OPEN AANBOD 2019

Regelmatig organiseert het Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid voorlichting en
trainingen. Hieronder vindt u het aanbod voor 2019.
1

Training meerzijdige partijdigheid
Tijdens deze training van een dagdeel word je meegenomen in het belang van
meerzijdig partijdig werken. Je leert kijken naar de inzet van je eigen vaardigheden
in gespreksvoering en je reflecteert op je eigen handelen met ingebrachte casuïstiek.
Data
| 26 februari van 9.00 – 12.30 uur of op
| 10 september van 9.00 – 12.30 uur
Locatie
| Tesselschadestraat 2, Leeuwarden
Kosten
| € 95,00
SKJ
| 4 registerpunten in het SKJ
Doelgroep
| medewerkers gebiedsteam, jeugdzorgwerkers en andere
| geïnteresseerden
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Training optreden ter terechtzitting – vrijwillig gesloten jeugdhulp
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het verzoek van een
machtiging gesloten jeugdhulp in het vrijwillige kader (art. 6.1.2. lid 3 sub c
Jeugdwet). Dit vraagt niet alleen juridische kennis over de verzoekschriftprocedure,
maar ook de nodige vaardigheden in het kader van procesvoering. De training heeft
als doel dat je:
weet welke juridische begrippen centraal staan bij gesloten jeugdhulp.
de specifieke juridische regels en mogelijkheden m.b.t. het verzoek gesloten
jeugdhulp in het vrijwillige kader kent en weet welke rol je daarbij inneemt
kennis hebt over de verschillende hoofdrolspelers die een rol spelen in de
verzoekschriftprocedure gesloten jeugdhulp.
leert hoe een zitting in het kader van het verzoek vrijwillig gesloten jeugdhulp bij
de rechtbank verloopt, wat je van andere spelers mag verwachten en hoe je je
op een professionele wijze opstelt.
Data
| 19 juni van 13.00 – 17.00 uur of op
| 20 november van 13.00 -17.00 uur
Locatie
| Tesselschadestraat 2, Leeuwarden
Kosten
| € 95,00
SKJ
| 4 registerpunten SKJ
Doelgroep
| medewerkers gebiedsteam/jeugdzorgwerkers die namens gemeente
| zorgdragen voor het verzoek van een machtiging gesloten jeugdhulp

