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Trainingen
Kinderen moeten veilig kunnen opgroeien. Maar alleen al in
de regio Hart van Brabant hebben bijna 4000 kinderen te
maken met kindermishandeling en huiselijk geweld.
Dat zijn 80 touringcarbussen vol! Het coördinatiepunt
Trainingen wil àlle professionals via trainingen en
informatiesessies voorzien van dezelfde basiskennis
rond huiselijk geweld en kindermishandeling en
de 5 stappen van de Meldcode Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling. Met dezelfde taal: wat is
huiselijk geweld en kindermishandeling? Hoe kan
ik signaleren en hoe kan ik handelen? Want:

Ik kijk niet weg!

zie het
aanbod op
pagina 3
t/m 7

Coördinatiepunt
Trainingen
Het coördinatiepunt Trainingen biedt trainingen en informatiebijeenkomsten op maat
voor organisaties en professionals die verplicht zijn te werken met de Meldcode: de
gezondheidszorg, het onderwijs, de kinderopvang, de maatschappelijke ondersteuning
en jeugdzorg en justitie.
Het coördinatiepunt Trainingen biedt ook trainingen en informatiebijeenkomsten op
maat voor professionals die niet verplicht zijn te werken via de Meldcode: gemeente
medewerkers, woningbouwcorporaties, sport besturen en vrijwilligers, brandweer,
ambulance medewerkers, scouting, culturele sector, sportscholen etc.
Eenduidige aanpak
De aanpak van het coördinatiepunt Trainingen is eenduidig met een overzichtelijk
trainingsaanbod: 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 Trainingen richt zich op de
regio Hart van Brabant. De trainingen zijn afgestemd op de regionale aanpak en werkwijze van Veilig Thuis Midden-Brabant. Het coördinatiepunt Trainingen is een samenwerking van IMW en Sterk Huis.
Aanbod
Het aanbod kenmerkt zich door de nadruk op handelen en
praktijk kwesties. Het gaat niet alleen over de theorie
kennen achter de inhoud, maar daarnaast ook vooral
het toepassen in de situatie waar professionals zich in
bevinden. Met stevige gesprekstechnieken en uitleg
over de handelingsmogelijkheden na signalering.
Het aanbod is geschikt voor alle mensen die met
gezinnen, ouderen, jongeren en kinderen werken,
praten en die het verschil willen maken in het
creëren van een veilig leven.
Hiernaast staand ons aanbod overzichtelijk op een
rijtje. Uiteraard blijft maatwerk altijd mogelijk.
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Toelichting per
training

Basistraining
Meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling stap 1 en 2

i

Inspiratiesessies Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
(1 ½ tot 2 uur)
Basistraining Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling stap 1 en 2
(6 uur)
Verdiepingstraining Meldcode: Gewoon Doen!
(1 dag)
Training Vragencirkel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
(2 x 1 dagdeel)
Bespreekbaar maken van Huiselijk Geweld
(1 dag)
Praten met kinderen over kindermishandeling
(1 dag)

VertrouwensContactpersonen (VCP) in de sport
(2 x 3 uur)
Intervisie voor aandachtsfunctionarissen HG en KM

i

Het is moeilijk om huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen.
Dit blijkt uit verhalen van slachtoffers en uit onderzoek. Huiselijk geweld
blijft gemiddeld acht jaar achter de voordeur verborgen. Als u weet wat
de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling 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.

De training duurt 6 uur en
kan zowel online als live worden
aangeboden.

6
uur

Iedereen die werkzaam is binnen de sociale sector, maar ook iedere burger kan
tijdens zijn werk of privé kinderen tegen komen die het slachtoffer zijn van een
vorm van Kindermishandeling. Dat kan zijn als buurvrouw, oppas-oma, overblijfmoeder of trainer van een voetbalteam. Op al die momenten kun je kinderen treffen
die niet veilig opgroeien. Tijdens een inspiratiesessie zal het belang van vroegtijdig
signaleren en bespreekbaar maken van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
besproken worden.

