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Symposium
We kijken met tevredenheid terug op het tweede symposium dat we organiseerden in Zwolle.
Op zaterdag 24 november waren een kleine honderd mensen aanwezig. Twee indrukwekkende
lezingen en vier gevarieerde workshops, variërend van zeer persoonlijk tot meer theoretisch,
zorgden voor veel interactie. De paneldiscussie was wat mij betreft een erg leuk onderdeel. Dat
hing natuurlijk ook samen met de manier waarop Hannette Webbink ons regelmatig overviel met
spitse vragen, maar ook de inbreng vanuit de zaal was zeer waardevol. Het beraad is elke keer
weer erg blij met deze mogelijkheid om een platform te zijn en te scheppen voor de doelgroep:
hulpverleners en ervaringsdeskundigen die te maken hebben (gehad) met transgenerationeel
georganiseerd geweld. Zowel het symposium van vorig jaar als dit hebben aangetoond dat dit
voorziet in een behoefte en dat er allerlei boeiende verbanden en contacten ontstaan. Ik zie met
plezier en hoopvolle verwachting uit naar wat dit netwerk in de toekomst nog meer zal
opleveren.
Anne de Vries

Terugblik op ons tweede symposium:
Therapeutische mogelijkheden bij doorgaand
geweld
Graag ontvangen we nog uw evaluatieformulier retour. Zeker ook als u een
deelnamecertificaat nodig heeft, kunt u uw gegevens meesturen met het
evaluatieformulier.
En besteedt dan vooral aandacht aan 'suggesties'. Wij proberen daar met het organiseren van
het volgende symposium rekening mee te houden.
Onderstaand de knop naar de PDF files van de verschillende lezingen en workshops van
het afgelopen symposium

Naar de presentaties en workshops

Vooruitblik op symposium 2019
Ook een kleine vooruitblik naar het symposium van 2019. De datum van het volgende
symposium staat reeds vast: 23 november 2019, weer in Grand Hotel Wientjes te Zwolle.
Reserveer vast deze datum wat ons betreft.
Thema voor volgende keer:
Vroegtijdig herkennen en behandelen van dissociatieve problematiek bij kinderen.
Bij volwassenen is het vaak al lastig genoeg om dissociatieve problematiek te (h)erkennen en te
behandelen. Tegen de tijd dat een adequate behandeling kan starten gaat er vaak al een lange
lijdensweg aan vooraf.
Wat zou het mooi zijn als we eerder in staat zijn dit waar te nemen en om ook bij kinderen deze
problematiek reeds te kunnen herkennen.

Enquête slachtoffers kinderpornografie
Deze enquête is bedoeld voor (ouders/verzorgers van) slachtoffers van kinderpornografie. De
enquête heeft als doel vast te stellen of, en zo ja hoe, slachtoffers geïnformeerd willen worden
wanneer beeldmateriaal (opnieuw) opduikt.
De enquête is volledig anoniem. Er worden geen gegevens gevraagd of verzameld die
herleidbaar zijn naar personen. Je identiteit blijft zodoende volledig beschermd. De hierboven
weergegeven organisaties zijn nauw betrokken bij het onderwerp en verlenen medewerking aan
het onderzoek.
Je kunt in deze enquête naar boven scrollen om terug te gaan naar een vorige vraag.
Als je op 'Start' klikt volgt een korte uitleg en start de enquête.
Heb je vóórdat je de enquête wilt invullen vragen over het onderzoek, neem dan contact op met
de onderzoekers via notificatiesysteem@dsp-groep.nl.
De enquête duurt maximaal 10 minuten.

Link naar enquête

Argos - Het verhaal van Lisa
Zaterdag 8 december j.l. was er een belangrijke en intrigerende documentaire te horen via het
NPO Radio 1 programma Argos van de VPRO. Onderwerp was de lijdensweg van een meisje.
Lijdensweg zowel vanwege wat haar overkwam - ernstig seksueel misbruik - , als wat betreft
haar gang door de justitiekanalen. Treffend kwam naar voren hoe Justitie, in dit geval, aan
tunnelvisie leed (om niet te spreken van klassejustitie) en hoe het meisje daardoor opnieuw
slachtoffer werd.
Lees verder en beluister de documentaire

Lees ook de reactie van het Hof op uitzending Argos:
Reactie Hof op zaak Lisa.pdf

Fondswerving
Wij zijn niet alleen naarstig op zoek naar een penningmeester, maar ook naar iemand die
ervaring heeft met fondswerving/ subsidie aanvragen. Naast het structureel organiseren van
een jaarlijks symposium, zouden we graag studiedagen organiseren en meer ruimte voor
vertaalwerk verkrijgen; en dat kost geld.
Heb je ervaring met fondswerving en draag je het Beraad een warm hart toe, dan horen we
graag van je!
Het zou ons als Beraad weer een boost kunnen geven en we hebben nog zoveel plannen om te
realiseren.

Vrijwilligers
Het Alternatief Beraad heeft altijd plaats voor enthousiaste vrijwilligers met kennis van zaken.
We zoeken dringend een penningmeester. Mogelijk iets wat u zelf wilt doen of u weet u iemand
anders. Het bestuur komt paar keer per jaar bijeen, met een etentje in het Noorden van het
land. We verwachten dat het penningmeesterschap niet veel meer dan 4 uur werk per jaar zal
vragen. Eén keer per jaar een overzicht naar boekhouder; het gaat om betrekkelijk weinig geld
en het is een eenvoudige klus.
Ook worden wij graag op de hoogte gehouden van de namen van goede, ervaren therapeuten,
zodat wij mensen die zich tot ons wenden voor hulp bij het zoeken van een behandelaar kunnen
helpen. De nood van deze mensen is altijd hoog.
De groep mensen die het Beraad 'dragen' bestaat uit zes personen. Het 'dagelijks bestuur'
wordt door drie van hen gedaan. Er is een vrijwilliger die de website en verdere ict
werkzaamheden voor zijn rekening neemt. Maar wij zijn altijd blij met mensen die vanuit kennis
van zaken, ervaring en betrokkenheid mee willen werken het Beraad nog meer op de kaart te
zetten. Ook voor deeltaken, zoals bijvoorbeeld meehelpen bij de organisatie van het
symposium of het leggen van contacten met instellingen, bent u van harte welkom.
Neem contact met ons op

Boeken
Wij willen graag op de hoogte gesteld worden van boeken geschreven door overlevers van
seksueel geweld, of door therap[euten over het proces van therapieën met mensen met deze
achtergrond.
Als u ons titels opgeeft, wilt u er dan ook een korte indruk die u heeft van het boek aan
toevoegen?
Het ligt in de bedoeling deze boeken op onze website te vermelden.

Onze wensen voor 2019
Op de valreep naar een nieuw jaar wensen wij u voor 2019 het allerbeste. Wij hopen dat het
voor u en de uwen een goed, fijn en voorspoedig jaar zal worden, met zo weinig mogelijk
ellende en andere narigheid.

Twitter

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u nieuwsbrief@alternatiefberaad.nl toe aan uw adresboek.

