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Is dit iets voor mij?   

Dit coachingstraject is onderdeel van Bijzonder Geweldig  

Training Coaching en Advies. Dit betreft een uitvoering in 

samenwerking met Kadera aanpak huiselijk geweld  

Heb jij te maken (gehad) met huiselijk geweld?  
Heb je als kind veel spanning ervaren door ruzie of maak 
je je zorgen over je eigen kinderen? Trek je de 
‘verkeerde’ partner aan of ben je verstrikt in een vecht-
scheiding? Weet je niet of het er wel ‘normaal’ aan toe-
gaat in jouw gezin of familie?   
Ben je eraan toe om erover te praten?  Twijfel je?  
Of maak je je zorgen over iemand?  
Neem dan contact met ons op! 

Wij zijn Sharon Biervliet  en Myrthe van der 
Weerd. We hebben ons gespecialiseerd in de aan-
pak huiselijk geweld en geven training, coaching 
en advies om kennis en inzicht hierover te vergro-
ten.  
Als casemanager en maatschappelijk werker heb-
ben we ruime ervaring in coaching en gezins-en 
relatiegesprekken om mensen weer hun kracht 
terug te laten vinden.  
 
Met een gezonde dosis zelfkennis, humor, 
nieuwsgierigheid en lef gebruiken we een actieve, 
persoonlijke aanpak: niet alleen theorie maar ook 
voelen en doen. 
 
We zijn van mening dat het ons allemaal kan over-
komen en vinden ieder mens (die iets doet om 
huiselijk geweld terug te dringen)  
bij’zonder geweld’ig ! 

We zijn rechtstreeks bereikbaar via email. Appen of 

bellen kan ook.  

 

Myrthe van der Weerd 

info@bijzondergeweldig.nl 

+31(0) 6 424 63 936  

 

Sharon Biervliet  

sbiervliet@kadera.nl  

088 422 24 14  

 

 

“Ik voelde me net een koektrommel waar ie-
dereen uit graaide. Door deze coaching vond 

ik het deksel; nu bepaal íkzelf wie wanneer 
wat  van mij krijgt.” 

  (Elly, 52 jaar)  

“Mijn slogan was in 2011: het jaar voor mezelf! 
Dankzij deze coaching was 2017 het jaar dat ik 

het écht ging zien.’’ (Jamy, 37 jaar) 
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Praktische informatie  
 

 Er is zorg en aandacht voor privacy 
 

 Na een vrijblijvende kennismaking beslis je zelf of 
je start met jouw coachingstraject 

 

 Persoonlijke doelen worden behaald met gemid-
deld 5 tot 10 één-op-één gesprekken. Thuis,  in de 
coachingspraktijk of online  

 

 Een relatie-,gezins–, familie of sociaalnetwerkge-
sprek kan in het coachingstraject worden opgeno-
men  

 

 Investering 63 euro per gesprek á 60 minuten  
 

 Mogelijk kom je in aanmerking voor een vergoe-
ding, we kunnen je hierover informeren 

  

De coachingsthema’s  

Wat bereik ik hiermee?    

“Ik ben mijn ouders beter gaan be-
grijpen en ik ben niet meer bang om 

dezelfde fouten te maken als zij.”  
(Sanne, 20 jaar) 

Huiselijk geweld is geweld dat wordt gepleegd 
door iemand uit de huiselijke kring. Dat kunnen 
zijn: (ex)partners, gezinsleden, familieleden en 
huisvrienden.   
 
Bijna de helft van de mensen in Nederland 
krijgt in het leven te maken met huiselijk ge-
weld. (van Dijk 1997)   
 
Huiselijk geweld gaat over: 
 kindermishandeling  
 (ex)partnergeweld 
 ouderenmishandeling  
 eergerelateerd geweld 
 schadelijke traditionele praktijken  
 
Er is sprake van huiselijk geweld als thuis voor 
jou, langere tijd, een plek is waar je je niet al-
tijd ontspannen en veilig voelt.  

Wat is huiselijk geweld?  

Mensen kiezen voor deze coaching, omdat ze zich 
sterker willen voelen. Ze gaan voor persoonlijke 
ontwikkeling en willen leren van hun verleden.  
Een andere reden is dat ze de relatie met hun (ex)
partner, ouders of kinderen willen verbeteren of ze 
hebben veel last van stress en spanningsklachten.  
 
Aan het eind van dit traject heb je geleerd wat je 
zelf kunt doen om huiselijk geweld te voorkomen.  
 
Je zelfvertrouwen is vergroot en je hebt geleerd hoe 
je goed voor jezelf zorgt en anders omgaat met rela-
ties en je gevoelens.  
 
Daardoor ervaar je meer grip op je situatie en haal 
je nog meer uit het leven.  

Coaching is een gestructureerd en doelgericht pro-
ces van bewustwording en persoonlijke groei. 
Aan de hand van de volgende thema’s ontdek en 
ontwikkel je zelfvertrouwen en eigen mogelijkheden.   
 

 Het proces van verwerking  

 Relatievorming en de spiraal van geweld  

 Socialisatie en generationele overdracht 

 Wat is (on)gezonde liefde?  

 Schuldgevoel en emotionele chantage 

 Omgaan met woede  

 Overlevingsstrategieën  

 Toekomstvragen  

 

Verschillende vormen van huiselijk geweld zijn: 
 

 Geestelijk geweld, zoals: (online) bedreigen, 
vernederen, controleren, eigendommen ver-
nielen, getuige zijn, verwaarlozing.  
, 

 Lichamelijk geweld, zoals: duwen, gericht 
gooien met een voorwerp, door elkaar 
schudden, de keel dichtknijpen.  
. 

 Seksueel geweld, zoals: seksuele dingen 
doen die je niet wilt, seks inzetten als 
machtsmiddel. 
. 

 Financieel geweld, zoals: pinpas afnemen, 
schulden maken op jouw naam.  

 

Door de gevolgen op lichamelijk, psychisch, so-
ciaal en economisch vlak, zou je kunnen zeggen 
dat er in Nederland sprake is van een verborgen 
epidemie. (AugeoAcadamy 2019) 

“Ik wil niet meer dat ik gekwetst word en 
dat anderen gebruik van me maken.”  

   (Anna 25 jaar) 


