Drakentemmers Leerlijn Huiselijk geweld en traumasensitief werken
Mini-colleges en e-learning voor professionals in het sociaal- en veiligheidsdomein
Ben jij een professional in het sociaal- of veiligheidsdomein en heb je in je werk te maken met huiselijk
geweld? En wil je meer oog krijgen voor de trauma’s en gehechtheidsproblematiek die hiermee
samenhangen? Dan nodigen we je van harte uit om deel te nemen aan de Drakentemmers Leerlijn
Huiselijk geweld en traumasensitief werken.
In de leerlijn bieden we een reeks van mini-colleges en e-learning over wat trauma is, hoe je het herkent, wat je
zelf kunt doen en wanneer je iemand naar behandeling moet begeleiden, ook bij cliënten met een cultureel
diverse achtergrond. Zo kun je op een laagdrempelige manier snel je kennis vergroten en beter inschatten
wanneer behandeling nodig is voor je cliënten. En je doet dat op een moment dat jou goed uitkomt, want alles
is (terug) te vinden in de online leeromgeving van Drakentemmers.
Voor wie?
De leerlijn staat open voor alle professionals in die in hun werk te maken hebben met huiselijk geweld. Zoals
professionals binnen lokale (wijk)teams, jeugdhulpverleners, jeugdbeschermers, begeleiders,
gedragswetenschappers en maatschappelijk werkers uit de vrouwen- en maatschappelijke opvang, Veilig
Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, Reclassering en betrokkenen bij MDA++.
Wat houdt de Drakentemmers Leerlijn in?
De leerlijn bestaat uit mini-colleges, geïllustreerd met voorbeelden uit de praktijk en e-learning over tien
verschillende onderwerpen.
1.

Introductie op trauma (e-learning)

2.
3.

Vermijdingsreacties herkennen en begrijpen (e-learning)
Motiveren voor traumabehandeling via psycho-educatie (e-learning)

4.
5.

Invloed van huiselijk geweld op de ouder-kindrelatie (e-learning)
Trauma bij zeer jonge kinderen (mini-college en voorbeeldcasus)

6.
7.

Pleger- en daderbehandeling (mini-college en voorbeeldcasus)
Culturele diversiteit in relatie tot huiselijk geweld (mini-college en voorbeeldcasus)

8.
9.

Geld en geweld: armoede en schulden in afhankelijkheidsrelaties (mini-college en voorbeeldcasus)
Scheiding, omgang en huiselijk geweld (mini-college en voorbeeldcasus)

10. Intieme terreur (mini-college en voorbeeldcasus)
Meer informatie over de inhoud van de verschillende onderdelen vind je op de website van Drakentemmers:
www.drakentemmers.nl. Je kunt ook dit filmpje bekijken.

Doel Drakentemmers Leerlijn
Na het volgen van de Drakentemmers Leerlijn:
•

Heb je meer kennis van huiselijk geweld en trauma- en gehechtheidsproblematiek

•
•
•
•

Heb je beter inzicht in wat je zelf kunt doen en wanneer specialistische behandeling nodig is
Heb je handvaten gekregen om cliënten te motiveren voor behandeling
Weet je hoe en wanneer je cliënten kunt toeleiden naar gespecialiseerde behandelaren
Heb je meer inzicht in de optimale samenwerking in de keten tussen de behandelaar en andere
professionals

Waar en wanneer?
Alle onderdelen worden online gegeven of zijn in de online-leeromgeving te volgen op een door jou te kiezen
tijdstip. De mini-colleges en casus learnings vinden plaats tussen juni en eind december. Je kunt ze online
bijwonen en/of daarna in de digitale leeromgeving terugkijken. De e-learnings komen vanaf juni beschikbaar.

Aanmelding en kosten
De gehele leerlijn kost € 100, - (excl. btw). Op de website www.drakentemmers.nl kun je je aanmelden en
betalen. Daarna krijg je je persoonlijke inloggegevens voor de online leeromgeving.

Over Drakentemmers
Drakentemmers is het Expertiseplatform Trauma en Gehechtheid na Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
Drakentemmers is opgericht om de kennis en expertise over behandeling bij huiselijk geweld te bundelen en
te vergroten. Ook brengen we hulpverleningsorganisaties en behandelaren met elkaar in contact.
Behandelaren kunnen elkaar ontmoeten op het expertiseplatform, gespecialiseerde training volgen en er
informatie, onderzoeken en praktijkkennis vinden over traumabehandeling bij kinderen en volwassenen die te
maken hebben (gehad) met structureel huiselijk geweld. Daarnaast biedt Drakentemmers een leerlijn voor
professionals in het sociaal domein en veiligheidsdomein die in hun werk te maken hebben met slachtoffers of
plegers van huiselijk geweld.

Trauma en gehechtheidsproblematiek in de context van huiselijk geweld
Kinderen en volwassenen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld of kindermishandeling, maar ook plegers
van geweld kampen vaak met trauma-gerelateerde klachten. Behandeling helpt om de spiraal van geweld te
doorbreken en vermindert ook het risico dat kinderen, als ze volwassen zijn, zelf slachtoffer of juist pleger van
huiselijk geweld worden.

