Nieuwsbrief 4, 2021

Bekijk de webversie

Trainers Huiselijk Geweld ondersteunt 146 trainers en docenten door het hele land.
Daar zijn we trots op!

In deze nieuwsbrief belangrijke wijzigingen voor jouw lidmaatschap in 2022, reageer vóór
31 januari 2022 om je lidmaatschap voort te zetten.
1. Certificering 2022
2. Hercertificering Trainers/docenten 2022
3. Hercertificering Trainer Aandachtsfunctionaris 2022
4. Kosten
5. In- of uitschrijven
6. Agenda 2022
7. Tarieven

1. Certificering 2022
Vanaf 2022 wordt de certificering gewijzigd van een geldigheid van 3 jaar naar 2 jaar voor de
volgende certificaten:
Certificaat training Aanpak Huiselijk geweld
Certificaat training Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld
Certificaat trainer (en docent) Aanpak Huiselijk geweld
Certificaat trainer (en docent) Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld

Wat betekent dit in de praktijk?
De certificaten in het trainerspakket zijn aangepast. Wanneer je een certificaat uitgeeft, doe je
dit voortaan voor twee jaar. Vervolgens kun je elke twee jaar de opdrachtgever een nascholing
aan bieden waardoor de certificering van de medewerkers op orde blijft. Dit verhoogt de
kwaliteit van werken met de meldcode.
Wat dit betekent voor jouw certificering als trainer/docent lees je hieronder.

2. Hercertificering trainers/docenten 2022
Wat gaat er veranderen?
T/m 2021 was er 1 activiteit om te hercertificeren:
1x per 3 jaar hercertificering van 6 uur (2 dagdelen).
Vanaf 2022 kun je kiezen uit de volgende activiteiten:
InspiratieUurtje
Het InspiratieUurtje is voor een aantal trainers één van de vaste activiteiten om nieuwe, actuele
kennis op te halen. Expert-trainers geven in een uur informatie over aandachtsgebieden die
aansluiten op ons werk. Vanaf nu telt een InspiratieUurtje als hercertificeringsactiviteit.
In 2022 worden 7 InspiratieUurtjes georganiseerd. Klik hier om in te schrijven.
Inspireer & Leer Online
Dit is de vroegere activiteit 'Hercertificering'. In 2 ochtenden van 3 uur doe je nieuwe kennis op,
inspireer je elkaar door uitwisseling en ervaar je wat er nieuw is in het trainerspakket.
In 2022 worden 4 Inspireer & Leer Online georganiseerd, waarvan één specifiek voor de trainer
Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld. Klik hier om in te schrijven.
Inspireer & Leer Live
De oudgedienden onder ons kennen de Trainersdag nog. Op een centrale plaats in Nederland
een dag workshops volgen, gezamenlijk kennis delen, netwerken en inspiratie opdoen. Een
warm bad met lekker lunchbuffet. In 2022 worden 1 Inspireer & Leer Live in Utrecht
georganiseerd. Save the date en schrijf je in op 15 juni 2022! Klik hier om in te schrijven.

(Her)certificeren vanaf 2022

Jaar 0:
Je volgt de opleiding tot trainer Aanpak Huiselijk geweld en eventueel trainer
Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld. Je ontvangt je certificaat en bent gecertificeerd.
Jaar 1:
In het jaar voorafgaande aan je hercertificering neem je deel aan:
twee InspiratieUurtjes Online of
Inspireer & Leer Live van 1 dag in Utrecht.
Jaar 2:
In het jaar waarin je hercertificeert neem je deel aan:
Inspireer & Leer Online van 2 dagdelen of
Inspireer & Leer Live van 1 dag in Utrecht.
Je ontvangt je certificaat en bent gecertificeerd voor twee jaar.
Vervolgens begint de cyclus opnieuw.

3. Hercertificering Trainers Aandachtsfunctionaris 2022
Wat betekent dit voor jou als trainer Aandachtsfunctionaris?
Je volgt de activiteitscyclus zoals hierboven genoemd. Elk jaar worden specifieke thema's over
het aandachtsgebied aandachtsfunctionaris gepland. Bijvoorbeeld een Inspireer & Leer Online
voor aandachtsfunctionarissen, een InspiratieUurtje over bijvoorbeeld implementatie of een
thema tijdens Inspireer & Leer Live. Zo kun jij zelf kiezen welke thema's voor jou zinvol zijn.

