
Heel Amsterdam Samen Sterker tegen Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling  
Zet u zich als professional, hulpverlener of vrijwilliger in voor de preventie en bestrijding van 
huiselijk geweld en kindermishandeling? Kom dan naar deze middag waar samenwerken en uw 
netwerk centraal staat. Want samen staan we sterker!

Wanneer en waar
8 december, 13:00 - 17:30 uur
Aristo – Teleportboulevard 100, 1043EJ Amsterdam
(ga naar aristo.nl/bereikbaarheid voor instructies over bereikbaarheid en parkeren)

Programma
Er is ruimte voor uitwisseling van ervaringen, kennis en best practices. Na vandaag weten we 
elkaar nog beter te vinden!
n 13:00-13:30 Inloop met koffie en thee.
n 13:30-16:30 Start van de middag en workshops. Wat kunt u verwachten? 

Tijdens de plenaire sessie neemt dagvoorzitter Minchenu Maduro, een energieke spreker, ons 
mee. Het handboek Samen sterker tegen huiselijk geweld en kindermishandeling komt aan 
bod, ervaringen uit de praktijk, verdieping, theater, workshops (2 rondes) en meer.

n 16:30-17:30 Plenaire afsluiting door wethouder Rijxman met aansluitend een borrel.

Workshops
U heeft keuze uit een aanbod van 8 verschillende onderwerpen:  
n De vijf V’s voor het vinden van de balans tussen eigen veiligheid en die van anderen | door 

Stichting Kezban  
n Veilige opvang van Blijf Groep | door Blijf Groep
n Virtual Reality simulatie: verplaats u in een situatie van huiselijk geweld | door het Zorg- en 

Veiligheidshuis Brabant Noordoost
n Stap in de schoenen van een ander: Samen tegen Geweld! | door Nisa for Nisa & 

Vrouwenrechtswinkel Amsterdam
n Het gesprek aangaan: hoe praat u over kindermishandeling | door Stichting Praat
n Basisprincipes van Beschermjassen | door Shaddy Mirza
n Samenwerken tegen huiselijk geweld en kindermishandeling | door Veilig Thuis
n Over de Streep | door Stichting Confro Theater

Aanmelden
Via deze link kunt u zich aanmelden voor de middag en u inschrijven voor de workshops. Wacht 
hiermee niet te lang, want vol is vol! De inschrijving sluit op 1 december. Deelname is gratis.

We nodigen u uit om flyers, een poster of ander materiaal mee te nemen voor de netwerktafel 
tijdens de pauze en borrel. Neem bij interesse of andere vragen contact op met de organisator 
via communicatieOJZD@amsterdam.nl.

Let op: de link in de save the date was GEEN aanmelding.

https://aristo.nl/bereikbaarheid/
https://formulier.amsterdam.nl/thema/sociaal/zorg-ondersteuning/aanmelden-conferentie-hgkm
mailto:communicatieOJZD@amsterdam.nl
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