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Over het project
In januari 2018 is het project Ervaringsdeskundigheid bij (ernstig en structureel) Huiselijk Geweld in de 
regio West-Brabant gestart. Het gaat om een samenwerkingsproject Veilig Thuis (Interventieteam) en 
Safegroup. Vanuit de thematafel Geweld In Afhankelijkheidsrelaties (GIA) heeft de gemeente Breda 

projectgeld toegekend. 

Twee nieuwe medewerkers
Per 1 januari zijn in het kader van de nieuwe plegeraanpak twee extra medewerkers aangeno-
men. Zij stellen zich voor: 
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Ik ben Ricardo van de Luijtgaarden. Ik ben sinds 1 januari 2020 voor 
8 uur werkzaam als ervaringsdeskundige bij de Cirkel is rond als ex 
pleger. Mijn expertise ligt nog breder door mijn verleden met versla-
vingen en vele malen in aanraking komen met politie en justitie. Ik 
heb de opleiding tot ervaringsdeskundige bij Howie the Harp gedaan. 
Dit maakt dus ook dat ik al 1,5 jaar werkzaam ben als ervaringsdes-
kundige bij het Zorg en Veiligheidshuis De Markiezaten in Bergen Op 
Zoom. Daar word ik ook veel ingezet bij moeilijke en lastige casussen.

Ik ben René Haring. Op 2 januari ben ik bij het Project De Cirkel is 
Rond gestart als ervaringsdeskundige met dader profiel. Ik zal het pro-
ject voor 12 uur per week komen versterken. Mijn overige werkzaam-
heden zijn:
- Eigenaar van Agressie, en daarna?
- Lid van de spiegelgroep ervaringsdeskundigheid bij het landelijk pro-
gramma Geweld Hoort Nergens Thuis van het Min. van VWS.
Ik heb meegewerkt aan vele projecten waaronder het tv programma Ik 
Durf Het Bijna Niet Te Vragen van BNNVARA en de podcast Ik Sla Mijn 
Vrouw van Omroep Brabant.

Samenwerking GGZ
In samenwerking met GGZWNB is bedacht om voor aanmelding van ‘Niet meer door het Lint’ 
(groepsbehandeling van 18 sessies, gericht op huiselijk geweldplegers en mensen met agressie-
problematiek) een “verkorte” en motiverende route te starten. Gezien de soms wankele motiva-
tie van deze doelgroep, wordt er ruimte gemaakt om cliënten (met de ervaringsdeskundige) zo 
snel mogelijk na aanmelding te zien voor een motiveringstraject naar de groep. 
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Inzet kennis en kunde ervaringsdeskundige
Nieuwe medewerkers bij Veilig Thuis krijgen een basistraining van 7 dagen. Bij de module part-
nergeweld sluiten 2 ervaringsdeskundigen aan om hun kennis met de nieuwe medewerkers te 
delen.

Opleiding Ervaringsdeskundigen
Op 30-01 zijn de Ervaringsdeskundigen voor de 3e keer gestart met een 3-daagse training, op-
nieuw gegeven door opleider Marjo Boer. Aandacht van de training gaat uit naar het  ervarings-
verhaal, verdieping waarden, kracht/kwetsbaarheid in relatie tot grenzen stellen en feedback 
ontvangen/geven, motiverende gesprekken, meerzijdig partijdig, secundaire traumatisering en 
veerkracht vanuit ervaringsdeskundig perspectief. 

Samenwerking met Avans
15 eerste- en tweedejaars studenten van Avans Hogeschool, opleiding Social Work, werken 
samen met het project De Cirkel is Rond. Vorig jaar hebben zij in samenwerking met het project 
een symposium over ervaringsdeskundigheid georganiseerd. Dit jaar dragen zij bij aan het ont-
wikkelen van de laagdrempelige pleger aanpak.

In de praktijk

Hoe een Ervaringsdeskundige van belang kan zijn illustreert onderstaand verhaal van Barbara 
Romijn. Een waardevol beeld van een bijzondere inzet van een ervaringsdeskundige naast een 
professional.

“Dinsdag 19 november 2019 vroeg in de morgen werd ik gebeld door een cliënte, wiens casus ik 
al had afgesloten. Haar eerste zin was “vandaag ga ik dood”. Ze klonk paniekerig en huilde hard. 
Voor mij voelde haar hulpvraag/noodkreet dit keer heel anders dan alle andere “suïcide” ge-
sprekken/appjes die ik met haar heb gehad. Ze vertelde een behoorlijke dosis pillen ingenomen 
te hebben. Ik heb haar gezegd dat ik met mijn andere telefoon 112 ging bellen. Ze is heel hard 
gaan huilen, omdat ze geen mensen wilde zien, ze was bang. 

Via de hulpverlener van 112 heb ik de benodigde vragen gesteld aan cliënte en beantwoord 
aan 112. Ik vertelde 112 dat cliënte erg angstig is voor mensen en vooral voor mannen. Ik kan 
haar kalmeren en ik krijg haar zover dat ze de voordeur op een kier zet, zodat de hulpverleners 
straks naar binnen kunnen. Ik hoor via de telefoon dat de hulpverleners arriveren en cliënte 
wordt naar het ziekenhuis gebracht. Daarna heb ik direct met een professional gebeld om het 
verhaal te delen en hen alert te maken. In de avond heb ik telefonisch contact met cliënte. Ze 
is heel dankbaar dat ik haar heb gered en ik ben enorm dankbaar dat zij het vertrouwen in mij 
heeft gehad en mij heeft gebeld. Haar woorden “als jij de telefoon vanochtend niet had opgeno-
men, was ik er nu niet meer geweest” galmen nog lang na in mijn hoofd.”
 

Ervaringsdeskundigen in TV programma
Twee van onze ervaringsdeskundigen, Remco van Iersel en René Haring, zijn te zien in Olcay & 
Huiselijk Geweld, vanaf 4 maart op Net5. Zij zitten in de aflevering op 18 maart.
Olcay Gulsen heeft geen makkelijke jeugd gehad, ze is namelijk opgegroeid met huiselijk ge-
weld. Voor Net5 heeft de presentatrice nu een programma rondom dit onderwerp gemaakt.