Training Veiligheidsplannen opstellen
(2 dagen)
Training Veilig Achter de Voordeur
(1 dag)

Inspiratiesessies
Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Deze training is bedoeld voor deelnemers die willen leren over huiselijk
geweld, kindermishandeling en de gevolgen daarvan. De training bestaat
uit het delen van kennis, bewust worden van je eigen waarden en normen
en wat dit voor invloed heeft op het beoordelen van signalen. De 5 stappen van de
meldcode worden benoemd en de vaardigheden van stap 1 en 2 worden getraind.
De deelnemers leren hoe ze kunnen signaleren, hun zorg goed kunnen concretiseren
en documenteren. Ook wordt er getraind op het aangaan van partnerschap als
collega’s onder elkaar en met de ketenpartners. De deelnemers krijgen kort uitleg
over de nieuwe werkwijze van Veilig Thuis en de ketenvisie in deze regio; eerst
veiligheid en dan werken aan risico gestuurde en herstel gerichte zorg.

maatwerk
altijd
mogelijk

Een inspiratiesessie wordt op maat afgestemd en kan dus ook inzoomen op een
specifiek thema zoals ouderenmishandeling of traumasensitief werken.

Een Inspiratiesessie duurt 1,5 tot 2 uur
en kan zowel online als live worden
aangeboden.

1.5 –
2 uur
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Verdiepingstraining
Meldcode: Gewoon Doen!

i

De Meldcode is een stappenplan wat professionals helpt om Huiselijk
geweld en Kindermishandeling in beeld te brengen, het gesprek te voeren
en te wegen wat er moet gebeuren. Signaleren en bespreekbaar maken van
huiselijk geweld en kindermishandeling is geen gemakkelijke taak. In de training
Meldcode: Gewoon Doen! is hier alle aandacht voor. Het is een actieve training
waarin de deelnemers aan het werk gaan en aan de hand van hun eigen casuïstiek
door alle vaardigheden van de meldcode worden geleid. De trainers gaan in op het
concretiseren van signalen, het voeren van het gesprek met de ouder of de cliënt en
het wegen of er nu sprake is van onveiligheid en wat er moet gebeuren.
In de hele trainingsdag staat samenwerking centraal. Wanneer beide partijen
dezelfde visie en ideeën hebben is samenwerken vaak niet zo moeilijk, maar wat als
dit niet het geval is kan een casus soms als een hete aardappel voelen. Samenwerken
is belangrijk, met je collega’s, maar ook met externe partijen zoals bijvoorbeeld
Veilig Thuis, niemand kan huiselijk geweld of kindermishandeling alleen oplossen.
De training steekt daarnaast in op de nieuwe werkwijze van Veilig Thuis en hoe je
het afwegingskader wat per 1 januari 2019 is toegevoegd aan de meldcode toepast.
De training is SKJ geregistreerd voor 8 SKJ punten.

De training duurt een hele dag en
kan zowel online als live worden
aangeboden.

1
dag

Training
Vragencirkel meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling

