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   Geweld hoort nergens thuis    
Online Platform Traumascreening en –Behandeling voor 
slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling 

Samenvatting 
(Bijna) alle kinderen in de (vrouwen)opvang zijn blootgesteld aan minimaal vijf  adverse childhood experiences, 
waaronder (directe of indirecte) blootstelling aan huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veel van hen 
laten klachten zien in de opvang of ontwikkelen uiteenlopende problemen later en er is een groot risico dat 
zij als volwassenen opnieuw slachtoffer of juist pleger van huiselijk geweld worden. Ook hun ouders, zowel 
slachtoffers als plegers, laten veel traumagerelateerde klachten zien. De maatschappelijke kosten hiervan zijn 
hoog, terwijl vroeg ingrijpen deze kosten juist beheersbaar zou kunnen houden. 

In Nederland werken naast de Blijf Groep een aantal opvanginstellingen, zoals bijvoorbeeld Sterk Huis, 
Mutsaersstichting en Fier Fryslân, op beperkte schaal al samen met aanbieders van gespecialiseerde 
traumabehandeling voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Er is echter een groot 
gebrek aan gespecialiseerde traumabehandelaars die met slachtoffers van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling kunnen en willen werken, terwijl uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat juist deze 
interventies de grootste vermindering geeft van klachten, de kans op herhaald slachtofferschap vermindert 
en ook kan voorkomen dat kinderen plegers worden als ze volwassen zijn.  

Daarnaast vraagt de behandeling van de gezinnen in de opvang of ambulant om bijzondere expertise en 
professionele attitude. De gespecialiseerde behandelaars die al wel werkzaam zijn op dit terrein kennen 
echter zo’n hoge werkdruk dat zij er niet of nauwelijks aan toe komen om hun expertise te delen met 
collega’s en nieuwe behandelaars op te leiden. Wat dan ook nodig is, is een breder aanbod en opleiding van 
nieuwe behandelaars en het delen van kennis, expertise en knelpunten met elkaar om tot een nog beter 
(beschikbaar) aanbod te komen. Het Online Platform Traumascreening en –Behandeling voorziet hierin en is 
nadrukkelijk bedoeld voor gemeenten, traumabehandelaars en (medewerkers van) maatschappelijke 
organisaties in de deelnemende regio’s die zich bezig (willen) houden met (het toeleiden naar) 
traumascreening en -behandeling. Zij worden dan ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van het 
platform.  

Binnen het pilotproject  ‘Online Platform Traumascreening en –Behandeling voor slachtoffers van huiselijk 
geweld en kindermishandeling’ wordt het online platform inhoudelijk en technisch ontwikkeld en 
gelanceerd, terwijl tegelijkertijd 20 nieuwe traumabehandelaars worden opgeleid. Ook maakt het project 
inzichtelijk hoeveel kinderen en volwassenen in de opvang traumabehandeling nodig hebben en wat de 
financieringsmogelijkheden hiervoor zijn. Tot slot is het een matching tool waarbij snel en overzichtelijk vraag 
en aanbod met elkaar in contact worden gebracht. 

Het pilotproject (2019 – 2020) richt zich voornamelijk op kinderen in de opvang en hun ouder(s) en 
begeleiders, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dat het Online Platform ook ten goede komt aan cliënten 
die ambulant worden begeleid. Het platform gaat van start in Noord-Holland en Flevoland waar het 
werkgebied van de Blijf Groep en Blijf van m’n Lijf Den Helder ligt, maar wil na de pilotfase uitgroeien tot 
een landelijk dekkend netwerk. De brede toegankelijkheid van het platform blijft daarbij het uitgangspunt. 

Het project wordt uitgevoerd in het kader van het meerjarenprogramma Geweld hoort nergens thuis  (2018 – 
2021) https://vng.nl/programma-geweld-hoort-nergens-thuis). De projectleiding ligt in handen van de Blijf 
Groep in nauwe samenwerking met een gespecialiseerde traumabehandelaar vanuit Nuhoff Psychotherapie. 
Ook wordt nauwe samenwerking gezocht met Blijf van m’n Lijf Den Helder, betrokken zorgverzekeraars, 
gemeenten, maatschappelijke organisaties en gespecialiseerde zorginstellingen.  
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1. Aanleiding en korte probleemschets  
(Bijna) alle kinderen in de (vrouwen)opvang zijn blootgesteld aan minimaal vijf  adverse childhood experiences, 
waaronder (directe of indirecte) blootstelling aan huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Veel van hen 
laten klachten zien in de opvang of ontwikkelen uiteenlopende problemen later en er is een groot risico dat 
zij als volwassenen opnieuw slachtoffer of juist pleger van huiselijk geweld worden. Ook hun ouders, zowel 
slachtoffers als plegers, laten veel traumagerelateerde klachten zien. De maatschappelijke kosten hiervan zijn 
hoog.  

