
DESKUNDIG EN DICHTBIJ

EXPERTISECENTRUM
JEUGDBESCHERMING
GELDERLAND
HEEFT U EEN VRAAG? LAAT HET ONS WETEN!

 BEKIJK ONZE TRAININGEN.
  Is een training het antwoord op uw vraag? 
  Bekijk ons aanbod. Vorm en inhoud 

 stemmen wij graag verder met u af.

 U KRIJGT SNEL EEN ANTWOORD OP MAAT
  Samen met u bekijken wij wat u nodig heeft. 

Wij geven advies, consult, voorlichting of 
training. Altijd snel en altijd op maat.



De mede werkers van Jeugdbescherming Gelderland staan met 

beide benen in de praktijk. Daardoor doen ze continu nieuwe 

kennis op, bij alle schakels in de  keten. Het Expertise- centrum 

brengt al die kennis samen. We delen die kennis graag. Intern, 

met onze directe collega’s en extern, met andere professionals. 

Het  Expertisecentrum is er voor consultatie en advies, 

voorlichting en training. 

Altijd een training op maat
Ons vaste aanbod bestaat uit een twintigtal geaccrediteerde 

trainingen. Vormen deze niet het antwoord op uw vraag? Wij ont-

wikkelen graag een training of workshop op maat. Of we bieden u 

advies, consult of voorlichting. Dat bepalen we altijd samen met u. 

Kwaliteit
Wij zijn CEDEO-gecertificeerd en onze trainingen zijn  geaccre -

diteerd door het Beroepsregister voor Jeugdzorg werkers. Daarmee 

voldoen wij aan de hoogste kwaliteits normen. Daarnaast is het 

Expertisecentrum geregistreerd bij het CRKBO. Dit betekent dat er 

geen btw van toepassing is.

Meer informatie of aanmelden? 
Kijk op onze website jbgld.nl/expertisecentrum. 

Bellen of mailen kan natuurlijk ook.

ADVIES, CONSULT, VOORLICHTING EN TRAINING

JEUGDBESCHERMING GELDERLAND EXPERTISECENTRUM

MEER WETEN? BEL MET 088 712 1939 OF

MAILNAAR EXPERTISECENTRUM@JBGLD.NL

ONZE TRAININGEN

Training risicotaxatie in de jeugdzorg
Vergroot uw kennis en vaardigheden in het taxeren van veilig  heids-

risico’s voor jeugdigen. Aan bod komen o.a. instrumentgebruik, 

 signaleren, beoordelen, bewustwording van eigen waarden en 

normen en gebruik van landelijke richtlijnen.

Training risicotaxatie in de jeugdzorg 
inclusief gespreksvoering
Deze training komt overeen met hierboven genoemde training, 

aanvullend oefent u in gespreksvoering met ouders en/of andere 

betrokkenen. Wij zetten daarbij een trainingsacteur in.

Training Complexe scheidingen
Hoe gaat u met deze problematiek om? Leer strijdende ouders 

 samen hun kind centraal te stellen en uw interventies af te 

 stemmen op de mate van conflictescalatie. Vergroot daarbij uw 

kennis over psycho-educatie en het juridisch kader.

Werken met het vlaggensysteem
Leer seksueel gedrag van kinderen te duiden en het  gesprek

erover aan te gaan met kinderen, ouders en andere professionals.

•

•

•

•

SEKSUEEL MISBRUIK EN KINDERMISHANDELING

SCHEIDING EN OMGANG

RISICOTAXATIE

Heeft u behoefte aan meer kennis over het  inschatten

van veiligheidsrisico’s bij kinderen? Wilt u meer weten

over het omgaan met strijdende, gescheiden ouders? 

Of bent u benieuwd naar nut en noodzaak van

informatie beveiliging? 



•

•

 

•

•

•

JEUGDBESCHERMING GELDERLAND EXPERTISECENTRUM

Training Begeleiden Leerprocessen
Krijg inzicht in leerprocessen en hoe deze in de praktijk het

beste te ondersteunen en bevorderen. Bijvoorbeeld bij nieuwe

medewerkers of stagiaires.

Training ‘Optreden ter zitting’

Leer bij de uitvoering van een jeugdbeschermingsmaatregel uw

standpunt over het belang van het kind adequaat te verwoorden 

ter zitting bij de kinderrechter.

Training strafrecht JR (inclusief ‘Optreden ter zitting’)
Leg een basis voor uw juridische kennis bij het uitvoeren van een 

jeugdreclasseringsmaatregel en leer deze ook toe te passen in de

praktijk op de rechtbank.

Training informatiebeveiligen en datalekken
Sinds 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens

gewijzigd en is er een meldplicht voor datalekken. Ook is de 

boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens uitgebreid. 

Leer hoe u uw eigen organisatie aan deze nieuwe wetgeving kunt

laten voldoen. 

