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Na deze opening kun je in drie rondes naar diverse workshops, lezingen, interactieve onderdelen en 

– voortdurend aanwezig – naar de onderzoeksmarkt, het marktplein en de foto-expositie ‘Hersteld’. 
Vergeet ook niet de VR-bril, Ontsnappen uit de schulden en het ‘gevraagd & aangeboden’-prikbord. 

 Het hele programma met tijdsindeling vind je in dit handige blokkenschema. 

 

https://www.valente.nl/wp-content/uploads/2022/11/Blokkenschema-Valente-Festival-2022-A4.pdf
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Opening 

Plenaire opening en driegesprek 
Tim ’S Jongers, Maartje Roelofs en Esmé Wiegman gaan bij de opening van het Valente Festival 

met elkaar in gesprek over thema’s waar we allemaal wel mee te maken hebben: systeemwereld 

versus leefwereld, zelfredzaamheid en bestaanszekerheid, de rol van ervaringskennis in de aanpak 

van armoede en preventie. Natuurlijk is er ruimte voor vragen vanuit het publiek. 

Tim ’S Jongers is politicoloog en publicist, en geeft ook een lezing op het Valente Festival. Maartje 

Roelofs is directeur maatschappelijke ondersteuning bij VWS, Esmé Wiegman is directeur van 

Valente. 

 

Lezingen 

Lezing Tamara Madern  
Stress-Sensitief werken: hoe doe je dat? Stress maakt dat mensen vaak op de korte termijn 

handelen terwijl hulpverleningstrajecten vaak vragen om toekomst- en doelgericht handelen. Door 

stress-sensitief te werken kun je vaak meer bereiken.   

Dakloosheid en financiële problemen veroorzaken veel stress. Als de stress 

chronisch wordt, beïnvloedt dit het denken en handelen van mensen. Vaak zijn 

mensen met veel stress niet goed meer in staat om toekomst- en doelgericht 

te handelen, terwijl dat juist nodig is om uit de schulden en dakloosheid te 

komen. Daarvoor is andere ondersteuning nodig. Stress-sensitief werken heeft 

aandacht voor de stress die mensen hebben en ondersteunt hun langetermijn- 

denken. In deze lezing bespreken we de verschillende bouwstenen van stress-

sensitief werken. Samen kijken we wat nodig is in beleid én in de uitvoering. 

 
vakmanschap verdieping gesprek 
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Lezing Janine Janssen 
Gluren bij de buren, theoretische lessen uit gevangenisonderzoek  

Prof. dr. Janine Janssen neemt ons mee langs veelgebruikte theoretische noties in het werk met 

gedetineerden en prikkelt ons om na te gaan wat we hiervan – onbedoeld? – terugzien in de 

opvang en beschermd wonen. Waar zitten onze blinde vlekken? 

Janine Janssen is verbonden als bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie aan 

de Open Universiteit, aan Avans Hogeschool en aan de Politieacademie. Haar 

leerstoel wordt mede ondersteund door Valente. Janine is tussen de lezingen 

door ook aanwezig op de onderzoeksmarkt, mét een filmpje over de relatie 

tussen klimaatverandering en geweld in afhankelijkheidsrelaties.  

 

 

 

Lezing Tim ’S Jongers 
Tussen de wereld van beleid en het leven van mensen in een kwetsbare 

positie zit een kloof die steeds groter lijkt te worden. Wat start bij goede 

bedoeling, mondt wel eens uit in beledigende praktijken waarin de burger 

zich niet herkent. Of in 'wie verzint dit nou-beleid'.  

Tim 'S Jongers is politicoloog en publicist en neemt ons in zijn lezing mee over 

het belang van ervaringskennis binnen het maken van beleid. Dat doet hij met 

prikkelende voorbeelden en scherpe analyses. 

vakmanschap verdieping 
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Workshops 

Workshop: De T-shaped professional in praktijk 
Werken vanuit een visie op positieve gezondheid maakt dat professionals breder dan voorheen 

aandacht hebben voor preventie, samenhang in leefgebieden en de (sociale) omgeving van de 

client. Wat vraagt dit aan nieuwe kennis en kunde, individueel en in teams? Hoe onderscheidend 

zijn we daar in ten opzichte van andere professionals? 

