
 

 

Deskundigheid 
Je bent aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling en/of 
ouderenmishandeling. Een belangrijke functie binnen de organisatie: 
vraagbaak; coach; eind- of medeverantwoordelijk voor het doorlopen van de 
stappen van het protocol meldcode; het op de agenda houden van de meldcode 
en meer.  
 
Belangrijk is dat je weet hoe je eigen kennis op peil houdt. De reader van de 
training is een belangrijk naslagwerk, maar daarnaast zijn er sites en app’s die je 
kunnen helpen. Deze lijst is niet uitputtend, maar helpt je een eind op weg. Er 
zijn app’s en sites voor je taak als AF, maar ook app’s en sites geschikt en 
handig voor het gehele team. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Meldcode-app  
o Er is een algemene beschikbaar en een app specifiek voor kinderopvang en 

onderwijs 
• MULTIsignaal 

o Om snel en eenvoudig signalen af te kunnen geven binnen de verwijsindex van 
MULTIsignaal. 

• Veilig Huisbezoek 
o App om a.d.h.v. vragen een inschatting te maken of het veilig is om (alleen) op 

huisbezoek te gaan bij cliënten.  
• Augeo: 30 dagen-app 

o 30 dagen lang tips, inspiratie en ideeën (kosteloos): 
https://www.augeo.nl/download-de-gratis-qurve-app 

• Info-delen app 
o Een app met regels voor de informatie-uitwisseling bij signalen van 

kindermishandeling tussen hulp- en zorgverleners en Veilig Thuis, gezinsvoogdij en 
de Raad voor Kinderbescherming. 

 
 

Handige websites / app’s 
Voor de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling 
en ouderenmishandeling 

App’s 
 
App’s zijn een ideale manier om snel informatie op te zoeken. Geschikt voor je smartphone 
die de meeste mensen altijd bij de hand hebben. Door de opbouw van een app, is 
informatie snel en gestructureerd op te zoeken. 
 
Er zijn app’s specifiek op thema, applicatie of ter inspiratie. 

https://www.augeo.nl/download-de-gratis-qurve-app


 

• Blauwe plekken 
o Beoordeling van blauwe plekken in relatie tot een vermoeden van 

kindermishandeling. Onderscheid tussen niet-medische en medische 
professionals. 

• Moeilijke woordenlijst strafrechtketen 
o Opgezet voor cliënten met een licht verstandelijke beperking maar heel handig om 

snel even de betekenis van een woord binnen de stafrechtketen. 
• Beschikbaarheidswijzer 

o Nagaan hoe lang de wachtlijst is voor hulp binnen een specifieke regio voo Jeugd-
GGZ, dyslexiezorg, residentiële zorg of ambulante hulp. Beperkt aantal regio’s 
beschikbaar (juli 2021: Achterhoek / Hart van Brabant / Holland Rijnland / Lekstroom / Regio Alkmaar 
/ Utrecht West / Zuid-Holland Zuid / Zuid-oost Utrecht) 

 

CAFé (Collectief AandachtsFunctionarissen met Expertise, Extra’s en Energie) 
 Via de website Nul23.nl kun je kosteloos een account aanmaken 
 Elke maand een ‘Onder de Aandacht’ in je mailbox (nieuwsbrief op 

thema) 
 Elke maand een ‘Test-jezelf’: hou je kennis op peil op het moment 

dat het jou uitkomt, zo vaak als je maar wilt 
 Boards met interessante onderwerpen voor en door collega-

aandachtsfunctionarissen 
 Stel je vraag, reageer, reflecteer, inspireer 
 E-learnings speciaal voor jou als aandachtsfunctionaris 
 AAG-jes: doe maandelijks mee aan een 

AandachtsfunctionarisAdviesGesprek: sparren met collega’s over 
een thema, vraag, casus of ontwikkeling 

 Alles voor één prijs? Sluit dan een Premiumlidmaatschap af! In 
2022 voor € 82,95 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Materiaal en informatie 
• https://www.monitorlerensignaleren.nl/ 

o Lesmateriaal / monitor van eigen school (opleiding) / kennis etc. 
• https://signalenkaart.nl/  

o Signalen per leeftijdsgroep en vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Deze 
is ook op papier aan te vragen zodat je hem als bureauklapper kunt neerzetten: 
via info@kadera.nl voor € 7,50 plus verzendkosten. Voor grote bestellingen kunt u 
een offerte opvragen. 

• https://www.afwegingskadermeldcode.nl/  
o Meer informatie, achtergronden en de vragen van het afwegingskader binnen stap 

4 en 5 van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor pedagogen, 
psychologen, (psycho)therapeuten en sociaal werkers, maar ook geschikt voor 
andere beroepsgroepen. 

