
Huiselijk geweld en kindermishan-

deling zijn een hardnekkig en vaak 

onzichtbaar probleem. In Nederland 

zijn naar schatting jaarlijks 200.000 

volwassenen en 119.000 kinderen 

slachtoffer. 

Organisaties die deze problematiek 

hoog op de agenda zetten kiezen vaak 

voor het aanstellen van een aan-

dachtsfunctionaris. De aandachtsfunc-

tionaris is een belangrijke spil bij het 

implementeren, handelen en borgen 

van de meldcode. Jij bent of wordt 

aandachtsfunctionaris en vraagt je af 

hoe je dit binnen je organisatie moet 

aanpakken? Hoe je er daadwerkelijk 

voor zorgt dat de meldcode niet in een 

bureaulade verdwijnt, maar leidt tot 

beter signaleren en stoppen van huise-

lijk geweld en kindermishandeling.

Volg dan deze training!

Grip op veilig leven 

Deskundigheid

TRAINING 
Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld 
en kindermishandeling

Gezamenlijk, Respectvol, Integer, Professioneel



Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en  
kindermishandeling

Voor wie?
Voor (toekomstige) aandachtsfunctionarissen die werken 
binnen organisaties die werken met de meldcode zoals 
kinderopvang, onderwijs, jeugdzorg, gezondheidszorg, zorg 
voor mensen met een beperking, welzijn & maatschappe-
lijke opvang, sociale wijkteams, gemeenten en de justitiële 
keten.

Inhoud dagdelen:
1. De verbeterde meldcode 
2. De aandachtsfunctionaris
3. Effectief implementeren
4. Adviseren en steunen

Wat leer je?
Tijdens deze training leer je…
• gebruikmaken van de verbeterde meldcode (wettelijke  
 stappen en dilemma’s), het eigen afwegingskader op basis  
 van casuïstiek en de samenwerking met Veilig Thuis;
•  welke taken en verantwoordelijkheden je hebt binnen je  
 eigen organisatie als aandachtsfunctionaris en hoe het  
 zich verhoudt tot directie, management en collega’s;
•  welke competenties je nodig hebt en hoe je je kunt pro- 
 fileren als aandachtsfunctionaris binnen je organisatie;
•  hoe je een adviserende en steunende rol binnen je organi- 
 satie kunt vormgeven, collegiale consultatie, het advies- 
 gesprek, gesprekstechnieken;
• een implementatieplan schrijven, implementeren en  
 levendig houden binnen je eigen organisatie.

Praktische informatie: 
• De training bestaat uit 4 dagdelen van 3 uur
• Huiswerk: 10 uur  
• Je ontvangt een reader en certificaat 
• De training is SKJ-geaccrediteerd
•  Maximaal 14 deelnemers.
• Incompany, open aanbod of online? Kijk voor de actualiteit  
 op onze website. Expertisecentrum Bescherming en Veiligheid 
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Expertisecentrum Bescherming en 

Veiligheid deelt kennis, expertise en 

ervaring op het gebied van kindermis-

handeling, huiselijk geweld, ouderen-

mishandeling en complexe jeugd- en 

gezinsproblematiek. Dit doen we door 

het trainen, adviseren en inzetten van 

professionals.

Het Expertisecentrum is onderdeel van 

Regiecentrum Bescherming en Veilig-

heid ( 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


