
• De meldcode
• Signaleren
• Gespreksvoering met ouders en kinderen
• Patronen achter geweld
• Samen werken aan veiligheid

Van juni tot november wordt de Wijkteam-community 
steeds verder gevuld en ontvang je uitnodigingen voor vervolg-
webinars, wijzen we je op relevante informatie en kun je reageren 
op vragen en deelnemen aan discussies. Natuurlijk kun je ook jouw 
vragen delen en ervaringen uitwisselen met andere wijkteam-
professionals, casussen indienen en feedback vragen en geven.

Aanmelden
Via deze link: augeo.1sociaaldomein.nl/groepen kom je op een pagina 
van 1SociaalDomein. Registreer je eerst en klik op de grijze button      
‘Registreren’ rechtsboven. Nadat je je geregistreerd hebt, meld je je bij ‘Groepen’ 
aan voor de ‘Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.’ 
Nadat je bent toegelaten tot de groep, ontvang je een mailbericht en kun je de 
community gaan ontdekken! Je kan je dan bij ‘Video-sessies’ meteen aanmelden 
voor het start-webinar.

Vragen?
Heb je nog vragen of lukt het niet met aanmelden, neem dan contact op met onze 
helpdesk. De helpdesk is bereikbaar op werkdagen van 8:30-12:00 uur. 
Telefoon: 0343-53 6050, E-mail: helpdesk@augeoacademy.nl

Doe mee met de Wijkteam-community 
Kindermishandeling en Huiselijk Geweld
Als wijkteammedewerker zet je je dagelijks in voor de veiligheid in gezinnen. Soms heb je te maken met 
kindermishandeling of huiselijk geweld, dan pas je de meldcode toe. Dat kan een hele uitdaging zijn waar 
je wel wat extra kennis en ondersteuning bij kunt gebruiken. Bijvoorbeeld bij het signaleren van niet 
zichtbare vormen van geweld, of bij het bespreken van je zorgen met betrokkenen. 
De Wijkteam-community helpt je hiermee. Doe mee en meld je aan!

Wat is de Wijkteam-community?
De Wijkteam-community Kindermishandeling en Huiselijk Geweld is een platform voor online scholing en 
informatie(uitwisseling). Het doel is om wijkteammedewerkers te ondersteunen bij het gebruik van de meldcode 
en het werken aan veiligheid in gezinnen, en onderlinge uitwisseling te bevorderen. Veel professionals hebben 
behoefte aan meer kennis. Dat blijkt uit de evaluatie van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishande-
ling. Wijkteamprofessionals en professionals die regelmatig samenwerken met wijkteams kunnen gratis 
deelnemen aan de community. Of je nu een signalerende rol hebt of meer in de directe (jeugd)zorg zit, voor alle 
disciplines is het relevant.
De Wijkteam-community begint in juni met een online start-webinar en loopt tot en met november, 2021. 
Hoeveel tijd je er aan besteedt, bepaal je zelf. Deelname is gratis.

Start-webinar
We starten met een inhoudelijk webinar op dinsdag 22 juni van 16.00 – 17.00 uur over het gebruik van de 
meldcode in de praktijk en de dilemma’s die je daarbij tegenkomt. Hoe krijg je meer grip op je onderbuikgevoel 
dat er iets niet goed is, hoe maak je je zorgen concreet, wanneer bespreek je het met collega’s en hoe breng je 
jouw waarnemingen onder woorden naar betrokkenen?

Wat doet de Wijkteam-community voor jou?
In de community vind je scholing, informatie, tips, ervaringsverhalen en animaties over verschillende thema’s, 
zoals:

Doe ook mee!


