Training aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties

Deze training is ontwikkeld op verzoek van de gemeenten in Hollands Midden en wordt van harte
aanbevolen. De training is bedoeld voor de professionals die werken in het sociale domein, zoals
medewerkers van jeugd-en gezinsteam en sociale wijkteams.
In de gehele training wordt voortdurend gewerkt met casussen uit de praktijk. Vooraf aan elke module
ontvangen deelnemers huiswerk.
De training bestaat uit vijf modules van elk vier uur.

Module 1: Basiskennis over geweld in afhankelijkheidsrelaties
In deze module gaan deelnemers aan de slag met de verschillende vormen van geweld, de aard en
omvang, de dynamiek en eigen normen en waarden die een rol spelen bij het signaleren en
handelen. De Wet meldcode en de werkwijze van Veilig Thuis komen aan bod.
Module 2: Juridische positie van het lokale team, vrijwillige hulp, meldcode
De juridische gevolgen van het werken binnen het vrijwillig kader staan in deze module centraal. De
juridische aspecten worden middels casuïstiek besproken. Zo komt aan bod: beroepsgeheim,
toestemming, delen van gegevens, meldrecht, positie en dossiervorming.
Module 3: Een analyse maken, professionele oordeelsvorming
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Deelnemers leren in deze module hoe zij het analysemodel van Signs of Safety kunnen inzetten
binnen hun werk. Zo wordt aandacht besteed aan zorgen, krachten, hulpbronnen,
veiligheidsinschatting aan de hand van de schaalvraag en het maken van een weging.
Module 4:Veiligheid, Hulpverlening en herstel
In deze module wordt aandacht besteed aan traumasensitief werken. Daarnaast komen de inhoud en
het doel van het werken met een veiligheidsplan, hulpverleningsplan en herstelplan aan de orde. Men
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leert werken met deze plannen aan de hand van casuïstiek.
Module 5: Gespreksvaardigheden, praten met cliënten over zorgen en vermoedens
Deelnemers leren het belang van mandaat krijgen van cliënten om te spreken over moeilijke
onderwerpen of om toestemming te vragen aan ouders om in gesprek te gaan met hun kind.
Deelnemers oefenen met oplossingsgerichte vragen in combinatie met de focus op veiligheid en
stoppen van geweld.
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In deze regio wordt de Signs of Safety (SoS) training ook aangeboden. Hierover is afstemming bereikt tussen
Veilig Thuis en de aanbieder van deze training: de SoS training is een verdieping op deze training. Vragen?
Neem contact op met Ellen Schot: eschot@ggdhm.nl
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Deze training is geen vervanging voor de training 1Gezin1Plan, maar sluit er wel op aan.

In deze training krijgen deelnemers meer kennis over:
-

waarover het gaat bij kindermishandeling en huiselijk geweld (18-)? En waarover het gaat bij
huiselijk geweld en ouderenmishandeling (18+);
de werkwijze van Veilig Thuis en hoe een optimale samenwerking met Veilig Thuis verloopt;
wat de juridische gevolgen zijn van het werken binnen het vrijwillig kader en hoe het team de
Wet meldcode kan gebruiken;
hoe het team de situatie kan analyseren (aan de hand van Signs of Safety);
hoe het team kan werken met veiligheids- en hulpverleningsplannen;
en hoe zij oplossingsgerichte gesprekstechnieken en het vragen van mandaat kunnen
inzetten.

Praktische zaken
Interesse training
Is een team geïnteresseerd in deze training? Dan neemt een teamlid contact op met Elizabeth
Hamelinck (ehamelinck@ggdhm.nl) of Patricia Ohlsen (Pohlsen@ggdhm.nl). Vervolgens volgt een
intakegesprek om door te nemen wat de vragen en verwachtingen zijn. Op die manier wordt zo
vraaggericht mogelijk gewerkt.
Kosten
De kosten van de training zijn € 3150,- per training van 5 modules.
Planning training
Is het een GO? Hanneke Waaijer verzorgt de planning (secretariaat Veilig Thuis,
hwaaijer@ggdhm.nl). Vanaf 15 februari kunt u contact opnemen en voorkeurdata doorgeven.
Vanaf 1 maart starten de trainingen.
De training bevat vijf modules. Het is mogelijk om twee modules op één dag aan te vragen. Tussen
twee modules zit een maximumperiode van drie weken.
Faciliteiten
Het lokale team verzorgt een ruimte, laptop, beamer en geluidsinstallatie. De trainers verzorgen het
werkmateriaal.
Afwisseling, tempo en
interactie was top
Fijn dat meer aandacht besteed werd
aan voor ons belangrijke doelgroepen!
Met een acteur
gesprekstechnieken oefenen,
maakt het echt levend. Net als
in de dagelijkse praktijk
Door het werken met
casussen ging het
juridische kader echt leven
Goed om te weten wat
Veilig Thuis kan
betekenen

Fijn om met zorgen
en KRACHTEN te
werken!

