
Van 16 maart tot 5 april in Hardenberg en Kampen 

Buitententoonstelling Wij doorbreken de cirkel 
van Geweld in IJsselland 

De landelijk rondreizende tentoonstelling ‘Wij… doorbreken de cirkel van geweld’ 
toont 30 krachtige portretten van mensen die in staat waren om de cirkel van geweld, 
waarin zij gevangen zaten, te doorbreken. Van 16 maart tot 5 april komt deze 
buitententoonstelling naar de regio IJsselland. De tentoonstelling is te bezichtigen 
aan de Voorstraat in Hardenberg en aan het Berghuisplein in Kampen. 
 
De bestuurders van de gemeenten en organisaties in IJsselland blijven zich inzetten 
voor een toekomst zonder geweld in gezinnen en huishoudens.  Het beleid is erop 
gericht de cirkel van geweld te doorbreken door alle betrokken partijen aan elkaar te 
verbinden, elkaar te versterken en samen te werken zodat we in staat zijn huiselijk 
geweld duurzaam te stoppen. Met de komst van de buitententoonstelling Wij 
doorbreken de cirkel geven we in IJsselland een gezicht aan dit beleid. Door oog te 
hebben voor elkaar en samen te werken kunnen we mensen die te maken hebben met 
huiselijk geweld daadwerkelijk helpen dit te stoppen. Veiligheid is immers van ons 
allemaal. 
 

 
De feestelijk openingen van de buitententoonstellingen zijn op woensdag 16 maart 
om 10.00 uur in Hardenberg door wethouder Alwin te Rietstap en om 14.00 uur in 
Kampen door wethouder Jan Peter van der Sluis in gezelschap van Ellen Rooijers, 
directeur Veilig Thuis IJsselland, en Mirjam Bekker – Stoop, stichting OpenMind. In 
Kampen is eveneens Michiel van Willigen, voorzitter bestuurlijk overleg huiselijk 
geweld en kindermishandeling aanwezig. 
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Save the date! 
24 maart bijeenkomst 
Ouderenmishandeling 

De werkgroep Ouderen-
mishandeling organiseert 
op donderdag 24 maart a.s. 
van 15.00 tot 17.00 uur in het 
Stadshuis van Zwolle een 
bijeenkomst voor aandacht 
functionarissen. Er worden 
ervaringen besproken die zijn 
opgedaan met de toolkit 
Ouderenmishandeling en we 
laten je kennis maken met 
enkele nieuwe instrumenten om 
ouderenmishandeling te 
signaleren en bespreekbaar te 
maken. Aanmelden kan bij Irene 
Doosje, i.doosje@zwolle.nl 
 
4 april webinar 
Doorbreek de cirkel 
van geweld  
Soms raken partners verstrikt in 
een cirkel van geweld. 
Partnergeweld ontstaat vaak uit 
onmacht. Het kan gepleegd 
worden door zowel mannen als 
vrouwen in alle soorten relaties. 
Is het mogelijk om weer terug te 
keren naar een gezond patroon? 
Welke hulpverlening is er 
beschikbaar voor partners in 
onveilige relaties? Waarom is 
het zo moeilijk om een onveilige 
relatie te verlaten? We 
bespreken het in het webinar Wij 
doorbreken de cirkel van 
geweld,  op 4 april van 15:00 uur 
tot 17:00 uur. Professionals 
kunnen zich aanmelden kan via 
www.zwolle.nl/aanmelden-
webinar-doorbreekdecirkel 

 

Webinar Wij doorbreken de 



2 

 

Webinar terugkijken: www.kijknulive/trauma 

Traumasensitief werken uitgelegd in 
webinar 
 

Trauma kan zowel de oorzaak als het gevolg van zijn huiselijk geweld en kindermishandeling. 
Wanneer een trauma niet (tijdig) behandeld wordt, kan dit een leven lang impact hebben. Het 
is daarom van groot belang dat trauma gerelateerde problemen vroegtijdig worden herkend 
en dat professionals weten hoe ze hiermee om kunnen gaan. 

Op dinsdag 15 februari jl. en donderdag 17 februari jl. hebben Daphne Roelofs, 
gedragswetenschapper Veilig Thuis IJsselland, en Annieke ten Raa, 
gedragswetenschapper van het Sociaal Wijkteam Zwolle, namens de werkgroep een 
webinar over traumasensitief werken verzorgd. Tijdens deze webinar hebben zij 
uitgelegd wat trauma is, hoe je trauma kunt signaleren en welke behandelmethoden er 
bestaan. 

De deelnemers aan het webinar hebben na afloop de signalenkaart, de 
screeningslijsten en het overzicht van behandelingen en hulpaanbieders ontvangen. 

Heb je het webinar gemist? Wil je alsnog kijken of de informatie ontvangen? Kijk het 
webinar dan terug op www.kijknulive.nl/trauma of stuur een mail naar Irene Doosje, 
i.doosje@zwolle.nl. Zij kan je de informatie dan toesturen. 

 

 

 
Daphne en Annieke presenteerden het webinar. Eva Bouwer, psycholoog van Kadera (op het 
scherm) volgde als moderator de chat en zorgde ervoor dat de vragen van de deelnemers 
werden beantwoord. 

 

 
 

 

 

 

 

Trauma’s hebben 
een grote en 

blijvende impact 
op mensenlevens 

als deze niet 
worden 

behandeld 
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Deskundigheidsbevorderingen gestart 

En nu … aan de slag 
De afgelopen maanden zijn diverse deskundigheidsbevordering gestart. Zo zijn er 
trainingen gegeven in gefaseerd samenwerken aan veiligheid Basis Top 3 training 
door Civil Care, is de training traumasensitief werken door Sirius gegeven en heeft 
Veilig Thuis enkele trainingen bespreekbaar maken verzorgd. Mooie start, maar nu?   

