
Dé expert in deskundigheidsbevordering 
voor professionals op het gebied van 
huiselijk geweld, kindermishandeling en 
ouderenmishandeling



Samen Veilig Midden-Nederland is expert in situaties waarin de veiligheid van 

jeugdigen en volwassenen in huiselijk kring wordt bedreigd. Het Expertise-

centrum van Samen Veilig Midden-Nederland bundelt en ontwikkelt kennis en 

vaardigheden op het gebied van huiselijk geweld, kindermishandeling (inclusief 

jeugdbescherming en jeugdreclassering) ouderenmishandeling en draagt deze 

over. Wij doen dit door middel van trainingen, workshops, advies, begeleide inter-

visie en voorlichting.  

Ons aanbod
Wij bieden in-company trainingen aan over bijvoorbeeld de Meldcode huiselijk geweld 
en kindermishandeling, het signaleren van mishandeling en het praten hierover met 
betrokkenen, de Beroepscode en de SAVE-werkwijze. Soms zijn trainingen op basis van 
open inschrijving ook mogelijk. Verder bieden wij begeleide intervisie (los of als vervolg 
op een training). Tot slot geven onze trainers en specialisten (medewerkers,  gedragswe-
tenschappers, juristen en vertrouwensartsen) workshops en advies over verschillende 
thema’s.
Kijk voor een actueel aanbod en de kosten op onze website of neem gerust contact met 
ons op over de mogelijkheden.

Op maat
Wij bieden onze in-company trainingen altijd op maat aan. Door de uitgebreide intake 
sluiten onze trainingen goed aan op de wensen en de praktijk van jouw organisatie. 
Na de intake stellen wij een programma samen en maken wij gebruik van passende 
casuïstiek.

Alle kennis en 
vaardigheden 
rondom veiligheid 
op één plek!



Voor wie?
Onze in-company trainingen zijn bedoeld voor álle professionals die te maken (kunnen) 
hebben met huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.

Praktijkgericht en evidence-based
Samen Veilig Midden-Nederland is een lerende organisatie. We reflecteren voortdu-
rend op onze werkzaamheden. De ervaringen van onze medewerkers die dagelijks 
werken met mensen die te maken hebben met verwaarlozing en geweld, gebruiken 
wij in onze trainingen. Ook werken we samen met hogescholen en universiteiten. We 
doorlopen continu de cyclus van leren, onderzoeken en innoveren en daarom zijn 
onze trainingen actueel, praktijkgericht, innovatief en wetenschappelijk onderbouwd. 

Certificering en accreditatie
Ons Expertisecentrum is CEDEO-gecertificeerd en het merendeel van onze trainingen is 
geaccrediteerd. Deelnemers krijgen accreditatiepunten en een certificaat toegekend als 
zij actief aan de training hebben deelgenomen.

Locatie
De trainingen vinden plaats bij het Expertisecentrum in Utrecht. Wij beschikken over 
moderne ruimtes en zijn uitstekend bereikbaar met het openbaar vervoer (naast Station 
Utrecht Overvecht). Desgewenst kunnen de trainingen ook verzorgd worden op een 
eigen locatie.



Meer weten?
Expertisecentrum Samen Veilig Midden-Nederland
Tiberdreef 8
3561 GG  Utrecht
 T  030 – 242 78 19
 E expertisecentrum@samen-veilig.nl
 W www.samen-veilig.nl/expertisecentrum

Voorlichtingen
Als je je zorgen maakt over kinderen, volwassenen of ouderen kun je tegen vragen 
aanlopen. Bij wie moet ik zijn? Wat doet Samen Veilig Midden-Nederland? Wat 
doet Veilig Thuis Utrecht? Wat moet ik doen als ik twijfel? Met wie mag ik mijn 
zorgen delen? Wat gebeurt er als ik een melding heb gedaan? Wanneer wordt een 
situatie beschouwd als spoed of crisis? 
Onze voorlichtingen geven antwoord op deze vragen. Al onze voorlichters zijn 
werkzaam bij Samen Veilig en kennen het werk vanuit de praktijk. De voorlichtin-
gen zijn gratis. 
Mail voor meer informatie naar voorlichting@samen-veilig.nl.


