
Van kinderen en ouderen blijf je af! 

Trainingen Kindermishandeling, ouderenmishandeling en Huiselijk Geweld 

Per jaar worden ruim 119.000 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. 

Kindermishandeling is zowel privé als maatschappelijk een ernstig probleem.  

Ouderenmishandeling komt vaker voor dan je denkt. Jaarlijks worden naar schatting 

200.000 ouderen van boven de 65 jaar mishandeld door partners, familie, huisvrienden 

of zorgverleners. 

Vanaf juli 2013 is het voor elke organisatie die werkt met ouderen, ouders 

en/of kinderen verplicht om de meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling te hanteren. Vanuit de Wet Meldcode worden organisaties 

dringend geadviseerd een Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling / 

Ouderenmishandeling aan te stellen.  

Om deze verplichting goed uit te voeren, kunt u deelnemen aan diverse trainingen van 

2maalV;  

Training Aanpak Kindermishandeling 

In deze training krijgt u kennis en vaardigheden aangereikt om kindermishandeling 

effectief aan te pakken. De training is modulair opgebouwd uit de stappen van de 

meldcode. Afhankelijk van uw leerwensen kunt u één of meer modules volgen.  

U heeft uw kennis en vaardigheden vergroot over de aanpak huiselijk geweld en 

kindermishandeling. U bent in staat om te werken en te handelen volgens de meldcode 

huiselijk geweld en kindermishandeling. U voldoet aan de eisen van de inspectie van uw 

sector. Deze training is ontwikkeld door Stichting ltak & Trainers huiselijk geweld en 

wordt in-company aangeboden en op maat samengesteld op basis van uw leerwensen 

Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en Huiselijk Geweld 

Na de training heeft u kennis van het signaleringsproces, verwijzing en zorg rondom het 

kind en het gezin bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

U kunt uw collega’s coachen bij eventuele dilemma’s, loyaliteitsproblemen en/of 

handelingsverlegenheid. U geeft advies over de aanpak kindermishandeling zowel 

beleidsmatig als op uitvoerend niveau. U zorgt voor een effectieve aanpak van huiselijk 

geweld en kindermishandeling. De training sluit aan op relevante, actuele 

ontwikkelingen, zoals de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling, Veilig thuis, 

het Centrum voor Jeugd en Gezin en de Verwijsindex Risicojongeren.  

De training is ontwikkeld door de vereniging Landelijke Vakgroep 

Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK). Na het volgen van de training 

ontvangt u een officieel certificaat van de LVAK. Voor meer info zie info-folder 

kindermishandeling 

Nieuw in 2017: Training Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling  

Na de training heeft u kennis over de verschillende aspecten van ouderenmishandeling 

http://www.2maalv.nl/wp-content/uploads/2016/12/Folder_Training_Aandachtsfunctionaris_LVAK.pdf
http://www.2maalv.nl/wp-content/uploads/2016/12/Folder_Training_Aandachtsfunctionaris_LVAK.pdf


van de meldcode op zowel beleidsmatig als uitvoeringsniveau, coördineert het 

signaleringsproces, zorgt voor een goede doorverwijzing of melding bij Veilig Thuis, is 

vraagbaak voor collega’s en houdt het onderwerp levendig binnen de organisatie. 

Deze training is bedoeld voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor zorg-, 

kwaliteits- en veiligheidsbeleid, zorg coördinatoren, managers binnen de wijkteams, 

zorginstellingen, welzijnswerk, gezondheidszorg, woningbouwcoördinatoren enz. 

De training is ontwikkeld door de vereniging Landelijke Vakgroep 

Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling (LVAK). Na het volgen van de training 

ontvangt u een officieel certificaat van de LVAK. Voor meer info zie info-folder 

ouderenmishandeling. 
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