
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.

Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid biedt online, via 
open inschrijving en incompany diverse webinars, trainingen, 
voorlichtingen en workshops aan. Onze trainers en voorlich-
ters zijn hiervoor geschoold en verbinden hun eigen praktijk- 
ervaring bij Veilig Thuis Friesland en Jeugd- en Gezins- 
bescherming aan de trainingsinhoud. Goed om te weten:  
al onze trainingen zijn SKJ-geaccrediteerd.

Deskundigheidsbevordering

Krapte op de arbeidsmarkt, mobiliteitsvragen, toenemende 
agressie naar werkers en aangescherpte kwaliteitseisen voor 
jeugdprofessionals. Het zijn vraagstukken voor de hele  
branche. Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid zoekt de 
samenwerking met diverse partners om rondom deze vraag-
stukken krachten te bundelen en activiteiten te ondernemen.

Duurzaam inzetbare professionals

Bij complexe (gezins)problematiek en/of onveiligheid kan het 
nodig zijn om verder diagnostisch onderzoek te laten doen. 
Ons diagnostiekteam werkt met geregistreerde gedragsweten- 
schappers en vertrouwensartsen. Op offertebasis verzorgt 
het team onderzoek bij complexe (gezins)problematiek en/
of onveiligheid. Onderzoek kan op locatie, outreachend en 
systeemgericht. De toetsing op gesloten plaatsingen door 
gebiedsteams is ingekocht door Sociaal Domein Fryslân.

Diagnostiek voor jeugd en gezin
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AANBOD
Deskundigheidsbevordering

TRAININGEN
• Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

• De professional en de complexe scheiding

• Gespreksvoering met kinderen

• Gespreksvoering met ouders

• Gezinnen met complexe problematiek (gedachtengoed SAVE en SOS)

• Meerzijdige partijdigheid

• Optreden ter terechtzitting

• Risicotaxatie Kind & Veiligheid

• Seksueel (grensoverschrijdend) gedrag; werken met het vlaggensysteem

• Signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling

• Signaleren kindermishandeling, huiselijk geweld, gebruik meldcode en  

 rol Veilig Thuis

VOORLICHTING
• Meldcode, afwegingskader en rol Veilig Thuis

•  Signaleren en bespreekbaar maken van ouderenmishandeling

OPFRISWORKSHOP
• Gebruik meldcode en casuïstiek

MINI-COLLEGES
• Hechting & trauma

• Jeugd- en familierecht

ONLINE WORKSHOPS
• Bekijk onze website expertisecentrumbv.nl of volg ons op LinkedIN. 




