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Ook dit jaar zijn er netwerkbijeenkomsten in de regio Arnhem en Achterhoek voor 
professionals die werken met de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 
Doel van de bijeenkomsten is om professionals te ondersteunen bij hun taken en 
verantwoordelijkheden. Daarnaast zijn de bijeenkomsten een uitgelezen kans om kennis 
en ervaringen uit te wisselen met andere professionals uit de regio Arnhem en Achterhoek.

Basisbijeenkomst
• donderdag 24 mei 2018 van 13:00 tot 16.30 uur
 Locatie:  gemeentehuis Doetinchem 
     Raadhuisstraat 2  
     7001 EW Doetinchem

Verdiepingsbijeenkomst
• dinsdag 29 mei 2018 te Arnhem van 12.30 tot 16.30 uur        
 Locatie:   stadhuis Arnhem 
     Koningsstraat 38
    6811 DG Arnhem

Professionals werkzaam binnen het onderwijs, gezondheidszorg, maatschappelijke 
ondersteuning, kinderopvang, wijkteams en gemeentes (0e en 1e lijn) 
zijn van harte welkom.
Deelname is gratis en je kunt je voor beide bijeenkomsten aanmelden!
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donderdag 24 mei 2018 van 13:00 – 16.30 (inloop vanaf 12:45)

• Plenair programma: De meldcode en juridische aspecten
In het plenaire deel vertelt Thécla Brouwer van Spectrum en Veilig Thuis over juridische 
aspecten en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Zij gaat in op de 
betekenis, invulling en verantwoordelijkheden van de wet meldcode.

• Bespreekbaar maken van zorg
Het gesprek met betrokkenen is een belangrijk onderdeel bij alle stappen van de meldcode. 
Hoe ga je als professional constructief in gesprek bij zorg of vermoedens van verwaarlozing 
of mishandeling? Aan de hand van praktijkcasussen oefen we gespreksvaardigheden. U krijgt 
handvatten om goede zorggesprekken te voeren. Een interactieve sessie onder leiding van 
trainingsacteur Linda Willems.
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dinsdag 29 mei 2018 te Arnhem 12:30 – 16.30 (inloop vanaf 12:00)

• Samenwerking Veilig Thuis en Politie
Een kijkje in de keuken van Veilig Thuis met extra aandacht voor de samenwerking tussen 
Veilig Thuis en Politie. Hoe werken zij samen; hoe denken, wegen, beoordelen en handelen 
zij? Aan de orde komt het wegen en beoordelen van meldingen rondom (vermoedens van) 
huiselijk geweld en/of kindermishandeling. 
Daarnaast geven zij inzicht op de achterliggende visie van het Triage instrument en de visie op 
Risico gestuurde zorg. Een interactieve sessie waarin Manon van Wijnhout van Veilig Thuis en 
Jaap Snapper van de Politie in gesprek gaan met de deelnemers.

• Actuele ontwikkelingen meldcode
Met ingang van 1 januari 2019 wordt de Wet Meldcode aangescherpt: men moet een 
afwegingskader in de meldcode opnemen en geïmplementeerd te hebben. Hoe doe je dat 
zorgvuldig? Dit onderdeel gaat op deze wijzigingen en gevolgen voor het werkveld. 

Deelname is gratis. Het aantal plaatsen is beperkt, de registratie verloopt op 
volgorde van binnenkomst.

Aanmelden 
https://www.spectrumelan.nl/trainingen/netwerkbijeenkomst-aandachtsfunctionarissen
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging en informatie over bereikbaarheid en 
parkeermogelijkheden bij de locaties.

Meer informatie 
t.brouwer@spectrumelan.nl, tel: 026 35 23 420.

De netwerkbijeenkomsten Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling zijn 
een initiatief van de centrumgemeenten Arnhem en Doetinchem, georganiseerd in 
samenwerking met Spectrum.

Nadia van der Voorn  bestuursadviseur Huiselijk Geweld gemeente Arnhem
Esther van den Berg  beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling 
   gemeente Doetinchem
Thécla Brouwer         Spectrum
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regio arnhem & achterhoek

Arnhem, Doesburg, Duiven, 
Lingewaard, Overbetuwe, 
Renkum, Rheden, 
Rozendaal,Westervoort, 
Zevenaar 

Aalten, Berkelland, 
Bronckhorst, Doetinchem, 
Montferland, Oost Gelre, 
Oude IJsselstreek, 
Winterswijk


