
 
Uitnodiging modulaire training 

Aan de slag met de meldcode in corona-tijd  
In tijden van corona, nu het risico op huiselijk geweld groter is, wil jij als professional natuurlijk nog 
alerter zijn op signalen dat het thuis niet goed gaat met jouw cliënt/ leerling. Je leest er overal over, 
het ministerie is een nieuwe campagne gestart.. en misschien merk jij thuis zelf ook wel dat het 
spanning geeft om dichter op elkaar te leven. Kortom, je kunt je er alles bij voorstellen dat het ook 
voor cliënten/ouders lastiger is nu corona een onderdeel is geworden van onze samenleving.  

Maar, hoe doe je dat? Hoe kom je, online, in een goed gesprek en wat als je tegen dilemma’s aanloopt, 
zoals “hoe weet ik het nou zeker?” 

Moviera neemt je mee in een online training, te volgen in drie modules over signaleren en dilemma’s, 
over het gesprek aangaan, en over inschatten en bespreken van veiligheid. Jij kiest welke module(s) 
jou het meeste aanspreekt. Je kunt je inschrijven voor alle modules, maar ook voor 1 of 2 ervan. Deze 
online modules geven je handvatten om te zien, het gesprek aan te gaan en te handelen. 

Hieronder lees je meer informatie over de verschillende modules.  

 
Module 1: Signaleren en omgaan met dilemma’s (stap 1 en 2 van de meldcode)  
 
Je hebt als professional een belangrijke rol bij het signaleren en de aanpak van kindermishandeling 
en huiselijk geweld. In deze module krijg je meer informatie over verschillende vormen van 
huiselijk geweld en de gevolgen. We gaan aan de slag met signaleren en met dilemma’s die je in 
dit proces al tegenkomt en hoe je daar goed mee om kunt gaan.  
 
Geschikt voor medewerkers van kinderdagverblijven, welzijnsorganisaties, wijkteams, vrijwilligers 
 
Duur: ongeveer 2 uur 
28 mei, 10.00-12.00 uur 
18 juni, 14.00-16.00 uur 
 
Aanmelden via preventie@moviera.nl, o.v.v. “online module 1” 
 
 
Module 2: Het gesprek aangaan (Stap 3 van de meldcode) 
 
Dit is meestal het spannendste om te doen in situaties van een vermoeden van huiselijk geweld. 
Bedenk dat mensen meestal heel blij zijn als zij er eindelijk over kunnen praten en er iets gebeurt 
met de zorgen die ook zij hebben. We gaan in de module in op voorwaarden voor een goed 
gesprek, moeilijke reacties, de opbouw van het gesprek over zorgen en oefenen met het online 
gesprek aangaan. 
 
Geschikt voor medewerkers van kinderdagverblijven, welzijnsorganisaties, wijkteams 
 

mailto:preventie@moviera.nl


Duur: ongeveer 2 uur 
4 juni, 10.00-12.00 uur 
23 juni, 10.00-12.00 uur 
 
Aanmelden via preventie@moviera.nl, o.v.v. “online module 2” 
 
 
Module 3: Inschatten en het bespreken van veiligheid en het opstellen van een veiligheidsplan 
(stap 3, 4 en 5 van de meldcode) 
 
Je loopt in je werkpraktijk waarschijnlijk tegen veel situaties aan die om een inschatting vragen. En 
vanuit je professionaliteit wil je een juiste inschatting kunnen maken. Je wil het beste doen voor 
kinderen, ouders en je eigen gemoedsrust. Daarom gaan we in deze module in op risico’s die 
kunnen spelen in een gezin, doorpraten over veiligheid en inschatten en afspraken maken over 
veiligheid. We eindigen met het maken van een veiligheidsplan. Daarna volgt een korte 
terugkomsessie. 
 
Geschikt voor professionals die ook verantwoordelijk zijn voor de stappen 4 en 5 in de meldcode  
 
Duur: ongeveer 2 uur 
9 juni, 10.00-12.00 uur 
25 juni, 14.00- 16.00 uur 
 
Aanmelden via preventie@moviera.nl, o.v.v. “online module 3” 
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