HVO-Querido vertelt over de aanleiding, hun aanpak T-shaped professional bij HVO-Querido en 

welke inzichten dit tot nu toe opgeleverd en wisselt uit met de deelnemers aan deze workshop. 

 

 

Workshop: Ervaringsdeskundigheid A - een stevig fundament 
In deze workshop zoeken we inspiratie en een stip aan de horizon: wat is nu die visie op 

ervaringsdeskundigheid en hoe kun je die inzetten? Maar ook: welke hobbels komen organisaties 

tegen en wat kunnen zij van elkaar leren. Daantje Daniels (voorzitter van de Vakvereniging 

ervaringsdeskundigheid) geeft een presentatie gaat met het publiek in dialoog. 

Ervaringsdeskundigheid is niet meer weg te denken binnen de zorg- en welzijnssector en is een 

belangrijk onderdeel van de visie van Valente. Sommige leden maken behoorlijk werk van de inzet 

van ervaringsdeskundigheid of staan op het punt hier werk van te gaan maken. Ook op nationaal vlak 

wordt er hard gewerkt aan het steviger onderbouwen van dit nieuwe vak. 

 

 

Workshop: Ervaringsdeskundigheid B - zicht op de praktijk 
Er gebeurt van alles bij leden van Valente (MO, BW, VO) wanneer het de implementatie van 

ervaringsdeskundigheid betreft. Maar hebben we voldoende zicht op deze praktijk?  

best practice gesprek vakmanschap 

gesprek vakmanschap 
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In deze workshop vraagt Judith Martens (Sterk Huis) aandacht voor het onderzoek dat onder leden 

van Valente uitgezet gaat worden. Jurgen Damen en Marjon Reffeltrath (Arosa-ZHZ) presenteren hun 

project ervaringsdeskundigheid vanuit dadersperspectief en vanuit Moviera wordt er een korte pitch 

gegeven over hun project ‘Maatjes achter de voordeur’. 

 

 

Workshop: Versterken van cliëntenraden en onderlinge samenwerking  
Cliëntenraden vervullen een belangrijke maar vaak ook ingewikkelde taak. Vanuit de cliëntenraden 

basisnetwerk beschermd wonen & begeleiding ligt er al geruime tijd de wens om op thema’s 
samen te werken met cliëntenraden uit de andere basisnetwerken. Zou dit de lobby kunnen 

versterken tegen een achtergrond van maatschappelijke trends en de wens om 

cliëntmedezeggenschap in de eigen organisatie te versterken? 

Erik van den Heuvel (voorzitter cliëntenraad Pameijer) presenteert tijdens de workshop hoe de wens 

om samenwerken is ontstaan. Hij gaat met Ine van Donk (voorzitter cliëntenraad Sterk Huis) en Mark 

Heesbeen (secretaris cliëntenraad SMO Breda) tijdens een paneldiscussie in op het thema 

samenwerking, op welke thema's samengewerkt kan worden en hoe deze samenwerking te 

versterken. Deze workshop is niet alleen voor cliëntenraden, maar open voor iedereen! 

 

 

Workshop: Strategische ketensamenwerking ggz-bw-mo-vo 
Van de ggz-kliniek naar (beschermd) wonen. Als dit niet goed wordt geregeld dan heeft dit invloed 

op het herstelproces van onze klanten. Ze zitten dan bijv. onnodig lang in de kliniek of kunnen in 

de nachtopvang terecht komen. Welke afspraken hebben de aanbieders van beschermd wonen, 

maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en ggz-instellingen in regio Rotterdam gemaakt met 

elkaar en de gemeente om vooral de zorg op die grensvlakken goed te borgen? Hoe helpt dit de 

best practice vakmanschap 
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klant? En welke andere voorbeelden hebben workshopdeelnemers over succesvolle 

samenwerkingsvormen? 

