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Achtergrondinformatie leden Spiegelgroep Ervaringsdeskundigen 
Programma Geweld hoort nergens thuis (GHNT) 

Susanne Slikkerveer 
Susanne zet zich als ervaring-/inhoudsdeskundige in op het gebied 
huiselijk geweld en kindermishandeling. Haar focus hier ligt op het 
gebied (ex-)partnergeweld en kindermishandeling. Dit doet ze vanuit 
haar eigen bedrijf 4Happinezz, zowel op landelijk als regionaal. De 
regionaal projectleider GHNT benut haar kennis bij diverse projecten om 
de stem van de mensen om wie het gaat te laten horen. Daarnaast 
ontwikkelt ze een programma voor het samenwerkingsverband van 
scholen in de regio en werkt ze voor diverse gemeenten. Bij deze 
projecten wordt ze zowel op beleids- als op casusniveau ingezet. Ook 
staat ze met regelmaat particulieren bij in hun proces. 

Doordat Susanne een combinatie heeft van professionele betrokkenheid en ervaringskennis is haar 
bijdrage van toegevoegde waarde voor slachtoffers en betrokkenen bij huiselijk geweld en 
kindermishandeling. Zo werkt ze mee aan het stoppen en duurzaam oplossen van huiselijk geweld en 
kindermishandeling. De driehoek professionele, wetenschappelijk en ervaringskennis is volgens haar 
van groot belang. 

Kim van Laar 

René Haring 

Kim is als pedagoog gespecialiseerd in kindermishandeling en seksueel 
geweld. Ze heeft gewerkt als groepsleider in de Jeugdzorg en heeft 
daarnaast verschillende projecten over kindermishandeling begeleid 
als projectleider waarbij jongeren betrokken waren. Kim heeft in 2017 
Stichting Stop Kindermishandeling; Team-Kim opgericht en geeft 
samen met jongvolwassene ervaringsdeskundige, voorlichting aan 
professionals, beleidsmakers, kinderen en jongeren.  

René heeft in zijn verleden veel te maken gehad met agressie en 
geweld. Zijn negatieve hoogtepunt is dat hij daadwerkelijk pleger van 
huiselijk geweld is geweest. Hij is er voor opgepakt, vastgezet, berecht 
en veroordeeld. Na zijn proeftijd, twee jaar forensische behandeling en 
trainingen agressieregulatie was er geen vervolg traject meer. Kans op 
terugval was toen zeker aanwezig. En waar kun je dan heen om dat te 
voorkomen? Om die reden heeft hij in 2016 ‘Agressie, en daarna?’ 
opgericht. Binnen het programma GHNT houdt hij zich voornamelijk 
bezig met de plegeraanpak.  

Naast lid van de GHNT Spiegelgroep Ervaringsdeskundigen, is hij: 

1. Oprichter/ eigenaar van Agressie, en daarna? (2016)
2. Werkzaam op persoonlijke titel) in het project De Cirkel is Rond (een project van Veilig Thuis

West Brabant  en Juzt / Savegroup

3. Intensief betrokken bij betere voorzorg (preventieve zorg), vroegtijdig signaleren en betere
en langere nazorg in de plegeraanpak.
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Janine Klungel 
Haar betrokkenheid bij de GHNT Spiegelgroep Ervaringsdeskundigen 
komt voort uit diverse bronnen: een ‘ervaringsdeskundigheid’ op het 
vlak van seksuele kindermishandeling, een ‘professionele 
deskundigheid’ betreffende Beeldende Therapie focussend op de 
interactie geweld, hechting en trauma; een ‘wetenschappelijke 
deskundigheid’ op de gebieden van Culturele Antropologie en Gender 
Studies gespecialiseerd in de onderwerpen (seksueel) geweld en 
trauma. Kortom, zij verenigt diverse kennisbronnen die ze combineert in 
alles wat ze doet: het tegengaan van alle vormen van geweld en 
marginalisering. 

