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Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid deelt kennis, expertise 

en ervaring op het gebied van kindermishandeling, huiselijk 

geweld, ouderenmishandeling en complexe jeugd- en gezins- 

problematiek. Dit doen we door het trainen, adviseren en inzetten 

van professionals.

Het Expertisecentrum is onderdeel van Regiecentrum Bescherming 

en Veiligheid ( Jeugd- en Gezinsbescherming en Veilig Thuis), 

dat bescherming biedt aan kinderen, jongeren en volwassenen in 

Friesland.

Deskundigheidsbevordering

Duurzaam inzetbare professionals 

Diagnostiek voor jeugd en gezin

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, ProfessioneelGrip op veilig leven 

Deskundigheid OPEN AANBOD 2020
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OPEN AANBOD 2020
TRAINING STARTDATA TIJDSTIP PRIJS

Signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld, gebruik meldcode en rol Veilig Thuis
Aard, omvang, signalen en gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gebruik meldcode en  
samenwerking met Veilig Thuis.

20
24

januari
augustus

13.30 - 17.00 uur € 95,-

Risicotaxatie kind en veiligheid (2 dagdelen) 
Risico’s van zorgelijke opvoedsituaties methodisch leren taxeren en woorden geven aan je niet-pluis gevoel.

27 januari
13.30 - 16.30 uur € 190,-

3 september

Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag; werken met het vlaggensysteem (2 dagdelen) 
Signaleren, beoordelen en duiden van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag a.d.h.v. objectieve criteria en een 
normatieve lijst. Met trainingsacteur.

12 maart 13.30 - 16.30 uur € 240,-

Voorlichting ouderenmishandeling (2 dagdelen)
Definitie, cijfers, signalen, vormen en gevolgen van ouderenmishandeling. Gebruik meldcode en rol Veilig Thuis.

24 februari
13.30 - 16.30 uur € 190,-

2 november
Meerzijdige partijdigheid
De belangen van alle partijen rondom kinderen leren zien, zonder iemand uit te sluiten en met oog voor de meest 
kwetsbaren.

3
6

maart
oktober

9.00 - 12.30 uur € 95,-

Gezinnen met complexe problematiek (5 dagdelen) 
Gebaseerd op het gedachtengoed van Signs of Safety en SAVE; over achtergronden, planmatige aanpak 
en tools.

3 maart
9.00 - 12.00 uur € 475,-

22 september

De professional en de complexe scheiding
Kennis, vaardigheden en dilemma’s m.b.t. de complexe scheiding. Met trainingsacteur.

16
8

april
oktober

9.00 - 16.30 uur € 240,-

Kijkje in de Keuken
Alles over het werk en de dilemma’s van de medewerkers van Regiecentrum Bescherming en Veiligheid.

16
12
17
19

maart
mei
september
november

13.00 - 16.30 uur n.v.t.

Mini-college juridische kennis familie- en jeugdrecht
Over allerlei juridische kwesties rondom kinderen, o.a. gezag, omgang en maatregelen als ondertoezichtstelling, 
voogdij en jeugdreclassering.

26 oktober 13.00 - 15.30 uur € 95,-

Hierboven staan alleen de startdata van de trainingen vermeld, op de website meer informatie over inhoud, SKJ registratie en aanmelden. 
In company zijn de volgende trainingen beschikbaar: Aandachtsfunctionaris; In gesprek met ouders; In gesprek met kinderen; Opfrisworkshop gebruik 
meldcode en casuïstiek; Voorlichting meldcode, afwegingskader en rol Veilig Thuis. 


