
Verdiepingsmodule signaleren van dierenmishandeling voor getrainde 
aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld 
 
Datum:   donderdag 10 november 9.30- 12.30 uur 
Locatie:   Stadhuis Zaandam, Stadhuisplein 100, zaal 5 (A1.46) 
Trainer:   Rianne Haaijema van Mendoo 
Doelgroep:   Aandachtsfunctionarissen die basistraining al gevolgd hebben  
Aantal deelnemers:  minimaal 6 en maximaal 14 
 
Inleiding 
Uit onderzoek blijkt dat de verschillende vormen van mishandeling vaak niet op zichzelf staan. 
Als een kind of partner wordt mishandeld, dan ondergaan huisdieren vaak hetzelfde lot. En 
andersom, als blijkt dat dieren worden verwaarloosd of mishandeld, dan zien we deze situatie 
helaas ook bij kinderen en/of partners. Daarnaast weten we ook dat maar liefst 41% van de 
slachtoffers van huiselijk geweld die in het bezit zijn van een huisdier, de vlucht met 
gemiddeld een jaar uitstelt vanwege zorgen over het huisdier.  
Genoeg reden dus om hier aandacht aan te besteden! 
 
Aanbod 
Deze interactieve training van mens en dier samen naar herstel ( Mendoo.nl) helpt je bij het 
signaleren van dierenmishandeling en hoe te handelen.  
In deze module leer je het volgende: 

• de signalen van zowel dierenmishandeling als kindermishandeling te herkennen en te 
interpreteren;  

• de juiste vragen te stellen om een goede inschatting te kunnen maken wat er moet 
gebeuren;   

• hoe te handelden als blijkt dat er inderdaad sprake is van huiselijk geweld of 
verwaarlozing c.q. mishandeling van kinderen of dieren.   

We starten met theorie, aangevuld met een in Virtual Reality uitgewerkte praktijkcasus. Zo 
wordt aan de hand van gamificatie uitgelegd wat je kan tegenkomen als je bij mensen thuis komt 
of in gesprek bent en hoe je daarnaar kunt handelen.   
 
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.  
 
Inschrijven voor deze module op donderdag 10 november 2022 kan via de website van Meer 
Mogelijkheden. www.meer-mogelijkheden.nl/contact/inschrijven/  
 
Vol = Vol 

 


