
 

 

De training 
De training signaleren van zorg en/of 
geweld biedt inzicht in de verschillende 
vormen van huiselijk geweld en de 
bijbehorende signalen. 
 
Deze 3 uur durende training geeft de 
professional handvatten om toe te passen 
in de eigen praktijk. 
 
 

Inhoud 
De training signaleren bij zorg en/of geweld 
gaat in op stap 1 van de Meldcode: het 
signaleren van kindermishandeling, 
partnergeweld en/of ouderenmishandeling. 
Een belangrijke maar ook moeilijke stap, 
want niet alle signalen duiden op een vorm 
van huiselijk geweld. Niet alle signalen zijn 
zichtbaar voor ‘buitenstaanders’.  Deze stap 
roept veelal vragen op: zie ik het wel goed? 
Het is zo vaag…. En daarmee roept het ook 
dilemma’s op: wat als ik het fout heb? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Tijdens deze training komen de volgende 
onderwerpen aan bod, waarbij altijd wordt 
gekeken naar de beroepspraktijk van de 
deelnemers: 

• De stappen van de meldcode  
• Vormen kindermishandeling en 

huiselijk geweld en/of 
ouderenmishandeling  

• Signalen: wat kun je zien vanuit het 
eigen beroepsperspectief 

• Objectief en subjectief waarnemen 
en observeren 

• Ingrijpende jeugdervaringen en de 
gevolgen op de lange termijn 

• Beschermende factoren 
• Hoe maak je morgen het verschil 

voor het kind, de jongere, de 
volwassene of de oudere? 

 

Deze training is goed te combineren met een 
dagdeel ‘gespreksvoering over zorg en/of 
geweld’ of uit te breiden met meer 
achtergrond en meer zelf oefenen: de kracht 
van oefenen kan gehaald worden door een 
volle dag in het thema te verdiepen! 

 

Doelgroep 
De training signaleren van zorg en/of geweld 
is bedoeld voor teams binnen het onderwijs, 
kinderopvang, gemeentelijke teams of -
toegang etc. maar kan ook in een gemengde 
groep aan geboden worden (bijvoorbeeld 
georganiseerd door een gemeente). 
Interactief met elkaar aan slag om signaleren 
te versterken.  
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Wat zeggen deelnemers? 
 
“Afwisselend genoeg, stellingen voor / 
tegen erg goed.” 
 
“Ga zo door!” 
 
“Blijf zo doorgaan. Onderwerp wordt 
helder en boeiend behandeld.” 
 
“Inspirerend en informatief.” 



 

 
 

 
 

Inclusief 
 Interactieve werkvormen 
 Achtergrondinformatie 

nagestuurd (indien van 
toepassing) 

 Certificaat 
 

 
 
De trainster 
Ik ben een ervaren trainster met 
werkervaring in de kinderopvang, jeugdhulp, 
CJG en diverse beleids- en projectmatige 
functies.  In 2012 ben ik als zzp-er gestart en 
heb me verder gespecialiseerd in het thema 
huiselijk geweld, kindermishandeling en 
ouderenmishandeling. 
 
Ik ben Hobéon geaccrediteerd en NOBTRA-
trainer. Daarnaast is Nul23 CRKBO 
geregistreerd en daarmee zijn trainingen 
vrijgesteld van BTW. 
 
Ik ben bestuurslid bij de Stichting Aanpak 
OuderenMishandeling (SAOM) om ook dit 
onderwerp beter op de kaart te zetten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktisch 
 

Tijd 
1 dagdeel online (via Zoom) of fysiek 
 
Kosten 
Tot en met 12 deelnemers : 735    
Vanaf 12 deelnemers  : 855 
 
Deelnemers 
Geen maximum. Boven de 50: in 
overleg 
 
Voorkennis 
Er is geen voorkennis noodzakelijk 

Accreditatie 
 

SKJ : kan worden aangevraagd bij 
voldoende belangstelling 

Meer informatie? 
 

Wil je weten of de training iets voor jullie 
organisatie of team is? Wil je een 
combinatie maken met een andere 
training? Andere vragen? 
 
Neem dan gerust contact op voor 
overleg via kristin@nul23.nl of  
06-154 87 758 
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