‚En mijn beroepsgeheim
dan?‛
Anne, huisarts.
‚Alweer een protocol? Dat
hebben we toch al?‛
Jeroen, maatschappelijk
werker.
Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Ingrid van den Bosch en Lienja van Eijkern zijn beiden gecertificeerd door het
Ministerie van VWS om de basismodule ‘ werken met de meldcode
kindermishandeling en huiselijk geweld’ over te dragen aan professionals.
Naast de basismodule hebben zij een aantal aanvullende modules ontwikkeld.

Een greep uit ons aanbod:
aanbod in het kort:

Werken met de meldcode op een manier die bij uw
organisatie past

Module 1 - basismodule
werken met de meldcode op

In 2011 hebben alle organisaties

De meldcode is een middel en

organisatie, volgens de methode

en zelfstandige beroepskrachten

geen doel op zich.

van het Ministerie van VWS.

in de (jeugd)gezondheidszorg, het

Het doel is om huiselijk geweld en

onderwijs, de kinderopvang, de

kindermishandeling zo snel

Module 2 – signaleren en

jeugdzorg, de maatschappelijke

mogelijk te signaleren om het

signalen bespreken

ondersteuning en de politie een

geweld te kunnen stoppen.

protocol ‘ meldcode huiselijk

De vijf stappen van de meldcode

geweld en kindermishandeling.’

helpen daarbij.

woordelijkheid;

De meldcode ondersteunt

De meldcode is niet vrijblijvend.

geweldloos communiceren.

beroepskrachten bij het

Inspecties van Onderwijs en Zorg

ondernemen van actie wanneer zij

& Welzijn zien toe op de naleving

Module 3 - diversiteit

huiselijk geweld en/of

ervan.

andere culturen;

kindermishandeling waarnemen

Hoe wij u kunnen ondersteunen

of vermoeden. Actie in de vorm

bij het implementeren van de

van: wie doet wat, waarom en

meldcode leest u op de

wanneer.

achterzijde.

diverse niveaus binnen uw

signaleren van geweld binnen het
gezin, risicofactoren;
professionele houding/verant-

opvoeddoelen in andere culturen;
genitale verminking ;
eergerelateerd geweld.

Ingrid van den Bosch
Lienja van Eijkern

NETW ERKBE HEE R
Feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor
sit amet, conse ctetuer laoreet dolor.

06 51 67 03 77
06 20 79 12 48

ingrid@anderz.nu
vaneijkern@planet.nl

www.anderz.nu

Wij zijn:
Lienja van Eijkern, zelfstandig
adviseur/gecertificeerd trainer
met als specialiteiten
huiselijk geweld, kindermishandeling en ketensamenwerking

Een greep uit ons aanbod:

Ingrid van den Bosch, zelfstandig
adviseur/gecertificeerd trainer
met als specialiteiten huiselijk
geweld, communicatie en
diversiteit

Onze aanpak

Module 4 - systeem

De start is altijd een gesprek met het management van de organisatie. Waar

beelden over opvoeding,

liggen de behoeftes van de organisatie en hoe sluiten wij daar bij aan.

ouderschap/relaties;
systeem, kinderen als getuige,

We starten met Module 1: de basismodule, volgens richtlijnen van het

invloed van huiselijk geweld op

Ministerie van VWS. In een workshop van 3 uur gaan we in op de vijf

opvoedposities;

onderdelen die in elk protocol moeten worden opgenomen. We doen dat

communicatie, bespreekbaar

aan de hand van uw eigen protocol. Hebt u nog geen protocol, dan

maken/doorbreken van taboes.

gebruiken we een voorbeeldprotocol uit uw branche. Er is veel tijd voor het
gezamenlijk bespreken van dilemma’s en het beantwoorden van vragen

Module 5 - agressie

aan de hand van casuïstiek.

omgaan met agressie;
geweldloos communiceren;

Na basismodule 1 kunt u desgewenst kiezen voor verdiepingsmodules, die

de-escaleren.

alle een specifiek terrein van het werken met de meldcode omvatten. Er is
veel aandacht voor gespreksvoering en professionele attitude.

Module 6- samenwerken

Alle modules beslaan een dagdeel van 3 uur.

plek van de organisatie in de
keten;

Wilt u ondersteuning bij het maken van een op uw organisatie toegesneden

interne samenwerking;

protocol? Ligt de nadruk in uw organisatie op het aangaan van

consultatie en advies;

gesprekken? Gaat uw belangstelling uit naar samenwerking ?

sociale kaart;

U kiest wat het beste bij u past.

netwerken.
Bel of mail voor een vrijblijvende kennismaking

Ingrid van den Bosch
Lienja van Eijkern

06 51 67 03 77
06 20 79 12 48

ingrid@anderz.nu
vaneijkern@planet.nl

www.anderz.nu

Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

