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 Tijdens deze cursus leert u: 
   Wat de aantrekkingskracht is van dwingende groepen 
   Welke schade dwingende groepen aan slachtoffers en hun omgeving berokkenen 
   Hoe u dwingende groepsculturen herkent 
   Op welke manier u slachtofferschap van dwingende groepsculturen voorkomt met voorlichting en preventie 
   Welke opvang en hulpverlening nodig is voor uittreders van dwingende groepen 
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 Misstanden in (religieuze) bewegingen 
 In Nederland zijn enkele honderden (religieuze) bewegingen actief. Uit 

onderzoek, in opdracht van het ministerie van Veiligheid en Justitie, blijkt 

dat een deel van deze bewegingen zich schuldig maakt aan misstanden 

in binnen- en buitenland zoals terrorisme, uitbuiting, mishandeling, 

bedreiging en zedendelicten. Hoe pakt u misstanden aan en biedt u hulp 

aan (ex)volgelingen van dwingende groepen? 

 Tijdens deze cursus leert u: 
    Wat de aantrekkingskracht is van dwingende groepen 

   Welke schade dwingende groepen aan slachtoffers en hun omgeving 

berokkenen 

   Hoe u dwingende groepsculturen herkent 

   Op welke manier u slachtofferschap van dwingende groepsculturen 

voorkomt met voorlichting en preventie 

   Welke opvang en hulpverlening nodig is voor uittreders van dwingende 

groepen 

  U gaat naar huis met: 
    Antwoorden op al uw vragen gegeven door ervaringsdeskundigen uit 

binnen- en buitenland 

   Verschillende praktijkcases en interactieve opdrachten door 

gastdocenten uit het werkveld 

   Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct    

in uw eigen praktijk aan de slag kunt 

   Toegang tot de online leeromgeving 

   Een certificaat van deelname 

  Stel uw eigen praktijk centraal! 
 Na inschrijving krijgt u de gelegenheid om uw eigen praktijkcase in te 

brengen. De docenten gaan hier gericht mee aan de slag. Zo haalt u het 

maximale uit de cursus. Hebt u nog vragen achteraf? De docenten zijn 

graag bereid om na de cursus met u mee te denken over vraagstukken 

waar u in de praktijk tegen aan loopt. 

 Inzicht in dwingende groepsculturen 

 Introductie en kennismaking 

 Aard en omvang van dwingende groepsculturen 
    Wat zijn dwingende groepsculturen? 

   Welke dwingende groepsculturen zijn er te onderscheiden? 

   Wat zijn de kenmerken van dwingende groepsculturen? 

   Wat is de aantrekkingskracht van dwingende groepen? 

   Hoe komt iemand in een groep terecht? En welke rekruteringstactieken 

worden door deze groepen toegepast? 

   Wat is de invloed van een groep op het gedrag van een slachtoffer? 

   Frances Peters , coach bij Freechoice, gespecialiseerd in 

identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen 

  Arjan van Dijk , zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, gespecialiseerd in 

dwingende (religieuze) groepsculturen 

 Gevolgen van dwingende groepsculturen  (deels Engelstalig)  
    Hoe binden groepen hun leden? En wat gebeurd er achter de gesloten 

deuren? 

   Welke schade berokkenen dwingende groepen aan slachtoffers en hun 

omgeving? 

   Welke vormen van misbruik zijn er te onderscheiden? 

   Waarom blijven slachtoffers lid van een dwingende groep? 

   Wat zijn de effecten van het Stockholm-syndroom? 

   Wat zijn de verschillen en overeenkomsten tussen eerste en tweede 

generatieleden? 

   Robert Örell , adviseur radicalisering voor de overheid van Zweden en 

voormalig lid van een rechts extremistische partij 

MODULE 1
10 maart 2015

UW DOCENTEN:

 Diverse checklisten, modellen en casus, zodat u direct    

CERTIFICAAT VAN DEELNAME
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 Signalering, preventie, opvang en hulpverlening 

 Signalering en preventie 
    Hoe herkent u dwingende groepsculturen? 

   Wat is het profiel van de slachtoffers? 

   Wat zijn de psyché en motivatie van de leiders van een dwingende groep? 

   Welke rol kunnen voorlichting en preventie spelen om slachtofferschap 

van dwingende groepsculturen te voorkomen? 

   Frances Peters , coach bij Freechoice, gespecialiseerd in 

identiteitsontwikkeling en dwingende subculturen 

  Arjan van Dijk , zelfstandig coach, pedagoog en theoloog, gespecialiseerd in 

dwingende (religieuze) groepsculturen 

 Opvang en hulpverlening  (deels Engelstalig)  
    Wat zijn veel voorkomende problemen bij uittreders van dwingende 

groepen? 

   Wat zijn de kenmerken van het Post Traumatic Cult Syndroom? 

   Welke opvang en hulpverlening is er direct nodig voor uittreders van 

dwingende groepen? 

   Wat zijn de schadelijke effecten voor uittreders van dwingende groepen? 

   Welke hulpverlening op de lange termijn is noodzakelijk voor het herstel 

van uittreders? 