i

Professionals, die werken met jeugdigen en gezinnen, komen situaties
tegen waarin het niet goed gaat met kinderen en/of hun ouders. Wat moet
je doen als je er niet helemaal gerust op bent dat een kind veilig opgroeit
of als je vermoedt dat een volwassene slachtoffer is van huiselijk geweld?
De Vragencirkel Meldcode sluit aan bij de rol en taken van verschillende beroepsgroepen die een eigen rol en verantwoordelijkheid hebben in het werken volgens
de wet Meldcode. De methode sluit ook goed aan bij de werkzaamheden van een
aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling.
Voor het toepassen van de Vragencirkel Meldcode is een blended opleiding
ontwikkeld die op maat voor de verschillende doelgroepen uitgevoerd kan worden.
De blended opleiding biedt een moderne en aantrekkelijke vorm van leren, waarbij
je deels interactief online leert en deels in groepsbijeenkomsten leert. Gedurende
het leertraject pas je het geleerde ook direct toe in de praktijk, waarbij je individueel
feedback krijgt van de trainers.
De Vragencirkel Meldcode bestaat uit zes cirkels met concrete, feitelijke vragen,
welke helpen om je vragen of zorgen over een kind en gezin concreet te maken en
deze te onderbouwen. Wanneer je als professional de Vragencirkel doorloopt, helpt
je dit om zorgvuldig na te denken en te handelen volgens de stappen van de
meldcode. Daarmee draagt het gebruik van de vragencirkel bij tot een zorgvuldige
oordeelsvorming en helpt met praktische stappen in situaties waarin het niet
duidelijk is of het kind veilig is. Op deze wijze volg je de bedoeling van de meldcode.
De training is SKJ geregistreerd voor 13 SKJ punten.

De training bestaat uit 2 dagdelen
van 4 uur en kan zowel online als live
worden aangeboden.
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2x
4 uur

Training
Bespreekbaar maken van huiselijk geweld

i

Het doorbreken van huiselijk geweld begint met het durven vragen naar
of bespreekbaar maken van huiselijk geweld. In deze training staan we stil
bij jouw gevoel als professional. Hoe zie jij de ander, hoe kijk jij naar wat
de ander gedaan of niet gedaan heeft, wat voel je daarbij? Wat doe jij wanneer je
spanning voelt? Wat ziet de ander dan aan jou? Wat doe je daarin wat helpend is en
wat is juist niet helpend?
Alleen door in contact te staan met je eigen gevoel kan je in verbinding doorvragen
en voelt de ander dat hij of zij gezien en/of gehoord wordt. In deze training
werken we samen met ervaringsdeskundigen die de professional vanuit meerdere
perspectieven naar huiselijk geweld laat kijken. We zoomen in op het gedrag los
zien van de persoon en oefenen met gespreksvoering op het maken van contact
en doorvragen.
De training is SKJ geregistreerd voor 6,5 SKJ punten.

De training duurt een hele dag en
kan zowel online als live worden
aangeboden.

1
dag

Training
Praten met kinderen over
kindermishandeling

i

Uit onderzoek blijkt maar weer, we
moeten met kinderen in gesprek en
ze vragen durven stellen! Kinderen
hebben het nodig dat volwassenen hen zien
en hen vragen stellen over wat zij thuis
meemaken. Doordat kinderen loyaal zijn
duurt het lang voordat zij uit zichzelf gaan
praten over nare gebeurtenissen.
Het vraagt een actieve houding van ons als
professionals. Professionals zijn vaak bang dat
de gesprekken belastend zijn voor kinderen of
zijn bang dat ze niet de juiste vragen kunnen
stellen. Open vragen stellen over een onderwerp
waar je moeilijk over praat is ingewikkeld.
Het belangrijkste is contact maken met een kind en in
verbinding doorvragen.
De deelnemer leert in deze training met welk doel zij het
gesprek met het kind aangaan, hoe creëer je veiligheid en maak
je contact? En hoe zorg je voor een duidelijke kop-romp-staart in
het proces voor zowel het kind als voor ouders. We gaan oefenen met
lef hebben in vragen naar moeilijke onderwerpen of lastige zaken
bespreekbaar te maken, maar ook met herkennen wanneer het kind zijn
of haar grens aan geeft.
De training is SKJ geregistreerd voor 7,5 SKJ punten.

De training duurt een hele dag en
kan zowel online als live worden
aangeboden.

1
dag
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Training
Veiligheidsplannen opstellen

i

De medewerkers van wijkteams hebben in hun praktijk regelmatig te
maken met het opstellen van een veiligheidsplan wanneer er zorgen zijn
over de veiligheid van de aangemelde cliënten.

