Ervaringsdeskundigheid en inhoudsdeskundige 

i.s.m. in trauma gespecialiseerde experts:

Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater

Sietske Dijkstra, psycholoog en expert relationele veiligheid

Gesprekspartners deelnemers uit het boek.

Wat heb je nodig van de hulpverleners?

Welke vragen heb je gemist en werden pas na langere tijd gesteld? 

Wat heeft hulpverlening en lotgenotencontact jou gebracht? 

In gesprek met publiek

Tafelgesprek

Zie je mij? 



Zie je mij? 

Heb je vragen?
Zet ze in de chat.

In gesprek met het publiek



Zie je mij? 

Monoloog  
Door Dr. Sietske Dijkstra

Psycholoog en expert relationele veiligheid, promoveerde in 2000 op de 
relationele impact van geweld uit de kindertijd en richtte haar bureau op in 1998. 
www.sietske-dijkstra.nl en www.ontplooiing.net

i.s.m. Peter Rombouts, Organisatie- en veranderkundige, onderzoeker en docent. 

Monoloog

http://www.sietske-dijkstra.nl/
http://www.ontplooiing.net/


ZIE JE MIJ?



ZIE JE MIJ?



Tekst floating in/outZien en gezien worden



Zien en gezien worden



Alsof er glas zat tussen mij en de rest van de wereld









Transitions tussen 
afbeeldingen

(doorklikken)



Mijn vader sloeg me dan zo in de 
hoek alsof ik een bolletje wol was



"



In de ogen van mijn zoon 
zag ik de angst die ik 

vroeger vaak had gevoeld







De tas staat voor de kunst van het dragen als onderdeel van de 
menselijke maat in de Jeugdzorg. Het prikkelt de verbeeldingskracht 
te ontmoeten, te voelen en opnieuw te kijken als mens



Zie je mij: Sietske Dijkstra

Dans: Peter Rombouts

Menselijke Maat: Eva Schweizer

Ondersteuning: Marjolijn Zwakman (tekst) 
en Suze Geerdink (beeld)

Muziek: Judy Collins, Prairiedream

Aftiteling



Zie je mij? 

Monoloog  
Door Dr. Sietske Dijkstra

Psycholoog en expert relationele veiligheid, promoveerde in 2000 op de 
relationele impact van geweld uit de kindertijd en richtte haar bureau op in 1998. 
www.sietske-dijkstra.nl en www.ontplooiing.net

i.s.m. Peter Rombouts, Organisatie- en veranderkundige, onderzoeker en docent. 

In gesprek met publiek

Wat heeft je het meest geraakt en waarom? 

Heb je voorbeelden van ervaringen uit je eigen leven? 

Monoloog

http://www.sietske-dijkstra.nl/
http://www.ontplooiing.net/


Zie je mij? 

Pauze



Zie je mij? 

Programma deel II – Veiligheid, toekomst en preventie  

Deel 2 – Veiligheid, toekomst en preventie

14.40 POLL en weggeefactie boek.  

14.45 Tafelgesprek door Hameeda Lakho i.s.m. in trauma gespecialiseerde experts:

Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater

Sietske Dijkstra, psycholoog en expert relationele veiligheid

Gesprekspartners deelnemers uit het boek. 

15.25 Spoken word door Peter Rombouts, organisatie- en veranderkundige, 

danser, onderzoeker en docent.  

15.50 Afsluiting digitaal met weggeefactie boek. 

16.00 EINDE  

Boekuitreiking Zie je mij? Over het zien, horen en voelen 

van de impact van huiselijk geweld en kindermishandeling



Zie je mij? 

Poll 2: Wat is voor jou belangrijk om je verbonden te 
voelen? 

• Veiligheid

• Erkenning

• Acceptatie

en weggeefactie boek



Veiligheid, toekomst en preventie
14.45 Tafelgesprek door Hameeda Lakho, directeur Academie voor 

Herstel en Ervaringsdeskundigheid en inhoudsdeskundige 

i.s.m. in trauma gespecialiseerde experts:

Peter Adriaenssens, kinder- en jeugdpsychiater

Sietske Dijkstra, psycholoog en expert relationele veiligheid

Gesprekspartners deelnemers uit het boek.

Wat betekent moed en veerkracht voor jou? 

Hoe doorbreek je de cirkel?

Hoe geef je invulling aan ouderschap en wat heb je daarvoor nodig? 

Wat is de meerwaarde van het inzetten van ervaringsdeskundigheid?

Tafelgesprek

Zie je mij? 



15.25 – 15.30 

Zie je mij ? 

Spoken word door Peter 

Rombouts, organisatie- en 
veranderkundige, danser, 
onderzoeker en docent. 

Spoken Word 



15.05 – 15.25 

Zie je mij? 

Wat neem jij mee? 

Wij horen graag wat jij mee neemt 
n.a.v. deze dag. 
Laat het horen en/of zien in de chat. 

Afsluiting  



Hulp en ondersteuning  

Zie je mij? 

Heb je een vraag of probleem waar je met iemand over wilt praten?
De volgende organisaties bieden hulp en ondersteuning:  

Slachtofferhulp Nederland

Luisterlijn

Mind Korrelatie



Afsluiting middagprogramma

Dank voor uw deelname

Themadag Zie je mij ? Over het zien, horen en voelen van de impact van huiselijk geweld 
en kindermishandeling is mede mogelijk gemaakt door:  

Zie je mij?  



Zie je mij? 

Zie je mij?

Over het zien, horen en voelen van 
de impact van huiselijk geweld en 
kindermishandeling

Boekuitreiking 


