Open inschrijftraining
Titel
Datum

Huiselijk Geweld; signaleren en bespreken
5 februari 2019 van 09.00 uur tot 16.30 uur.

Inhoud
Huiselijk geweld is één van de omvangrijkste geweldsvormen binnen de Nederlandse samenleving.
De kans dat u in aanraking zult komen met een situatie van huiselijk geweld is dan ook groot.
Desondanks heerst er nog een groot taboe op het bespreekbaar maken van huiselijk geweld. Het
signaleren van huiselijk geweld is waar het mee begint, maar hoe maakt u deze vermoedens
vervolgens bespreekbaar bij de cliënt?
Tijdens deze training wordt stilgestaan bij de problematiek huiselijk geweld en krijgt u zicht op uw
eigen positie rond dit thema. U krijgt vaardigheden aangereikt om huiselijk geweld te kunnen
signaleren en bespreken en leert te handelen volgens de officiële richtlijnen van de Meldcode
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Na afloop van deze training bent u handelingsbekwaam om
deze problematiek aan te kunnen pakken.
Werkwijze
Voorafgaand aan de training ontvangt u achtergrondinformatie over huiselijk geweld. De training
beslaat twee dagdelen en bestaat uit een interactieve presentatie met diverse werkvormen om te
werken aan de vaardigheden rond het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld.
Resultaten
- U heeft kennis over de vormen en achtergronden van huiselijk geweld;
- U heeft kennis over de positie en het perspectief van slachtoffers en plegers;
- U heeft vaardigheden om huiselijk geweld te signaleren;
- U heeft kennis van de aandachtspunten bij het bespreken van huiselijk geweld;
- U heeft vaardigheden om vermoedens van huiselijk geweld te kunnen bespreken;
- U heeft vaardigheden om het besluit tot melding te kunnen bespreken.
Doelgroep
De training is geschikt voor professionals die vanuit het werk met (vermoedens van) huiselijk geweld
te maken kunnen krijgen. Hierbij valt o.a. te denken aan organisaties en zelfstandige
beroepsbeoefenaren binnen: gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke
ondersteuning, jeugdzorg en justitie. Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers.
Trainer
Henrieke Beekhof.
Kosten
De kosten voor deelname aan de training zijn €125.-, inclusief lunch. Ook ontvangt u een hardcopy
versie van de signalenkaart. Wij rekenen geen btw.
Locatie
Hoofdkantoor Kadera te Zwolle.
Certificering
Iedere deelnemer ontvangt na afloop een certificaat.
Verhindering
Bij verhindering mag u uw plaats in laten nemen door iemand anders. Tot 14 dagen van te voren
kunt u kosteloos annuleren. Daarna brengen wij € 60,- annuleringskosten in rekening.

Aanmelding
Voor aanmelding kunt u een e-mail verzenden naar inschrijving@kadera.nl. Vermeld hierin uw
volledige naam, organisatie en functie, datum en titel van de training die u wilt volgen,
factuuradres en evt. dieetwensen. Sluitingsdatum inschrijving 22 januari 2019. Bij deelname van
minimaal 6 deelnemers zal de training doorgaan.