In de training Veiligheidsplannen opstellen leren de medewerkers van het lokale
team een samenwerkingsrelatie op te bouwen met gezinnen waar (mogelijk) sprake
is van kindermishandeling of huiselijk geweld. De training bevat elementen van de
benaderingswijze Signs of Safety. Doel is om datgene wat goed is in een gezin
zoveel mogelijk intact te laten en ouders te helpen om zelf samen met hun netwerk
de veiligheid van hun kind(eren) te waarborgen.
In de training staan we stil bij de processtappen die je maakt om samen met het
gezin veiligheid te creëren. We gaan oefenen met het feitelijk uitvragen van de
zorgen en de krachten, het formuleren van je grootste zorg in jip en janneke taal.
We gaan kijken achter weerstand om het netwerk te betrekken en oefenen met
uitvoeren een netwerkberaad.

Training
Veilig Achter de Voordeur

Training
Vertrouwenscontactpersonen (VCP) in de sport

i

Het is moeilijk om huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen.
Dit blijkt uit verhalen van slachtoffers en uit onderzoek. Huiselijk geweld
blijft gemiddeld acht jaar achter de voordeur verborgen. Als medewerker
van een woningcorporatie komt u vaak achter de voordeur. Als u weet wat de
signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling 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 leert u op welke signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling u kunt letten en hoe u met deze signalen om kunt gaan.
De training is speciaal ontwikkeld voor medewerkers van woningcorporaties die
achter de voordeur komen, zoals vakmannen, 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 woningcorporaties in één groep samen te brengen, ontstaan er
interne dwarsverbanden rond dit thema.

De deelnemers krijgen veel tools in handen om aan de slag te gaan in de praktijk.
De training is SKJ geregistreerd voor 16 SKJ punten.

De training duurt twee dagen en
kan zowel online als live worden
aangeboden.
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2x
dag

De training duurt 1 dag en wordt
conform de richtlijnen van het RIVM
betreffende Covid19 aangeboden.

1
dag

i

De sportclub is een plek waar veel kinderen hun vrije tijd doorbrengen.
Voor kinderen die zich thuis niet altijd veilig voelen, kan sporten een goede
uitlaatklep zijn. Kinderen laten niet altijd zien wat er in hen omgaat, ze
willen niet anders zijn dan de andere kinderen. Daarom is het belangrijk dat sportcoaches, trainers en andere vrijwilligers binnen de sportclub oog hebben voor die
kinderen waar het thuis – of op de sportclub - niet goed gaat. Waar moet je op letten,
wat zijn signalen? Wat moet je doen als je het gevoel hebt dat het met een van de
kinderen niet goed gaat?
Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen de sportvereniging het eerste
aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met
grensoverschrijdend gedrag. De VCP biedt een luisterend oor, geeft raad en verwijst
door naar geschikte hulp. Daarnaast adviseren en stimuleren ze de vereniging om
preventieve maatregelen te nemen.

De training duurt 2 x 3 uur en
kan zowel online als live worden
aangeboden.

2x
3 uur

Trots op onze trainingen
Twee trainers van het Coördinatiepunt Trainingen vertellen waarom ze trots zijn op
de trainingen die het Coördinatiepunt biedt.

“In deze training werkt de trainer samen met een
ex-pleger van huiselijk geweld als co-trainer. Zij zetten
hun eigen ervaring in om de deelnemers vanuit
verschillende perspectieven naar huiselijk geweld te
laten kijken. We maken tijd om terug gaan naar je
gevoel. Hoe kijk je naar de persoon en het gevoel, wat
voel je en denk je dan ….? Oordelen doen we allemaal
en dat moeten we ook blijven doen, want dat helpt ons
ook om de veiligheid goed in te schatten. In deze
training staan we stil bij wat dat oordeel met jou als professional doet, maar dus ook
met de ander. We oefenen met goede acteurs om het gedrag los te zien van de persoon
om vervolgens in verbinding door te vragen.
Als je dan aan het einde van de dag terugkrijgt van de deelnemers dat ze met nieuwe
energie hun werk weer in gaan …. daar krijg ik energie van!”
Annemarie Raes, trainer bij Coördinatiepunt Trainingen

