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Kindermishandeling
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Roos Heuff en Ilse van Kemenade

 Welk cijfer geef je deze voorstelling op een schaal van 0-10? Waarbij 0 is zeer
ontevreden en 10 is zeer tevreden?
Cijfer: 8
Motivatie: de combinatie van acteerwerk en training maakt inzichtelijk hoe de ander zich
voelt. Evens wordt je meegenomen in de denkstappen.

Wat was het meest leerzaam? De interactie met de zaal

 Hoe heb je de begeleiding/interacties met de zaal (trainer) ervaren waarbij 0 is niet goed
en 10 is zeer goed?
Cijfer: 10
Motivatie: zie bovenstaand

 Hoe heb je het spel na de pauze ervaren waarbij 0 is niet goed en 10 is zeer goed?
Cijfer: ?
Motivatie: ? Welk spel?

 Hoe heb je het vervolg met het panel ervaren waarbij 0 helemaal niet nuttig en 10 is zeer
nuttig?
Cijfer: 7

Motivatie: Ik vond dit persoonlijk minder nuttig, omdat het voor mij redelijk bekende
materie is en ik de weg ook wel weet te vinden naar CJG, Veilig Thuis of andere
hulpverleners.

 Wat heb jij nodig om verder te komen m.b.t. dit onderwerp?
Vanuit:
- Jezelf, niets
- De eigen organisatie, ga ik dit onderwerp nogmaals op de agenda zetten en kijken of
alle leerkrachten voldoende kennis van de meldcode hebben en zich bewust zijn van hun rol
in het geheel. Ik laat ieder weten dat ze altijd op mij kunnen rekenen voor support.
Daarnaast ga ik dit in een directeurenoverleg bespreekbaar maken om te onderzoeken of
er behoefte is aan voorlichting / informatie. Zo ja dan neem ik contact op.
- GGD Groningen, niets
- Mogelijkheden van voorlichtingen en/of trainingen, is afhankelijk van de behoefte
binnen ons team en ook binnen ons bestuur.

 Overige opmerkingen, wensen, vragen?
De mensen die deze avond aanwezig waren, zaten daar allemaal omdat het onderwerp
iets met hen doet. Deze mensen willen verandering brengen. Mijn grootste vraag is: “
hoe krijgen we dit onderwerp op de agenda van al die professionals die er dinsdag niet
waren?”
Ik heb me zelf voorgenomen waar en wanneer ik maar kan dit onderwerp bespreekbaar
te maken. Ook binnen ons bestuur.

