Training
Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling
Open inschrijving

De training
De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en
kindermishandeling (AF HG en KM) is de spin het
web binnen de organisatie. Hij of zij regelt het
organisatieprotocol meldcode, is vraagbaak &
coach, zet het thema op de agenda, regelt
deskundigheidsbevordering voor collega’s en
zichzelf en zorgt ervoor dat de organisatie
verantwoordelijkheid neemt om kwetsbare
kinderen, jongeren, ouders, partners en/of
ouderen veilig te laten leven.

•

•
•
•

•

kennis van privacy en gegevensdeling,
meldrecht en meldplicht inclusief
documenteren van privacy-gevoelige
informatie
kennis en vaardigheden om gesprekken te
voeren
kennis en vaardigheden om collega's te
coachen
kennis en handvatten om samenwerking met
externe partners vorm te geven en kansen en
belemmeringen te bespreken
kennis van de werkwijze en procedures bij
Veilig Thuis

Jij zoekt meer handvatten, tips en ideeën om de rol
van aandachtsfunctionaris vorm te geven? Dan is
deze training hetgeen je zoekt!

Inhoud
De training tot aandachtsfunctionaris geeft:
• kennis over vroegsignalering en de rol en
mogelijkheden van de eigen organisatie als het
gaat om preventie
• kennis van de verwijsindex en hoe deze te
gebruiken
• kennis over verschillende vormen van geweld
in afhankelijkheidsrelaties ((ex)partnergeweld,
kindermishandeling, eergerelateerd geweld)
• kennis van signalen, het proces van
waarnemen en het belang van objectiviteit
• kennis om een eerste risico- en
veiligheidstaxatie uit te voeren, danwel kennis
met welke expert deze taxatie kan worden
uitgevoerd
• kennis van de stappen van de meldcode en
hoe deze in de eigen organisatie toegepast
worden
• kennis over de eigen rol en taken en hoe de
verantwoordelijkheden intern geregeld zijn
• kennis en handvatten om dilemma's in de
organisatie en bij collega's te bespreken

Doelgroep
De training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld
en kindermishandeling is voor de medewerker
binnen een organisatie die de taak van
aandachtsfunctionaris toebedeeld krijgt. Binnen de
kinderopvang is dat veelal een teamleider of
pedagogisch coach. Binnen het onderwijs is het
veelal de intern begeleider of de zorgcoördinator,
binnen hulpverlening een hulpverlener of
stafmedewerker. Bij gemeenten iemand van het
team leerplicht, een teamlid van het gemeentelijk
team en eventueel vanuit de afdeling WMO.

Wat zeggen deelnemers?
“Ik vond het heel erg prettig dat Kristin overal
uitgebreid de tijd voor nam. Iedere vraag werd
beantwoord en er was altijd ruimte voor een
gesprek.”
“Dit was een heel diverse groep en dat had iets
heel moois, je hoorde veel verschillende verhalen.”
“Fantastisch! Trainster heeft veel kennis, ook
online goed opgebouwd en creatieve
werkvormen.”
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Inclusief
Reader, versnaperingen en lunch
(bij fysieke dagen)
Trainingsacteur
Bonus : follow-up gesprek voor
elke deelnemer over
implementatie en borging binnen
de eigen organisatie
Bonus : korting op het Premiumlidmaatschap van het Collectief
AandachtsFunctionarissen met
Expertise, Extra’s en Energie
(CAFé)
Certificaat met SKJ en
Registerplein accreditatie

Accreditatie
SKJ
: SKJ209111
30,25 punten t.b.v. Jeugd- en
gezinsprofessionals
Registerplein
30 punten

: 334024

Lerarenportfolio
: 00100-96262
30 uur studiebelasting

Praktisch
Blended
4 dagdelen online / 1 dag fysiek
Fysiek
3 hele dagen
Studiebelasting
10 – 15 uur

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 geaccrediteerd 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.

Locatie
Amersfoort
Kosten
675 p.p.
Voorkennis
De training vraagt een HBO danwel een
MBO+-niveau met ervaring in het werken met
de doelgroep (jeugd / ouders / ouderen).

Meer informatie?
Wil je weten of de training iets voor je is?
Wil je de training in-company aanbieden?
Andere vragen?
Neem dan gerust contact op voor overleg via
kristin@nul23.nl of
06-154 87 758