“Een veilige sportclub vind ik heel belangrijk. Ik heb zelf
gezien hoe groot de impact is als kinderen te maken
krijgen met grensoverschrijdend gedrag. Daardoor ben
ik me gaan realiseren dat iedere sportclub een grote
verantwoordelijkheid heeft. Een veilige sportclub
betekent dat het leuk en veilig bij een sportclub moet
zijn en dat de mensen die er werken zich bewust zijn van
grensoverschrijdend gedrag. Er moeten procedures zijn,
zodat het op de juiste manier wordt aangepakt als er
toch iets gebeurt dat niet door de beugel kan. Slachtoffers moeten ergens naar toe
kunnen en zich gehoord voelen. Dat kan bij een vertrouwenscontactpersoon.”

“Bij de trainingen die ik mag verzorgen over de
thema’s Huiselijk Geweld en Kindermishandeling staat
naast een theoretische onderbouwing steeds de mens
achter het gedrag centraal. Naast de drukte van alle
dag en de rationele methodische kennis is het voor mij
belangrijk dat ook wij als mens kunnen blijven voelen
wat het met ons doet als er huiselijk geweld of
kindermishandeling speelt. Ons karakter en onze
eigenschappen mogen juist gezien worden in het
gesprek als we van mens tot mens in contact zijn met elkaar. Vanuit de verbinding
met de ander bereiken we het meest. Dit is voor mij de kracht van de trainingen.”

Toon Gerbrands, Directeur PSV

Esther van de Vorst, trainer bij Coördinatiepunt Trainingen
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Wat anderen zeggen over trainingen en
workshops van het Coördinatiepunt Trainingen

Geïnteresseerd

Leerkracht

“Erg leerzaam om huiselijk geweld vanuit verschillende perspectieven te bekijken. Ik neem mee
dat we in ons werk de durf en het lef moeten hebben om door te vragen.”
Jeugdhulpverlener

“De training sluit erg aan bij de praktijk. Ik had na de training nog een huisbezoek en ben meteen
aan de slag gegaan met wat we die dag behandeld hadden.”
Voorzitter scouting

“Je weet eigenlijk wel dat huiselijk geweld een groter probleem is dan je in eerste instantie zou verwachten. Met ruim 200 leden binnen onze vereniging is de kans dus zeer aannemelijk dat er een of
meerdere leden hiermee te maken hebben. Als wij als scouting daar iets aan kunnen bijdragen om dit
tijdiger te signaleren, dan moeten we dat zeker doen. De informatieavond was zeer treffend en pakkend.
In slechts 1,5 uur werd op een gevarieerde, interactieve manier dit zware onderwerp behandeld.”

Alle workshops en trainingen worden conform de
richtlijnen van het RIVM betreffende Covid19
aangeboden. Alle trainingen kunnen incompany
aangeboden worden. Daarnaast zijn er open trainingen
waar u zich voor kunt aanmelden.
Meer informatie op de site
www.zorgenomeenkind.nl/trainingen
Meer informatie en prijzen?
Stuur dan een e-mail naar:
info@coordinatiepunttrainingen.nl

Medewerker wijkteam

“Fijn om je de hele dag met je team te kunnen richten op de complexe casuïstiek waar we soms
mee te maken hebben. De training leert ons dat we feitelijk en concreet moeten zijn, geen interpretaties moeten doen en dat we in een kort tijdsbestek soms heel veel dingen helder kunnen krijgen.”
Trainer voetbalclub

“Ik besef nu pas dat ik diegene ben die het verschil kan maken voor dat kind dat zich thuis niet veilig
voelt. Bij mij op de club voelt hij zich namelijk wel fijn en kan hij zichzelf zijn.’’

Wegkijken is geen optie!
Coördinatiepunt
Trainingen
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