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MENU
Dit staat er bij RAK op het

Als Einhovense professional prik  
jij gratis een vorkje mee!

De Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK) 
biedt verschillende producten en diensten aan 
voor professionals (en soms ook vrijwilligers) op 
het gebied van kindermishandeling en huiselijk 
geweld.                        

Heb jij belangstelling om een vorkje mee te 
prikken? Klik dan op het gerecht in de ‘menukaart’. 
Via onze website vind je meer informatie en 
aanmeldmogelijkheden. 

Kun je niet vinden waar je naar op zoek 
bent? Maak je wens dan kenbaar via e-mail:  
info@rak-eindhoven.nl.

Ben jij als professional op de hoogte van de verplichte 
Meldcode met bijbehorend afwegingskader en 
gebruik je deze al?  

MELDCODE Duur 2 uur

Hoe bespreek jij signalen van kindermishandeling 
met de ouder(s)/opvoeder(s)? Wat zijn drempels om 
in gesprek te gaan? Hoe bereid je een gesprek voor?  

IN GESPREK MET... Duur 2 uur

Ken en herken jij de signalen van kindermishandeling? 
En weet je ook wat je moet doen?  

SIGNALEREN  
KINDERMISHANDELING Duur 2 uur

MOREEL BERAAD Duur 2 uur

Bij het signaleren van kindermishandeling kom je voor 
lastige situaties te staan wat soms tot (persoonlijke) 
dilemma’s  en handelingsverlegenheid leidt. Moet ik 
nu wel melden bij Veilig Thuis of toch maar niet? Zie 
ik het wel goed? Wat heeft melden voor gevolgen?  

TRAINING TOT  
AANDACHTSFUNCTIONARIS 
3 daagse training (circa 7 uur per dag) 

Ben jij al gecertificeerd als aandachtsfunctionaris? 
Ken jij de rol, taken en bijbehorende verantwoorde-
lijkheden? Het gratis aanbod voor deze training is beperkt. 

Basiskennis voor professionals

VOORGERECHTEN

‘Deskundigheidsbevordering’ in 
vervolg op de basiskennis

HOOFDGERECHTEN

https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/voorlichtingen/meldcode-2/

https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/voorlichtingen/signaleren-en-het-werken-met-de-verbeterde-meldcode/

https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/voorlichtingen/in-gesprek-met-vervolgvoorlichting/

https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/voorlichtingen/moreel-beraad/

https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/voorlichtingen/training-tot-aandachtsfunctionaris/

‘GRENSOVERSCHRIJDEND  
GEDRAG’ Duur 2 uur

Wanneer spreek je van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag? Hoe voorkom je (seksueel) grensoverschrij-
dend gedrag?

https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/voorlichtingen/grensoverschrijdend-gedrag/

VOORLICHTING  
‘KINDEREN VAN GESCHEIDEN 
OUDERS’
Hoe blijft het kind centraal staan wanneer ouders 
zijn gescheiden? Hoe blijf jij als professional uit de 
verharde strijd die tussen ouders aanwezig kan zijn? 

Duur 2,5 uur

https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/voorlichtingen/kinderen-van-gescheiden-ouders/

VOORLICHTING  
‘HECHTING’ Duur 2 uur

Wat is de relatie tussen hechtingsproblemen en kin-
dermishandeling?

https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/voorlichtingen/hechting-voor-professionals/

KINDEREN IN DE  
MELDCODE Duur 2 uur

Hoe betrek je kinderen in de uitvoering van de  
Meldcode? 

https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/voorlichtingen/kinderen-in-de-meldcode/



-

‘Verdiepingsaanbod’ voor als je  
nog meer trek in kennis hebt

WORKSHOP 
‘ACHTER DE VOORDEUR’

NETWERKBIJEENKOMST 
AANDACHTSFUNCTIONARISSEN

NETWERKBIJEENKOMST 
THEMA SCHEIDEN

VERDIEPINGSWORKSHOP 
‘HECHTING’ Duur 2,5 uur

Duur 2 uur

Spel over signaleren en handelen bij huiselijk geweld.

NAGERECHTEN

Over het verband tussen de eerste 1000 dagen, 
hechting en kindermishandeling. 

Etagière van maatwerkproducten,  
samengesteld uit bovenstaande gerechten.

ONZE 
SPECIALITEITEN

Bijeenkomst met vakgenoten uit het werkveld om 
kennis en ervaring te delen. Wil je aansluiten? Stuur 
een mail naar info@rak-eindhoven.nl.

Bijeenkomst met het thema scheiden. Breid je 
netwerk uit en praat met vakgenoten op dit 
gebied. Wil je aansluiten? Stuur een mail naar  
info@rak-eindhoven.nl.

INFORMATIE- EN NIEUWSBRIEF

MAATWERKPRODUCT 

VRAAGBAAK E-MAIL

WEEK TEGEN  
KINDERMISHANDELING

Een op maat gemaakte training, workshop of bijeen-
komst. Kies een product uit ons ‘menu’ en vraag naar 
de mogelijkheden om deze incompany of op maat te 
laten maken. Meer informatie? Stuur een e-mail naar 
info@rak-eindhoven.nl.

Circa 10 keer per jaar verschijnt de RAK informatie- 
en nieuwsbrief. Blijf op de hoogte en schrijf je in via 
de QR-code onderaan deze pagina.

RAK is bereikbaar voor al jouw vragen en opmerkingen. 
Stuur een e-mail naar info@rak-eindhoven.nl.

Ieder jaar, tijdens de Week tegen Kindermishandeling 
stellen wij een gevarieerd programma samen met 
lezingen, worshops en bijeenkomsten, gericht op 
de aanpak tegen kindermishandeling. Houd onze 
website in de gaten voor het actuele programma. 
Het programma is gericht op (jong)professionals, 
vrijwilligers, kinderen en inwoners.

SPELREGELS
Fijn als je van ons ‘menu’ gebruik maakt, 
maar lees ook de kleine lettertjes.
• Het aanbod van RAK is gratis voor professionals 

uit Eindhoven die werken met jeugdigen. 
• Uitzonderingen hierop zijn de netwerk-

bijeenkomsten. Deze zijn ook gratis voor 
professionals uit de regio Eindhoven. 

• De verdiepingsworkshop ‘Hechting’ valt niet 
onder het gratis aanbod. Hiervoor worden 
kosten in rekening gebracht.

• Het aanbod is enkel gratis wanneer je deelneemt 
aan de evaluatie.

• Reserveren betekent deelnemen. Meld je wel 
aan, maar neem je niet deel? Dan worden de 
kosten van het ‘gerecht’ in rekening gebracht. 

• Ben je wel professonal, maar kom je niet uit 
Eindhoven of regio Eindhoven? Ook dan kun 
je deelnemen. Neem contact met ons op via  
info@rak-eindhoven.nl voor de mogelijkheden. 

INSCHRIJVEN VOOR DE 
INFORMATIE- EN NIEUWSBRIEF

https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/voorlichtingen/verdiepingsworkshop-hechting/

*

* De verdiepingsworkshop ‘Hechting’ valt niet onder het gratis aanbod van RAK.  
Bekijk de website voor de kosten van deze workshop.

https://regionaleaanpakkindermishandeling.nl/voorlichtingen/workshop-achter-de-voordeur-spel/