Te weinig kinderen en ouders krijgen gehechtheidsinterventies en behandeling aangeboden die zijn gericht 
op het verwerken van trauma (zoals bijv. EMDR, TF-CGT (trauma focused cognitieve gedragstherapie) en 
Narratieve Exposure Therapie (NET)). Ook zijn er lange wachttijden door het gebrek aan gespecialiseerde 
behandelaars. Tegelijkertijd blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat juist deze interventies de grootste 
vermindering geeft van klachten, de kans op herhaald slachtofferschap vermindert en ook kan voorkomen 
dat kinderen plegers worden als ze volwassen zijn. Traumabehandeling kan daarbij, zeker bij jonge 
kinderen, kortdurend van karakter zijn, waardoor de kosten beheersbaar blijven.  

In Nederland werken naast de Blijf Groep een aantal opvanginstellingen, zoals bijvoorbeeld Sterk Huis, 
Mutsaersstichting en Fier Fryslân, op beperkte schaal al samen met aanbieders van gespecialiseerde 
traumabehandeling voor slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Blijf Groep biedt het op 
dit moment aan een deel van de kinderen in de opvang. Er is echter een groot gebrek aan gespecialiseerde 
traumabehandelaars die met slachtoffers van huiselijk geweld en/of kindermishandeling kunnen en willen 
werken. Eén van de onderliggende redenen hiervoor is dat veel behandelaars onbekend zijn met de 
problematiek van huiselijk geweld en kindermishandeling en zich bovendien op het standpunt stellen dat de 
volwassen en kinderen in het gezin eerst ‘gestabiliseerd’ moeten zijn voordat behandeling zin heeft. 
Behandeling wordt dan uitgesteld tot ‘na de crisis’.  

Dit is een duivels dilemma, omdat de situatie in veel gezinnen die met huiselijk geweld en 
kindermishandeling te maken hebben niet stabiel wordt, maar structureel onveilig blijft. De vraag is dan ook 
of deze gezinnen zonder behandeling ooit ‘uit de crisis’ komt. In de praktijk betekent uitstel van 
behandeling vaak afstel: gezinnen raken uit het zicht van de hulpverlening, vinden zelf niet de weg naar 
gespecialiseerde therapeuten en krijgen geen behandeling. Uiteindelijk kost dit de samenleving veel geld, 
omdat het geweldspatroon niet structureel wordt doorbroken. Volwassenen komen in nieuwe gewelddadige 
relaties terecht, kinderen groeien op en worden zelf slachtoffer of pleger van huiselijk geweld. 

Juist daarom is het aanbieden van traumascreening en –behandeling in een vroegtijdig stadium essentieel 
voor deze gezinnen, om zo de spiraal van geweld en intergenerationele overdracht te doorbreken.  

Daarnaast vraagt de behandeling van de gezinnen in de opvang of ambulant om bijzondere expertise en 
professionele attitude. De gespecialiseerde behandelaars die al wel werkzaam zijn op dit terrein kennen 
echter zo’n hoge werkdruk dat zij er niet of nauwelijks aan toe komen om hun expertise te delen met  
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collega’s en nieuwe behandelaars op te leiden. Wat dan ook nodig is, is een breder aanbod en opleiding van 
nieuwe behandelaars en het delen van kennis, expertise en knelpunten met elkaar om tot een nog beter 
aanbod te komen. Het Online Platform Traumascreening en –Behandeling voorziet hierin en is nadrukkelijk 
bedoeld voor gemeenten, traumabehandelaars en (medewerkers van) maatschappelijke organisaties in de 
deelnemende regio’s die zich bezig (willen) houden met (het toeleiden naar) traumascreening en -
behandeling. Zij worden dan ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van het platform. 

 

2. Doelstelling, doelgroep en beoogde resultaten 
De meerjarige missie van het Online Platform Traumascreening en –Behandeling is het realiseren van een 
landelijk dekkend en direct beschikbaar specialistisch hulpaanbod van gehechtheid- en trauma focused 
behandelingen voor gezinnen in de opvang of ambulant die het slachtoffer zijn geworden van huiselijk 
geweld en/of kindermishandeling. Dit met het oog op het duurzaam doorbreken van patronen van stress en 
onveiligheid in deze gezinnen.  