In de regio Rotterdam-Rijnmond werken ggz-instellingen, Wmo-aanbieders en gemeenten al langer 

samen om cliënten die in een ggz-kliniek worden opgenomen zo goed mogelijk te ondersteunen bij 

hun terugkeer naar de thuissituatie. Deze zorginstellingen en de (centrum)gemeente Rotterdam 

hebben in een convenant gezamenlijk afspraken gemaakt over de manier waarop in deze situaties 

wordt samengewerkt. Onno Stijger (beleidsadviseur Antes en was betrokken bij de totstandkoming 

van het convenant) en Edmée Lammerding (strategisch adviseur bij Antes) nemen je mee in de 

ketensamenwerking in Rotterdam. 

 

 

Workshop: Traumasensitief werken   
We weten allemaal dat stress invloed heeft op het brein en eventueel op je gedrag. Maar hoe voelt 

dat echt? Wil je dit zelf eens ervaren en hier meer over horen? Kom dan vooral naar deze 

workshop voor een korte actieve introductie! We zoomen in op de werking van het brein, de 

impact van stress en hoe je je cliënten daarin kunt helpen. Deze workshop is een basis in 

traumasensitief denken en werken. 

Sanne Moussa is gedragsdeskundige en adviseur innovatie & ontwikkeling bij Blijf Groep. Marleen 

Derks is begeleider bij Blijf Groep en trainer & coach bij bureau Wel*Zijn. 

 

 

Workshop: Rapper Flinke Jongen - Luisteren naar het kind’ 
Danny Dijkhuizen (ook wel bekend als rapper ‘Flinke Jongen’) vertelt wanneer en door wie hij zich 

gehoord en gezien voelde in zijn jeugd, nadat zijn moeder en twee broertjes omkwamen door 

huiselijk geweld. Zijn boodschap is dat een negatief verleden niet per se een rem hoeft te zijn voor 

het waarmaken van je dromen.  

gesprek best practice 

verdieping 
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Met luisteren bereik je veel. Zeker bij kinderen die heftige gebeurtenissen meemaakten en mogelijk 

getraumatiseerd zijn. Luisteren is een houding die ongeacht je functie of rol van pas komt. Raak 

geïnspireerd hoe jij van enorme meerwaarde kan zijn. 

Danny is bruggenbouwer tussen de wereld van volwassenen/professionals en de wereld van 

kinderen. Met zijn organisatie ‘Kids4Dreams’ zet Danny zicht in op scholen om ieder kind het gevoel 
te geven dat hij of zij zich voelt gehoord, zich voelt gezien, steun kan krijgen wanneer hij of zij dat 

nodig heeft, dat zijn of haar stem telt. Danny is ambassadeur van AUGEO.  

 

 

Workshop: Ggz-zorg en behandeling in huis? 
Organisaties voor (vrouwen)opvang en beschermd wonen worstelen met een goede verbinding 

naar ggz-zorg en behandeling. Ook bij WijZijn Traverse Groep was dit het geval. Zij hebben daarom 

de ggz in huis gehaald. Je hoort meer over de totstandkoming, inzichten en uitdagingen van deze 

best practice. Daarnaast willen ze samen met jullie op zoek naar jullie drijfveren. 

WijZijn Traverse Groep heeft o.a. gespecialiseerde zorg vanuit de verslavingszorg en de ggz, inclusief 

een onafhankelijk psychiater, kunnen toevoegen aan hun ondersteuningsaanbod. Medewerkers op 

de werkvloer krijgen nu coaching en advies van ggz-professionals en cliënten hebben een 

laagdrempelige toegang tot ggz-zorg. Daarnaast is ingezet op het herstelgericht werken. Juist door 

het toevoegen van de gespecialiseerde zorg dichtbij de gasten en de collega’s kwamen we ook weer 
toe aan het werken vanuit onze drijfveren. Door Esther de Jongh (gebiedsmanager bij WijZijn 

Traverse Groep) en Jolijne Pilanen (psychiatrisch verpleegkundige bij WelKracht, daarvoor 18 jaar 

werkzaam geweest in zowel de klinische als ambulante ggz). 

