Programma Bijscholing Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling Huiselijk
geweld
Bestemd voor :
Datum:
Tijd:
Locatie:
Begeleiding:

Aandachtsfunctionarissen die in het verleden de basiscursus
hebben gevolgd.
22 september 2021 of 27 oktober 2021
9.30u tot 16.30u
Perron 22, Spoorstraat 22 te Vierlingsbeek
2maalV Lisette Verploegen

Tijdens deze training besteden we aandacht aan:
- Signaleren: ik zie ik zie wat jij niet ziet….
- Het verhaal van ervaringsdeskundige incest/kindermishandeling Angélique van Deursen
- Je positie, rol, taak en dilemma’s als aandachtsfunctionaris onder de loep
Va 9.15 u
09.30 u

Ontvangst
Start training met korte kennismaking

09.40 u

Signaleren: ik zie ik zie wat jij niet ziet
We staan stil bij het signaleringsproces van professionals en wat hierbij de rol
van de aandachtsfunctionaris is of kan zijn.

10.15 u

Korte pauze

10.30u

In gesprek met Angélique van Deursen (www.angelssite.nl)
Angelique is ervaringsdeskundige incest/kindermishandeling.
Samen met Maria Genova (onderzoeksjournalist) schreef zij 2 boeken over haar
leven.( Het duivelskind en Ik was het duivelskind).
‘A. groeit op in een benauwend milieu. Langzaam maar zeker
raken haar ouders ervan overtuigd dat A. een ‘duivelskind’ is. Om haar te
‘genezen’ beginnen ze A. te mishandelen en te misbruiken. Via A’s school
wordt jeugdzorg ingeschakeld. Maar omdat men niet ingrijpt wanen haar ouders
zich onaantastbaar. ‘
Angelique gaat met ons in gesprek over haar ervaringen. We besteden vooral
aandacht aan de signalen die de professionals bij haar wel en niet zagen en wat
dit met Angelique in haar leven heeft gedaan.

12.30u
13.15u

Lunch
Taak, rol en positie van de aandachtsfunctionaris onder de loep
We zoomen in op de aandachtsgebieden van de aandachtsfunctionaris;
- organiseren
- profileren
- info-delen/ verwerken
- samenwerken
- adviseren/steunen/coachen van collega’s
- communiceren met betrokkenen
- implementeren/borgen van beleid
Na een toelichting op ieder aandachtsgebied bespreken we in hoeverre hier in de
praktijk invulling aan wordt gegeven en/of wat er nodig is om er meer aandacht
aan te geven.

16.00u

Plan van aanpak
Iedere deelnemer maakt een plan van aanpak voor het komende jaar.

16.30u

Na een korte terugblik beëindigen we de training.

