
Wegkijken is 
geen optie! Coördinatiepunt Trainingen Meldcode

Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Maar alleen al in de regio Hart van
Brabant hebben meer dan 3000 kinderen te maken met kindermishandeling
en huiselijk geweld. 30 touringcarbussen vol! Het Coördinatiepunt Trainingen 
Meldcode (hierna te noemen Coördinatiepunt) wil àlle professionals, al dan 
niet verplicht te werken met de Meldcode, via trainingen en informatiesessies 
voorzien van dezelfde basiskennis rond de 5 stappen van de Meldcode Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling. Met dezelfde taal: wat is kindermishandeling? 
Hoe kan ik signaleren en hoe kan ik handelen? Want: wegkijken is geen optie!

Voor wie: 
Het Coördinatiepunt is de centrale ingang om (vaardigheids)trainingen en 
informatiebijeenkomsten af te nemen en om mee te denken in het beleid  
van de Meldcode in jouw organisatie. Alle trainingen zijn op maat voor  
organisaties en professionals die verplicht zijn te werken met de Meldcode:  
de gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de maatschappelijke 
ondersteuning, jeugdzorg en justitie.

Via het Coördinatiepunt kunnen ook trainingen en informatie  bijeen komsten op 
maat aangevraagd worden voor professionals die niet verplicht zijn te werken 
via de Meldcode: gemeente medewerkers, woningbouw corporaties, sport 
besturen en vrijwilligers, brandweer, kappers,  scouting, culturele sector, etc. 

Eenduidige aanpak
De aanpak van het Coördinatiepunt is eenduidig met een overzichtelijk 
trainingsaanbod (zie achterzijde flyer): iedereen ontvangt een training 

(op maat) met dezelfde elementen en taal. Een eenduidige taal 
is voorwaardelijk voor implementatie, begripsvorming en 

samenwerking. Via de trainingen ontvangen professionals 
ook informatie over de regionale aanpak, samenwerking en 

hulpverlening wat ten goede komt aan de sociale kaart en 
‘couleur locale’ van de regio.
Het Coördinatiepunt heeft geen winstoogmerk vanuit 
de visie dat de Meldcode laagdrempelig moet worden 
aangeboden zodat we met elkaar het verschil kunnen 
maken én kindermishandeling daadwerkelijk kunnen gaan 

terugdringen.
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Doelgroep: 
Vrijwilligers
Brandweer
Sportclubs

Doelgroep: 
Woning-

coöperaties
WMO, W&I

Handhaving

Doelgroep: 
SKJ professionals; 
Specialisten zoals 

(jeugd)professionals  
die de 5 stappen  
kunnen toepassen

VERPLICHT
te werken met de Meldcode

NIET VERPLICHT
te werken met de Meldcode
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BASISTRAINING (6 UUR) 
De Basistraining duurt 6 uur en na de basistraining kennen professionals de 5 stappen 
van de Meldcode waarvan stap 1 en 2 worden ingetraind en kunnen zij signalen van 
huiselijk geweld en kindermishandeling goed duiden, bespreekbaar maken met een 
collega en Veilig Thuis. 

De deelnemers: 
1. Weten wat het doel van de verplichte Meldcode is. 
2.  Hebben kennis van omvang en vormen van huiselijk geweld. 
3.  Kennen de 5 stappen van de Meldcode. 
4.  Kunnen de signalen in kaart brengen en concretiseren. (stap 1) 
5.  Kunnen de signalen bespreekbaar maken met een collega. (stap 2)

Ben je verplicht te werken via de Meldcode?

Training A: 
BASISTRAINING

Training B: 
VERDIEPENDE 

TRAINING

INFORMATIE

Training C: 
TRAINING
OP MAAT

              Training B 
met uitbreiding
naar opleiding  
tot aandacht-
functionaris

Doelgroep: 
HA-POH
Tandarts

CB’s
Onderwijs

IMW
KDV
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VRAGENCIRKEL MELDCODE 

De deelnemers: 
1. Kunnen handelen zoals bedoeld in de Meldcode HG en KM  
2. Weten wat de professionele verantwoordelijkheid is m.b.t. veiligheid  

(bv. individueel aanspreekbaar zijn): formele kant van de Meldcode  
kennen en daarnaar handelen  

3. Professioneel kunnen handelen volgens de stappen van de Meldcode: 
kwalitatief signaleren, benoemen wat de signalen zijn, advies vragen, 
intercollegiaal wegen en beoordelen en het vervolg uitzetten  

4. professionele gespreksvoering  
Geaccrediteerd SKJ: 13 punten. 

VERDIEPINGSTRAININGEN 
De Verdiepingstraining duurt, afhankelijk van het type training, 8 – 12 uur. De verdiepingstraining is intensiever en richt zich met name op  
(jeugd)professionals. Na deze trainingen kunnen professionals handelen via de stappen van de Meldcode. Alle vaardigheden van de 5 stappen  
van de meldcode komen aan bod. De lokale sociale kaart en hulpaanbod (preventief en curatief) komen naar voren alsmede het in netwerkverband 
samenwerken rondom de aanpak van kindermishandeling. Stap 1 t/m 5 worden ingetraind. 

MELDCODE: GEWOON DOEN!

Opbouw training: vaardigheidstraining
De deelnemers: 
1. Kunnen handelen zoals bedoeld in de Meldcode.  
2. Kunnen partnerschap aangaan in de verantwoordelijkheid rondom veiligheid en melden  
3. Kunnen hun zorgen in kaart brengen en concretiseren  
4. De deelnemers kunnen gesprekken voeren over zorgen of het maken van een melding  
5. Kunnen aan de hand van het vernieuwde afwegingskader de veiligheid wegen en  

beslissen wat er moet gebeuren op veiligheid.  
Geaccrediteerd SKJ: 8,25 punten.

Ben je niet verplicht te werken via de Meldcode?
 
Ook beroepsgroepen die niet verplicht zijn te werken met de Meldcode 
kunnen via het Coördinatiepunt trainingen op maat en informatiesessies 
aanvragen. Na de informatiesessie van 1,5 uur hebben de deelnemers 
kennis van de vernieuwde Meldcode. Zij weten wat signalen zijn van 
kindermishandeling en huiselijk geweld en krijgen kennis van de 

verschillende handelingsmogelijkheden aangepast aan wat van 
vrijwilligers en beroepsgroepen verwacht mag worden. 

 

AANMELDEN 
Aanmelden of vragen kunnen gesteld worden via:  

info@coordinatiepuntmeldcode.nl. 
U ontvangt binnen 48 uur een reactie op uw mail  
en indien er verdiepende vragen zijn, wordt er 
telefonisch contact opgenomen met de  
aanvrager door één van de trainers. 

0800 – 2000

•  Vormt één toegang voor alle trainingsvragen 
in de regio Hart van Brabant;

•   Handelt conform één taal en één stijl,  
wat noodzakelijk is in de implementatie van 
de regionale visie en werkwijze.

Vragen? info@coordinatiepuntmeldcode.nl

Het Coördinatiepunt 
Trainingen Meldcode

Mede mogelijk gemaakt door:

OPEN TRAININGEN
 
U kunt deelnemen aan en inschrijven voor een training 
voor aandachtsfunctionarissen met de methode 
Vragencirkel Meldcode. Deze training bestaat uit  
2 dagdelen en opdrachten via een online leeromgeving.

Meer informatie en de data van de eerstvolgende  
training staan op de site 
https://www.zorgenomeenkind.nl/trainingen-meldcode/

Aanmelden info@coordinatiepuntmeldcode.nl

zorgenomeenkind.nl
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