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Voorwoord  
  
Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem. Je gelooft het misschien niet, maar bijna de 
helft van de mensen in Nederland krijgt er in zijn leven mee te maken. Van alle vrouwen en mannen 
tussen de achttien en zeventig jaar is 45% ooit slachtoffer geweest van huiselijk geweld als kind, 
partner of ouder. (Van Dijk 1997) Anders dan geweld op straat, blijft huiselijk geweld vaak onder de 
radar en duurt het soms jarenlang tot het gesignaleerd wordt.  Met inachtneming van de gevolgen op 
lichamelijk, psychisch, sociaal en economisch vlak, zou je kunnen zeggen dat er in Nederland sprake 
is van een verborgen epidemie. (AugeoAcadamy2019)   
Meer dan de helft van het huiselijk geweld (56%) is geweld door de partner of ex-partner. Bij de 
slachtoffers van evident huiselijk geweld is ongeveer 60% vrouw en 40% man. Ruim een derde van de 
slachtoffers geeft aan ook dader te zijn. (Van der Veen&Bogaerts 2010)   
De ambitie van het landelijk programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ is om huiselijk geweld en 
kindermishandeling terug te dringen, de schade van geweld te beperken en de cirkel van geweld, de 
overdracht van generatie op generatie, duurzaam te doorbreken (2018).  De methodiek van de 
groepstraining ‘Bijzonder geweldig’ sluit hierbij aan; Het aanbieden van deze training in uw regio 
versterkt lokale teams, verbeterd de multidisciplinaire en systeemgerichte samenwerking en biedt 
een specialistisch en systeemgericht hulpaanbod bij (ex)partnergeweld en complexe 
scheidingsproblematiek.  
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1. Doel 
 

Hoofddoel  
Het doel van ‘Bijzonder Geweldig’ is om deelnemers te leren hoe zij geweld in een 

(toekomstige) liefdesrelatie kunnen voorkomen.  

 

Subdoelen 

Deelname aan deze groepstraining doorbreekt het sociaal isolement en de spiraal van 

schaamte en geweld (Groen en van Lawick 2008) Deelnemers wisselen ervaringen uit in 

een gecontroleerde setting en merken dat ze niet de enige zijn. Aan de hand van 

verschillende thema’s leren deelnemers gefaseerd om zelfcompassie in acht te nemen 

en zelfverantwoordelijkheid te dragen voor hun herstel.  

 Het eerste deel van de training geeft de deelnemers inzicht in hoe het geweld in de 

relatie is ontstaan; ze zien hoe ze het geweld onbedoeld in stand houden.  

 Het tweede deel richt zich vooral op wat deelnemers kunnen doen om hun situatie, en 

die van hun kinderen, te verbeteren. 

Deelname leidt niet altijd tot een relatiebeuk, na het volgen van de training lukt het veel 

deelnemers om het geweld te stoppen. Ze weten hoe ze nieuw geweld kunnen 

voorkomen en wat ze kunnen (en moeten) doen om hun kinderen veilig te laten 

opgroeien. Het komt regelmatig voor dat er na deelname wel (vruchtbare) 

relatiegesprekken mogelijk zijn, doordat de gedragsverandering van de deelnemer ook 

het gedrag van de partner beïnvloed.  

 

 

 

 

  

In een o-meting is deelnemers voor en na de training gevraagd hun situatie te 

beoordelen aan de hand van verschillende vragen, waarbij een 1 heel slecht is en een 

10 perfect.  

 

 

 

 

1
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2. Doelgroep  

 

Uiteindelijke doelgroep  
De groepstraining Bijzonder geweldig is voor zowel mannen, vrouwen en transgenders 

die huiselijk geweld in hun huidige of toekomstige liefdesrelatie willen voorkomen.  

Deze groepstraining biedt een alternatief hulpaanbod als relatiegesprekken (nog) geen 

resultaat opleveren. Er zijn ook mensen die de training volgen, omdat ze willen leren van 

hun verleden. Een andere reden voor mensen om deel te nemen is vanwege de stress 

door complexe scheidingsproblematiek. De training biedt hen antwoorden en 

handvatten om hier beter mee om te gaan.  

Selectie van doelgroepen  
Er zijn geen contra-indicaties voor deelnemers.  