Voor Lorenzo (4) die hulp nodig heeft “zodat papa mij in mijn dromen ook geen pijn meer kan doen” en voor  
Amalia (6) die constateert: “Misschien slaat papa mama wel zo hard, dat ze doodgaat, dan is er niemand meer 
die voor mij kan zorgen en ben ik helemaal alleen.” Voor Lisa die haar kinderen iets anders wil meegeven dan 
zij zelf heeft gehad en voor Mohammed die weet hoe het is om op te groeien in stress en geweld en nu met zijn 
partner in eenzelfde spiraal verstrikt is geraakt.  

Het project sluit goed aan op de landelijke operatie inzake kindnormen in de opvang en de methodiek 
Veerkracht die in de opvang geboden wordt. Ze vullen elkaar aan en kunnen elkaar versterken en wellicht 
ook versnellen.  

Binnen het pilotproject 2019 - 2020 dat nu wordt ingediend worden de volgende doelen en beoogde 
resultaten gesteld: 

• Ontwikkeling en lancering van het Online Platform Traumascreening en –Behandeling, in eerste 
instantie gericht op de deelnemende GHNT regio’s. Dit platform zal in ieder geval de volgende 
kenmerken hebben: 

o Overzicht van gespecialiseerde traumabehandelingsvormen die geschikt zijn voor 
slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling (kinderen en volwassenen) 

o Overzicht van gespecialiseerde traumabehandelaars die in de deelnemende GHNT regio’s 
werkzaam zijn en waar de ‘witte vlekken’ zijn waar nog geen aanbod is 

o Overzicht van financieringsmogelijkheden voor gespecialiseerde traumabehandeling 
o Besloten platform voor bestaande traumabehandelaars en betrokken andere professionals 

voor het uitwisselen van expertise en knelpunten 
o Informatie voor kinderen en ouders 
o FAQ 
o Nieuws en artikelen 

• Werving en scholing van 20 nieuwe traumabehandelaars uit de deelnemende GHNT regio’s die zich 
willen specialiseren in de behandeling van slachtoffers van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling, hetzij in de opvang, hetzij ambulant. In de pilotfase wordt daarbij 
geconcentreerd op de behandeling van kinderen in de opvang, waarbij ook de ouder(s) en vaste 
begeleider(s) van het gezin nauw worden betrokken.  

• Inzichtelijk maken van het aantal kinderen en volwassenen dat gebaat is bij traumabehandeling na 
ervaringen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. In de pilotfase richt zich dit op kinderen 
en volwassen in de opvang. Een eerste inschatting bij de totstandkoming van het projectvoorstel is 
dat circa 1/3 van de kinderen en volwassenen in de (vrouwen)opvang baat heeft bij 
traumabehandeling.  

• Inzichtelijk maken van de financieringsmogelijkheden voor traumabehandeling van kinderen en 
volwassenen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.  

• Voorbereiding uitbreiding naar een landelijk platform, inclusief duurzame borging.  
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De doelgroep voor het project wordt gevormd door: 

• Traumabehandelaars die reeds met slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling werken 
en hun expertise willen delen en versterken. 

• Nieuwe traumabehandelaars die zich willen specialiseren in de behandeling van slachtoffers van 
huiselijk geweld en kindermishandeling. 

• Zorgprofessionals, zowel in de opvang als ambulant, en gemeenten die op zoek zijn naar passende 
behandeling van hun cliënten. 

• En uiteindelijk: kinderen en volwassenen die het slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling en die baat hebben bij traumabehandeling. 

 

3. Duur en scope van het project 
1 jaar: oktober 2019 t/m september 2020.  

Het platform gaat van start in Noord-Holland en Flevoland waar het werkgebied van de Blijf Groep en Blijf 
van m’n Lijf Den Helder ligt, maar wil na de pilotfase uitgroeien tot een landelijk dekkend netwerk. De 
brede toegankelijkheid van het platform blijft daarbij het uitgangspunt. 