4. Kosten
Wat zijn de kosten?
InspiratieUurtjes (per activiteit 1 uur): Kosteloos
Inspireer & Leer Online (per activiteit 2 ochtenden van 3 uur): €100,00
Inspireer & Leer Live (per activiteit 1 dag van 6 uur): €100,00

Kun je de kosten voor hercertificering gelijk houden?
Ja dat kan. Zie het voorbeeld hieronder.
Kosten t/m 2021:
1x per drie jaar hercertificering: Totaal €150,00 (per jaar €50,00).
Kosten vanaf 2022:
1x per 2 jaar Inspireer & Leer online of live en het andere jaar minimaal 2 InspiratieUurtjes
volgen: Totaal €100,00 (per jaar €50,00).

5. In- of uitschrijven
✏ Lidmaatschap behouden? Schrijf je in!
Je krijgt komende week een mail waarin wordt aangegeven in welk jaar jij start met de
hercertificering (jaar 1 of jaar 2).
Je kunt je vanaf dat moment ook inschrijven voor de activiteiten via de website.
Schrijf je vanaf nu ook in voor InspiratieUurtjes, zodat je activiteiten geregistreerd staan als
hercertificeringsactiviteit.
Klik hier om in te schrijven.
Lidmaatschap stopzetten? Schrijf je uit!
Wil je stoppen met Trainers Huiselijk Geweld? Stuur een mailtje voor 31 januari a.s. Dan
ontvang je in 2022 geen factuur.
Stel je vragen tijdens het Vragenuurtje
Dinsdag 11 januari a.s. is er van 10.00-11.00 uur een Vragenuurtje. Hierin kun je al je vragen
stellen over de nieuwe certificering.
Log hiervoor in via ZOOM:
Link: https://us02web.zoom.us/j/85744096931
Meeting ID: 857 4409 6931
Passcode: 616243
Vooraf aanmelden niet nodig.
Heb je persoonlijke vragen of wil je overleggen over je lidmaatschap? Bel (0681827082) of mail
mij gerust. Klik hier om deze informatie op de website na te lezen.

6. Agenda 2022
Klik hier om in te schrijven.
Activiteit
Opleiding
Trainer Aanpak Huiselijk geweld
InspiratieUurtje
'Het werk van de jeugdbeschermer'
InspiratieUurtje
'Nieuwe inzichten en onderzoeksresultaten op een rij'
Inspireer & Leer Online
InspiratieUurtje
'Bedrijf op de kaart'
InspiratieUurtje
'Het Vlaggensysteem'
Inspireer & Leer Online
Trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld
Inspireer & Leer Online
Inspireer & Leer Online (Utrecht)
InspiratieUurtje
'Implementeren van de meldcode in het onderwijs'
Opleiding
Trainer Aanpak Huiselijk geweld
InspiratieUurtje
'De werkwijze van Veilig Thuis'
Opleiding
Trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld
InspiratieUurtje
'Eergerelateerd en de meldcode'
Inspireer & Leer Online

Datum

Tijd

20 & 21-1 en 10 & 11-2 09.30-16.30
1-2

19.30-20.30

9-3

09.00-10.00

11 & 25-3

09.00-12.00

8-4

09.00-10.00

12-5

19.30-20.30

13 & 20-5

09.00-12.00

10 & 24-6
15-6

09.00-12.00
10.00-16.00

7-9

09.00-10.00

6 & 7-10 en 3 & 4-11

09.30-16.30

13-10

19.30-20.30

11 & 25-11

09.30-16.30

18-11

09.00-10.00

2 & 16-112

09.00-12.00

7. Tarieven
Trainer Aanpak Huiselijk geweld
Opleiding (4x6 uur)
Inspireer & Leer Online per trainer (2x3uur)
Inspireer & Leer Live per trainer (1x6uur)
Lidmaatschap (trainerspakket & ondersteuning) per trainer
Lidmaatschap (trainerspakket & ondersteuning) per organisatie
InspiratieUurtje
Intervisie
Trainer Aandachtsfunctionaris Huiselijk geweld
Opleiding (2x6 uur)
Inspireer & Leer Online per trainer (2x3 uur)
Inspireer & Leer Live per trainer (1x6uur)
Jaarlijkse samenwerking (trainerspakket & ondersteuning) per trainer
Jaarlijkse samenwerking (trainerspakket & ondersteuning) per organisatie

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}. • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • Voor een goede ontvangst voegt u info@trainershuiselijkgeweld.nl
toe aan uw adresboek.

€1590,00
€100,00
€100,00
€150,00
€300,00
€0,00
€0,00

€795,00
€100,00
€100,00
€150,00
€300,00

