Programma conferentie ‘De schaduwkanten van ouderschap’
Vrijdag 15 november 2019
Euroborg, Stadion FC Groningen, Boumaboulevard 41 Groningen*
9.00u -

Inloop met koffie

9.30u -

Opening door de dagvoorzitter Menno Reijneveld
& start campagne Week tegen Kindermishandeling door Mattias Gijsbertsen (wethouder
Jeugd, gemeente Groningen), Nathalie Kramers (bestuurder JB Noord en Veilig Thuis
Groningen) en Geth Kuin (Stedelijk WIJ manager, WIJ Groningen).

9.45u -

Presentatie Margrite Kalverboer (Kinderombudsman) - gerelateerd aan de film

10.15u -

Pauze

10.45u -

Vertoning film ‘De schaduwkanten van ouderschap’

11.30u -

Panelgesprek onder begeleiding van de dagvoorzitter, op basis van filmfragmenten
Panelleden:
•Nathalie Kramers, bestuurder Jeugdbescherming Noord & Veilig Thuis Groningen;
•Susan Ketner, Lector Integrale aanpak kindermishandeling Hanzehogeschool;
•Mirjam Wijnja, projectleider participatie C4Youth & initiatiefnemer film;
•Paulien Bom, co-auteur van het boek ‘Als het misgaat thuis’ (2018);
•Ilona Slomp, ervaringsdeskundige en één van de ouders in de film.

12.30u -

Lunch

13.30u -

Start workshops (zie onder)

15.30u -

Plenaire afsluiting

*Routebeschrijving: zie: https://www.fcgroningen.nl/contact1/route-parkeren.
Voor de conferentie gaat u via de hoofdingang van het stadion naar binnen, u wordt vervolgens
doorverwezen naar het restaurant van FC Groningen.
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Workshops
Workshop 1: Herken de pleger in jezelf
Door: René Haring (ervaringsdeskundige & ouder in de film)
Korte beschrijving: Bij deze workshop gaan de deelnemers na een uitleg van een agressie
thermometer en een signaleringsplan zelf aan de slag. We zoeken uit wat er bij een pleger en bij de
deelnemers geestelijk en lichamelijk gebeurt in de opbouw van agressie. Ook komt de vraag aan de
orde door welke ‘triggers’ deelnemers zelf agressief kunnen worden.

Workshop 2: Houding & Handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling, het normaliseren van
praten over opvoedzorgen
Door: Lienja van Eijkern (zelfstandig adviseur & onderzoeker)
Korte beschrijving: “Dé methode om kindermishandeling te voorkomen is voorkomendheid jegens
ouders,” betoogde Alice van der Pas tijdens een lezing in 2003. Daarmee brak ze een lans voor
kwetsbaar ouderschap en ouderschap in lastige tijden wanneer het niet lukt om alle goede intenties
van het opvoeden van alledag ten uitvoer te brengen. Hoe kijken wij naar ouderschap en hoe kijken
ouders naar zichzelf? Waar zijn zij mee bezig en wat hebben zij van ons nodig? En hoe ga je het
gesprek aan wanneer je je zorgen maakt? Kan dat ook zodanig dat er een constructieve samenwerking
met ouders ontstaat?

Workshop 3: Werken met ouders in complexe scheiding
Door: Alina Schutter en Jacqueline van Velthoven (professionals Elker)
Korte beschrijving: Een scheiding wordt met enige regelmaat een conflictscheiding.
Wat kunnen ouders/professionals doen om hier weer uit te komen zodat het kind er zo min mogelijk
problemen van ondervindt? Meervoudige partijdigheid, gebruik van strijdtaal en/of oudertaal en
motivering om tot adequate communicatie te komen in het belang van hun kind zijn instrumenten
die (onder andere) in deze workshop langskomen.
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Workshop 4: Veiligheid en onveiligheid belicht van alle kanten
Door: Jeroen Trenning (trainer & voorlichter Kenniscentrum Veilig Thuis Groningen, in
samenwerking met een ervaringsdeskundige)
Korte beschrijving: Tijdens deze workshop gaan we met elkaar in gesprek over de vragen: “Wat
is veilig en wat is onveilig? In hoeverre betekent dat voor iedereen hetzelfde?”
De ervaringsdeskundige heeft zowel in haar jeugd als in haar volwassen leven te maken gehad
met onveiligheid. Zij kan als geen ander vertellen over hoe dat voor haar was, als kind en als
moeder. En wat in haar optiek in de benadering van omstanders juist wel of niet werkt.

Workshop 5: Als het misgaat thuis…
Door: Paulien Bom (co-auteur van het boek ‘Als het misgaat thuis’ (2018, https://gompelsvacina.eu/product/als-het-misgaat-thuis-verhalen-van-ouders/).
Korte beschrijving: Paulien Bom gaat in deze workshop met de deelnemers in gesprek over de
verhalen die ouders in hun boek hebben gedeeld. Net als in de film ‘De schaduwkanten van
ouderschap’, schreef zij, samen met ouders, verhalen over situaties waarin het thuis niet ging
zoals ouders graag hadden gewild. Het boek is tijdens de conferentie tegen een gereduceerd
tarief te koop.

Workshop 6: 'De schaduwkanten van ouderschap'
Door: Ilona Slomp (ervaringsdeskundige) & Mirjam Wijnja (initiatiefnemer van de film en
projectleider participatie bij C4Youth).
Korte beschrijving: Ilona Slomp is één van de ouders die haar verhaal deelde in de film. Zij is
initiatiefnemer van Veerkrachtige ouders (https://www.veerkrachtigeouders.nl). In de workshop
kijken we met de deelnemers naar de lessen uit de film 'De schaduwkanten van ouderschap' en
bespreken we wat dit betekent voor de dagelijkse praktijk van professionals.

