Training met open inschrijving:
Huiselijk Geweld en Dierenmishandeling

Pakt u alle signalen van geweld op in
een gezin, ook die van dierenmishandeling?
Doelen

Praktisch

Aan het eind van deze training beschikt u over:
•	kennis van de vormen en achtergronden van huiselijk
geweld en dierenmishandeling;
•	kennis van de positie en het perspectief van slachtoffers
en plegers;
•	vaardigheden om huiselijk geweld en dierenmishandeling
te signaleren;
•	vaardigheden om signalen te toetsen;
•	vaardigheden om te handelen bij huiselijk geweld en
dierenmishandeling.

Groepsgrootte	Er is ruimte voor maximaal 15 deelnemers.
Bij deelname van minimaal 6 deelnemers
zal de training doorgaan.
Locatie	Kadera, op loopafstand van het
treinstation Zwolle.
Tijd	Inloop is vanaf 08.45 uur, de training
van 9.00 tot 16.30 uur.
Aanvullend	Er wordt een lunch verzorgd. U ontvangt
naslagmateriaal, waaronder een exemplaar
van het onderzoeksrapport ‘Huiselijk
geweld en dierenmishandeling in Nederland
(2012)’ en het praktisch bruikbare
instrument de ‘Signalenkaart Huiselijk
geweld en dierenmishandeling’. Ook
ontvangt u een certificaat van deelname.

Doelgroep
De training is bedoeld voor professionals en vrijwilligers die
met (vermoedens van) dierenmishandeling en/of huiselijk
geweld te maken kunnen krijgen. Hierbij valt onder andere
te denken aan: dierenwelzijnsorganisaties en zelfstandige
beroepsbeoefenaren binnen dierenartspraktijken,
-ambulance, -opvang, -politie en -bescherming.

Werkwijze
Tijdens deze training staat u, onder begeleiding van een
deskundige trainer, stil bij de problematiek van huiselijk
geweld en de relatie met dierenmishandeling en krijgt
u zicht op uw eigen positie rond dit thema. U leert te
handelen volgens de officiële richtlijnen van de Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling. Theorie en een
aansprekende presentatie met voorbeelden uit de praktijk
ondersteunen uw proces.

Aanmelden
Meld u aan door een e-mail te verzenden naar
inschrijving@kadera.nl. Vermeld hierin uw volledige naam
(certificaat), organisatie en functie, datum en titel van
de training die u wilt volgen, factuuradres en eventuele
dieetwensen.
Bij verhindering mag u uw plaats in laten nemen door
iemand anders. Tot 14 dagen voor aanvang van de training
kunt u kosteloos annuleren. Daarna brengen wij € 60,annuleringskosten in rekening.

Kosten

€ 115,- (inclusief lunch)

Uit onderzoeken in Australië, Canada, Ierland en de Verenig
Staten blijkt dat vrouwelijke slachtoffers van huiselijk gew
rapporteren dat de mishandelende (ex-)partner ook het hu
dier heeft mishandeld en dat zij de beslissing te vluch

Deskundig
scholing op maat

Onze voorlichtingen en trainingen zijn onder andere afgenomen door:
gemeenten
basis- en voortgezet onderwijs
geestelijke gezondheidszorg
hbo en universiteit
jeugdzorg
welzijnsorganisaties
kinderopvang
De deelnemers beoordelen de trainingen van Kadera met een ruime 8
en geven aan onze trainingen bij anderen aan te bevelen.

Kadera
Postbus 1058
8001 BB Zwolle
088-422 24 95
info@kadera.nl
www.kadera.nl
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