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Praktische informatie
Doelgroep
Deze training wordt verzorgd voor organisaties die zorg bieden aan mensen met een beperking.

Opbouw
De training is modulair opgebouwd en kan afhankelijk van de behoefte van de deelnemers modulair worden
samengesteld.

Contact of online
De training is zowel als contact training als live online training mogelijk.

Aantal
Het maximaal aantal deelnemers is 12 personen.

Duur
Een training duurt drie uur.

Accreditatie
De training kan voor de organisatie worden geaccrediteerd voor SKJeugd (SKJ) en Registerplein (RP).

Kosten per training
De kosten zijn €750,00 per training en dit is inclusief inzet trainer, coördinatie, certificaten, reiskosten en
materiaal. Exclusief eventuele accreditatie.

Contact of een training aanvragen
info@interventieacademie.nl
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Opbouw van de training
De training is volgens de volgende principes opgebouwd.

Van theorie naar praktijk
Tijdens het leerproces worden tools gegeven waardoor de theorie naar de praktijk wordt vertaald. Er wordt
gebruik gemaakt van eigen casuïstiek. De deelnemer kan hierdoor direct in de praktijk aan de slag met de
verworven kennis, vaardigheden en tools.

Leerstijlen van Kolb
De training is opgebouwd volgens de leerstijlen van Kolb. Leren is een proces dat leidt tot
gedragsverandering. Iedere persoon heeft een voorkeursstijl van leren. Door tijdens de scholing de
verschillende leerstijlen (ervaren, reflecteren, conceptualiseren, toepassen) aan te bieden wordt de
effectiviteit van leren vergroot.
In de praktijk betekent dit dat theorie en oefenen in de praktijk (of een simulatie) wordt afgewisseld met
interactie, uitwisseling en reflectie.

Leerfasen van Maslow
Het individuele leerproces wordt begeleid door het proces te ondersteunen van de vier fasen van leren:
onbewust en onbekwaam, bewust onbekwaam, bewust bekwaam en onbewust bekwaam.
Bij de start van de training worden leerwensen van deelnemers geïnventariseerd en aan het eind van de
training worden de leerwensen geëvalueerd. Deelnemers worden actief gestimuleerd in het eigen
leerproces.
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Vooraf
Voorafgaand aan de training worden het volgende document toegestuurd:
Reader Veilige zorgrelatie
Deze reader geeft informatie over vormen van grensoverschrijdend gedrag en mishandeling door een
professional jegens een cliënt. Daarnaast wordt de leidraad Veilige zorgrelatie beschreven, evenals het
delen en verwerken van informatie en het communiceren over grensoverschrijdend gedrag.
Deze informatie neem je naar behoefte door.

Resultaat
Kennis – Je hebt inzicht in...
 definitie en vormen van grensoverschrijdend gedrag1.
 omvang, beschermende en risicofactoren en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag.
 het aanspreken van collega’s op grensoverschrijdend gedrag.
 het bieden van steun aan cliënten.
 het juridisch kader.
 de leidraad Veilige zorgrelatie.

1

Waar in deze folder wordt gesproken over grensoverschrijdend gedrag, wordt grensoverschrijdend gedrag en mishandeling

bedoeld.
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Training Signaleren en handelen volgens de Veilige zorgrelatie
Wat is grensoverschrijdend gedrag en mishandeling?
Hoe herken ik signalen van grensoverschrijdend gedrag?
Hoe spreek ik een collega aan op grensoverschrijdend gedrag?
Wanneer en bij wie meld ik grensoverschrijdend gedrag?
Hoe reageer ik op de cliënt wanneer deze een onthulling over grensoverschrijdend gedrag uit?
Welke stappen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te doen stoppen?

Inhoud
In deze training gaan we op een interactieve manier de Veilige zorgrelatie toepassen wanneer er signalen
zijn van grensoverschrijdend gedrag of mishandeling door een professional jegens een cliënt. Hierin
koppelen we bestaande theorie op situaties uit de eigen werkpraktijk waarin grensoverschrijdend gedrag
mogelijk een rol kan spelen.

Resultaat
Kennis – Je hebt inzicht in...
 de signalen en gevolgen van grensoverschrijdend gedrag.
 de risicofactoren en beschermde factoren om het risico op grensoverschrijdend gedrag zo klein
mogelijk te maken.
 het herkennen van grensoverschrijdend gedrag.
 het aanspreken van een collega over signalen van grensoverschrijdend gedrag.
 Het reageren op een cliënt na een onthulling over grensoverschrijdend gedrag.
 de stappen van de Veilige zorgrelatie.
 het op zorgvuldige wijze om te gaan met het delen van informatie.
 het vastleggen van informatie in het dossier.
Houding - Je bent bewust...
 van de effecten van machtsongelijkheid.
 dat grensoverschrijdend gedrag en mishandeling voortkomt.
 dat iedere cliënt recht heeft op een veilige zorgrelatie.
 dat persoonlijke normen en grenzen meespelen bij het signaleren van grensoverschrijdend gedrag.
 dat het bieden van steun aan cliënten belangrijk is.
Vaardigheden - Je kunt...
 signalen van grensoverschrijdend gedrag herkennen.
 een collega aanspreken over signalen van grensoverschrijdend gedrag.
 een deskundige consulteren.
 handelen volgens de stappen van de veilige zorgrelatie.
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