
No More
23 november van 12.00-16.30 uur, mét lunch
Planetarium, Kromwijkdreef 11
Voorzitter: Dolores Leeuwin

Programma

Samen kunnen wij veel doen om kindermishandeling en relationeel geweld te verhinderen of te verminderen. 
Fijn dat u meedoet op 23 november!  Dit is ons programma.

12.00 -
12.30 -
14.30 -
16.00 -

Inloop, mét lunch
Plenair programma met lezingen en zaalgesprekken, inschrijving  werksessies en netwerkmoment
Werksessies
Gezamenlijke sluiting, de plannen voor de gemeentelijke preventieaanpak 2018, en het lied 
No More onder leiding van Evelyn Amo 

12.30 uur
14.30 uur
16.00 uur
16.30 uur

Plenair programma

Dichter Gershwin Bonevacia  opent het programma. Daarna praten Jurenne Hooi (directeur MadiZo) en Stefan Carr
(beleidsadviseur gemeente Amsterdam) als gezamenlijke organisatoren van deze conferentie over hun visie.  Wat zien 
we aan relationeel geweld en kindermishandeling in ons stadsdeel gebeuren? Wat gebeurt er al in preventieve zin, en 
wat ligt ten grondslag aan de gemeentelijke aanpak? U hoort vervolgens een aantal organisaties en initiatieven, ieder 
op een eigen manier hard bezig met versterking van preventie van geweld in Zuidoost. Zo maakt u onder andere kennis 
met Abdellah Mehraz (directeur van Trias Pedagogica), Mariëtte Wildeboer (De Grens), en een aantal aandachtsfunctionarissen 
uit Zuidoost, onder wie Astrid Gills.

Lezingen
We sluiten dit deel af met twee relatief nieuwe, maar zeer actuele thema’s waarmee ook Zuidoost te maken heeft. 

Dynamiek in samengestelde gezinnen, door Corrie Haverkort en Marlijn Kooistra-Popelier van Stichting Nieuw 
Gezin. Steeds meer kinderen groeien op in samengestelde gezinnen. Wat zijn de kenmerken en valkuilen daarvan.
Vluchten en migratie, impact op huiselijk geweld, door Fariba Rhmaty, bestuursvoorzitter van Coöperatie 
Expertisecentrum Transculturele Therapie. 

1.

2.

Werksessies

Met de werksessie beogen we, samen met u als deelnemer, zeer uiteenlopende onderwerpen te verkennen. 
Hieronder staan ze kort beschreven. Op de conferentie zelf krijgt u nog een korte toelichting van de werksessieleiders 
zelf. Daarna kunt u zich ter plekke inschrijven.

Wil je met andere deelnemers het avontuur aan om nader uit te wisselen over vragen als: 

Liefdevol en Geweldloos Opvoeden1

Preventie en aanpak geweld in religieuze gezinnen en in de kerk 2

Anders communiceren! De Praethuysjes 3

Catwalk challenge 4

Met de deur in huis. Over ouderenmishandeling & Vlaggensysteem  5

hoe ziet een liefdevolle en geweldloze opvoeding voor jouw, mijn en onze (klein)kinderen, neefjes, nichtjes 
en alle kinderen eruit? 
Wat maakt dat er nog steeds veel ( subtiel) geweld voorkomt? 
Wat kun je zelf en met anderen doen voor een liefdevolle en geweldloze opvoeding?

Dan ben je van harte welkom voor de werksessie liefdevol en geweldloos opvoeden! 

Werksessieleider Sheela Vyas, Lotus and Tulip,is procesbegeleider van complexe onderwerpen. Zij kent Zuidoost als 
projectleider voorlichtingscampagne stadsdeel Zuidoost Geweld(ig) in Huis van 2007- 2009, en nu als procesbegeleider 
wijkacademie Opvoeden Holendrecht.

