
Veilig en krachtig 
Cursus voor vrouwen die relatiegeweld hebben meegemaakt. 

 
 
Als u relatiegeweld hebt meegemaakt en 

vervolgens de stap hebt genomen een leven 

op te bouwen zonder geweld met of zonder 

uw (ex)partner kunt u daarbij stuiten op tal 

van problemen en vragen. 

 
 

 “Hoe ben ik in een gewelddadige relatie terecht gekomen?” 
 

 “Hoe komt het dat het geweld steeds meer toenam?” 

 

“Hoe krijg ik meer zelfvertrouwen en kan ik beter voor mezelf opkomen?” 
 

 “Hoe doorbreek ik mijn gevoel van eenzaamheid na jaren geïsoleerd te hebben geleefd?” 
 

“ Hoe kijk ik tegen een nieuwe relatie aan? Hoe voorkom ik geweld?” 

 

Het is bepaald niet eenvoudig om een nieuw leven op te bouwen voor uzelf (en de 

kinderen). Om vrouwen hierbij te helpen en steun te bieden, organiseert Socius de 

cursus 'Veilig en krachtig'. In de cursus wordt informatie gegeven, ervaringen 

uitgewisseld en oefeningen gedaan. Het blijkt dat vrouwen ook kracht putten uit de 

ervaringen en positieve ontwikkelingen van andere deelnemers in de groep. 

 

Voor wie 

De cursus is bedoeld voor vrouwen die relatiegeweld hebben meegemaakt  en nu bezig 

zijn met het opbouwen van hun leven zonder geweld.  

 
Waar gaat de cursus over? 

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere: 

• Dynamiek van mishandeling in relaties 

• Zelfvertrouwen 

      Strategieën om geweld te voorkomen 

• Grenzen stellen 

• Schuld en Schaamtegevoelens 

• Netwerken / Nieuwe relatie 

• Toekomst 

 

Waar en wanneer 

In de cursus zitten 6 tot 10 deelneemsters. 

De cursus bestaat uit 7 bijeenkomsten. 

Najaar 2018 start er een cursus op maandagochtend van 10.00-12.00 uur. 

Data: 28 januari, 4, 11,18 februari, 4, 11 en18 maart, 26 februari  niet i.v.m. de 

voorjaarsvakantie. 
 
Locatie: Socius, Trijntje Kemphaanstraat 37 in Beverwijk. 

 
Aanmelden en informatie 

Bij Hansje Veen hveen@socius-md.nl of 088-8876900 of 06-33956888 (app of SMS kan 

ook) Of via de website, www.groepenvansocius.nl  
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