Aandachtsfunctionaris kindermishandeling
huiselijk geweld
Voor jeugdzorgprofessionals en onderwijzend personeel
Op het thema aanpak kindermishandeling heeft de aandachtsfunctionaris een centrale positie in het:
 informeren van uitvoerende professionals over actualiteiten aanpak kindermishandeling en
huiselijke geweld;
 activeren van kennis bij uitvoerende professionals op het gebied van
ontwikkelingspsychologie;
 professionals coachen op procesniveau;
 opbouwen en onderhouden van netwerkcontacten met (jeugd)zorgspecialisten;
 coördineren en wegen van zorgsignalen;
 informeren, ondersteunen en adviseren van de directie, het management en beleidsmakers.
De training aandachtsfunctionaris kindermishandeling / huiselijk geweld bestaat uit 6 dagdelen en
vergroot de kennis, inzicht en vaardigheden van (aanstaande) aandachtsfunctionarissen.
Belangrijke aandachtsgebieden hierbij zijn:
a. hoe feitelijk te signaleren en registreren;
b. procesgericht begeleiden van uitvoerende professionals in het handelen bij huiselijk geweld
en kindermishandeling;
c. professionals coachen in het toepassen van de relatie behoudende gespreksvoering (een
door Buiten de Kaders ontwikkelde gesprekstechniek). Hierbij wordt er gewerkt met een
trainingsacteur. Ook worden de coach vaardigheden van de (aankomende)
aandachtsfunctionarissen verdiept door inzet van een waarnemingsgerichte methode.
De ontwikkelingspsychologie van kinderen en fase gerelateerde problematiek van volwassenen
dienen als belangrijke uitgangspunten in het leerproces. In de training wordt zo veel mogelijk
aansluiting gezocht op de al aanwezige kennis van de professionals.
De meldcode wordt ingezet als procesinstrument om collega professionals te ondersteunen in de
aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Tevens wordt de implementatie van de
meldcode en gelaagde verantwoordelijkheden in de organisatie uitgebreid behandeld.
Verder wordt er in het leerproces uitgebreid aandacht besteed aan de relatie behoudende
gespreksvaardigheden (een door Buiten de Kaders ontwikkelde gesprekstechniek). Hierbij wordt er
gewerkt met een trainingsacteur. Ook worden de coach vaardigheden van de (aankomende)
aandachtsfunctionarissen verdiept door inzet van een waarnemingsgerichte methode.
Inhoud van de training


Feitelijke zorgen signaleren en registreren middels inzet ontwikkelingspsychologische
benadering.










Gefaseerde duiding van relationeel geweld en de effecten die dit heeft op de
gezinsleden.
Inzet van de meldcode als procesinstrument om de transparantie naar alle betrokkenen
te vergroten.
Het opstellen van een plan van aanpak en implementatie meldcode in de eigen
organisatie.
Algemene werkwijze van Veilig Thuis en de beschermingstafel op proces toegelicht.
Relevante wet- en regelgeving. Met onderwerpen als gelaagde verantwoordelijkheid
binnen de organisatie, dossiervorming, beroepsgeheim, kinderbeschermingswetgeving
en privacywetgeving.
Begeleiden van collega’s vanuit de coachende benadering, met de relatie behoudende
gespreksvoering als instrument.
Borging van het geleerde middels procesgerichte en/of zelfinzicht gerichte intervisie aan
de hand van eigen casuïstiek.

Investering en borging
De training aandachtsfunctionaris kan zowel in openaanbod als in-company worden gevolgd. Meer
informatie hier over is te vinden op de website van Buiten de Kaders; www.buitendekaders.nl /
De gecertificeerde aandachtsfunctionarissen hebben de mogelijkheid opgenomen te worden in een
mailbestand waar vanuit ze regelmatig worden geïnformeerd over actuele thema’s, seminars,
uitzendingen, literatuur en verdiepingsmogelijkheden.
Deelnemers ontvangen bij volledige aanwezigheid een certificaat, dat aansluiting geeft bij de
Landelijke Vakgroep Aanpak Kindermishandeling, LVAK.
Reacties van deelnemers (hulpverleners/ leerkrachten/ schoolmaatschappelijk werkers/
managers) van deze training:
De aandachtsfunctionaris training is een afwisselende en dynamische training waar de praktijk,
vanuit een nieuwe methode en visie wordt ingevlogen. Heel boeiend en leerzaam.
Een inspirerende training die je leerproces, zowel persoonlijk, als professioneel in beweging zet.
Deze training geeft je tools, waarmee je een verschil kunt maken, voor de kinderen, de ouders en de
medewerkers binnen je organisatie.
Bij deze training leer je heel bewust na te denken over je positie als professional. Maar ook om een
verschil te maken in handelen en reageren voor een kind dat wordt mishandeld. Zonder de relatie
met ouders te verliezen.

