
“Door te lezen over zowel de schade als de veerkracht en het vermogen tot 
herstel, is de bundel motiverend en brengt het je hoopvol in beweging.” Thé-
rèse Evers, docent zeden Faculteit Bijzondere Politiekunde en Leiderschap, 
Politie Academie, Apeldoorn.

“Dijkstra heeft aandacht voor de meerduidigheid van posities en proces-
sen; het gaat niet om dader of slachtoffer, om vader of dader van geweld, om 
vergeven of vergelden, maar om elkaar afwisselende en soms tegelijkertijd 
plaatsvindende processen. Het begrip veerkracht als dynamisch ontwikke-
lingsproces sluit hier naadloos op aan.” Mr dr Katinka Lünnemann, senior 
onderzoeker Verwey-Jonker Instituut en lector Veiligheid en Recht, Avans, 
Hogeschool Brabant.

“Om ooit af te kunnen rekenen met de schadelijke gevolgen voor kinderen 
van huiselijk geweld, moeten we ons ook verdiepen in ouderschap. Hiervoor 
geeft de bundel een aantal aanknopingspunten. Dit boek gaan we onge-
twijfeld gebruiken in de aansturing en begeleiding van ouder-kind begelei-
ders in de opvang aan mishandelde vrouwen en kinderen.” Drs. Gerie van 
Maanen, orthopedagoog, Toevluchtsoord Groningen.

Hoe gaan kinderen, volwassenen en professionals met geweld en verwaar-
lozing in gezinnen om? Wat valt er te leren uit de aanpak in de praktijk? 
Geweld en veerkracht in gezinnen gaat in op deze vragen en biedt een blik-
verruimend kader. Het geeft professionals steun bij hun dagelijkse werk 
met huiselijk geweld door hen van relevante achtergrondkennis te voor-
zien. De bundel is ook belangrijk voor degenen die met geweld in gezin-
nen te maken hebben zoals beleidsmakers en wetenschappers en leent 
zich prima als studieboek voor beroepsopleidingen en scholing.

De auteur Sietske Dijkstra is psycholoog en heeft al ruim 20 jaar expertise 
in geweld binnen relaties. Ze promoveerde aan de Universiteit van Utrecht 
en leidt sinds 1998 haar eigen bedrijf. Ze verzorgt scholing, onderzoek en 
advies bij o.a. Bureaus Jeugdzorg (BJZ), opvang, geestelijke gezondheids-
zorg (ggz), ggd, jeugdhulpverlening, onderzoeks-instellingen en beroepsop-
leidingen.


