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Speciaal voor mensen uit het werkveld rondom
het thema geweld in de huiselijke sfeer
In de cursus ‘Geweld in
Afhankelijkheidsrelaties’ wordt een
overzicht gegeven van de ontwikkelingen
rondom geweldsvormen in privésfeer in
de afgelopen jaren en de complexiteit
van het fenomeen en de uitdagingen die
dit met zich meebrengt voor de aanpak.
Gedurende de cursus gaan deelnemers
aan de hand van casussen aan de slag
met vragen omtrent herkennen en
duiden van signalen van verschillende
vormen van geweld in afhankelijkheid, de
dilemma’s en uitdagingen in
samenwerking en gaan zij met experts en
elkaar in gesprek over de effectiviteit van
hun mogelijke interventies. Samen met
docenten en experts worden tijdens de
cursus doorlopend programmaoverstijgende vraagstukken
bediscussieerd.

Datum: 8, 9 en 10 december 2021

Tijdens de eerste dag krijgt u een
introductie van verschillende vormen van
geweld in afhankelijkheidsrelaties (GiA)
en hoe deze vormen zich tot elkaar
verhouden. U kijkt samen met experts
naar actuele uitdagingen en dilemma’s in
de aanpak van GiA. De tweede dag is
praktijkgericht en richt zich op
knelpunten rondom de Wet meldcode en
informatiedeling tussen professionele
partners onderling en burgers. Tijdens de
derde dag komt het systeem waarin
geweld zich afspeelt aan de orde en is er
aandacht voor de ingewikkelde
wisselwerking tussen slachtoffer en
dader. Samen met een expert wordt ook
het daderperspectief behandeld. In de
middag kijkt u naar het onderwerp
genderverhoudingen binnen GiA.

Locatie: Den Haag

Kosten: € 1.550,-

Na het volgen van deze cursus:
Heeft u (wetenschappelijke) inzichten opgedaan over de aard- en verschijningsvormen
van GiA en hoe deze vormen zich tot elkaar verhouden.
Kunt u de verschillende rollen, bevoegdheden, cultuur en belangen van organisaties
die in het GiA veld actief zijn, onderscheiden.
Kunt u (on)mogelijkheden rondom multidisciplinair samenwerken en informatiedeling
tussen die organisaties onderscheiden.
Kunt u (on)mogelijkheden rondom aangifte en melding doen in relatie tot de Wet
meldcode onderscheiden en in breder perspectief plaatsen.
Heeft u uw kennis vergroot t.a.v. het complexe systeem waarin dader en slachtoffer
zich bevinden.
Heeft u zich verplaatst in het perspectief van de pleger en heeft u methodes
onderzocht om de pleger in de aanpak te betrekken.
Heeft u kennis en inzichten opgedaan van genderverhoudingen binnen GiA en wat dit
betekent voor de aanpak.
Heeft u verbinding gelegd met andere professionals en experts en maakt u onderdeel
uit van de groep met alumni van het Centre for Professional Learning.