Deze sessie richt zich op bewustwording rond welke vormen van geweld er voorkomen in religieuze gezinnen en ook 
binnen de kerk. Waarom herkennen we dit vaak niet en wat kunnen we eraan doen? In deze werksessie maken we 
samen met de deelnemers een inventarisatie van alle vormen van geweld in een religieuze omgeving, welke stappen 
een slachtoffer of getuige kan nemen en hoe we dit geweld en misbruik bespreekbaar maken. Aan de orde: voor-
beelden van geestelijk geweld, manipulatie en seksueel misbruik en hoe je dit bespreekbaar kunt maken. Daarnaast 
worden mythes over huiselijk geweld en seksueel misbruik ontzenuwd, en komt (mis) interpretatie van bijbelteksten aan 
de orde, evenals culturele tradities die onder een spirituele vlag vaak ten onrechte worden gebruikt en soms geweld en 
misbruik in stand houden.

Werksessieleider Annet Alagbe-Speelberg, Bureau Speelberg, Training & Advies - Coaching & Counseling, verzorgt al 
23 jaar trainingen op het gebied van leiderschap, management, (interculturele) communicatie en anti-agressie. Annet 
was chef Jeugd- en Zedenzaken bij de politie in Amsterdam. Sindsdien is het een missie voor haar om huiselijk geweld 
en seksueel misbruik te signaleren en aan te pakken. Zij is de vrouw van dominee Moses Alagbe van Maranatha Com-
munity Transformation Center (MCTC ) in Amsterdam Zuidoost en moeder van 4 kinderen.

Op verschillende plekken in de stad gaat Cascoland met de Praethuysjes de straat op om in een informele setting met 
mensen in gesprek te gaan over moeilijk bespreekbare thema’s zoals huiselijk geweld en eenzaamheid. Door de vorm 
en de opzet lukt het heel goed om vrijblijvend met mensen in gesprek te raken, een mooie stap dus naar het bespreek-
baar maken van moeilijke onderwerpen. Het kan interessant zijn de Praethuysjes ook eens in te zetten in Zuidoost, om 
daar ook mensen hun verhaal te laten doen en te zien of er in Zuidoost misschien weer andere speci�eke thema’s 
spelen. Daar gaan we op 23 november een eerste stap in zetten. Denk je mee? 

Werksessieleiders zijn Roel Schoenmakers en Carina de Wit van Cascoland, een collectief van creatieven uit uiteenlopende 
disciplines zoals beeldende kunstenaars, ontwerpers en performers. Sinds 2010 is Cascoland actief, onder andere in 
Amsterdam West om de leefbaarheid te verbeteren door het opzetten van allerlei projecten met, voor en door buurt-
bewoners. 

Catwalk Challenge is een methodiek die ontwikkeld werd door Archell Thompson, en inmiddels de nodige successen 
kent. Het is een intensief begeleidingstraject voor persoonlijke groei en empowerment. De vorm is strak, de inhoud niet. 
Vier vrouwen vertellen hun levensverhaal, zonder schaamte. Het gaat over verschillende taboeonderwerpen waaronder 
mishandeling. Meer gaan we niet vertellen over deze bijzondere werksessie. Kom het zelf ervaren.

Werksessieleider is Archell Thompson, coach, verbinder & storyteller.

Tijdens deze sessie kunnen de deelnemers in vogelvlucht maar liefst twee interessante thema’s verkennen: ouderen-
mishandeling en het Vlaggensysteem. Zo op het oog behoorlijk uiteenlopend. Wat ze gemeen hebben? Het belang van 
goed kijken, signalen herkennen, impact snappen, en zelf op zoek gaan naar een volgende stap om er iets aan te doen. 
‘Niets doen is geen optie’.
Zo kent ouderenmishandeling vele, soms onverwachte verschijningsvormen. Tijdens de sessie komen deze aan bod, 
zodat je meer zicht hebt op de impact en op de signalen ervan. In het tweede deel van de sessie gaan we in op het 
Vlaggensysteem. Deze methodiek geeft tools om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, bespreekbaar te maken en 
er gepast op te reageren. Daarmee draagt de tool bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensover-
schrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. 

Werksessieleider Marcel Vroomen werkt vanuit zijn eigen trainingsbureau samen met professionals van diverse organi-
saties als gemeentes, maatschappelijke (zorg) instellingen, universiteiten en politie - zowel in binnen- als buitenland - 
op het gebied van bewustzijn en persoonlijke effectiviteit. 
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