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

Aandachtsfunctionarissen die de basiscursus hebben gevolgd.
1 November 2022
9.30u tot 16.30u
Perron 22, Spoorstraat 22 te Vierlingsbeek
2maalV Lisette Verploegen

Tijdens deze training besteden we aandacht aan:
- Het verhaal van ervaringsdeskundige Nina Blom
- Wat Veilig Thuis voor jou als aandachtsfunctionaris kan betekenen.
- Jouw rol, positie en taak als aandachtsfunctionaris onder de loep
Va 9.15 u
09.30 u

Ontvangst
Start training met korte kennismaking

09.40 u

Zijn er werkelijk moeders die hun kind ziek maken?
Ja die zijn er. Nina Blom 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.
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.

12.30u

Lunch

13.15u

Wat kan Veilig Thuis voor jou als aandachtsfunctionaris betekenen?
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 professional een
rol spelen in relatie tot Veilig Thuis.

15.30u

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.

16.30u

Na een korte terugblik beëindigen we de training.