INTERCULTUREEL WERKEN

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

JURIDISCHE TRAININGEN

•

•

•

 

•

Training Kindermishandeling, module 1: signaleren 
Leer kindermishandeling beter te signaleren door uw kennis

over kindermishandeling te verdiepen en de juiste tools in

te zetten.

Training Kindermishandeling, module 2: gespreksvoering 
Oefen uw gespreksvaardigheid met inzet van een acteur. 

Thema’s zijn het bespreekbaar maken van kinder mis handeling, 

veiligheid en doorvragen, confronteren en motiveren.

Eer of geen eer
Leer bij huiselijk geweld in te schatten of de ‘eer’ van een 

familie of groep hiermee samenhangt en hoe hierin te handelen. 

Interculturele communicatie in de praktijk en 
interculturele sensitiviteit
Oefen uw communicatievaardigheden en leer u bewust te zijn

van uw eigen vanzelf sprekendheden en hoe daarmee om te gaan

in contact met een andere (sub)cultuur.

Beschermjassen, als het leven lastig is
‘Beschermjassen’ is een model dat ruimte schept voor diversiteit. 

Beschermjassen betekent bescherming bieden door mensen of groepen 

in te bedden in hun krachtbronnen. Leer volgens dit model veiligheid en 

verbinding te realiseren voor mensen in een moeilijke levensfase.

ADVIES, CONSULT, VOORLICHTING EN TRAINING MEER WETEN? BEL MET 088 712 1939 OF

MAILNAAR EXPERTISECENTRUM@JBGLD.NL
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Module 1: Training Beroepscode & Introductie Tuchtrecht
Leer werken volgens de beroepscode en de richtlijnen toe te

passen in uw dagelijkse handelen.

Module 2: Training Omgaan met Ethische dilemma’s
Leer hoe u ethische dilemma kunt bespreken met uw collega’s, 

bijvoorbeeld in een moraal beraad.

Training Jeugdbescherming
Deze training gaat over de taken, plichten en bevoegdheden van 

 jeugdbeschermers. Leer planmatig te werken, waarbij aandacht 

is voor oplossingsgericht werken, veiligheid/risicomanagement, 

LVB, scheiding en omgang en psychiatrie (ouder-kind).

Training voogdij
De Methode Voogdij gaat over het opbouwen van een stabiele,

duurzame opvoedingssituatie, die zo gewoon mogelijk is als nieuw

perspectief voor het kind. Leer uw begeleiding hier vanuit de zes 

leefdomeinen op te richten.

U kunt uw vraag altijd kwijt bij een medewerker van

Jeugdbescherming Gelderland. Of direct bij het Expertisecentrum. 

T 088 712 19 39 

E expertisecentrum@jbgld.nl

W www.jbgld.nl/expertisecentrum

Opleiding Jeugdreclassering voor gedragsdeskundigen
Vergroot uw kennis over het werkproces van de  jeugdreclassering, 

besluitvormingsprocessen, het landelijk Instrumentarium jeugd-

 straf rechtketen (LIJ), het ontstaan van crimineel gedrag bij kinderen 

en leer hoe hierin te interveniëren en medewerkers te coachen.

Training methode Jeugdreclassering
Leer tot een passende aanpak van strafbaar gedrag van jongeren

te komen in deze praktijkgerichte training. Met als doel recidive

te voorkomen en maatschappelijke participatie te vergroten.

Training aanpak schoolverzuim (Forza)
Vergroot uw kennis over schoolverzuim en verbeter uw aanpak. 

Leer hoe samenwerking in de keten hierin een essentiële rol speelt.

Training LIJ
Vergroot uw kennis over het doel van het keteninstrument LIJ

en welke bijdrage u daaraan levert. Leer hoe u de opdracht van

de  jeugdreclassering daarin centraal stelt en hoe u efficiënt met 

het systeem LIJ werkt.

Training ITB Criem
Leer de CRIEM-aanpak (Criminaliteit in Relatie tot Integratie

van Etnische Minderheden) uit te voeren.

Training ITB Harde Kern
Leer de Harde Kern Aanpak uit te voeren, een methodiek gericht

op jongeren die regelmatig ernstige delicten plegen.

JEUGDRECLASSERING BEROEPSETHIEK

JEUGDBESCHERMING

•

•
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ADVIES, CONSULT, VOORLICHTING EN TRAINING MEER WETEN? BEL MET 088 712 1939 OF

MAILNAAR EXPERTISECENTRUM@JBGLD.NL
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U kunt uw vraag altijd kwijt bij een

medewerker van Jeugdbescherming

Gelderland. Of direct bij het 

Expertisecentrum. 

T 088 712 19 39 

E expertisecentrum@jbgld.nl

W www.jbgld.nl/expertisecentrum


