
 

Programma  

Regionale netwerkbijeenkomst huiselijk geweld en kindermishandeling  

Regio Achterhoek               15 november 2017 
 

Let op:  gewijzigde locatie:   

Het Nieuwe Dijkhuis  |   Burg. Van Nispenstraat 19-21   |   7001 BS Doetinchem 

 

De netwerkbijeenkomst hgkm in een iets ander jasje: 

• We beginnen met lunch. 

• Plenair gaat Bayram Varli in op cultuursensitief werken. Dit als vervolg op de vorige netwerkbijeenkomst 

mei jl. waarbij het thema was: handvatten voor preventie en vroegsignalering bij vluchtelingen en 

statushouders.  

• Er worden 2 workshoprondes gehouden en er is keuze uit 4 workshops. 

Voor meer informatie zie programma hieronder. 

 

 

Programma 
 

12.00  - 12.45 Lunch* 

 

12.45 – 13.00 Inloop en inschrijving workshops 

 

13.00 – 13.15 Opening – welkom           Gemeente Doetinchem 

  Toelichting programma    Spectrum, partner met elan 

             

13.15 – 14.15 Cultuursensitief werken         Expertise Centrum Samenleving:  Bayram Varli 

   Hoe ga je in contact met mensen met een andere leefstijl / culturele achtergrond? Hoe maak 

  je beladen thema’s bespreekbaar, hoe ga je om met begeleiding?  

   Bayram Varli reikt inzichten aan over opvoeding tussen twee culturen, geeft kennis/  

  voorbeelden over eigenheden/spanningsvelden wij-culturen versus individualistische  

  westerse cultuur, bijvoorbeeld zelfredzaamheid versus gehoorzaamheid, openheid versus 

  schaamte. 

   Gaat in op interculturele competenties en geeft handvatten / do’s + dont’s 

 

 14.15 – 14.30 Pauze 

 

14.30 – 15.30 Workshopronde 1** 

15.30 – 16.30 Workshopronde 2** 

 

 

Deelname lunch  

* Je bent van harte welkom, als je je bij aanmelding hebt opgegeven voor de lunch. 

 

Opgave workshops  

** Vanaf 12.45 uur tot 13.00 uur kun je bij inschrijving je opgeven voor een van de vier workshops. 

 



 

Workshops 
 
 
1 Op- en afschalen zorg – casuïstiekbespreking               

  Een buurtcoach van het Buurtplein begeleidt de casusbespreking waarbij een (of twee)  

  deelnemer(s) een zorgelijke praktijksituatie inbrengt. Overige deelnemers denken actief mee. 

  Doel: leren van elkaar en met elkaar, benutten van elkaars expertise, methodisch aanpakken  

  van zorg.  

  Buurtplein Doetinchem, Evelien van den Bremen 

 

 

2 Cultuursensitief communiceren:  op reis naar de ander en jezelf     

  Het contact met mensen van een andere culturele komaf dan jijzelf kan verrijkend zijn maar 

  soms ook lastig. Gelukkig komen we met onze eigen mensenkennis al een heel eind. De 

  verschillen tussen individuele mensen zijn groter dan de verschillen tussen culturen. Wel kan  

  bepaalde kennis, houding en vaardigheden als het gaat om cultuursensitief communiceren  

  helpen om misverstanden te voorkomen en elkaar te verrijken. Tijdens deze workshop gaan 

   we daar aan de hand van je eigen praktijkervaring mee aan de slag. Op reis naar de ander en 

  jezelf.  

  Spectrum, partner met elan, Önder Gürses en Ariene van der Kooij 

 

 

3 Oudersignalen en de kindcheck 

De problemen van ouders drukken zwaar op het ouderschap en de veiligheid en welzijn van het 

kind.  In deze workshop staan we stil bij deze invloed. Vaak zien we het niet aan het kind, kinderen zijn 

veerkrachtig. Ze hebben ondanks de problemen thuis  goede vriendschappen en doen het goed op 

school. Hoe kunnen we beter signaleren en onze zorgen onderbouwen? Wat doet het met kinderen als 

ze emotioneel verwaarloosd worden, als er veel stress is en de structuur ontbreekt? De ACE-studies 

laten ons de gevolgen zien. Wat betekent dit voor ons handelen. We laten ons in deze workshop 

inspireren door de kindcheck. Want ook de kindcheck vraagt ons om altijd de veiligheid van het kind 

prioriteit te geven!  

De Veer – kracht, Marjanne van Esveld  

 

 

4 Signaleren van mensenhandel 

Mensenhandel is een ernstige schending van de mensenrechten en de persoonlijke integriteit. 

Iedereen heeft recht op een veilig bestaan waarin geen plaats is voor mensenhandel en uitbuiting. Ook 

in onze regio komt mensenhandel regelmatig voor. Een slachtoffer van mensenhandel is vaak 

afhankelijk van mensen in zijn of haar omgeving om uit de uitbuitingssituatie te kunnen komen. 

Vervolgens is het belangrijk dat slachtoffers ook gemeld worden, zodat zij de juiste hulp en 

ondersteuning kunnen krijgen.  

Krijg je in je werk wel eens te maken met situaties waarbij je een onderbuik gevoel hebt over 

mensenhandel? Spreek je wel eens klanten waarbij bepaalde opmerkingen blijven hangen?  

Moviera, Nathalie Verstege 

 
 

 