Opgedane kennis beklijft pas al je hem toepast. Daar ligt de uitdaging voor de 
komende periode. Nu veel medewerkers van lokale teams en netwerkpartners de 
trainingen hebben gevolgd, moet deze ook in de praktijk worden toegepast. Dit 
betekent dat in de teams moet worden gesproken over de wijze waarop dit kan. 

 

 

Vanuit het programma Geweld hoort nergens thuis is een groep managers gestart om 
te kijken wat er nodig is om gefaseerd samenwerken aan veiligheid en traumasensitief 
werken daadwerkelijk te laten ‘landen’ in de teams. Een van de aspecten die daarbij 
al naar voren is gekomen is het veiligheidsplan. Er is op dit moment nog 
onduidelijkheid over het veiligheidsplan dat gebruikt moet worden. Een werkgroep is 
bezig de laatste hand te leggen aan een vereenvoudigde versie van het 
veiligheidsplan. (zie ook het artikel hierover in de nieuwsbrief van november 2021). 
Een ander aspect is de samenwerking met netwerkpartners. In sommige gevallen 
moeten nadere afspraken worden gemaakt over de regierol (Wie houdt het zicht op de 
veiligheid?) en het werkproces (Wie sluit wanneer aan bij een overleg?). Deze groep 
zal een voorstel maken hoe we hierbij regionaal kunnen ondersteunen en wat er 
lokaal kan worden opgepakt. 

Alle deelnemers aan de trainingen kunnen natuurlijk vast aan de slag binnen hun 
eigen team. Deel je kennis en ervaring. Ga het gesprek aan met je collega’s en jouw 
manager over de toepassing van deze kennis. Wat hebben jullie nodig om de kennis 
toe te passen?  

  

 

 

 

 
 
 
 

Alleen als je je 
kennis gebruikt 
ga je het echt 

begrijpen.  
 
 

____________ 
 
 
 

Wil je weten welke 
trainingen dit jaar 
worden gegeven? 

Vraag de kalender op. 
i.doosje@zwolle.nl 
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Mooie ontwikkelingen in pilot samenwerking 
lokale teams en Veilig Thuis 
In juni 2021 zijn twee Zwolse sociale wijkteams gestart met een pilot waarin de 
overdrachten na veiligheidsbeoordeling door Veilig Thuis persoonlijk worden 
begeleid. Inmiddels zijn de collega’s van het wijkteam en Veilig Thuis zo op elkaar 
ingespeeld dat het voelt alsof ze directe collega’s zijn. 

Iedere week komt op een vast moment de medewerker van Veilig Thuis een uurtje 
digitaal of fysiek naar het wijkteam om de overdrachten na veiligheidsbeoordeling te 
doen. De casuïstiek die wordt overgedragen, wordt vooraf toegestuurd zodat de 
coördinatoren in het wijkteam de collega’s kunnen uitnodigen die al hierbij zijn 
betrokken. Tijdens de overdracht wordt de casuïstiek kort toegelicht en wordt 
gezamenlijk overlegd welke stappen kunnen worden gezet. Daarmee wordt de regie 
overgedragen aan het sociaal wijkteam, terwijl Veilig Thuis op de achtergrond 
beschikbaar blijft. Vervolgens gaat de casushouder van het wijkteam ermee aan de 
slag. 

‘Soms vinden we het moeilijk om met veiligheidscasuïstiek aan de slag te gaan. 
Doordat we de casus nu eerst met onze contactpersoon van Veilig Thuis kunnen 
bespreken, voelen we ons minder alleen staan. We weten dat we altijd kunnen bellen 
met vragen of voor advies. Dat maakt de drempel om deze casuïstiek over te nemen 
aanzienlijk lager,’ aldus de medewerkers van de wijkteams. 

Ook Veilig Thuis ervaart voordelen van deze werkwijze. ‘We kennen elkaar en 
elkaars werkwijze nu beter en kunnen daardoor beter op elkaar aansluiten. Inmiddels 
zijn we zover dat we in enkele gevallen casuïstiek ook eerder kunnen overdragen 
omdat we weten dat het wijkteam dit heel goed kan oppakken. Dat kan soms de inzet 
van een dienst door Veilig Thuis voorkomen en dat is voor iedereen prettiger,’ 
vertellen de contactpersonen van Veilig Thuis. 

De volgende stappen kunnen nu worden voorbereid. Zo wordt er binnenkort gekeken 
op welke wijze Veilig Thuis de wijkteams kan betrekken wanneer eerst een dienst 
wordt ingezet of een onderzoek wordt gedaan. De wijkteams en Veilig Thuis gaan 
verder samen onderzoeken of een scherpere analyse van de onveilige gebeurtenis kan 
leiden tot meer inzicht in de benodigde hulp: Is er jeugdhulp nodig? Of zijn er juist 
(onderliggende) problemen bij de volwassenen en kan daar beter hulp en begeleiding 
op worden ingezet? Mooie ontwikkelingen die zeker een vervolg krijgen. 

 

 

 
 

 

Teams  

ervaren:  

Samen 

ben  

je sterker  
 

 

 

Colofon  
Deze nieuwsbrief wordt verzorgd door het projectteam regionaal uitvoeringsprogramma Geweld hoort nergens thuis IJsselland. 
In deze nieuwsbrief wordt informatie gedeeld over projecten en activiteiten die plaatsvinden in het kader van dit programma. 
Indien u de nieuwsbrief wilt ontvangen, kunt u uw naam en emailadres doorgeven aan i.doosje@zwolle.nl. 


