
Verdiepingsmodule signaleren van seksueel misbruik voor getrainde aandachtsfunctionarissen 
Huiselijk geweld 

Datum:   8 juni 2023, 9.30 – 12.30 uur 

Locatie:   op locatie in de Zaanstreek, exacte locatie volgt 

Doelgroep:   aandachtsfunctionarissen die basistraining al gevolgd hebben  

Aantal deelnemers:  minimaal 6 en maximaal 14 

 

Inleiding 
Seksueel misbruik van een kind is een traumatische ervaring met vaak verstrekkende psychische 
en lichamelijke gevolgen voor zowel het kind als het gezin. Professionals voelen zich 
verantwoordelijk om signalen van seksueel misbruik te herkennen en zo snel mogelijk de juiste 
acties te ondernemen om de situatie voor het kind te verbeteren. Hierbij wordt vaak een beroep 
gedaan op de kennis en vaardigheden van de aandachstfunctionaris huiselijk geweld. 

Door de complexiteit van deze problematiek ervaren aandachstfunctionarissen regelmatig 
enerzijds een gevoel van urgentie om te moeten handelen en anderzijds een gevoel van 
machteloosheid omdat ze niet goed weten hoe of wat. Deze module is een verdieping op de 
basistraining en is gericht op het leren signaleren van seksueel misbruik. 

Aanbod 

Deze interactieve training helpt je bij het signaleren van dierenmishandeling en hoe te handelen.  

In deze verdiepingsmodule krijg je antwoord op de volgende vragen: 

1. Wat is seksueel misbruik?  
2. Hoe vaak komt seksueel misbruik voor? 
3. Waarvoor is het zo moeilijk om te signaleren 
4. Hoe kun je seksueel misbruik samen met je collega’s signaleren? 

 
Voor deze module gelden de volgende randvoorwaarden:  

• Basistraining aandachtsfunctionaris afgerond te hebben 
•        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 8 juni 2023 kan via  
https://www.meer-mogelijkheden.nl/contact/inschrijven/.  
Vol = Vol 