 

ontdekken verdieping 
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Interactief 

Ervaar het zelf: Ontsnap uit de schulden  
Wat doen schulden met je? Als de brieven zich opstapelen terwijl de deurwaarder aanbelt en je 

energie elk moment kan worden afgesloten, maak je dan nog goede keuzes?  

We verwachten van mensen in de schulden dat ze actie ondernemen, maar hoe simpel is dat? Stel: je 

bent je baan verloren. Je moet nu een uitkering aanvragen maar de rekeningen stapelen zich op. Dan 

gaan de schuldeisers bellen. Neem je de telefoon nog op? Je mist een telefoontje van de 

uitkeringsinstantie. Je vergeet de afspraak met de tandarts. Weer een extra rekening. Zo rollen 

mensen snel in de schulden. In deze workshop willen we je meenemen in het leven van een 

alleenstaande moeder die op deze manier in de schulden is gekomen. Wat kunnen we hiervan leren 

en hoe kunnen we mensen het beste ondersteunen? Met deze vragen gaan we aan de slag. 

 

 

VR-bril huiselijk geweld: In de schoenen van het kind 
Een VR-bril waarmee je in een situatie van huiselijk geweld belandt. Je staat in de schoenen van 

een kind dat willoos getuige is van een uit de hand lopende ruzie tussen de ouders. De VR-bril 

maakt huiselijk geweld voelbaar voor professionals en andere betrokkenen. 

Liesbeth van Renssen (manager dienstverlening) en Marie-Louise van der Heijden (programmaleider 

Kennis & Innovatie/beleidsmedewerker Kwaliteit) van Moviera nemen je mee op deze 

ongemakkelijke reis en vertellen hoe zij Virtual Reality inzetten in hun werk. 

 

 

Foto-expositie Hersteld: Hel, herstel, held  
Cliënten in de forensische zorg hebben niet zelden een verhaal waarin opgroeien in huiselijk 

geweld, trauma en andere psychische pijn de rode draad vormen. Ergens in detentie en zorg komt 

beleving ontdekken 

beleving ontdekken 
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vaak een keerpunt – sommigen worden zelfs hulpverlener en zetten hun ervaring in als iets 

positiefs.  

In deze portretserie komen drie mannen in beeld: wat is het verhaal achter het strafblad? Wat hielp 

hen erdoorheen, en waar staan ze nu? Foto’s door Kim van de Wetering (Valente). 

 

 

Gevraagd & aangeboden 
Ben jij op zoek naar leden die ervaring hebben met een bepaalde praktijk of methodiek? Wil je 

graag eens brainstormen met wat mensen van buiten je eigen organisatie? Of heb je juist iets 

moois wat je wilt delen, zoals een best practice of een leidraad? 

Laat op het bord ‘gevraagd & aangeboden’ een ingevuld kaartje achter. Als je iets interessant ziet 
hangen, maak een foto van het kaartje en kom met elkaar in contact. 

 

 

Marktplein 

Marktkraam: e-health in de praktijk 
Kom kijken bij de marktkraam waar RIBW Overijssel en RIBW Nijmegen-Rivierenland laten zien hoe 

cliënten en medewerkers kunnen profiteren van e-health en digitale zorg. Cliënten hebben toegang 

tot hun eigen elektronische dossier via de app ‘Mijn RIBW’. Zorgrobot Tessa is aanwezig, er wordt 

gewerkt met VR-brillen, met de ontspannende hoofdband Muse, met de Smartband voor 

bewegingsmonitoring en met een speciaal slaapkussen. Stel je vragen aan de professionals die zelf 

met deze technieken werken! 

