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ER IS NOG PLEK!!
Open aanbod Expertisecentrum najaar 2019
Training signaleren kindermishandeling, ouderenmishandeling, huiselijk geweld
en gebruik van de meldcode

Elk jaar zijn naar schatting bijna 119.000 kinderen en 1 op de 20 ouderen het slachtoffer van mishandeling. Ook zijn er ieder jaar zo’n 200.000 slachtoffers van ernstig huiselijk geweld. De maatschappelijke
en persoonlijke gevolgen van mishandeling en huiselijk geweld zijn enorm. Per 1 januari 2019 is de meldcode veranderd. Het is de professionele norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens
zijn van acute en structurele onveiligheid bij signalen van mishandeling en huiselijk geweld. Tijdens deze
training van 1 dagdeel leer je er alles over!
Data
|
Kosten		 |
SKJ		 |
Doelgroep |
			

2 september van 9.00-12.30
€ 95,00
4 punten SKJ
voor iedere professional die met jeugd en/of volwassenen werkt
(gebiedsteam, kinderopvang, thuiszorg, scholen, zorgboerderijen)

Training meerzijdige partijdigheid

Tijdens deze training van 1 dagdeel maak je kennis met het belang van meerzijdig partijdig werken. Je
maakt kennis met o.a. de grondleggers van meerzijdig partijdigheid, de basishouding en meerzijdig partijdig handelen, verschillende vormen van loyaliteit, loyaliteitsproblemen en parentificatie. Je oefent aan
de hand van eigen casuïstiek met het geven van erkenning en stellen van verbindende vragen en reflecteert op je eigen handelen.
Data 		
		
Kosten		
SKJ
Doelgroep

|
|
|
|
|

10 september van 9.00 – 12.30 uur
18 november van 9.00 – 12.30 uur
€ 95,00
4 registerpunten in het SKJ
medewerkers gebiedsteam, jeugdzorgwerkers, politie, jeugdgezondheid-, thuis- of
kraamzorg en andere geïnteresseerden

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. Deze
training van 1 dagdeel 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 		
Kosten		
SKJ		
Doelgroep

|
|
|
|

20 november van 13.00 – 17.00 uur
€ 95,00
4 registerpunten SKJ
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

Expertisecentrum

1 op de 20 ouderen is slachtoffer van mishandeling. Tijdens de training ouderenmishandeling van 2
dagdelen leer je onder andere signaleren, meer over aard en omvang van ouderenmishandeling en je
bespreekt dilemma’s die je tegenkomt in het bespreekbaar maken van zorgen en het doen van een melding bij Veilig Thuis. Het tweede dagdeel van de training staat in het teken van gespreksvoering. Je leert
wat belangrijk is in de communicatie met ouderen. Je gaat in deze training veel oefenen: hoe bespreek je
zorgen met ouderen en betrokkenen, hoe maakt je contact en hoe ga je om met weerstand?
Data 		
Kosten		
SKJ		
Doelgroep

|
|
|
|

30 september en 7 oktober van 9.00 – 12. 30 uur
€190,00
n.v.t.
medewerkers ouderenzorg, gebiedsteams en thuiszorg

Training vlaggensysteem, signaleren en bespreken van seksueel
(grensoverschrijdend) gedrag

Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag bij kinderen en jongeren roept snel zorg op. Niet alleen bij opvoeders maar ook bij professionals. Veel (professionele) opvoeders, hebben behoefte aan duidelijke criteria
om seksueel gedrag van kinderen en jongeren te duiden.
In deze training van 2 dagdelen maak 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 onderscheid maken tussen gezond seksueel
gedrag, experimenteergedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag en je oefent gespreksvaardigheden
over dit onderwerp met behulp van een trainingsacteur.
Data 		
		
Kosten		
SKJ		
Doelgroep

|
|
|
|
|

3 en 10 oktober van 13.30 – 16.30 uur
7 en 14 november van 13.30 – 16.30 uur
€ 240,00
6,5 punten SKJ
voor iedere professional die met jeugd werkt (gebiedsteam,
kinderopvang, thuiszorg, scholen, zorgboerderijen etc.)

Kijkje in de Keuken

Ben je geïnteresseerd in onze organisatie? En wil je weten wat we doen? Dan nodigen we je uit voor ons
Kijkje in de Keuken. Tijdens het Kijkje in de Keuken laten we je aan de hand van twee workshops (van Veilig Thuis en de Jeugd-en gezinsbescherming) zien wat onze werkwijze, expertise en toegevoegde waarde
is. We laten je kennismaken met onze medewerkers hun werk en hun dilemma’s.
Data
Kosten		
SKJ
Doelgroep

|
|
|
|

18 september en 21 november van 13.00 – 17.00 uur
Gratis
n.v.t.
Voor iedere professional die werkt met jeugdigen, gezinnen of
ouderen en beleidsmakers van gemeenten en (jeugd)zorgorganisatie

Praktische informatie

Locatie trainingen |
Groepsgrootte
|
Deelname 		
|
Opgave 			
|
				
				
				

Tesselschadestraat 2 in Leeuwarden.
minimaal 8 en maximaal 12-14 deelnemers.
de training gaat door bij minimaal 8 aanmeldingen.
kan via de mail: expertisecentrum@regiecentrumbv.nl o.v.v.:
Naam training + datum
Functie + naam organisatie waarvoor je werkzaam bent
Je contact- en factuurgegevens

Vragen?
Neem dan gerust contact op met het Expertisecentrum!
@ expertisecentrum@regiecentrumbv.nl
T. Corrie van Dellen 06 484 697 21 of Anna Maat 06 134 21 837
Kijk voor meer informatie ook eens op: www.regiecentrumbv.nl

