
 Opzet verdiepingstraining Meldcode voor Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld 
 
Duur:    dagdeel van 3 uur, training van 3 dagdelen 
Doelgroep:   aandachtsfunctionarissen die basistraining al gevolgd hebben  
Aantal deelnemers:  minimaal 6 en maximaal 14 
 
Inleiding:  
De training is gericht op aandachtsfunctionarissen die de basistraining hebben gevolgd. De 
verdiepingstraining sluit aan op de basistraining. Aan de hand van de leerwensen van de reeds 
getrainde aandachstfunctionarissen kunnen we verdieping aanbieden op o.a. de volgende gebieden:  

• Signaleren in Coronatijd 
• Gespreksvoering met betrokkenen over onveilige thuissituaties  
• Gespreksvoering met kinderen in onveilige thuissituaties 
• Verdieping consultatie en coaching aan collega’s  
• Omgaan en begeleiden van ethische dilemma’s door o.a. het organiseren van een moreel 

beraad 
• Deskundigheidsbevordering aan collega’s 
• Werken aan veiligheid via de Gefaseerde Ketensamenwerking  

 
Doelen: 
Na deze training zijn de deelnemers:  

• op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het gebied van huiselijk geweld & 
kindermishandeling. 

• in staat om gesprekken met de verschillende betrokkenen over onveiligheid aan te gaan 
• in staat om gesprekken met kinderen in onveilige thuissituaties aan te gaan 
• in staat om een moreel beraad te organiseren om kritisch een ethisch dilemma te 

onderzoeken en een verantwoord besluiten te nemen. 
• in staat de eigen meldcode up to date te houden en te borgen binnen de verschillende 

afdelingen  
• op de hoogte van de visie gefaseerde samenwerking en de rol daarin van VT en hoe deze in te 

zetten in de eigen praktijk  
• in staat om weerstanden bij alle betrokkenen te herkennen en op een adequate manier aan 

te pakken 
• in staat om het onderwerp op de agenda te zetten en te houden voor alle medewerkers en 

relevante ketenpartners  
 
Programma: 
Dagdeel 1: Aandachtsfunctionaris in de praktijk 

• Taken Aandachtsfunctionaris; wat wordt er verwacht van de AF en wat zijn de ervaringen in 
de praktijk? 

• Huiselijk geweld & kindermishandeling: actuele regionale en landelijke ontwikkelingen  
• Samen werken aan veiligheid via de Gefaseerde Ketensamenwerking (VT) 
• Signaleren: hoe signaalgevoelig zijn je medewerkers? Hoe werkt de Meldcode Huiselijk 

Geweld & Kindermishandeling in de praktijk? 
 
Dagdeel 2: Gespreksvoering over onveilige thuissituaties  

• Welke dilemma’s komt men in de praktijk tegen bij het bespreken van vermoedens  
• Voeren van een slecht nieuws gesprek: theorie en oefenen 
• Praten met kinderen en jongeren: theorie en oefenen 

 
Dagdeel 3: Consultatie en coaching aan collega’s 



• Begeleiden van processen die spelen rondom huiselijk geweld & kindermishandeling  
• Begeleiden van collega’s in het omgaan met vermoedens: theorie en oefenen 
• Teambegeleiding: deskundigheidsbevordering, intervisie of een moreel beraad 
• Evaluatie 

 
Voor deze trainingen gelden de volgende randvoorwaarden:  
• Minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers 
• De training beslaat 5 bijeenkomsten van 3 uur 
• De bijeenkomsten zijn één of tweewekelijks 
• Deelnemers zijn verplicht alle bijeenkomsten bij te wonen 
• Bereikbaarheidsdienst en training zijn niet te combineren 
 
Deelnemers zijn bereid om kritisch naar zichzelf te kijken en in staat tot zelfreflectie. De training is 
gericht op het uitbreiden van het handelingsrepertoire. Uitgangspunt hierbij is het 
competentiemodel; het werken met de deskundigheid en ervaring die de deelnemer al heeft. De 
training wordt afgestemd op de vraag van de deelnemers.  
 
Veel van het materiaal waar we mee werken is voor, tijdens en na de training online te vinden op 
Toolkit Aandachtsfunctionaris . 
 
 