 

4. Stip op de horizon: landelijk dekkend netwerk 
Na de lancering van het online platform tijdens het pilotproject in 2019 – 2020 wil het platform in drie jaar 
tijd (2021 t/m 2023) uitgroeien naar een landelijk platform met als uiteindelijk doel een hooggekwalificeerd, 
landelijk dekkend en direct beschikbaar hulpaanbod. De brede toegankelijkheid van het platform blijft 
daarbij het uitgangspunt. Daarbij wordt mogelijk gedacht aan een aparte stichting of vereniging. Het 
landelijk platform kan daarbij op termijn het volgende bieden: 

- een landelijk overzicht van traumabehandelaars die zijn gespecialiseerd in slachtoffers van huiselijk 
geweld en kindermishandeling  

- een plek bieden om vraag en aanbod zichtbaar te maken en met elkaar te ‘matchen’ 
- ‘on the job’ training van nieuwe traumabehandelaars van slachtoffers van huiselijk geweld en 

kindermishandeling door hen te koppelen aan een ervaren behandelaar 
- ‘online’ en ‘real life’ intervisiemogelijkheden voor beginnende en ervaren traumabehandelaars die 

gespecialiseerd zijn in slachtoffers van huiselijk geweld en kindermishandeling 
- motiveren en inspireren van gz/post master psychologen en orthopedagogen om gehechtheid en 

traumafocused behandelingen te bieden aan kinderen en hun ouders in de opvang of ambulant, 
bijvoorbeeld door het organiseren van inspirerende lezingen over het werk met deze doelgroep 

- ondersteuning bij het leggen van contacten met gemeenten en/of zorgverzekeraars met betrekking 
tot de financiering van de zorg 

- ondersteuning bij het uitwisselen van kennis en expertise hoe domein overstijgende ‘topzorg’ 
geboden kan worden rondom de opvang en ambulante hulpverlening  

- ondersteuning van behandelaren bij het vormgeven van de hulp aan deze gezinnen door het 
verstrekken van informatie over erkende/bewezen effectieve interventies,  relevante 
(wetenschappelijke) literatuur, info over best practices en scholingsmogelijkheden en door het 
bieden van intervisie en supervisie 

- actieve bijdrage aan het behoud van professionele fitheid van hulpverleners en het voorkomen van  
secundaire traumatisering en uitval van behandelaren als gevolg daarvan 

- inhoudelijk input leveren aan landelijke initiatieven, zoals operatie kindnormen,  trauma richtlijn 
jeugdhulp en jeugdbescherming, congressen en studiedagen etc  

- faciliteren bij het beter zicht krijgen op kinderen in de opvang en ambulante hulpverlening, 
langdurig volgen en monitoren van gezinnen en implementatie van wetenschappelijk onderzoek 
naar de kinderen en hun gezinnen in de opvang en ambulante hulpverlening.  
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5. Activiteiten en planning 
Tijdens het pilotproject worden de volgende activiteiten voorzien om de gestelde doelen en resultaten te 
behalen:  

 

Ontwikkeling en lancering van het Online Platform Traumascreening en –Behandeling 

Activiteit Wie voert deze activiteit uit?1 Planning 

Startbijeenkomst voor projectpartners en andere 
relevante partijen, zoals gemeenten, 
maatschappelijke organisaties die met 
traumabehandeling van slachtoffers huiselijk 
geweld en kindermishandeling (willen) werken, 
landelijk programmateam GHNT, Federatie 
Opvang en Stichting Kinderpostzegels. Tijdens de 
startbijeenkomst worden de projectactiviteiten 
nader uitgewerkt en input opgehaald voor de 
inhoud en de functie van het platform  

Projectleider Blijf Groep 

Traumabehandelaar 

Projectleider GHNT Flevoland 

November 2019 

Inhoudelijke bouw van het online platform, 
waarbij alle projectpartners worden geraadpleegd 
en overige betrokkenen, evenals 
ervaringsdeskundigen (via cliëntenraden) en 
bestaande traumabehandelaars  

Projectleider Blijf Groep 

Traumabehandelaar 

Projectleider GHNT Flevoland 

November 2019 
– april 2020 

Technische bouw van het online platform ICT Blijf Groep  

Projectleider Blijf Groep 

Februari – juni 
2020 

Lancering van het online platform met een 
feestelijke bijeenkomst, in aanwezigheid van alle 
projectpartners, (politieke) bestuurders, (nieuwe) 
traumabehandelaars, overige betrokkenen en 
pers 

Projectleider Blijf Groep 

Traumabehandelaar 

Projectleider GHNT Flevoland 

Juni 20202 

Technisch onderhoud van het platform ICT Blijf Groep  

Projectleider Blijf Groep 

Vanaf juni 2020 

  

