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Basistraining Kindermishandeling
Duur:
Doelgroep:
Aantal deelnemers:

3 dagdelen van 3 uur
professionals die in hun werk te maken kunnen krijgen met kinderen in de knel
minimaal 6 en maximaal 12

Doelen
Na deze training zijn de deelnemers:

op de hoogte van de theoretische achtergronden van kindermishandeling

op de hoogte van de signalen van kindermishandeling

in staat om zorgen over een kind objectief en concreet te omschrijven

zich bewust van de eigen rol in het signaleringsproces

in staat om actief vorm te geven aan verantwoordelijkheden in het signaleren en handelen ten
aanzien van kindermishandeling

in staat om (middels protocol en stappenplan) hun handelen zorgvuldig af te stemmen op de taken
en handelswijze van de andere partijen die in dit proces verantwoordelijkheid dragen

zich bewust van hun persoonlijk referentiekader

in staat tot reflectie over (mogelijke) persoonlijke drempels en de grenzen aan hun professionele
verantwoordelijkheden

op de hoogte van de werkwijze en mogelijkheden van Veilig Thuis; het Advies en Meldpunt Huiselijk
geweld en Kindermishandeling
Programma
Bijeenkomst 1
Aan bod komen de volgende onderwerpen:
 Wat is kindermishandeling?
 Vormen, oorzaken en achtergronden en risicofactoren
 Prevalentie en cijfers
 Signaleren: wat zijn signalen en hoe zijn ze te herkennen?
 Objectiveren van signalen: van subjectief naar objectief
 Bewustwording van de eigen belemmeringen in het signaleren
 Bewustwording van normen en waarden m.b.t. kindermishandeling
Bijeenkomst 2
Aan bod komen de volgende onderwerpen:
 Dilemma’s bij het omgaan met een vermoeden van kindermishandeling
 Werken met een Protocol kindermishandeling
 Werkwijze en samenwerkingsmogelijkheden van relevante organisaties
 Dossiervorming en overdracht
 Hoe om te gaan met geheimhouding, verslaglegging en juridische regel- en wetgeving
 Wat is Veilig Thuis? Wat kan Veilig Thuis betekenen voor de instelling?
 Hoe om te gaan met geheimhouding, beroepsgeheim, meervoudige partijdigheid
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Bijeenkomst 3
Aan bod komen de volgende onderwerpen:
 Welke dilemma’s komt men tegen bij het bespreken van een vermoeden van kindermishandeling?
 Gesprekstechnieken m.b.t. kindermishandeling, theorie en praktijk
 Gespreksvoering over kindermishandeling vanuit verschillende achtergronden, allochtone gezinnen

Voorwaarden






Minimaal 6 en maximaal 12 deelnemers
De training beslaat 3 bijeenkomsten van 3 uur
De bijeenkomsten zijn één of tweewekelijks.
Deelnemers zijn verplicht alle bijeenkomsten bij te wonen
Bereikbaarheidsdienst en training zijn niet te combineren

Deelnemers zijn bereid om kritisch naar zichzelf te kijken en in staat tot zelfreflectie. De training is
gericht op het uitbreiden van het handelingsrepertoire. Uitgangspunt hierbij is het competentiemodel;
het werken met de deskundigheid en ervaring die de deelnemer al heeft. De training wordt afgestemd
op de vraag van de deelnemers.
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