   Gillie Jenkinson , psychotherapeut gespecialiseerd in begeleiding van 

slachtoffers van dwingende groepen/relaties 

 Evaluatie en afsluiting 

MODULE 2
11 maart 2015

 Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor 
K etenregisseurs, procesmanagers, casemanagers, coördinatoren, 

gedragsdeskundigen, beleidsmakers, -medewerkers, teamleiders, 

(programma)managers, adviseurs bij: 

    Gemeenten 

   Veiligheidshuizen 

   Centra voor Jeugd en Gezin 

   Zorg- en Advies Teams 

   Bureaus Jeugdzorg 

   Politie 

   Onderwijsinstellingen 

   Raad voor de Kinderbescherming 

   Bureaus Halt 

   Jeugdreclassering 

   Openbaar Ministerie 

   Jeugdinrichtingen en gevangeniswezen 

   Instellingen in de verslavingszorg 

   GGZ-instellingen 

   Zorg- en welzijninstellingen 

   Stichtingen op het gebied van jeugdzorg 

 

VOOR WIE BESTEMD?

 Ook interessant voor u: 

 Opleiding ketenregisseur risicojeugd 
 Risicojongeren zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin zorg, onderwijs 
en justitiepartners samenwerken. Een sleutelrol ligt bij de ketenregisseur 
die de samenwerking tussen partners moet organiseren en regisseren. 
Op 8 januari 2015 gaat de vierde editie van de opleiding ketenregisseur 
risicojeugd van start. Deze opleiding leidt u in 8 dagen op tot regisseur in 
uw gemeente. Meer informatie over het programma en de docenten van 
de opleiding ketenregisseur risicojeugd vindt u op de website:
www.sbo.nl/ketenregisseur. 

 Tijdschema modules 
 09.00  Ontvangst met koffie en thee
09.30  Aanvang ochtendprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
12.30  Lunchpauze
13.30  Aanvang middagprogramma, met tussentijds koffie- en theepauze
16.30  Afsluiting van de module 



Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig.
Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Wilt u deze cursus met uw gehele afdeling volgen?

Vanaf 5 personen kunt u deze cursus InCompany volgen. 
Het programma wordt specifiek afgestemd op uw organisatie,
in overleg wordt een datum, locatie en tijdstip bepaald. 

Neem voor informatie contact op met onze adviseur:

Guusje Verhoeven
040 - 2 972 729
g.verhoeven@sbo.nl

Ondersteund door online leeromgeving

Tijdens de cursus maakt u, naast de bijeenkomsten, gebruik 
van een online leeromgeving. Hier vindt u (extra) leermaterialen 
die aansluiten bij de lesbijeenkomsten, zoals video’s, artikelen, 
eventueel huiswerk en verwijzingen naar boeken. 
De leeromgeving gebruikt u ook als netwerkinstrument en voor 
interactie: alle deelnemers en docenten zijn via de leeromgeving 
snel te bereiken. Voor aanvang van de cursus ontvangt u een 
inlogcode voor de online leeromgeving en een uitnodiging om uw 
profiel aan te maken.

3 makkelijke manieren om u aan te melden!
1. Via internet:
2. Via e-mail:   inschrijving@sbo.nl
3. Telefonisch:  040 - 2 974 888

Uw inschrijvingsbewijs sturen we u zo snel mogelijk toe. 
Als uw e-mailadres bij ons bekend is, ontvangt u de bevestiging 
van uw deelname binnen een werkdag via e-mail. 

Frances Peters
coach bij Freechoice, gespecialiseerd 

in identiteitsontwikkeling en 
dwingende subculturen

Data en locatie

Uw gegevens
Wij houden u graag op de hoogte van de ontwikkelingen in uw vakgebied. U bent daartoe opgenomen in ons 
adressenbestand of in een bestand dat wij van derden betrekken. Uw gegevens kunnen verstrekt worden aan 
derden voor marketingdoeleinden. Kloppen uw gegevens niet of wilt u niet dat anderen deze gebruiken? Geef 
uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid
Het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid (SBO) organiseert jaarlijks zo’n 200 studiedagen en opleidingen 
over o.a. ruimtelijke ordening & milieu, bestuur, verkeer & vervoer, sociale zekerheid, onderwijs en 
gezondheidszorg. Samen met het Institute for International Research (IIR), Nederlands Instituut voor de Bouw 
en Euroforum maakt SBO deel uit van Informa. Een wereldwijd congres- en uitgeefconcern genoteerd aan de 
beurs in Londen. Meer informatie op: www.sbo.nl

Uw investering

Meer informatie
Klantenservice: 040 - 2 974 888

Inzicht in dwingende groepsculturen
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040-2972770
s.donkers@sbo.nl

Sandra  Donkers-Habraken

Voor professionals die zich richten op preventie en hulpverlening aan daders en slachtoffers 
van radicalisering, mensenhandel, seksuele uitbuiting en schadelijke manipulatie door sekten

www.sbo.nl/groepsculturen

Uw investering voor deze 2-daagse cursus bedraagt € 1.699,- (exclusief btw). Dit bedrag is inclusief koffie, 
thee, lunches en toegang tot de online leeromgeving.

www.sbo.nl/groepsculturenVoor routebeschrijving zie: 

Persoonlijk opleidingsadvies
Voor inhoudelijke vragen belt u met:

www.sbo.nl/groepsculturen