Tot nu toe waren deelnemers tussen de 16 en 79 jaar oud. Het opleidingsniveau loopt al 

even ver uiteen; van caissière tot psychiater. Ook mensen met ernstige psychische 

problemen lukt het om de training goed af te ronden.  

 

Iedereen is welkom om de voorlichtingsbijeenkomst over de groepstraining ‘Bijzonder 

Geweldig’ bij te wonen. In overleg met de trainers sluiten ook vrienden of hulpverleners 

van potentiele deelnemers regelmatig aan.  

Het doel van deze bijeenkomst is mensen zodanig te informeren over de groepstraining, 

dat zij zelf kunnen beslissen of zij actief willen en kunnen deelnemen (zelfregie).   

 

Betrokkenheid doelgroep  
De groepstraining ‘Bijzonder Geweldig’ is een samenwerkingsproduct van Kadera en De 

Kern Maatschappelijke Dienstverlening. Oorspronkelijk was de groepstraining bedoeld 

voor vrouwen die te maken hadden gehad met kwetsbaarheid en geweld in hun 

liefdesrelatie.  

Met de invoering van de wet Tijdelijk Huisverbod in 2009 werd De Kern verantwoordelijk 

voor de ambulante begeleiding bij huiselijk geweld. Om aan deze vraag te kunnen 

voldoen zocht De Kern de samenwerking op met Kadera (toen nog Vrouwenopvang 

Overijssel). Waar Kadera gewend was de diepte in te gaan, met vrouwen die in een 

relatief veilige opvanglocatie verbleven, was De Kern gericht op empowerment en het 

versterken van zelfredzaamheid. De combinatie van inhoudelijke expertise van Kadera, 

met de oplossingsgerichte werkwijze van De Kern bleek een succesformule.  

Aan de groep namen vrouwen deel die in de opvang (hadden)verbleven en vrouwen die 

nooit gebruik hadden gemaakt van een opvang. Deze samenstelling versterkte de 

meerwaarde van lotgenootschap en het leren van elkaars ervaringen.  

Uiteindelijk is er een optimale balans gecreerd tussen therapeutische diepgang en 

interventies gericht op het versterken van eigen kracht. Deelnemers ervaren de training 

als confronterend en zwaar, tegelijkertijd ervaren ze een sterke empowerment, zodat ze 

kunnen blijven functioneren in het dagelijks leven.  

 

In daaropvolgende jaren is het programma doorontwikkeld aan de hand van 

maatschappelijke ontwikkelingen rondom de aanpak huiselijk geweld. Zo is het 
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oorspronkelijke thema ‘man-vrouw verschillen’ doorontwikkeld naar socialisatie en 

intergenerationele overdracht, met extra aandacht voor de positie van kinderen.  

Dankzij de ervaringen en feedback van deelnemers is de groepstrainings sinds 2016 

toegankelijk voor vrouwen, mannen en transgenders. Het huidige trainingsprogramma is 

tot stand gekomen in samenwerking met de trainers van ‘Bijzonder Geweldig’ en  

(oud)deelnemers.  

 

De belangrijkste motivatie om af te wijken van een seksespecifiek hulpaanbod is dat 

huiselijk geweld iedereen kan overkomen.  

De groepssamenstelling is divers, zowel wat betreft sekse, leeftijd, opleidingsniveau, 

culturele/religieuze achtergrond, seksuele orientatie en ervaringen op het gebied van 

geweld. Deze verscheidenheid schept ruimte om te zijn wie je bent en voorkomt dat 

deelnemers zich gestigmatiseerd voelen. Sekse is niet wat deelnemers verbindt. Het 

gemeenschappelijke gebrek aan zelfcompassie verbindt, omdat hieruit een gezamenlijk 

leerdoel volgt en er geen sprake meer is van een persoonlijke tekortkoming.   

 

In 2013 is de interventie uitgebreid naar Regio IJsselland en zijn er tien professionals 

opgeleid om de ‘Bijzonder Geweldig’ uit te voeren in eigen beheer.  

Het trainingsprogramma is theoretisch onderbouwd. Belangrijke peilers zijn de 

systeemtheorie, de oplossingsgerichte benadering (de Shazer en Berg 2006), en 

krachtwerk (Rapp en Goscha 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ervaringen van oud deelnemers  

 

‘Ik had deze training veel  eerder moeten volgen.’ 

