
Waarom deze training

Per 1 juli 2013 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling in werking getreden. Huiselijk geweld en
kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd
zichtbaar is. In Nederland zijn naar schatting jaarlijks 119.000 kinderen
slachtoffer. 

Gastouderopvang is een belangrijke vindplek, waarbij zorgen voor
veiligheid en de juiste hulp het verschil kunnen maken in een
kinderleven. Onze ruim 550 gastouderbureaus en 23.000 gastouders
moeten kunnen handelen volgens de stappen uit meldcode bij
vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Per 1 januari 2019 zijn er wettelijke aanpassingen gekomen in de
Meldcode. Professionals dienen te kunnen werken met een
afwegingskader. Tevens is de werkwijze van Veilig Thuis veranderd, wat
samengaat met het toepassen van de afwegingskaders door
professionals in o.a. de gastouderopvang. 

Om de implementatie en borging goed te laten verlopen, heeft de
overheid geadviseerd om binnen organisaties minimaal één
aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling aan te
stellen. De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de
implementatie en borging van de meldcode en daarmee de aanpak
van kindermishandeling en huiselijk geweld. 

Voor een gedegen aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
in de gastouderopvang is samenwerking tussen gastouderbureau en
gastouder van cruciaal belang. De één kan niet zonder de ander. Dat
vraagt om maatwerk van speciaal getrainde aandachtsfunctionarissen
in de gastouderopvang. Daarom is deze training speciaal en uitsluitend
samengesteld voor GOB-houders en bemiddelingsmedewerkers in de
gastouderopvang. Klaar om gedegen en effectief aan de slag te gaan
met de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in de
gastouderopvang? 

Maak jouw gastouderbureau en gastouders klaar voor werken
met de Meldcode Kindermishandeling.
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Wat betekent dit voor gastouderbureaus? 

Om effectief te signaleren en handelen bij vermoedens van kindermishandeling en
huiselijk geweld, is het nodig dat er een goede samenwerking is tussen het
gastouderbureau en haar gastouders. De gastouders dienen zich met name te
richten op de eerste 2 stappen uit de meldcode, zoals feitelijk signaleren, noteren,
overleggen met collega’s (zoals de aandachtsfunctionaris van het
gastouderbureau). Vanaf stap 3 tot en met 5 uit de meldcode is het nodig dat het
gastouderbureau betrokken wordt in de aanpak van zorgsignalen en vermoedens
van kindermishandeling of huiselijk geweld. Gastouderbureaus moeten de
expertise in huis hebben om gastouders met zorgen om een kind te ondersteunen
in het gesprek aangaan met de ouders en indien nodig de vervolgstappen uit te
voeren richting melden bij Veilig Thuis.

Inhoud van de training

De training voor aandachtsfunctionaris aanpak huiselijk geweld en
kindermishandeling bestaat uit een tweedaagse training. Ter voorbereiding zal er
een e-learning gevolgd moeten worden en een reader doorgenomen worden. Het
doel van deze “blended learning” training is om de GOB-houder en/of minimaal 1
bemiddelingsmedewerker voldoende kennis (e-learning/reader) en vaardigheden
(training) aan te leren om hun rol als aandachtsfunctionaris, binnen het
gastouderbureau, bekwaam uit te laten voeren. De inhoud is opgezet op basis van
de taken van de aandachtsfunctionaris, zoals omschreven in de richtlijn secundaire
preventie kindermishandeling van de JGZ en op basis van de genoemde taken in de
meldcode. 