                                                   
1 De hoofdverantwoordelijke voor elke activiteit wordt steeds als eerste genoemd. 
2 Of zoveel eerder als technisch gezien mogelijk is. 
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Werving en scholing van 20  nieuwe traumabehandelaars uit de deelnemende GHNT regio’s die zich 
willen specialiseren in de behandeling van slachtoffers van huiselijk geweld en/of kindermishandeling 

Activiteit Wie voert deze activiteit uit? Planning 

Ontwikkeling van een folder/brochure waarin de 
traumabehandeling van slachtoffers van huiselijk 
geweld en kindermishandeling wordt toegelicht 

Traumabehandelaar 

Projectleider Blijf Groep 

 

November 2019 

Werven van belangstellende nieuwe 
traumabehandelaars via vakbladen, online fora, 
mond-op-mond reclame etc., gevolgd door face-to-
face voorlichtingsbijeenkomsten 

Traumabehandelaar 

Projectleider Blijf Groep 

 

November 2019 
– september 
2020 

Organiseren van drie voorlichtingsbijeenkomsten, 
verdeeld over verschillende regio’s, voor 
belangstellende traumabehandelaars die zich willen 
specialiseren in slachtoffers van huiselijk geweld en 
kindermishandeling 

Traumabehandelaar 

Projectleider Blijf Groep 

Projectleider GHNT Flevoland 

Januari – maart 
2020 

Ontwikkeling van trainingsmateriaal om nieuwe 
traumabehandelaars te trainen 

Traumabehandelaar 

Projectleider Blijf Groep 

Projectleider GHNT Flevoland 

Maart – mei 
2020 

Uitvoeren van drie trainingen voor nieuwe 
traumabehandelaars (elk 2 dagdelen) 

Traumabehandelaar 

Projectleider Blijf Groep 

Projectleider GHNT Flevoland 

Mei – september 
2020 

 

Inzicht in het aantal kinderen en volwassenen in de opvang dat gebaat is bij traumabehandeling na 
ervaringen met huiselijk geweld en/of kindermishandeling  

Activiteit Wie voert deze activiteit uit? Planning 

Inschatting maken hoeveel kinderen en volwassen in 
de opvang traumabehandeling nodig hebben op basis 
van praktijkervaring van traumabehandelaars in de 
opvang in GHNT regio’s en andere instellingen met 
gespecialiseerde behandelaars. Hiertoe wordt een 
vragenlijst opgesteld die ingaat op vragen zoals: hoe 
vaak wordt behandeling aangeboden, matcht dit met 
de vraag, inhoud, duur en kosten van de behandeling, 
knelpunten die optreden en resultaat van de 
behandeling. De vragenlijst kan evt. gecombineerd 
worden met een aantal verdiepende interviews. 

Projectleider Blijf Groep 

Traumabehandelaar Nina 
Draaisma 

NB: evt. kan hier ook een 
universitair of Hbo-student bij 
betrokken worden als 
afstudeeropdracht 

November  2019 
– maart 2020 

Indien gewenst: speciale bijeenkomst voor gemeenten 
en zorgverzekeraars om bevindingen te delen en 
aanbevelingen voor de toekomst te doen (samen met 
uitkomsten inzake financiering behandeling, zie 
hieronder) 

Projectleider Blijf Groep 

Traumabehandelaar 

Projectleider GHNT Flevoland 

Juni 2020 
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Inzicht in financieringsmogelijkheden voor traumabehandeling van kinderen en volwassenen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling 

Activiteit Wie voert deze activiteit uit? Planning 

Contact leggen met zorgverzekeraars Projectleider Blijf Groep November  2019 
– maart 2020 

Contact leggen met gemeenten Idem November 2019 
– maart 2020 

Verslaglegging, incl. evt. knelpunten en 
aanbevelingen 

Idem April - mei 2020 

Indien gewenst: speciale bijeenkomst voor 
gemeenten en zorgverzekeraars om bevindingen 
te delen en aanbevelingen voor de toekomst te 
doen (samen met uitkomsten inzake aantal 
slachtoffers dat behandeling nodig heeft, zie 
hierboven) 

Projectleider Blijf Groep 

Traumabehandelaar 

Projectleider GHNT Flevoland 

Juni 2020 

 

Voorbereiding uitbreiding naar een landelijk platform, inclusief duurzame borging 