‘Ik weet nu dat ik iemand ben om rekening mee te houden.’ 
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3. Aanpak  

Opzet van de interventie  

 

Werving   
Om het complexe thema op inspirerende wijze onder de aandacht te brengen dragen de 

trainers actief bij aan bewustwording van professionals. Bij de aankondiging van de 

training wijzen ze op de verantwoordelijkheid van professionals en de stappen van de 

meldcode. Desgevraagd ondersteunen ze professionals bij het bespreekbaar maken van 

het aanbod ‘Bijzonder geweldig’.  

Voorlichtingsbijeenkomst 
Iedereen is welkom om de voorlichtingsbijeenkomst over de groepstraining ‘Bijzonder 

Geweldig’ bij te wonen. Ook vrienden of hulpverleners van potentiele deelnemers. Het 

doel van deze bijeenkomst is mensen zodanig te informeren over de groepstraining, dat 

zij zelf kunnen beslissen of zij actief willen en kunnen deelnemen (zelfregie).   

Het programma van de voorlichtingsbijeenkomst is zo samengesteld dat er een goed 

beeld ontstaat van de sfeer tijdens de training en het vereiste cognitieve niveau om de 

training volwaardig te kunnen volgen.  

Met traumasensitief werken als uitgangspunt is er specifieke aandacht voor het thema 

verwerking, zodat men kan inschatten of men instaat is om de thema’s van ‘Bijzonder 

Geweldig’ te behandelen.  

De trainers benadrukken het belang om alle bijeenkomsten aanwezig te zijn. Dit maakt 

dat mensen eigen verantwoordelijkheid nemen en een oplossing zoeken voor praktische 

belemmeringen.  

De trainers bieden ondersteuning bij de beslissing tot deelname. Zo nodig is er contact 

met een werkgever of overleg met betrokken hulpverlening en wordt er meegedacht in 

het regelen van vervoer of kinderopvang. Als personen uit hetzelfde netwerk 

deelnemen, onderzoeken de trainers of beide deelnemers niet beperkt worden en zich 

naar eigen inzicht kunnen uitten tijdens de bijeenkomsten. De trainers verwijzen naar 

een meer passend hulpaanbod als er wordt afgezien van deelname aan de training. Ook 

komt het voor dat deelname wordt uitgesteld.  

Uitvoering  
De groepstraining Bijzonder Geweldig bestaat uit 9 trainingsbijeenkomsten van 3 uur. 

Deelnemers die dat nodig hebben kunnen buiten de bijeenkomsten om contact 

opnemen met de trainer. Indien mogelijk biedt de trainer extra begeleiding, of verwijst 

naar passende hulp.  

 

 Voor de start van elke training vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats, deze duurt 1,5 

uur. Hoeveel voorlichtingsbijeenkomsten er nodig zijn is afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen. Bij 20 aanmeldingen of meer adviseren wij om driemaal een 

voorlichtingsbijeenkomst te houden. Met inachtneming van de schoolvakanties kan de 

training tweemaal per jaar worden aangeboden. Bij elke start zijn er in Zwolle meer dan 

20 aanmeldingen geweest. Een training kent een maximum van 10 deelnemers.  

Bij 6-10 deelnemers wordt een training uitgevoerd door twee trainers.  Het advies aan 

beginnende trainers is om te starten met een groep van maximaal 6 deelnemers.  
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Bij 3-5 deelnemers kan de training worden uitgevoerd door één trainer, mits deze de 

training eenmaal heeft uitgevoerd met een co-trainer.  

Locatie en type organisatie 

Voor de uitvoering van ‘Bijzonder Geweldig’ wordt vaak een ruimte in een buurthuis 

gebruikt. De ruimte dient groot genoeg te zijn voor een ruime opstelling van het 

desbetreffende aantal stoelen in een halve kring. Een beamerscherm met beamer en 

een flap-over.  

 

Indien de uitvoerders van de training van twee verschillende organisaties afkomstig zijn, 

worden afspraken tussen de organisaties in een samenwerkovereenkomst vastgelegd. 

Soms is er nog een derde samenwerkingspartner betrokken, bijvoorbeeld een 

welzijnsorganisatie die gebruik van een locatie aanbiedt en verantwoordelijkheid draagt 

voor kinderoppas voor nog niet schoolgaande kinderen.   

Opbouw  
Het trainingsprogramma is modulair opgebouwd aan de hand van verschillende thema’s. 

