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Omgaan met Huiselijk Geweld voor
woningcorporaties

Wat doet u met wat u achter de
voordeur ziet?
Het is moeilijk om huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen. Dit blijkt uit
verhalen van slachtoffers en uit onderzoek. Als medewerker van een woningcorporatie
komt u vaak achter de voordeur. Als u weet wat de signalen van huiselijk geweld zijn,
kunt u deze herkennen in uw dagelijkse werkzaamheden. Als u de signalen op de juiste
manier oppakt, kan dit een eerste stap zijn naar hulp voor het gezin. In deze training, die
speciaal voor
woningcorporaties is ontwikkeld in het kader van het Europese Safe at Home project,
leert u op welke signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling u kunt letten en
hoe u met deze signalen om kunt gaan.

Doel
Aan het eind van de training beschikt u over:
Kennis van de vormen, de achtergronden en de impact van huiselijk geweld en
kindermishandeling;
• Kennis van de positie en het perspectief van slachtoffers en plegers/de dynamiek van een
gewelddadige relatie;
• Vaardigheden om signalen van huiselijk geweld te zien, tijdens uw dagelijkse werkzaamheden;
• Vaardigheden om signalen objectief te beschrijven;
• Kennis over op welke manier en waar u waargenomen signalen mag (privacy) en kunt (sociale
kaart) wegzetten.

Doelgroep
De training is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van woningcorporaties die achter de voordeur
komen, zoals vakmensen, technisch medewerkers, huismeesters en onderhoudsmonteurs.
Daarnaast sluit de training goed aan op praktijkvragen van woonconsulenten en sociaal
beheerders. Door medewerkers met verschillende functies binnen de corporaties in één groep
samen te brengen, ontstaan er interne dwarsverbanden rond dit thema.

Werkwijze
De training is interactief en wordt gegeven door een trainer die deskundig is op het gebied van
huiselijk geweld en die weet waar u in uw dagelijks werk mee te maken kunt krijgen als het gaat
om dit thema. Theorie en een aansprekende presentatie met voorbeelden uit de praktijk worden
afgewisseld met veel zelf doen, zodat u het onderwerp letterlijk ‘in de vingers’ krijgt.

Praktisch
Duur: Eenmalig, 7 uur
Groepsgrootte: Maximaal 15 deelnemers
Aanvullend: Na afloop ontvangt u een reader met achtergrondinformatie en een
deelnamecertificaat. Resultaten van de ingevulde evaluatieformulieren worden gedeeld met de
opdrachtgever.

Kosten €1830,Wij hanteren een meerprijs voor:
• het regelen van een locatie en catering;
• het regelen van een trainingsacteur