Activiteit Wie voert deze activiteit uit? Planning 

Voortgangsrapportage en eindrapportage 
naar landelijk programmateam GHNT m.b.t. 
projectresultaten 

Projectleider GHNT Flevoland in 
nauwe samenwerking met 
projectleider Blijf Groep, 
traumabehandelaar en betrokken 
GHNT regio’s 

April 2020 

Oktober 2020 

Contact leggen met mogelijk geïnteresseerde 
donoren met oog op uitbreiding naar 
landelijk platform en duurzame borging 

Idem Vanaf oktober 2019 

Ontwikkelen aanvraag landelijk platform Idem September 2020 of 
eerder/later 
conform 
uitkomsten overleg 

 

6. Partnerschappen 
De projectleiding ligt in handen van de Blijf Groep in nauwe samenwerking met een gespecialiseerde 
traumabehandelaar vanuit Nuhoff Psychotherapie. Ook wordt nauwe samenwerking gezocht met Blijf van 
m’n Lijf Den Helder, betrokken zorgverzekeraars, gemeenten, maatschappelijke organisaties en 
gespecialiseerde zorginstellingen. 

Het project wordt gefinancierd in het kader van het landelijk programma Geweld hoort nergens thuis (2018 
– 2021). De volgende Geweld hoort nergens thuis regio’s zijn hierbij betrokken: 

• Flevoland (centrumgemeente Almere, indiener van het voorstel mede namens de overige regio’s) 
• Alkmaar/West-Friesland (centrumgemeente Alkmaar) 



 8 	 Geweld	hoort	nergens	thuis.	Online	Platform	Traumascreening	en	-Behandeling	
Infosheet	oktober	2019	

	
	 	

• Amsterdam-Amstelland (centrumgemeente Amsterdam) 
• Kennemerland (centrumgemeente Haarlem) 
• Kop van Noord-Holland (centrumgemeente Den Helder) 
• Zaanstreek-Waterland (centrumgemeente Zaanstad) 

 

Rolverdeling 

• Blijf Groep: projectcoördinatie: organiseren startbijeenkomst; leggen van contacten met gemeenten, 
zorgverzekeraars en traumabehandelaars bij andere organisaties zoals Sterk Huis, Mutsaersstichting 
en Fier Fryslân; ontwikkeling en onderhoud online platform; begeleiding bijeenkomsten van twee 
cliëntenraden; werving nieuwe traumabehandelaars; ontwikkeling voorlichtingsfolder m.b.t. 
platform 

• Traumabehandelaar Nina Draaisma, Nuhoff Psychotherapie: inhoudelijke deskundigheid m.b.t. 
traumabehandeling slachtoffers huiselijk geweld en kindermishandeling; ontwikkeling 
voorlichtingsfolder m.b.t. platform; werving en training van nieuwe traumabehandelaars; 
ontwikkeling en uitvoering voorlichtingsbijeenkomsten en trainingen 

• GHNT Flevoland: voortgangsrapportage landelijk programmateam GHNT; initiëren contacten 
m.b.t. follow-up financiering en borging, algehele advisering en ondersteuning m.b.t. implementatie 
van het project 

• Overige GHNT regio’s: participatie in startbijeenkomst, ondersteuning projectleider bij leggen van 
contacten binnen gemeenten 

 

7. Participatie van ervaringsdeskundigen 
Blijf Groep betrekt haar cliënten zo actief mogelijk bij het ontwikkelen en implementeren van projecten, 
omdat hun stem essentieel is. Dit doen zij op de volgende wijze bij het ontwikkelen van het Online Platform 
Traumascreening en -behandeling: 

• Uitnodigen van ervaringsdeskundige(n) voor de startbijeenkomst en lancering van het platform om 
ervaringen met traumabehandeling in de opvang of ambulant te delen met de deelnemers; 

• Verzamelen van feedback m.b.t. inrichting van het online platform tijdens bijeenkomsten van twee 
cliëntenraden in haar werkgebied, waarbij zowel ambulante (ex-)cliënten als cliënten uit de 
vrouwenopvang worden betrokken. 

 

 

8. Contact 
Heeft u vragen naar aanleiding van dit infosheet? Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de 
projectleider Heidi Offerman via traumanetwerkGHNT@blijfgroep.nl of 06 15 89 60 54. Voor algemene 
vragen kunt u contact opnemen met Trijntje Kootstra, GHNT projectleider in Flevoland 
(tkootstra@almere.nl; 06 436 37 420). 