De eerste drie thema’s vormen de rode draad van het trainingsprogramma. Aan de hand 

van het groepsproces bepalen de trainers welke thema’s daarna worden behandeld.  

 Er zijn hoofdthema’s en optionele thema’s, op basis van de groepssamenstelling en het 

groepsproces bekijken de trainers welke optionele thema’s worden behandeld. 

Schriftelijke informatie wordt altijd verstrekt, ook van thema’s die niet aan bod zijn 

gekomen tijdens de training.  

 De manier van trainen is dynamisch en afwisselend. Er wordt standaard gewerkt met 

PowerPoint, actualiteiten, video, muziek. Door het toepassen van verschillende 

werkvormen komen alle leerstijlen (Roos van Leary) tot hun recht.   

Evaluatie 

Het trainingsprogramma kent verschillende schriftelijke en mondelinge evaluatie- en 

reflectiemomenten, zowel voor de trainers als voor de deelnemers.  

 

 

Inhoud van de interventie 

 

1. 

Thema: ‘Relatievorming en de spiraal van geweld’ 

Doel: kennismaking en inzicht in het ontstaan van een geweldsrelatie. 

Beschrijving: Aan de hand van een werkvorm wordt er kennisgemaakt. Daarna wordt de 

theorie behandeld van de spiraal van schaamte en geweld en volgt een groepsgesprek.  

Herhaalde werkvorm: Het ‘terugblik’  

Na elke bijeenkomst noteren deelnemers kort op een briefje wat ze willen ‘meenemen’: 

iets wat ze hebben geleerd of willen gaan doen. De trainers bewaren de briefjes in het 

blik, dat bij elke start van een volgende bijeenkomst weer geopend wordt.  
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2.  

Thema: ‘Het romantisch ideaalbeeld en de barsten’ 

Doel: Het (h)erkennen en leren van de signalen in het begin van de relatie.  

Beschrijving: Vanaf nu start elke bijeenkomst met een terugblik op de vorige keer en 

worden deelnemers actief uitgenodigd daarover in gesprek te gaan. Voor de pauze 

wordt de theorie behandeld van het romantisch ideaal en deelnemers worden 

uitgenodigd te vertellen over de start van hun relatie. Na de pauze wordt de theorie 

over barsten ingeleid aan de hand van een videoclip en stimuleren de trainers de 

deelnemers om de eerste signalen te zien, al in het vroege begin van de relatie. 

3. 

Thema: Socialisatie en generalistische overdracht  

Doel: Door bewust te zijn van je achtergrond, kun je meer begrip tonen voor wie je nu 

bent en andere keuzes maken.  

Beschrijving: Bij de terugblik is er extra aandacht voor signalen van verwerking. Aan de 

hand van een metafoor en een videoclip wordt de theorie behandeld van socialisatie en 

generalistische overdracht. Daarna stimuleren de trainers de deelnemers om in gesprek 

te gaan over hun jeugd en inzicht te krijgen in hun eigen rolpatroon. Maatschappelijke 

coderingen kunnen inzichtelijk worden gemaakt aan de hand van een werkvorm, 

deelnemers worden uitgenodigd om bewust te stigmatiseren en plenair bepaalde 

karaktereigenschappen onder een man of vrouw in te delen.  

Na het thema socialisatie gaan veel deelnemers in gesprek met hun ouders, het is goed 

om hier de volgende bijeenkomst bij stil te staan. Het thema ‘Wat is liefde’ zou een 

logisch vervolg kunnen zijn, soms wordt het thema ‘Opvoeden(de) kinderen’ behandeld.  

 

4. 

Thema: Wat is liefde? Deel I: ‘Hoe herken je een foute partner?’ 

Doel: Opnieuw leren vertrouwen op waarnemingsvermogen en intuïtie om nieuw 

geweld te voorkomen.  

Beschrijving: Na de terugblik wordt de theorie aangereikt middels een videopresentatie. 

Plenair wordt een artikel gelezen van een interview met mensen die zijn mishandeld 

door hun partner en wordt het signalement van de foute partner doorgenomen. 

Hierover volgt een groepsgesprek. Er kan een werkvorm ingezet worden waarbij 

deelnemers naar elkaar toe lopen en stop zeggen. De bijeenkomst sluit af met een 

inleiding op deel II: ‘Je partner was onbereikbaar voor een gezonde liefdesrelatie, maar 

wat zegt dit over jou?’  

 

5.  

