Deskundigheid

VOORLICHTING
Meldcode, afwegingskader en rol Veilig Thuis

Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig en vaak
onzichtbaar probleem. In Nederland
zijn naar schatting jaarlijks 200.000
volwassenen en 119.000 kinderen
slachtoffer. De meldcode helpt professionals te handelen bij vermoedens
van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Per 1 januari 2019 is de meldcode
verbeterd. Melden bij Veilig Thuis is bij
vermoedens van acute en structurele
onveiligheid de professionele norm.
Om professionals te helpen bepalen of
hier sprake van is, zijn per beroepsgroep afwegingskaders gemaakt.
Tijdens deze voorlichting leer je alle
ins and outs.

Grip op veilig leven

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel

Expertisecentrum Bescherming en
Veiligheid deelt kennis, expertise en
ervaring op het gebied van kindermishandeling, huiselijk geweld, ouderenmishandeling en complexe jeugd- en
gezinsproblematiek. Dit doen we door
het trainen, adviseren en inzetten van
professionals.

Deskundigheidsbevordering
Duurzaam inzetbare professionals
Diagnostiek voor jeugd en gezin

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.

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid
Tesselschadestraat 2 | 8913 HB Leeuwarden
T. 058 – 2333 800
E. expertisecentrum@regiecentrumbv.nl
I. www.expertisecentrumbv.nl

Meldcode, afwegingskader en rol Veilig Thuis
Voor wie?
Voor alle professionals die gebruikmaken van een
afwegingskader en de meldcode: (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning/sociaal werk, jeugdhulp, wijkteams en justitie.
Inhoud:
Tijdens deze voorlichting staan we stil bij de verbeterde
meldcode, het eigen afwegingskader en de rol van Veilig
Thuis.
Wat leer je?
Tijdens deze voorlichting leer je…
• de theoretische achtergronden van kindermishandeling,
		 ouderenmishandeling en huiselijk geweld (definitie,
		 signalen, cijfers en gevolgen);
• gebruikmaken van de meldcode (wettelijke stappen en
		 dilemma’s) en afwegingskader;
• wat Veilig Thuis voor je kan betekenen.
Praktische informatie:
• De voorlichting bestaat uit een bijeenkomst van 1,5 uur.
• Je ontvangt een bewijs van deelname voor informeel
		leren SKJ.
• Maximaal 25 deelnemers.
• Incompany, open aanbod of online?
		 Kijk voor de actualiteit op onze website.

