PROGRAMMA
08.45-09:20

Ontvangst

Plenair programma
09:30-10:00

Opening Dagvoorzitter met Nederlands Toegepast Theater

10.00-11:00

Lezing ‘De lange termijn gevolgen van kindermishandeling’ - Rian Teeuw
Rian is kinderarts sociale pediatrie in Amsterdam, voorzitter van TASK-Amsterdam,
het transmurale team kindermishandeling met experts van binnen en buiten het
AMC. Rian werkt in het Centrum voor Seksueel Geweld Amsterdam-Amstelland en
bij het Landelijk Expertise centrum Kindermishandeling (LECK). Deze dag
bespreekt zij de gevolgen van kindermishandeling. Wat weten we van de korte en
lange termijn gevolgen van kindermishandeling? Wat zijn de lichamelijke,
psychische en sociale gevolgen en de transgenerationele overdracht van
kindermishandeling. Duidelijk wordt dat een vroege aanpak veel leed kan
voorkomen.

11:00-11:30

Pauze

11:30-12:00

Nederlands Toegepast Theater
NLTT neemt je mee naar de actuele verhalen en belevenissen uit de werkpraktijk.
Iemand uit het publiek vertelt hoe hij of zij omgaat met de meldcode, NLTT maakt er
meteen en ter plekke theater van. Zo bespiegelen zij met de aanwezigen de dilemma's en
uitdagingen die erbij komen kijken op een bijzondere en indringende manier.

12:00-12:30

Lezing ‘Meldcode door de bril van de inspecteur’- Frank van Leerdam
Frank is Coördinator Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De inhoud van deze
lezing zal zich vooral richten op het empoweren van de aandachtsfunctionaris. Wat
hebben zij nodig om hun collega's aan te spreken op hun intrinsieke motivatie om
het goede goed te doen? Daarin verwerk ik dan het grotere plaatje van hoe de
wereld rond huiselijk geweld en kindermishandeling, vanuit ons gezichtspunt op het
moment van spreken, gevormd is, en wat de stand van zaken is rond diverse
onderwerpen, waaronder het toezicht op de meldcode, inclusief Kindcheck,
mantelzorgerverleningscheck (oftewel gezinscheck) en afwegingskaders.

12:30-13:30

Lunchen met informatiemarkt

13:30-14:45

Workshop ronde I
1. Hulpverlening aan kinderen bij complexe echtscheidingen - Jaco de
Rapper
Jaco is werkzaam bij Fier Academy. In deze workshop wordt de deskundigheid
in het omgaan met conflictscheidingen vergroot, leert u hoe te interveniëren en
doet u inzichten op hoe u meerzijdig gerichte partijdigheid bij conflictscheiding
kunt toepassen. Tevens krijgt u suggesties en handvatten aangereikt. Deze
workshop is geschikt voor professionals die met de doelgroep kinderen en
jongeren werken..
2. Wat, wie is een aandachtsfunctionaris? - Tea Hol
Tea is directeur van de LVAK. De inhoud van deze workshop is vooral gericht
op de wettelijke verplichtingen die een organisatie die met de meldcode moet
werken, moet implementeren. Wat zijn de verantwoordelijkheden van de
organisatie, wat zijn de taken van de aandachtsfunctionaris. Wie kan die
aandachtsfunctionaris zijn? Wat heeft de aandachtsfunctionaris nodig om zijn
taak goed uit te voeren? Hoe kun je aandachtsfunctionaris worden?
Deze workshop is geschikt voor professionals die met de doelgroep van -0 tot
+100 werken.

3. Praktijkdilemma’s op juridisch vlak - Lydia Janssen
Meer informatie volgt spoedig.
Deze workshop is geschikt voor professionals die met de doelgroep van -0 tot
+100 werken.
4. Eergerelateerd geweld van 0 tot +100 jaar - Byram Varli
Bayram is trainer bij Expertise Centrum Samenleving. In eergerelateerde
zaken kan het om leven en dood gaan. Hierdoor is een specifieke aanpak
mogelijk van levensbelang. Het hebben van kennis omtrent eergerelateerd
geweld is van belang om te komen tot een goede analyse van achtergronden,
motieven, feiten en omstandigheden, die een effectieve interventie mogelijk
maken. Deze workshop is geschikt voor professionals die met de doelgroep
van -0 tot +100 werken.
5. Gespreksvoering ‘melden Veilig Thuis’ - Robin Feenstra
Meer informatie volgt spoedig.
6. Beschermen zonder woorden - Firouzeh Kazemi
Door beelden te gebruiken kun je mensen écht raken.Hoe kan ik doordringen
tot ouders en kinderen, als woorden geen effect lijken te hebben? Veel
professionals hebben zich deze vraag wel eens gesteld. In deze workshop
vertelt Firouzeh Kazemi hoe zij beelden gebruikt in haar werk.
Firouzeh groeide op in Iran en werkt nu ruim 17,5 jaar in de jeugdzorg sector.
In de tijd dat zij de Nederlandse taal nog aan het leren was, is ze gaan tekenen
met haar cliënten en maakte ze veel gebruik van symbolen en spreekwoorden.
Volgens Firouzeh wordt elk mens als beelddenker geboren. Zij heeft ervaren
dat het gebruik van beelden goed aansluit bij de cliënten en helpt om mensen
tot inzicht te brengen over hun houding of gedrag.
Deze werkvorm kan ingezet worden bij ouders, kinderen, jongere met een
beperking, anderstalig, psychiatrie, binnen alle beroepsgroepen..
7. Munchausen by Proxy - Nina Blom & Lien Daams
Nina is werkzaam bij Stombp, is ervaringsdeskundige, heeft een documentaire
gemaakt en een boek geschreven. Münchhausen by Proxy, is een ernstige
vorm van kindermishandeling waarbij (vaak) de moeder haar kind mishandelt.
De dader verzint, verergert of veroorzaakt een psychische, sociale of
lichamelijke afwijking/ziekte bij het slachtoffer, om zo zelf aandacht te krijgen
van medisch personeel. Bij deze vorm van kindermishandeling is het vaak
moeilijk om de signalen goed te duiden.
Nina Blom vertelt over haar ervaring en laat u kijken naar de documentaire: 'Je
bent een verschrikkelijk kind'.
8. Sexting/grooming, uitleg van politie - Lei Seuren
Lei is werkzaam bij de zedenpolitie in Limburg. Bij de zedenpolitie komen
steeds meer meldingen binnen over sexting, grooming. Lei zal in de workshop
uitleg geven over sexting en grooming. Wat is het, op welke leeftijd komt het
voor, wat kunnen wij doen?
14:45-15:15

Pauze

15:15-16:30

Workshop ronde II

16:30-17:00

De klap op de vuurpijl!!

Vanaf 17 uur

Uitchecken