 

 

beleving ontdekken 
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Marktkraam: Huisje boompje beestje  
Elk kind heeft baat bij lekker buiten spelen, natuur, omgang met dieren. Goed voor het 

zelfvertrouwen, het vermindert stress en helpt kinderen beter omgaan met problemen. Helemaal als 

je in de opvang verblijft met een van je ouders. Daarom werkten Kinderpostzegels Valente en IVN 

Natuureducatie samen in het project ‘Huisje Boompje Beestje’. Dankzij meer dan veertig 

vergroeningsprojecten bieden veel leden nu een prettigere, veiligere leefomgeving voor kinderen, 

waarbij natuur en dieren als vanzelfsprekend onderdeel van de begeleiding in gezet worden. Fonds 

Kinderpostzegels laat inspirerende voorbeelden zien. 

 

 

Marktkraam: Expertisecentrum Forensische Psychiatrie (EFP) 
Het EFP ondersteunt het veld van de forensische zorg bij het verhogen van de kwaliteit van zorg, met 

als doel het bevorderen van de maatschappelijke veiligheid. De rol van het EFP is het bijeenbrengen 

van experts en expertise en het stimuleren van samenwerking en kennisdeling.  

Samen met de beschermd wonen en maatschappelijke opvang (BW/MO) sector werken we aan 

kwaliteit van forensische zorg binnen het veld. Dit doen we door deskundigheidsbevordering te 

stimuleren voor alle (ambulante) zorgprofessionals werkzaam binnen de BW/MO sector. Veel 

professionals werken incidenteel met forensische cliënten, of men werkt met een groep waar 

forensische cliënten en reguliere cliënten gemengd zijn. Wij bieden handvatten voor herstelgericht 

werken binnen een gedwongen kader. Aanwezig zijn Anjuli Coccili (projectleider & wetenschappelijk 

adviseur EFP) en Kelly Sietsma (projectcoördinator EFP). 

 

 

Marktkraam: Skôn 
Afstand tot de arbeidsmarkt…? Echt niet! “Wij zijn ook mensen met dromen en talenten.” Een 
samenleving waarin alle mensen meetellen en hun eigen steentje kunnen bijdragen. Dat is waar wij 

ontdekken gesprek 
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voor staan, dat vinden wij nou skôn. Onze producten worden gemaakt in de werkplaats van Stichting 

Maatschappelijke Opvang Helmond, door skôn mensen met een verhaal. Bij het ontwikkelen van de 

Skôn producten gaan we uit van de wensen en krachten van deze mensen. Het resultaat? Een 

bijzondere collectie van handgemaakte, duurzame interieurproducten. Vaak gemaakt van gerecycled 

materiaal, áltijd met oog voor kwaliteit. En wat het extra mooi maakt? Alle producten zijn te koop 

voor een kleine, eerlijke prijs!  

 

 

Marktkraam: Woonstartkoffer Cosis 
De woonstartkoffer is een hulpmiddel om mensen te ondersteunen bij het werken aan hun doelen. 

Hierbij staan persoonlijk herstel, gezondheid, dagelijks leven en maatschappelijke rollen centraal. De 

Woonstartkoffer richt zich op het optimaal ondersteunen van cliënten bij hun herstel door specifieke 

doelen te realiseren en gaat m.n. dieper in op participatievraagstukken. Alle interventies die voor 

Woonstart inzetbaar zijn, zijn verwerkt in de koffer. 

 

 

Marktkraam: Canon Sociaal Werk 
Onze sectoren staan op sterke schouders van talloze mensen die ze gemaakt hebben zoals ze nu zijn. 

Laat je bij de stand inspireren door de rijke tradities. Een blik achteruit helpt ongetwijfeld bij het 

krijgen van verfrissende ideeën om de uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Goed voorbeeld doet 

immers volgen. In 2022 en 2023 worden de Canon Maatschappelijke opvang en Canon 

Vrouwenopvang geactualiseerd. De Canon voor Beschermd Wonen & Begeleiding is in de maak. 

