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Training Werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling (1 dag) 
 

De training werken met de wet verbeterde meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling laat deelnemers in één dag kennismaken met de 
verschillende aspecten van de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling, én hoe er praktisch mee aan de slag te gaan. 

 
DOELGROEP 
 

Deze training over werken met de meldcode huiselijk geweld en 
kindermishandeling is geschikt voor professionals die werkzaam zijn bij 
organisaties die vallen onder de Wet verbeterde Meldcode.  
 

DOEL 
 

Met deze training verwerven deelnemers kennis over de meldcode en het 
afwegingskader en komen verschillende aspecten rondom de meldcode aan 
bod. Ook is meer inzicht in het waarom, hoe en wat te doen. Medewerkers 
leren met en van elkaar over de aanpak van de diverse vormen van 
mishandeling en huiselijk geweld die ze tegen (kunnen) komen in hun werk.  
Uiteraard wordt deze training aangepast op de doel- en beroepsgroep.  
 

INHOUD 
 

De volgende onderwerpen komen in ieder geval aan de orde: 
- cijfers en achtergrond bij huiselijk geweld en kindermishandeling (vormen van 

huiselijk geweld, kindermishandeling en/of ouderenmishandeling) 
- de stappen van de verbeterde meldcode huiselijk geweld en 

kindermishandeling 
- verantwoordelijkheden per aanwezige beroepsgroep 
- normen, waarden en dilemma s 
- signaleren en signalen in kaart brengen 
- werkwijze Veilig Thuis en gefaseerde ketensamenwerking 
- als afsluiting van deze training gaan de deelnemers samen met collega  aan 

de slag met het gebruiken van de meldcode en het afwegingskader door te 
oefenen met (eigen) casuïstiek: signalen herkennen, interpreteren en relateren 
aan de stappen van de meldcode 
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Binnen deze onderwerpen is maatwerk vanzelfsprekend. Er kan meer of minder de 

voorkennis, wensen vanuit bijvoorbeeld de aandachtsfunctionaris en of SKJ-
accreditatie gewenst is. 
 
 

PRAKTISCH 
 

Deze training wordt incompany aangeboden. 
 
Duur training: 1 dag (8 uur)  
 
Aantal deelnemers: maximaal 12   
 
Kosten 1300,  (btw-vrijgesteld) op een door de organisatie geregelde 
locatie, excl. reiskosten ( 0,30 per km) 
 
 
Inclusief: 
- maatwerk in overleg 
- interactieve training 
- hand-out van de presentatie 
- reader met achtergrondinformatie 
- certificaat  
- 10 SKJ-punten 
 
 
 
 
 
 
 

Interesse of vragen? Neem dan contact met mij op! 

ernavinke@tactiv.nl  

06 27 141 346 
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