
Workshop 1: Praten met kinderen over kindermishandeling  
 
Kinderen die kindermishandeling meemaken, voelen zich vaak te weinig gezien en gehoord. 
In de meldcode heeft het gesprek met kinderen nog geen vanzelfsprekende plek verworven. 
Maar het kan wél! Hoe pak je zo’n gesprek zorgvuldig aan? Hoe zorg je ervoor dat het kind 
zich veilig voelt bij jou? En hoe ga je om met een verzoek tot geheimhouding? Deze sessie 
geeft je concrete handvatten voor je gesprekken met kinderen bij verschillende stappen van 
de meldcode. 

Marike van Gemert, trainer en oprichter van de Academie voor Praten met Kinderen.  

 

Workshop 2: Motiveren bij geweld  in gezinnen 

Heb je de eerste hobbel genomen om het geweld bespreekbaar te maken, blijkt daarna dat 

het gezin toch niet zo gemotiveerd is als dat je in eerste instantie dacht… Wat dan? Is dat 

herkenbaar? Dan is deze workshop een mooi begin om aan te slag te gaan met motiveren 

van deze gezinnen. De kans bestaat dat je als hulpverlener al een aantal stappen voor loopt 

op het gezin. Aan de hand van de motivatiecirkel maken we dat inzichtelijk en gaan we 

oefenen hierin te bewegen, om zo het gezin mee te kunnen nemen in motivatie en tot 

mooiere resultaten te komen. Deze workshop is zowel geschikt voor hulpverleners als 

mensen uit het onderwijs. Hierin kan een mooi samenspel ontstaan.  

Bregje Oprins, Hulpverlener /Lid TechTeam SafetyNed Moviera 
 

Workshop 3: Als je stenen op je weg laat liggen struikelen je kinderen er later over 

Een workshop over het doorbreken van de intergenerationele overdracht in families 

 

De inhoud van de workshop is gebaseerd op de contextuele benadering en heeft betrekking 

op de intergenerationele aspecten van geweld in gezinnen. Huiselijk geweld bestaat meestal 

langer dan één generatie en er is vaak ook meer dan een generatie nodig om dit patroon te 

doorbreken. Contextuele hulpverlening zet deze herhaling over de generaties centraal en 

laat zich in haar handelen leiden door het belang van de jongste generatie.  de meerzijdige 

partijdige houding van de hulpverlener is hierbij essentieel. In de workshop staan we kort stil 

bij wat dit inhoud en vervolgens gaan we a.d.h.v. een casus ervaren wat dit in de praktijk 

inhoud. Er zal geoefend worden met de meerzijdig partijdige basishouding, waardoor de 

deelnemers een concreet instrument aangereikt krijgen voor de gespreksvoering met zowel 

ouders als kinderen.  

Mirjam Bakker Training & Therapie 

 
Workshop 4: De verbeterde meldcode en het afwegingskader 
 
In deze workshop gaan we aan de slag met de veranderingen binnen de Wet Meldcode: 
• Wat is het afwegingskader, hoe ziet dit eruit en hoe moeten we hiermee werken? 
• Wat betekent de participatie van het kind en hoe moeten we dit inpassen? 
• Waar moet in de verbeterde meldcode de hulpverlening aan voldoen? 
• Hoe gaat Veilig Thuis in 2019 werken met de meldingen? 

Tea Hol, Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen Kindermishandeling/Huiselijk geweld 
(LVAK) 


