INFORMATIEBROCHURE
Aanpak Huiselijk Geweld en Meldcode

het houdt niet op, niet vanzelf....

Per jaar worden ruim 100.000 kinderen in Nederland verwaarloosd of mishandeld. Van elke dertig kinderen is
één kind slachtoffer van kindermishandeling: één kind per klas of groep. Dat zijn twee voetbalstadions vol. Per
week overlijdt één kind aan de gevolgen. Kindermishandeling tast de kern van een kind aan: het vertrouwen in
zichzelf en het gevoel van veiligheid in de wereld. De gevolgen zijn vaak een leven lang.

Doel van het programma

Opzet

Kindermishandeling is zowel privé als maatschappelijk een
ernstig probleem. De Training Aanpak Huiselijk Geweld en
Meldcode ondersteunt de aanpak van kindermishandeling
binnen uw organisatie.

Bij de training wordt aan de volgende onderwerpen
aandacht besteed:
 vroege signalering van zorgen over een kind en/of
gezin; vermoedens van kindermishandeling of
zorgtekort signaleren;
 eventueel werking en doel Verwijs Index;
verantwoordelijkheden, taken en grenzen;
 handelen volgens de Meldcode
Kindermishandeling; samenwerken met in- en
externe partners (Veilig Thuis, CJG ed); aansluiten
op actuele ontwikkelingen & wetgeving;
 signalen en zorgen bespreken met ouders.

Deze training is bedoeld voor leerkrachten als zowel
pedagogisch medewerkers. Dit kan zowel in een IKC als een
op zich zelf staande locatie zijn. Wij sluiten altijd bij de
specifieke situatie van de organisatie waar we trainen aan.

Resultaat
Na de training hebben deelnemers kennis van en inzicht
van;








de aard, omvang, vormen, beschermende en
risicofactoren en gevolgen van huiselijk geweld;
het herkennen, objectief benoemen en concreet
onderbouwen van signalen van huiselijk geweld;
het op zorgvuldige wijze om te gaan met het
delen van informatie en het vastleggen van
informatie in het dossier;
de kindcheck;
het wegen van het geweld of de
kindermishandeling
de stappen van de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling.

Kracht van deze training
De professionals binnen de organisaties worden
gefaciliteerd door diverse werkvormen en ondersteuning
om adequaat te kunnen signaleren, te kunnen handelen
volgens het protocol en om vermoedens bespreekbaar te
kunnen maken. Professionals krijgen concrete handvatten
om de verschillende gesprekken met ouders in goede
banen te leiden.
De aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld
vraagt om een veilig werkklimaat. Alleen dan kan op
zorgvuldige wijze op deze kwetsbare problematiek worden
gereageerd. Binnen de training worden professionals
begeleidt in het omgaan met dilemma's bij vermoedens
van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Voor de start van de training is er een intakegesprek waarbij
tevens de vertrouwenspersoon van de organisatie (of
extern) wordt gekoppeld aan de training zodat deelnemers
zich tot deze persoon kunnen wenden, bij persoonlijk leed.
Voor de deelnemers is er een voorbereidende opdracht voor
aanvang van de training.

Inhoud Training Huiselijk geweld en de
meldcode:














Definitie, omvang, vormen, profielen en
gevolgen
Beschermende en risicofactoren
Basiszorg en veiligheid bij kinderen
In kaart brengen van signalen
Stappen van de meldcode
Taken en grenzen bij het hanteren van de
meldcode
Sociale kaart
Privacy en beroepsgeheim
Dossiervorming
Wegen van het geweld
Kindcheck
Werkwijze Veilig Thuis
Consultatie, hulp organiseren en/of melden

De training bestaat uit drie dagdelen:
Dagdeel 1: Meldcode Kindermishandeling en signaleren
Dagdeel 2: Handelen en samenwerken
Dagdeel 3: Communicatie met ouders in samenwerking met
een trainersacteur

Aandacht voor en ondersteuning van medewerkers zijn
dan ook een essentiële onderdelen van de implementatie.
In de training is aandacht voor taken en bevoegdheden,
zodat het duidelijk is wie welke stappen dient te zetten.
Wie kan worden geraadpleegd in stap 'collegiale
consultatie'? Wie is eindverantwoordelijk bij het doen van
een melding? En met welke organisaties kan worden
samengewerkt?

De training is opgebouwd volgens de principes van 'ervarend
leren'. U krijgt theorie en gaat daar mee oefenen. De
afwisselende werkvormen vragen om een actieve inzet. De
deelnemer moet voor elke bijeenkomst huiswerkopdrachten
maken. De training vormt een onderdeel van een breder
proces. Het heeft meer succes als de onderwerpen aan bod
blijven komen tijdens bijvoorbeeld de begeleiding en het
teamoverleg na afloop van de training.

Omvang
3 bijeenkomsten van 3 uur, met de mogelijkheid tot een
terugkombijeenkomst met een intervisie karakter.

Bewijs van Deelname
De training wordt afgesloten met een bewijs van deelname
Aanpak Huiselijk Geweld en Meldcode.
Beoordeling vindt plaats op basis van 100% aanwezigheid,
en inzet tijdens de bijeenkomsten.

Aanmelden
Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen
06-14993030 of een mail sturen naar
info@angelabrandsen.nl

De algemene voorwaarden van Angela Brandsen
staan op de website. De afspraken worden per e-mail
bevestigd.

Theorie
De principes vanuit basiscommunicatie, het balansmodel
van Bakker en de theorie van Alice van der Pas, worden
gehanteerd binnen de training.

Investering
Bij de in company trajecten maken wij een offerte voor u op maat.
Hierbij wordt afgestemd op uw wensen en behoeften. Het is
mogelijk om andere accenten te leggen waardoor ingespeeld
wordt op de actuele ontwikkeling binnen uw organisatie.
Deze training met maximaal 13 deelnemers kost € 1.800,-- exclusief
trainersacteur.

Angela Brandsen
Organisatie en Advies in Onderwijs en Kinderopvang
‘s Herenstraat 60
3155SL- Maasland
T 06-14993030
E info@angelabrandsen.nl
I www.angelabrandsen.nl