Opbouw van de training 

Uitgangspunt is dat vanaf het begin van de training de taken van de
aandachtsfunctionaris de leidraad zijn in het trainingsprogramma. We
onderscheiden clusters van taken, waar we door de training heen aandacht aan
besteden. Deze clusters zijn:
· informeren/profileren 
· taxatie veiligheid 
· ondersteunen/adviseren 
· motiveren/communicatie 
· implementeren/evalueren 
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Onderwerpen van de training

Dag 1 (2 dagdelen): 

· Taken van de aandachtsfunctionaris binnen het gastouderbureau. 
· Start met maken van plan van aanpak 2.0 voor het eigen gastouderbureau. 
· Wat is Kindermishandeling? - vormen, cijfers en mogelijke gevolgen bespreken 
· Het belang van objectief signaleren en rapporteren. 
· Bewustwording van de positie van GOB en gastouder en hoe daarin samen te  
  werken. 
· Werken met de Verbeterde meldcode en het afwegingskader voor de 
  kinderopvang. 
· De huidige werkwijze van Veilig Thuis en wat betekent dat voor mij als 
  professional? 

Dag 2 (2 dagdelen, in de middag wordt er gewerkt met een acteur): 

· Presentatie van jouw implementatieplan meldcode 2.0 inclusief jouw rol als 
  aandachtsfunctionaris. 
· Gastouders coachen in stap 1 en 2 van de Meldcode. 
· Veiligheid van praktijksituaties wegen gebaseerd op het afwegingskader. 
· Communicatie met ouders: uitleg en oefenen met het motivatiemodel. 
· Zorggesprekken oefenen met actrice aan de hand van praktijksituaties in de gast.

Resultaten van de training

· Deelnemer is bekend met de verbeterde meldcode en kan dit vertalen naar alle 
  gastouders binnen de organisatie. 
· Deelnemer is bekend met de verschillende vormen van geweld en weet wat te 
  doen bij (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling. Bekend is wat 
  Veilig Thuis hierin kan betekenen.
· Deelnemer weet hoe zij de functie van aandachtsfunctionaris vorm wil geven 
  binnen het gastouderbureau en naar de gastouders toe, en heeft hiervoor een  
  passend plan van aanpak gemaakt, waarmee de organisatie direct aan de slag 
  kan. 
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· Deelnemer is bekend met wat er nodig is voor het goed doorlopen van de  
  stappen uit de verbeterde meldcode en wat er nodig is voor effectieve 
  dossiervorming. Weet hoe zij dit kan vertalen naar de gastouders. 
· Deelnemer weet hoe zij gastouders kan ondersteunen en coachen in de vragen, 
  praktijksituaties en aanpak rondom (vermoedens) van geweld.
· Deelnemer is in staat om, bij (een vermoeden van) geweld, op een effectieve 
  manier zorggesprekken te voeren met ouders, waarbij helderheid, 
  bewustwording, behoud van relatie en beweging tot stand brengen centraal staat.

Werkwijze

De training is interactief; er zullen praktische oefeningen zijn die afgewisseld
worden met theorie, filmfragmenten en momenten van reflectie. Er zullen
tussendoor praktische huiswerkopdrachten gegeven worden, die direct binnen het
gastouderbureau gebruikt kunnen worden.
In het vierde dagdeel van de training wordt er gebruik gemaakt van een
trainingsacteur. Tijdens dit dagdeel zullen zorggesprekken met ouders worden
geoefend volgens het motivatiemodel.

Certificering

Deelnemers ontvangen na afloop van de training een certificaat vanuit FlexFlow en
het KennisNetwerkGastouderOpvang (KNGO).
Florieke Stofmeel van Flexflow geeft al tien jaar lang trainingen op het gebied van
de meldcode, daarnaast is ze aangesloten bij Trainersgroep Huiselijk Geweld (THG). 

Kosten & Locatie

Trainingen zullen plaatsvinden in de regio Utrecht. 
Kosten per deelnemer zijn € 595,- voor niet-leden van KNGO, leden van KNGO
krijgen € 25,- korting en betalen € 570,- inclusief, certificaat, materiaal en lunch. 
Het betreft een open inschrijving, speciaal voor gastouderbureaus. 

De training zal doorgaan bij een minimale inschrijving van 8 personen en kan
gegeven worden aan een groep van maximaal 12 personen. 