| bij de rechtbank
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Training signaleren en bespreken ouderenmishandeling
De training ouderenmishandeling is een training van 2 dagdelen. Het doel is van de
training is het leren signaleren van ouderenmishandeling en het bespreekbaar maken
van dit onderwerp.
In het eerste dagdeel ga je aan de slag met vragen als: Wat is
ouderenmishandeling? Hoe vaak komt het voor? Op welke signalen let je? Daarnaast
leer je over het gebruik van de meldcode met betrekking tot ouderenmishandeling en
hoe dat geregeld is in je eigen organisatie.
Het tweede dagdeel van de training staat in het teken van gespreksvoering. Je leert
wat belangrijk is in de communicatie in het algemeen en wat de aandachtpunten in
de communicatie zijn met ouderen in het bijzonder. Je gaat in deze training veel
oefenen: Hoe bespreek je zorgen met ouderen en betrokkenen? Hoe maak je
contact? Hoe ga je om met weerstand?
Data
| 4 en 18 april van 9.00 – 12.30 uur of op
| 30 september en 7 oktober 9.00 – 12. 30 uur
Kosten
| €190,00
SKJ
| nvt
Doelgroep
| medewerkers ouderenzorg, gebiedsteams en thuiszorg
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Training vlaggensysteem, signaleren en bespreken van seksueel
(grensoverschrijdend) gedrag
In deze training van twee dagdelen maakt je kennis met het vlaggensysteem en leer
je deze methodiek toepassen. Het vlaggensysteem richt zich op het duiden (welke
vlag) van seksueel (grensoverschrijdend) gedrag, hoe je hierover in gesprek gaat en
hoe je kaders kunt scheppen. Het is een praktijkgerichte training voor iedereen die
met jeugd en gezinnen werkt. Je leert gewoon en grensoverschrijdend seksueel
gedrag duiden en je oefent gespreksvaardigheden over dit onderwerp met behulp
van een trainingsacteur.
Data
| 4 en 11 februari van 13.30 - 16.30 uur of op
| 3 en 10 oktober van 13.30 – 16.30 uur
Kosten
| € 240,00
SKJ
| 6,5 punten SKJ
Doelgroep
| voor iedere professional die met jeugd werkt (gebiedsteam,
| kinderopvang, thuiszorg, scholen, zorgboerderijen etc.)
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Gespreksvoering met kinderen
In deze training van 2 dagdelen krijg je theorie over de verschillende leeftijdsfasen
van een kind en hoe je daar in een gesprek op aan kunt sluiten. Welke kaders
belangrijk zijn en welke hulpmiddelen je in kunt zetten in een gesprek. Het tweede
dagdeel staat in het teken van oefenen met een trainingsacteur.
Data
| 17 en 24 april 13.30 – 16.30 uur
Kosten
| € 240,00
SKJ
| 4 punten SKJ
Doelgroep
| voor iedere professional die met jeugd werkt (gebiedsteam,
| kinderopvang, thuiszorg, scholen, zorgboerderijen etc.)
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Basistraining signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld, gebruik van
de meldcode, risicotaxatie en gespreksvoering
Deze training van 4 dagdelen is uitermate geschikt voor medewerkers uit het
gebiedsteam. He eerste dagdeel gaat over het signaleren van kindermishandeling en
huiselijk geweld. Hoe herken je de signalen? Hoe werkt de verbeterde meldcode en
welke stappen kun je vervolgens zetten om de mishandeling te stoppen? Dagdeel 2
en 3 worden besteed aan het gestructureerd in kaart brengen van de risicofactoren
in een zorgelijke opvoedsituatie. Daarnaast leer je de positieve (beschermende)
factoren in kaart te brengen die risico verlagend werken. Op basis van deze kennis
besluit je of er hulp ingezet moet worden of dat er een melding gedaan moet worden
bij Veilig Thuis. Er wordt geoefend met de observatiekaart Kind en Veiligheid, met de
LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kind en Veiligheid) en met het viervenster
model. Dagdeel 4 staat in het teken van gespreksvoering met ouders en betrokken,
aanhakend op het geleerde in de voorgaande drie dagdelen.
Data
| 6 juni 13.00-16.30 en
| 13 juni 13.00-16.30 en
| 20 juni 13.00-16.30 en
| 27 juni 13.00-16.30
Locatie
| Tesselschadestraat 2, Leeuwarden
Kosten
| € 430,00
SKJ
| 16,5 registerpunten in het SKJ
Doelgroep
| voor medewerkers uit gebiedsteam
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Training signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld, veranderde
meldcode en afwegingskaders
Vanaf 2019 gaat een aanscherping van de wet Meldcode Huiselijk Geweld en
Kindermishandeling plaatsvinden. Op 2 juli 2018 hebben de beroepsgroepen die
werken met de meldcode hun afwegingskaders bij de meldcode aangeboden aan
minister De Jonge. De meldcode bevat nu een afwegingskader toegespitst op de
eigen beroepspraktijk, waarmee beroepskrachten kunnen afwegen of het
noodzakelijk is een melding te doen bij Veilig Thuis. Het doel van de verbeterde
meldcode is: slachtoffers beter en eerder in beeld te hebben, sneller te kunnen
helpen en de veiligheid beter te kunnen monitoren over langere tijd. Minister De
Jonge: ‘We moeten alles uit de kast halen om signalen van geweld en verwaarlozing
eerder en beter in beeld te krijgen. Professionals hebben daar een cruciale rol in. De
verbeterde meldcode gaat hen helpen om op tijd in actie te komen. Ook de
werkwijze van Veilig Thuis gaat veranderen. Zij krijgt een radarfunctie. Daarom is
het van belang dat vermoedens van ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling
altijd worden gemeld bij Veilig Thuis. In deze training leer je alles over de
veranderingen en leer je de meldcode toepassen.
Data
| 15 januari van 9.00-12.30 of op
| 22 januari van 9.00-12.30 of op
| 11 februari van 9.00-12.30 of op
| 2 september van 9.00-12.30
Kosten
| € 95,00
SKJ
| 4 punten SKJ
Doelgroep
| voor iedere professional die met jeugd werkt (gebiedsteam,
| kinderopvang, thuiszorg, scholen, zorgboerderijen etc.)

Naast bovenstaande trainingen geven we ook intervisiebegeleiding en hebben we
maatwerk trainingen op het gebied van complexe scheidingen en regievoeren in
complexe gezinnen. Heb je hiervoor interesse, neem dan contact met ons op.

Praktische informatie
Locatie trainingen
|
Groepsgrootte
|
Deelname
|
Opgave
|

Vragen

Tesselschadestraat 2 in Leeuwarden.
minimaal 8 en maximaal 12-14 deelnemers. (of in company)
de training gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen.
via de mail expertisecentrum@regiecentrumbv.nl ovv:
| Naam training + datum
| Functie + naam organisatie waarvoor je werkzaam bent
| Je contactgegevens + factuurgegevens
| Neem gerust contact op met het Expertisecentrum!
@ expertisecentrum@regiecentrumbv.nl
T. Amerins Dikken 06 484 697 21 of Anna Maat 06 134 21 837
Kijk voor meer informatie ook eens op: www.regiecentrumbv.nl
Of op: facebook.com/veiligthuisfriesland

