
MASTERCLASS 
KINDERMISHANDELING

& HUISELIJK GEWELD 

13, 14 & 15 OKTOBER 2021 
Hotel & Congrescentrum Mennorode
Apeldoornseweg 185 8075 RJ Elspeet

GEORGANISEERD DOOR FABRIEK69 



DAG 1

MARIEKE VAN GEMERT 

Auteur van ‘Praktijkboek praten met kinderen over kindermishandeling’, trainer en coach

Geef kinderen een stem bij kindermishandeling over wat er in deze situatie nodig is. Wat kun je doen om voldoende

veiligheid te creëren in het contact met het kind? Hoe maak je heftige situaties bespreekbaar? En welke woorden

gebruik je om uit te leggen wat er verder gaat gebeuren? 

DOCUMENTAIRE 

Team Kim 

Documentaire waarin diverse ervaringsdeskundigen hun verhaal vertellen. Hier hoor je wat nu juist wel en juist niet heeft

geholpen. 

NICKY SCHIJVENS 

Pedagoog, Stichting Groei Veilig 

Bewustwording van het onderwerp kindermishandeling, maar ook van je eigen identiteit én rol als professional als er

signalen zijn bij het jonge kind. Dit is van belang zodat jij op de juiste wijze het gesprek aan kunt gaan met het jonge

kind met Schildje in de hoofdrol. 

DR. CEES HOEFNAGELS 

Senior research associate, lectoraat Jeugd Kenniscentrum Sociale Innovatie Hogeschool Utrecht

Hoe kunnen wij het vòòrkomen, het voorkómen, het stoppen van kindermishandeling en het verminderen van lijden van

kinderen als gevolg van kindermishandeling. 

NATASCHA PANKOW 

Maatschappelijk werker, trainer, FABRIEK69   

Niemand wil ervaring opdoen in het zetten van de meldcode maar wanneer professionals dat wel hebben, zullen zij

merken dat de meldcode een prettig hulpmiddel is én niet alleen een verplicht beleidsstuk en protocol. Dit gaan we

ervaren middels het simulatiespel: 'Stappen door de meldcode'

MARIEKE NIJMEIJER-JANSEN

GZ-psycholoog i.o. en speltherapeut 

Spel is de non-verbale taal. Het inzetten van spelmateriaal kan kinderen (en volwassenen) helpen om makkelijker over

spannende of ingrijpende gebeurtenissen te vertellen. 

PROF. DR. JANINE JANSEN

Bijzonder hoogleraar rechtsantropologie bij de Open Universiteit, lector Veiligheid en geweld in afhankelijkheidsrelaties bij Avans

Hogeschool, hoofd onderzoek landelijk expertise centrum eergerelateerd geweld 

Welke vormen van afhankelijkheid kunnen geweld bevorderen? En welke vormen kunnen ons beschermen? Waar zien wij

in de levensloop de verschillende vormen van geweld  en waar komen we verschillende fenomenen van culturele

verschillen tegen?

DAG 1 Woensdag  13 oktober 2021 

DAG 2 Donderdag  14 oktober 2021 

DAG 3 Vrijdag  15 oktober 2021 

HUIDHONGER 

Theatergroep Rauwkost speelt de bijzondere theatervoorstelling 'Huidhonger'  

Het -hersenbesturingssysteem-  van Jaap draait op volle toeren.  Jaap springt van nu, naar gisteren, naar de toekomst en

naar toen hij 9 jaar was. De roekeloze eindjes verbinden lukt hem niet meer. Jaap is de weg kwijt. En dat begon als

kind… 

Investering : € 1200,- (excl. btw )  

De prijs is inclusief: drie dagen masterclass, twee overnachtingen, bedlinnen,

handdoeken, twee keer ontbijt, lunches, diners en drankjes tijdens de maaltijden.
(Na betaling is annulering niet meer mogelijk, iemand anders in de plaats wel)

Aanvang 13 oktober 2021 : 10.00 uur 

Eindtijd 15 oktober 2021 : 17.00 uur 

Voor meer informatie en aanmelden: www.fabriek69.nl / 085-0657319