Thema: Wat is liefde? Deel II: ‘Foute partners en de mensen die van hen houden.’ 

Doel: Inzicht in relatieverslaving en afkicken.  

Beschrijving: Na de terugblik op de vorige bijeenkomst worden deelnemers uitgenodigd 

om gezamenlijk op een flap-over te schrijven wat liefde is. Trainers stimuleren en 

activeren deelnemers: De flap-over moet helemaal vol. (Een foto van het eindresultaat 

kan gebruikt worden als achtergrond van het certificaat.)  
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Daarna wordt er theorie behandeld over relatieverslaving. In de volgende werkvorm 

worden deelnemers uitgenodigd op te noemen wat ze allemaal hebben geïnvesteerd in 

hun relatie. Een trainer schrijft dit op een flap-over. Daarna geven deelnemers 

beoordelen deelnemers aan de hand van de schaalvraag hoeveel zij hebben 

geïnvesteerd. Vervolgens wordt er besproken wat zij kunnen doen om te stoppen met 

investeren ten koste van zichzelf.  

Nadat bovenstaande thema’s zijn behandeld, zijn deelnemers er vaak aan toe om de 

nieuwe inzichten toe te passen in hun dagelijks leven. Het programma sluit daarbij aan 

met thema’s die gericht zijn op gedragsverandering.  

Het komt voor dat deelnemers nog niet over voldoende inzicht beschikken, bijvoorbeeld 

doordat vragen als ‘wat kan ik daar zelf aan doen?’ uitblijven en het vooral gaat over 

slachtofferschap en ‘de ander’. Dan kan het optionele thema ‘Zelfregie’ worden 

behandeld.  

6. 

Thema: Schuldgevoel en emotionele chantage  

Doel: Inzicht in schuldgevoelens en emotionele chantage en vaardigheden om hiermee 

om te gaan. 

Beschrijving: Na de terugblik wordt de theorie behandeld waarbij deelnemers inzicht 

krijgen in het verschil tussen schuld en schaamte. De werkvorm is een oefening, waarbij 

deelnemers op een werkblad een persoonlijke schuldbalans opmaken, om zich bewust 

te worden van vervangend schuldgevoel en schaamte.  

Aan de hand  

7.  

Thema: Overlevingsstrategieën  

Doel: Bewustwording van overlevings-mechanismen en vaardigheden om deze om te 

zetten in strategieën. 

Beschrijving: Na de terugblik wordt de deelnemers gevraagd om het geweld voor 

zichzelf op te schrijven wat ze hebben meegemaakt. Daarna vind een groepsgesprek 

plaats over overlevingsmechanismen en strategieën en wisselen deelnemers positieve 

ervaringen uit over wat zij gedaan hebben om zich staande te houden.  

8.  

Thema: Een toekomst zonder geweld  

Doel: Een goede afronding van de training, met aandacht voor afscheid nemen van de 

deelnemers, maar ook van het verleden. En een vooruitblik op het voortzetten van 

sociale contacten , persoonlijke ontwikkeling en goede voornemens. 

9. 

Thema: uitloopmogelijkheid 

Doel: Het bieden van maatwerk.  

Beschrijving: Met maatwerk als uitgangspunt zijn er verschillende optionele thema’s 

beschikbaar. Over woede en wraak, opvoeden(de) kinderen en zelfregie.  



     Methodiekbeschrijving groepstraining ‘Bijzonder Geweldig’ maart 2020                                                          11 
 

4. Kwaliteitsbewaking   

 

Evaluaties en feedback  
De kwaliteit van de interventie wordt ook bewaakt door systemische feedback van de 

deelnemers. Bij de start en afronding van elke bijeenkomst is er gelegenheid voor 

mondelinge reflectie. De trainers bespreken de bijeenkomst na en bereiden op basis 

daarvan de volgende bijeenkomst voor.  

Bij de start en afronding van de training wordt er schriftelijk een 0-meting afgenomen en 

tijdens de laatste bijeenkomst vullen de deelnemers een evaluatieformulier in waarbij 

gelegenheid is om (anonieme) feedback te geven op de trainers en het 

trainingsprogramma. De uitkomsten worden verwerkt in een evaluatieverslag.  

