
Programma actualiteitendag huiselijk geweld
Juridische en gedragsdeskundige actualiteiten op het gebied van huiselijk geweld belicht

17 mei 2019 | 9.30 - 16.30 uur | Jaarbeurs Utrecht (Beatrixgebouw)

  9:00 Ontvangst met koffie & thee

  9:30 Welkom en introductie door dagvoorzitter 
• mr. J.R.M. (Judith) van Schoonderwoerd Den Bezemer  

Officier van justitie bij het arrondissementsparket Den Haag

  9:45 Huiselijk geweld beleefd; ervaringen uit de praktijk 
• drs. S. (Sander) van Arum MSc 

Orthopedagoog/psychotherapeut 
• Ted Kloosterboer & Tjarda Reesink 

Ervaringsdeskundigen

11:00 Pauze

11:15 Partnerdynamiek – huiselijk geweld binnen relaties
• drs. C. (Caroline) Hof 

GZ psycholoog bij De Waag in Den Haag

12:15 Lunch

13:15 Workshop - ronde 1

14:00 Overloop naar workshop - ronde 2

14:15 Workshop - ronde 2

15.00 Pauze

15:30 Workshops - ronde 3

16:15 Borrel



Goed opgeleid voor een rechtvaardige samenleving www.ssr.nl

Workshops

A. Contact op zitting

• mr. E.M. (Evelien) Ter Braak  
Officier van justitie bij het Parket Oost-Nederland

• mr. M.A.E. (Margo) Somsen 
Strafrechter bij de Rechtbank Amsterdam

• M. (Milan) Peeters 
Trainingsacteur

• W. (Wendy) Hooghiem 
Trainingsactrice

Tijdens de zitting sta je als officier van justitie en als rechter in contact met verschillende betrokkenen; de verdachte en het slacht-
offer. In huiselijk geweldzaken kunnen de gemoederen soms hoog oplopen. Soms is er sprake van een bepaalde dynamiek in de    
relatie en deze is op zitting merkbaar. Hoe zorg je ervoor dat je als Magistraat de balans houdt tussen aandacht voor de achter-
liggende problematiek en het contact met de betrokkenen en het strafproces? Hoe doe je recht aan de verschillende belangen die 
spelen? Hoe pak je je rol?

Laat je inspireren door te reflecteren op nagespeelde situaties die zich op zitting kunnen voordoen, tijdens deze interactieve           
workshop.

B. Psychologische processen in het contact met betrokkenen  

• drs. M. (Mirjam) Hupperetz 
Recherchepsycholoog bij de politie

• mr. S.K. (Sandra) Huisman 
Strafrechter bij de Rechtbank Overijssel

In contact met betrokkenen in een huiselijk geweldzaak is het van belang je bewust te zijn van onderliggende psychologische proces-
sen die de communicatie beïnvloeden. Iedereen communiceert vanuit een eigen kader, vanuit een eigen achtergrond. Dit heeft effect 
op degene met wie je communiceert. Ben je benieuwd hoe het komt dat je voor bepaalde personen harder gaat lopen en hoe het 
komt dat anderen je kunnen irriteren? Ontdek de achtergrond achter communicatie en leer je eigen referentiekader kennen tijdens 
deze boeiende workshop. 

C. Communiceren over geweld

• dr. I.A.E. (Iva) Bicanic 
Klinisch psycholoog en hoofd van het landelijk traumacentrum UMC Utrecht

Tijdens een strafzitting spreek je met verdachte en het slachtoffer over wat er is voorgevallen. Vaak zijn dit stressvolle situaties voor 
betrokkenen, die ook tijdens de zitting stress kunnen oproepen. Hoe herken je stress bij een betrokkene? En hoe kun je hier het beste 
op reageren? Hoe werkt stress eigenlijk in de hersenen? Tijdens deze workshop legt traumadeskundige Iva Bicanic uit wat maakt dat 
betrokkenen in huiselijk geweldzaken stressgevoelig zijn en heftig kunnen reageren op situaties. Naast neurobiologische en psychia-
trische verklaringen voor dit gedrag, worden praktische handvatten aangereikt die kunnen worden gebruikt in de communicatie met 
betrokkenen in huiselijk geweldzaken.

D. Het fenomeen huiselijk geweld en de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen

• drs. B. (Bas) Tierolf 
Senior onderzoeker bij het Verwey Jonker instituut

Het Verwey Jonker instituut heeft onderzoek gedaan naar de effecten die huiselijk geweld heeft op kinderen. Laat u informeren over 
de gevolgen die dit type geweld voor kinderen heeft, op de lange termijn. Wissel met vakgenoten van gedachten over wat dit betekent 
voor uw rechtspraktijk. 


