
 Aanbod trainingen vanuit Veilig 
Thuis Zaanstreek-Waterland 

 
In-company en open inschrijving trainingen 

 
 
Optie A (Open inschrijving) 

Basistraining huiselijk geweld en kindermishandeling  

 

Inhoud 

De training gaat in op het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk 
geweld en kindermishandeling, met daarbij aandacht voor de meldcode, 
de verplichte ‘kind-check’ en samenwerking met Veilig Thuis 

Doelgroep Medewerkers lokale teams, aandachtsfunctionarissen, professionals 

Duur 1,5 dag 

Aantal 8 – 14 personen 

Kosten € 350,- per persoon, inclusief reader 

Inclusief Ruimte en een sub ruimte, beamer, laptop, lunch tijdens de eerste dag. 

Data Donderdag 3 oktober, hele dag en donderdagochtend 10 oktober 2017  

Aanmelden 
Aanmelden voor de training in oktober kan tot en met 18 september bij 
trainingveiligthuis@ggdzw.nl o.v.v. training oktober 

Informatie Informatie kan opgevraagd worden bij: sprins@ggdzw.nl 

Bijzonderheden     
- De training gaat door bij een minimale bezetting van 8 deelnemers 

- Voor het onderdeel ‘bespreekbaar maken’ wordt geoefend met acteurs  
  als methode om de handelingsverlegenheid te verminderen 

 
 
Optie B (In-company) 
Basistraining huiselijk geweld en kindermishandeling 
 
Inhoud De training gaat in op het signaleren en bespreekbaar maken van 

huiselijk geweld en kindermishandeling, met daarbij aandacht voor de 
meldcode, de verplichte ‘kind-check’ en samenwerking met Veilig Thuis 

Doelgroep Lokale teams in teamverband 
Duur 1,5 dag 
Aantal 12 – 14 personen 
Kosten € 2600,- euro per groep, inclusief reader 
Exclusief Grote ruimte en een sub-ruimte, beamer, laptop, lunch tijdens de eerste 

dag 
Informatie Informatie kan opgevraagd worden bij Sarah Prins, 075-6519292. 

sprins@ggdzw.nl 
Bijzonderheden - Voor het onderdeel bespreekbaar maken wordt geoefend met acteurs 

als methode om de handelingsverlegenheid te verminderen 
- De training wordt bij voorkeur aan één team gegeven in verband met 

de vertrouwdheid/veiligheid die nodig is bij het onderdeel 
bespreekbaar maken 

- Minimaal 10 deelnemers 
- In maart wordt deze training voor wijkteammedewerkers in Zaanstad 

aangeboden 
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Optie C (In-company) 
Training voor aandachtsfunctionarissen van lokale teams en andere organisaties 
  
Inhoud In het kader van de wet meldcode zijn organisaties verplicht om een 

aandachtsfunctionaris (AF) huiselijk geweld/ kindermishandeling 
/ouderenmishandeling aan te wijzen. Bij stap 2 en stap 4 van de 
meldcode hebben zij een rol. Zij vormen vaak een schakel tussen de 
collega’s en Veilig Thuis en ondersteunen de collega’s regelmatig in 
gesprekken met cliënten. De training ziet specifiek toe op deze twee 
stappen van de meldcode. Deze training is een verdieping op de 
basistraining en gaat verder in op de mogelijkheden van hulpverlening in 
geweldssituaties. Hierbij gaat het om de mogelijkheden die de 
aandachtsfunctionaris zelf kan aanwenden en de mogelijkheden die er 
zijn in samenwerking met ketenpartners. Er wordt in de training geoefend 
in motiveren en in gesprekstechnieken 

Doelgroep Aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en/of kindermishandeling 
Duur 1,5 dag 
Aantal 10 – 12 personen 
Kosten € 2600,- per groep, inclusief reader 
Exclusief Ruimte en een sub ruimte, beamer, laptop, lunch tijdens de eerste dag. 
Informatie Informatie kan opgevraagd worden bij Sarah Prins, 075-6519292, 

sprins@ggdzw.nl  
Bijzonderheden - De deelnemers dienen wel de basistraining (optie B) gevolgd te 

hebben 
- Voor het onderdeel motiveren en gesprekstechnieken wordt geoefend 

met acteurs als methode om de handelingsverlegenheid te 
verminderen 

- Minimaal 10 deelnemers 
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