 

Multidisciplinaire aanpak  

De veiligheid van de deelnemers (en hun gezin) wordt gewaarborgd doordat de trainers 

waar nodig extra hulp inschakelen en intensief samenwerken met (al) betrokken 

hulpverleners. Indien nodig voorzien de trainers hen van specialistisch advies bij het 

opstellen van een veiligheidsplan en maken zij afspraken over het risico gestuurde 

herstelplan. De trainers handelen volgens de stappen van de Verbeterde Meldcode 

(VWS2019)  

 

Implementatie  
Als de training wordt uitgevoerd door twee of meer organisaties, start de implementatie 
met het tot stand brengen van een samenwerking. Als er voldoende draagvlak is 
(overeenstemming over inhoud, uitvoering, randvoorwaarden en kosten) worden 
ketenpartners en andere eerstelijns organisaties geïnformeerd over doel en doelgroep 
van het programma en op welke wijze deelnemers kunnen worden doorverwezen en 
aangemeld. In de handleiding is een samenwerkovereenkomst opgenomen.  
Gedurende het implementatietraject vindt tijdens en na elke cyclus een evaluatieoverleg 

plaats met de uitvoerders en managers van hun organisaties om af te stemmen en de 

samenwerking te bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feedback van een oud-deelnemer over de trainers 

 

‘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 dingen te delen.’  
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5. Kosten  
 

Groepstraining ‘Bijzonder Geweldig’  

Kosten: 595,- euro per deelnemer 

Aantal deelnemers: 5 – 10  

Duur: 9 wekelijkse trainingsbijeenkomsten van 3 uur (en een voorlichtingsbijeenkomst)  

Inhoud:  

- Aanmeldings- motivatietraject en voorlichting training  

- Relatievorming en de spiraal van geweld  

- Het romantisch ideaalbeeld en de barsten  

- Socialisatie en generalistische overdracht  

- Wat is liefde deel 1: Hoe herken je een gewelddadige partner?   

- Wat is liefde deel 2: Foute partners en de mensen die van hen houden  

- Schuldgevoel & emotionele chantage  

- Overlevingsstrategieën & toekomstvragen 

- Advies en afstemming betrokken hulpverlening  

- Uitwisselen leerervaringen met andere deelnemers 

 

Resultaat:  

Deelnemers hebben geleerd hoe ze nieuw geweld kunnen voorkomen en wat ze kunnen (en 
moeten) doen om hun kinderen veilig te laten opgroeien. Er is een start gemaakt om het geleerde 
toe te passen in de praktijk en het ondersteunende contact met andere deelnemers kan worden 
voortgezet. Indien nodig: een zorgvuldige overdracht naar vervolghulpverening.  
 

Inclusief: Reader & Hand-outs  

Exclusief: Locatie en reiskosten  

 

Individuele training ‘Bijzonder Geweldig’ 

Kosten: 630,- euro  

Duur: 10 wekelijkse individuele sessies van 1 a 1,5 uur  

Inhoud:  

- Alle thema’s van de groepstraining ‘Bijzonder geweldig’  

- Psychosociale begeleiding op maat  

- Advies en afstemming betrokken hulpverlening  

 
Resultaat: 
De deelnemer heeft geleerd om nieuw geweld te voorkomen en wat er nodig is om kinderen veilig 
te laten opgroeien. De deelnemer kan het geleerde toepassen in de praktijk. Indien nodig: een 
zorgvuldige overdracht naar vervolghulpverlening.  
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 Tijdsinvestering trainers  

             Specificatie tijdsinvestering groepstraining ‘Bijzonder Geweldig’ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

             Specificatie tijdsinvestering individueel traject ‘Bijzonder Geweldig’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Activiteit  Tijd in uren 
per trainer  

Circa 25 aanmeldingen a  
5 min per aanmelding  
 

2 

3 Informatiebijeenkomsten a 
90 min 
 

4,5 

9 trainingsbijeenkomsten a  
3 uur 
 

27 

Voorbereiding en advies a  
20 min per bijeenkomst  
 

3 

Overleg trainers gedurende 
training  
 

2 

Totaal per trainer 38,5 

< 4 deelnemers 2 trainers  - 

Activiteit  Tijd in uren  
per trainer  

Aanmelding & intake  
Motiveren & vaststellen 
doelen 
 

1 

8 thema’s behandelen a   
45 min per thema   
 

6 

Evaluatiegesprek  
 

1 

Rapportage  
 

1 

Overleg & afstemming 
betrokken hulpverleners  
 

1 

Totaal individueel traject  Uur 10 