Canon redactieleden Johan Gortworst en Jan Willem van Zuthem vertellen je graag meer. 

 

ontdekken gesprek 
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https://skon.smo-helmond.nl/
https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_mo/index.php
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https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vrh/index.php
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Onderzoeksmarkt 
Om te kunnen doen wat werkt, wil je weten wat waar waarom werkt. De verbinding tussen praktijk 

en onderzoek krijgt een prominente plek: ontmoet onderzoekers van de onderzoekersnetwerken 

Dakloosheid, Partnergeweld en Herstelondersteunende Zorg.  

Ga in gesprek over Ethos-light, gemengd wonen, Beschermd thuis, partnergeweld of de relatie tussen 

klimaatverandering en geweld in afhankelijkheidsrelaties. En spreek met leden van de werkgroep 

landelijke onderzoeksagenda. M.m.v. Lia van Doorn (Hogeschool Utrecht), Caroline van Genk (Tranzo 

Tilburg), Suzanne Bouma (Universiteit van Amsterdam), Max Huber (HVO-Querido), Maurits 

Beenackers (Lister), Maarten Davelaar (Hogeschool Utrecht), Jan de Vries (zelfstandig onderzoeker), 

Danielle Lako (Ministerie J&V), Lars de Winter (Phrenos), Wilma Boevink (Valente) en Janine Janssen 

(Open Universiteit, Avans, politieacademie).  

Aan de Praathuis-tafel wordt er elk half uur een onderzoek of netwerk gehighlight: 

- 13.30 uur tafelheer Max Huber stelt vertegenwoordigers onderzoekersnetwerken voor in de 

vorm van een vraaggesprek 

- 14 uur Caroline van Genk (Tranzo Tilburg) vertelt over haar promotieonderzoek De waarde 

van wijkgerichte ondersteuning 

- 14.30 uur Wilma Boevink kijkt terug op de presentatie van het onderzoek Doelgroep in beeld 

onder Valente-leden 's morgens op de Algemene Ledenvergadering  

- 15.00 uur Lars de Winter (stafmedewerker Onderzoek Phrenos) vertelt over Eerder aan het 

Werk: Onderzoek naar de toepasbaarheid en uitkomsten van Individuele Plaatsing en 

Steun (IPS) voor mensen met Common Mental Disorders  

- 15.30 uur Elise Peters (onderzoeker Lectoraat Natuur en Ontwikkeling Kind, Hogeschool 

Leiden), beantwoordt vragen over haar onderzoek naar Natuurinterventies ter 

ondersteuning van het gezinsleven in de Nederlandse vrouwenopvang en 

maatschappelijke opvang 

https://www.valente.nl/netwerken/kennisnetwerk-onderzoeksnetwerk-dakloosheid/
https://www.valente.nl/netwerken/kennisnetwerk-onderzoeksnetwerk-dakloosheid/
https://kenniscentrumphrenos.nl/lerende-netwerken/onderzoeksnetwerk-herstelgerichte-zorg-en-ondersteuning/
https://www.valente.nl/netwerken/themanetwerk-onderzoekagenda/
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- 16.00-16.20 uur Janine Janssen (bijzonder hoogleraar Rechtsantropologie Open Universiteit, 

lector Avans Hogeschool, Politieacademie) beantwoordt vragen over de link tussen 

Klimaatverandering en Geweld in Afhankelijkheidsrelaties 

 

 

 

Muziek bij de borrel 
Een band bestaand uit muzikanten van lidorganisatie HVO-Querido zorgt voor een veelzijdig muzikaal 

optreden met rock, pop, soul, reggae en Zuid-Amerikaanse muziek. Mede mogelijk gemaakt door 

HVO-Querido. 

 

gesprek best practice vakmanschap verdieping 

netwerken beleving 


