Bijscholing Aandachtsfunctionaris
Kindermishandeling en Huiselijk geweld
Waarom bijscholing?
De aandachtsfunctionaris is een taak die door
verschillende beroepsbeoefenaren uitgevoerd kan
worden, zo is dat binnen het onderwijs vaak de intern
begeleider of de zorg coördinator. Binnen de
kinderopvang is het veelal de teamleider of de
pedagogisch coach. Binnen de hulpverlening een
hulpverlener of stafmedewerker. Bij Gemeenten
iemand van team leerplicht of een teamlid van het
gemeentelijk team of vanuit de afdeling WMO. In de
zorg kunnen b.v. verpleegkundigen, artsen,
verloskundigen, kraamverzorgenden de taak als
aandachtsfunctionaris hebben. Kortom bijna in alle
organisaties waar vóór en met mensen gewerkt wordt
en de meldcode van toepassing is wordt geadviseerd
om een aandachtsfunctionaris aan te stellen.
Zij hebben naast hun beroep ook de taak van
aandachtsfunctionaris binnen de organisatie.
Uit onderzoek blijkt dat het aanstellen van een
geschoolde aandachtsfunctionaris ervoor zorgt dat de
Meldcode beter wordt gehanteerd en geborgd en er
komen meer en betere meldingen bij Veilig thuis.
Bijscholing door 2maalV
Om je taak dus goed te kunnen blijven uitvoeren, kun
je deelnemen aan de jaarlijkse bijscholing voor
Aandachtsfunctionaris door 2maalV.
Bijscholing is één van de beste manieren om je
deskundigheid te behouden en aan te tonen dat je
bevoegd en bekwaam aan het werk blijft.
2maalV organiseert jaarlijks een bijscholingsdag voor
aandachtsfunctionarissen die de basistraining hebben
gevolgd. De inhoud van de training wisselt jaarlijks en
wordt afgestemd op actuele ontwikkelingen en
leerbehoeften van de aandachtsfunctionaris.
De groepen worden samengesteld uit deelnemers van
verschillende beroepsgroepen met het doel om crossovers te stimuleren.
Het uiteindelijke doel is dat je als professional de
materie goed beheerst en dus ook structureel verschil
kan maken in het leven van een kind, de kwetsbare
volwassene en het bijbehorende gezinssysteem.
Je trainer
Lisette Verploegen is een ervaren trainer en verzorgt
met veel plezier al jaren trainingen voor
aandachtsfunctionarissen en is aangesloten bij de
trainersgroep Huiselijk Geweld. 2maalV is CBRKO
geaccrediteerd en daarmee is de training vrijgesteld
van BTW.

Inhoud bijscholing 2022
De training beslaat in totaal twee dagdelen.
Tijdens de bijscholing krijg je zicht op de laatste
ontwikkelingen rondom kindermishandeling en huiselijk
geweld en gaan we dieper in op de thema’s;
Munchhausen bij proxy/PCF (Pediatric Condition
Falsification) mmv Nina Blom
(Samen)Werken met Veilig Thuis
Rol-positie-taak van de aandachtsfunctionaris
Het verhaal van ervaringsdeskundige Nina Blom
Nina Blom heeft in haar jeugd geleden onder MBP
(Munchhousen by proxy)/ PCF (Pediactric Condition
Falsification). Nina neemt ons tijdens deze
bijscholingsdag mee in een schokkend verhaal
waarvan ieder weldenkend mens zich afvraagt hoe dit
kan gebeuren. Zijn er werkelijk moeders die hun kind
ziek maken? Nina is gered dankzij doctoren en andere
mensen die inzagen dat de situatie levensbedreigend
was voor haar. Zij heeft de stappen in haar proces van
ervaringsdeskundige naar ervaringswerker gezet en
geeft nu lezingen door het hele land.
Kindermishandeling is er in verschillende vormen en
gradaties. In veel gevallen gaan meteen alarmbellen
rinkelen, bij andere duurt het lang voor mishandeling
wordt onderkend. Zoals bij het syndroom van
münchhausen-by-proxy.
(Samen)Werken met Veilig Thuis
Zoals bekend is Veilig Thuis het advies- en meldpunt
voor huiselijk geweld en/of kindermishandeling. In
hoeverre maak jij hier gebruik van?
Na een korte toelichting over de werkwijze van Veilig
Thuis, gaat een medewerker van Veilig Thuis met ons in
gesprek over de positieve en minder positieve
praktijkervaringen die je als professional hebt met Veilig
Thuis. Ook wisselen we met elkaar eventuele dilemma’s
uit die bij jou als aandachtsfunctionaris een rol spelen in
relatie tot Veilig Thuis.
Jouw rol, positie en taak als aandachtsfunctionaris
onder de loep
Middels een collegiale consultatie-methode bespreken
we met elkaar actuele vraagstukken die te maken
hebben met je rol en positie en taak als
aandachtsfunctionaris.
Praktische info
Datum: 1 november 2022 (ovb volgt 2e datum)
Studiebelasting: geen
Locatie: Perron 22, Spoorstraat 22, Vierlingsbeek
(Noord-Brabant)
Kosten: €195,- pp
Inclusief: Cursusmateriaal en/of boek en lunch
Actuele data en aanmelding: www.2maalv.nl

