Driedaagse Training Aandachtsfunctionaris
Kindermishandeling 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.
Vanaf juli 2013 is het voor elke organisatie die
werkt met ouders en/of kinderen verplicht om de
meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling
te hanteren. Vanuit de Wet Meldcode worden
organisaties geadviseerd een
Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling aan
te stellen.
Je bent als Aandachtsfunctionaris verantwoordelijk
voor de uitvoering van de implementatie Meldcode
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Je
coördineert het signaleringsproces, verwijzing en zorg
rondom het kind en het gezin bij een vermoeden van
huiselijk geweld en kindermishandeling.
Daarnaast ben je vraagbaak voor je collega’s, en geef
je advies over de aanpak kindermishandeling zowel
beleidsmatig als op uitvoerend niveau. Je zorgt voor
een effectieve aanpak van huiselijk geweld en
kindermishandeling.
Om deze taak goed uit te voeren, kun je deelnemen
aan de driedaagse training Aandachtsfunctionaris door
2maalV.
Binnen deze aanpak is een van de (verplichte) stappen
van de Wet Meldcode, stap 2, een deskundige collega
of Aandachtfunctionaris te consulteren. Dat impliceert
dat die specifieke deskundigheid ook in huis (binnen
de organisatie) aanwezig moet zijn. Organisaties waar
de meldcode op van toepassing is wordt daarom ook
geadviseerd om een Aandachtsfunctionaris aan te
stellen.
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
De training beslaat in totaal zes dagdelen, verdeeld over
drie dagen
Tijdens de gehele training krijg je de onderdelen van de
training op twee niveaus aangeboden:
- voor je zelf
- voor het begeleiden en coachen van de collega’s en
de directie/bestuur
In de training worden de volgende onderdelen
behandeld:
Theorie rond kindermishandeling en huiselijk
geweld;
Kennis en werkwijze over de meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling;
Taken en verantwoordelijkheden van de
aandachtsfunctionaris, de directie en de
uitvoerende collega’s;
Kennis van privacy en gegevensdeling, meldrecht
en meldplicht inclusief documenteren van privacy
gevoelige informatie;
Maken van een implementatieplan voor de
organisatie;
Kennis van de werkwijze en procedures van Veilig
Thuis
Het begeleiden van de collega’s in het signaleren
van kindermishandeling en huiselijk geweld;
Het begeleiden van collega’s bij nemen van stappen
uit de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling;
Inzicht in het handelen als aandachtsfunctionaris;
Het coachen van collega’s;
Communicatie als aandachtsfunctionaris met
ouders/verzorgers, collega’s en externe partners;
Het wegen van veiligheid en risico’s;
Het samenwerken met ketenpartners.
Ingewikkelde gesprekken leren voeren
Met een gespecialiseerd trainingsacteur oefenen we het
voeren van ingewikkelde gesprekken en trainen hierbij
ieders gespreksvaardigheden.
Ervaringsdeskundige Angélique v Deursen vertelt
ons haar verhaal en gaat met de deelnemers in gesprek
over haar jarenlange misbruik en mishandeling door
haar ouders.
Praktische info
Accreditatie: SKJ211700/ 28,15 punten
Verplichte aanwezigheid: 3 hele dagen (binnen 6 weken)
Studiebelasting: 10-15 uur
Locatie: Vierlingsbeek (Noord-Brabant)
Kosten: €695,- pp
Inclusief: Reader en lunch
Actuele data en aanmelding: www.2maalv.nl
De training is door Hobéon SKO gecertificeerd.

