
Een groepstraining voor 
mensen die te maken hebben 

(gehad) met partnergeweld 

We zijn rechtstreeks bereikbaar via email. Appen of 

bellen kan ook.   

 

Myrthe van der Weerd 

info@bijzondergeweldig.nl 

+31(0)642463936  

 

 

Sharon Biervliet  

sbiervliet@kadera.nl  

088 422 24 14  

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Bijzonder Geweldig 

          KVK:   
    BTW ID: 
        Email: 

77444728 
NL002758299B10 
info@bijzondergeweldig.nl 

Benieuwd?  

Deze groepstraining is onderdeel van Bijzonder Geweldig  

Training Coaching en Advies. Dit betreft een uitvoering in 

samenwerking met Kadera aanpak huiselijk geweld . 

“De trainers zijn erg goed op elkaar ingespeeld, 
gebruiken humor en weten erg veel. Daardoor is 

de groep een veilige plek om eerlijk te zijn en din-
gen te delen.’’ (Hans, 66 jaar) 

Wij zijn Sharon Biervliet  en Myrthe van der 
Weerd. We hebben ons gespecialiseerd in de aan-
pak huiselijk geweld en geven trainingen om ken-
nis en inzicht hierover te vergroten.  
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 meedoen. 
 
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 ! 

‘’Door de training heb ik geleerd om meer met me-
zelf bezig te zijn dan met mijn ex. Hoe beter het 

lukt om hem los te laten, hoe gelukkiger ik ben.’’   
(Cindy, 47 jaar) 
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 De thema’s   

Tijdens onze training komen de thema’s aan bod:  

 Relatievorming en de spiraal van geweld  

 Het romantisch ideaalbeeld en de barsten 

 Socialisatie en generationele overdracht 

 Wat is liefde? Deel I  

Hoe herken je een gewelddadige partner?  

 Wat is liefde? Deel II  

… en de mensen die  van hen houden?  

 Schuldgevoel en emotionele chantage 

 Overlevingsstrategieën  

 Toekomstvragen 

Praktische informatie  

 Start elk voor- en najaar 

 10 Bijeenkomsten van 3 uur  

 In de praktijk, online of op locatie  

 Maximaal 8 deelnemers 

 Er is zorg en aandacht voor privacy   

 Investering 595 euro per deelnemer  

 Mogelijk kom je in aanmerking voor een vergoe-

ding, de trainers kunnen je hierover informeren 

 Kom naar een vrijblijvende introductie  en  

 beslis zelf of je deelneemt 

Is deze training iets voor mij?  

Wat bereik ik hiermee?  

“Ik had deze training veel eerder moeten vol-
gen. Ik weet nu dat ik iemand ben om rekening 

mee te houden.”  
(Yvonne, 52 jaar) 

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

   (Anna, 25 jaar) 

Heb jij te maken (gehad) met (ex)partnergeweld?  
Ben je eraan toe om erover te praten?  Of twijfel je? 

Neem dan contact met ons op!  

 

 Ja, ik wil…  

 Zelf bepalen hoe ik mijn leven leid 

 Een gezonde liefdesrelatie 

 Een goede ouder zijn voor mijn kinderen 

 Steun en inspiratie van anderen 
“Nu zie ik dat ik niet de enige ben. Het 

helpt om mensen te ontmoeten die, net als 
ik, weten hoe het is.” 

  (David, 33 jaar)  

Betrokkenen kunnen beiden aandeel hebben in 
het ontstaan en in stand houden van partner-
geweld, maar er kan  ook sprake zijn van in-
tiem terrorisme. Verschillende vormen zijn: 
 
 Geestelijk geweld, zoals: (online) bedreigen, 

vernederen, controleren, eigendommen 
vernielen, verwaarlozen.   
, 

 Lichamelijk geweld, zoals: duwen, gooien 
met een voorwerp, trekken aan haren, 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.  

Wat is (ex)partnergeweld?  

Deze groepstraining is uniek en effectief gebleken 
voor iedereen  die partnergeweld in zijn  of haar 
(toekomstige) liefdesrelatie wil voorkomen.  
, 
Mensen kiezen voor deze training omdat ze zich ster-
ker willen voelen. Ze gaan voor persoonlijke groei en 
willen leren van hun verleden.  
Een andere reden is dat relatiegesprekken (nog) niet 
mogelijk zijn of ze hebben veel last van stress en 
spanningsklachten.  
. 
Na de training heb je samen met anderen geleerd 
wat je zelf kunt doen om huiselijk geweld te voorko-
men. Je zelfvertrouwen is vergroot en je hebt ge-
leerd hoe je goed voor jezelf zorgt en anders omgaat 
met relaties en je gevoelens.  
Daardoor ervaar je meer grip op je situatie en haal je 
nog meer uit het leven.  


