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Kadera pakt huiselijk geweld aan
Huiselijk geweld is één van de omvangrijkste geweldsvormen in de Nederlandse samenleving. Jaarlijks zijn er 200.000 slachtoffers van ernstig en herhaald huiselijk geweld. De
kans is dan ook groot dat u in aanraking komt met (vermoedens van) huiselijk geweld. Veel
professionals vinden het lastig te handelen in zulke situaties.
Kadera verzorgt praktische voorlichtingen en trainingen om u handelingsbekwaam te maken in het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld. U kunt de scholing incompany
afnemen, waarbij wij uw organisatie of team scholen. Daarnaast heeft Kadera een open
trainingsaanbod waarvoor u zich individueel kunt inschrijven.

Thema’s
Kadera biedt voorlichtingen en trainingen aan zoals:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
huiselijk geweld
kindermishandeling
ouderenmishandeling (65+)
eergerelateerd geweld
(ex-)partnergeweld
loverboys
seksueel grensoverschrijdend gedrag (het Vlaggensysteem)
huiselijk geweld en dierenmishandeling

088 – 422 24 95 | info@kadera.nl | www.kadera.nl

Procesfunctionaris
geestelijke
gezondheidszorg
‘Wat ik mooi vind, is dat
Kadera heel erg mee ging
in de werkwijze die wij als
opleidingsadviseurs hier
hebben.’

Leerkracht
basisonderwijs
‘De training was praktijkgericht,
concreet en er was ruimte voor
eigen casusinbreng.’

Op maat gemaakt, speciaal voor u
Kadera verzorgt voorlichtingen en trainingen op maat,
aangepast aan uw specifieke vraag en context. Samen
met u stellen we een plan op, zodat de scholing zo goed
mogelijk aansluit bij uw wensen. Wij geven extra aandacht
aan thema’s die voor u belangrijk zijn en aan specifieke situaties die in uw organisatie spelen. Onze deskundige trainers
kunnen u daarbij goed adviseren. Zo werken we samen aan
een training van hoge kwaliteit.

Praktische handvaten, direct toepasbaar
Het scholingsaanbod van Kadera is zo vormgegeven dat de deelnemers de opgedane kennis
direct in de praktijk kunnen toepassen. Bewustwording en kennis zijn belangrijk om inzicht te
krijgen in de problematiek van huiselijk geweld. Echter, de vaardigheden om die kennis toe
te passen zijn net zo belangrijk. Juist daarom zorgen wij ervoor dat de meest recente theorie
vertaald wordt naar uw praktijksituatie. Met aansprekende praktijkvoorbeelden, casussen en
werkvormen helpen wij u om handelingsbekwaam te worden in de aanpak van huiselijk geweld.

Ervaren trainers, met passie voor het vak
De trainingen worden verzorgd door onze eigen preventiemedewerkers: dit zijn deskundige
trainers met een hulpverleningsachtergrond en/of jarenlange ervaring in het werkveld van
huiselijk geweld. Zij begrijpen het gedrag van een pleger en slachtoffer en weten hoeveel
onmacht een professional kan voelen. Deze waardevolle ervaringen komen terug in onze
werkwijze.

Persoonlijk begeleider
ouderenzorg
‘Een enthousiaste, ervaren
trainer die weet waarover
ze praat.’

Contactinformatie
Bent u benieuwd naar wat Kadera voor u kan betekenen of wilt u geheel vrijblijvend een offerte
aanvragen? Neem gerust contact met ons op. U kunt ons telefonisch bereiken op 088 - 422 24 95.
U kunt ook mailen naar inschrijving@kadera.nl. Voor een actueel overzicht van het scholingsaanbod
kunt u terecht op onze website: www.kadera.nl.

Onze voorlichtingen en trainingen zijn onder andere afgenomen door:
•
•
•
•

gemeenten
geestelijke gezondheidszorg
jeugdzorg
kinderopvang

• basis- en voortgezet onderwijs
• hbo en universiteit
• welzijnsorganisaties

De deelnemers beoordelen de trainingen van Kadera met een ruime 8 en geven aan
onze trainingen bij anderen aan te bevelen.
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