In haar leven heeft ze ervaren hoe schadelijk en diep ingrijpend seksuele kindermishandeling kan zijn 
o.a. op de persoonlijke ontwikkeling. Ook in haar werkomgeving – als voormalig beleidsmedewerker
van de landelijke Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling (VSK) (2011-2012) en als bestuurder
van de landelijke beweging voor en door mensen die als kind seksueel mishandeld zijn Stichting RISE
(2017-heden) – heeft ze met honderden mensen gesproken en gereflecteerd over de impact van
seksueel geweld. Veelal geven zij aan dat ze zowel in hun persoonlijke - als maatschappelijke
omgeving veel ongeloof ondervinden, maar zelden (h)erkenning krijgen voor hun veelal
traumatiserende ervaringen. Ten behoeve van (h)erkenning en een rechtvaardiger samenleving
investeert ze vanuit de belichaamde ervaring van seksuele kindermishandeling in kennisoverdracht.

Janine doet dit in diverse hoedanigheden, o.a. als onderzoeker, docent, hulpverlener, 
beleidsmedewerker, beeldend werker, coördinator, voorlichter, begeleider, belangenbehartiger, 
organisator, schrijver, redacteur. Bij haar deelname aan de GHNT Spiegelgroep Ervaringsdeskundigen 
put ze uit alle verworvenheden, zet ze zich in op diverse gebieden en gaat daarbij graag de 
verbinding aan. 

Hameeda Lakho 
Hameeda is expert en inhoudsdeskundige huiselijk geweld en 
kindermishandeling, auteur en sociaal ondernemer. Zij heeft haar 
traumatische ervaringen en kwetsbaarheid omgezet in kracht voor de 
wereldwijde slachtoffers van geweld en fungeert als inspirator en 
rolmodel. Zij en haar twee oudere zussen werden jarenlang psychisch en 
lichamelijk zwaar mishandeld door hun Pakistaanse vader en 
Nederlandse stiefmoeder. 

Ze is werkzaam als herstelcoach, motivational speaker en gastdocent in 
diverse opleidingen MBO, HBO, WO en nascholing. Hameeda wil met haar Academie voor Herstel- en 
Ervaringsdeskundigheid slachtoffers van kindermishandeling en huiselijk geweld kracht en een stem 
geven en de gevolgen ervan bespreekbaar maken. In de uitvoering van uiteenlopende  projecten op 
het gebied van ervaringsdeskundigheid, gevolgen kindermishandeling, lotgenotencontact, 
veerkracht, herstel, lotgenotencontact, ervaringsdeskundigheid, vrouwenopvang, diversiteit en 
cultuur, fungeert zij als schakel tussen praktijk, beleid en wetenschap.   

Zij is bestsellerauteur van vier indringende autobiografische boeken “Verborgen tralies” (2000), 
“Gebroken cirkel” (2002) en “Geheim geweld” (2005) en ‘’Help Jezelf’’(2016)  waarvan ruim 250.000 
exemplaren in Nederland zijn verkocht. Vertalingen verschenen bij toonaangevende uitgeverijen in 
Duitsland, Spanje, Portugal, Noorwegen, Zweden, Finland en  Estland en ze heeft miljoenen mensen 
bereikt met haar indrukwekkende verhaal.  
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De mate van getoonde verantwoordelijkheid en bekwaamheid op het gebied van mensenrechten, 
kindermishandeling en lotgenotencontact overstijgt het persoonlijke aspect, heeft een 
maatschappelijke relevantie en is van grote betekenis voor de samenleving. Voor haar werk 
werd  Hameeda Lakho  benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje- Nassau vanwege haar 
persoonlijke inzet, visie en kwaliteiten voor het grotere belang voor de wereld.  

Annemoon van Noorden 

Binnen diverse opvanginstellingen, projecten en samenwerkingen zet 
Annemoon zich in als projectleider om ervaringsdeskundigheid 
opnieuw op de kaart te krijgen binnen de aanpak van huiselijk geweld. 
Deze bron is onmisbaar naast de praktijk- en wetenschappelijke 
kennis. 