 

Privacy 
• https://www.jeugdconnect.nl/privacy/  

o Voor jongeren, ouders en professionals. 
• https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/tool-privacy/#!/  

o Tool om privacy-aspecten vanuit het onderwijs te onderzoeken. 
• https://kiezen-en-delen.nl/ 

o Wat mag je wel en niet delen? Kijk naar een casus vanuit verschillende 
beroepsgroepen. 

  

Websites 
 
Websites zijn vaak uitgebreider dan app’s. Websites vragen soms ook meer tijd om door te 
zoeken, hoewel er steeds meer sites komen die zich als app ‘gedragen’. De sites hieronder 
zijn globaal ingedeeld op thema. 

https://www.monitorlerensignaleren.nl/
https://signalenkaart.nl/
mailto:info@kadera.nl
https://www.afwegingskadermeldcode.nl/
https://www.jeugdconnect.nl/privacy/
https://www.steunpuntpassendonderwijs-povo.nl/tool-privacy/
https://kiezen-en-delen.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
E-learnings 

• www.movisieacademie.nl  
o Voor privacy voor sociale teams en andere online-cursussen en webinars. 

• www.augeo.nl  
o E-learnings voor specifieke doelgroepen en zowel brede als specialistische 

thema’s. 
• https://www.flexflow.nl/salespage/ 

o Florieke Stofmeel van FlexFlow heeft een online programma ver effectief 
signaleren, rapporteren, handelen volgens de meldcode en zorgen bespreekbaar 
maken. 

 

Nieuwsbrieven & tijdschrift 
• www.huiselijkgeweld.nl  

o Voor up-to-date informatie over HG en KM. 
• https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuwsbrief-Jeugd 

o Voor algemene informatie rondom jeugd; jeugdzorg etc. 
• https://www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/inschrijven-nieuwsbrief 

o De Augeo-nieuwsbrief. 
• https://www.augeo.nl/nl-nl/augeo-magazine/augeo-magazine/achtergrond 

o Schrijf je in voor het kosteloze Augeo-magazine. 
• https://www.timmconsultancy.nl/ 

o Nieuwsbrief van Timm-Consultancy over uiteindlopende onderwerpen rondom 
huiselijk geweld en kindermishandeling  

 
  

Overige (online) materialen 
 
Hieronder een opsomming van specifieke sites waarop een nieuwsbrief, tijdschrift, 
materialen en/of E-learnings terug te vinden zijn. 

http://www.movisieacademie.nl/
http://www.augeo.nl/
https://www.flexflow.nl/salespage/
http://www.huiselijkgeweld.nl/
https://www.nji.nl/nl/Actueel/Nieuwsbrief-Jeugd
https://www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/inschrijven-nieuwsbrief
https://www.augeo.nl/nl-nl/augeo-magazine/augeo-magazine/achtergrond
https://www.timmconsultancy.nl/


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podcasts 
• https://www.timmconsultancy.nl/podcasts/ 

o Margreet Timmer van Timm Consultancy maakt podcasts over veiligheid; sociaal 
domein; veerkracht en nog veel thema’s.  

• https://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/lkha-lanceert-podcastserie-liefde-kent-
geen-dwang 

o Het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating heeft maandelijks een 
podcast over gearrangeerde huwelijken, huwelijksdwang, eigen keuzes maken, 
achterlating en meer 

• https://dessaurtrainingen.com/podcast/ 
o Naomi Dessaur heeft een podcast-serie: Naomi maakt bespreekbaar. Met 

podcasts over seksualiteit, de maatschappij, (kinder)mishandeling, (huiselijk) 
geweld en opvoeden. 

 
 

Quiz 
Elke woensdagochtend een nadenkertje in je mailbox? Meld je aan voor de meldcode-quiz via: 
https://meldcodequiz.nl/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N.B.: heb je interessante, zinvolle aanvullingen? Ik hoor het graag! Mail me op kristin@nul23.nl en ik 
vul de lijst aan! 
 
Datum: 23-8-2022 

Podcasts 
 
Wandelend of in de auto je kennis uitbreiden of opfrissen. Een podcast is daar een ideale 
manier voor.  
 
Luister naar hetgeen je interessant vindt of waar je op dat moment in tijd meer over zou 
willen weten. 

https://www.timmconsultancy.nl/podcasts/
https://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/lkha-lanceert-podcastserie-liefde-kent-geen-dwang
https://www.huwelijksdwangenachterlating.nl/lkha-lanceert-podcastserie-liefde-kent-geen-dwang
https://dessaurtrainingen.com/podcast/
https://meldcodequiz.nl/
mailto:kristin@nul23.nl

