
Verdiepingsmodules Meldcode voor Aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld 
 
Duur:    een module beslaat 1 dagdeel van 3 uur 
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 modules 
sluiten aan op de basistraining. De modules zijn los te volgen. Vanzelfsprekend kun je ook meerdere 
modules volgen. 
 
Verdiepinsgmodules 2022: 

1. Gespreksvoering relationeel geweld 
In deze module werken we met een trainersacteur aan het bespreekbaar maken van je zorgen met 
cliënten, zonder kinderen, over onveilige thuissituaties.  
Deelnemers krijgen informatie over de psychologie van relationeel geweld en oefenen vervolgens 
verschillende gesprekstechnieken zoals motiverende gesprekstechnieken en oplossingsgerichte 
vragen.  
De training geeft inzicht hoe om te gaan met veelvoorkomende dilemma’s, weerstanden en 
onzekerheden rond het bespreekbaar maken van huiselijk geweld. 
Datum: dinsdag 22 maart 2022 van 9.30-12.30u 

 
2. Gespreksvoering met kinderen over onveilige thuissituaties 
Deze module geeft handvatten om met kinderen in gesprek te gaan over signalen van onveiligheid: 

• Wat zeg je wel of niet tegen een kind als jij je zorgen maakt over zijn of haar thuissituatie?  
• Wanneer vraag je wel of niet door als een kind iets over thuis verteld?  
• Hoe kan je een kind in een onveilige thuissituatie zo goed mogelijk ondersteunen? 

Tijdens de bijeenkomst beginnen we met de belangrijkste aandachtspunten in gesprekken met 
kinderen omdat vervolgens toe te passen in praktijksituaties. 
Datum: donderdag 16 juni 2022 van 9.30-12.30u 

 
De onderwerpen voor de overige modules willen we zoveel mogelijk aan laten sluiten op de praktijk van 
de aandachstfunctionarissen. Mocht jij een verzoek hebben, laat het ons weten via administratie@meer-
mogelijkheden.nl 
Wanneer data en onderwerp bekend zijn, kun je ze vinden op de website. 
 
Voor deze module gelden de volgende randvoorwaarden:  

• Minimaal 6 en maximaal 14 deelnemers 
• 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.  

 
 


