
Trainingsaanbod
RelatieWijs op een rij
RelatieWijs: beoordelen en aanpakken van (ex-)partnergeweld

Werk je in een sociaal wijkteam en heb je regelmatig een niet-pluisgevoel als je met (ex-)

partners praat? Wil je ondersteuning hoe dit gevoel om te zetten in actie? Werk je bij Veilig

Thuis en loop je aan tegen problemen met het inschatten van de ernst van het geweld? De

nieuwe methode RelatieWijs helpt professionals in het signaleren, duiden, bespreekbaar

maken en handelen bij (ex-)partnergeweld.
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Geweld in partnerrelaties is de meest voorkomende vorm van

geweld in afhankelijkheidsrelaties. Professionals hebben een

belangrijke rol bij de aanpak van geweld tussen partners en ex-

partners. Maar hoe herken je signalen? En hoe maak je het

bespreekbaar? RelatieWijs sluit aan bij de stappen van de

meldcode en biedt handreikingen voor het handelen.

Verschillende wijkteams hebben al ervaring in het werken met

RelatieWijs. 'Door RelatieWijs sta ik steviger in mijn schoenen, ik

ben zekerder in het stellen van vragen. Het is prettig om je

onderbuikgevoel langs een objectievere meetlat te leggen’,

zegt Roos Adriaansen, werkzaam bij Sociaal Wijkteam

Maarssen-Dorp.

 

RelatieWijs is ook gericht op het bevorderen van de

samenwerking met Veilig Thuis. ‘RelatieWijs zorgt voor

verbindingen. Ook gaat er een sterk preventieve werking

vanuit, zodat erger voorkomen wordt,’ zegt Duska Sabljic,

preventiemedewerker bij Veilig Thuis Utrecht.

Hoe werkt RelatieWijs?

De kern van RelatieWijs is zowel tijdig signaleren als het juist

inschatten en bespreekbaar maken van relationeel

(grensoverschrijdend) gedrag van (jong)volwassenen en hierop

adequaat reageren.

Vier kleurkaarten geven aan dat er een continuüm is van

acceptabel tot zeer ernstig grensoverschrijdend relationeel

gedrag. Aan de kaarten is een reactie gekoppeld. Deze

'reactiewijzen' zijn uitgewerkt in richtlijnen voor adequaat

handelen, in overeenstemming met de stappen van de

meldcode.

Wil jij RelatieWijs ook in de vingers te
krijgen?

Movisie biedt onderstaande workshops en trainingen aan in

het open aanbod of op maat. Maatwerkprijzen verschillen en

zijn afhankelijk van het aantal deelnemers. Deelnemers zijn

professionals die werkzaam zijn bij Wijkteams,

aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld, Jeugdzorg

medewerkers, Veilig Thuis, systeemtherapeuten,

gedragswetenschappers, psychologen, maatschappelijk werkers

werkzaam in de hulpverlening en/of de aanpak van huiselijk

geweld.
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Meer weten?

Praktische vragen kun je richten aan Jacqueline Bot van

het trainingsbureau: j.bot@movisie.nl of kijk op

www.movisie.nl thema Huiselijk en Seksueel geweld

voor het actuele aanbod.

 

Neem voor meer informatie vrijblijvend contact op met:

w.wentzel@movisie.nl (+31 6 55 44 06 46),

mailto: n.vanoosten@movisie.nl (+31 6 188 86 87 68) of

trainingsbureau@movisie.nl.

 

Indien gewenst kunnen verschillende organisaties een

aanvraag combineren.

 

Op de website www.movisie.nl/publicaties kun je een

inkijkexemplaar ‘RelatieWijs: beoordelen en aanpakken

van (ex-)partnergeweld’ vinden. Ook kun je hier de map

RelatieWijs online bestellen.
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Workshop RelatieWijs voor instellingen

Deze workshop biedt de gelegenheid om kennis te maken met

de basistools van RelatieWijs: het beoordelen en handelen.

Inhoud:

* Wat is RelatieWijs? Waartoe dient het? Hoe werkt het? Uit

welke onderdelen bestaat het?

* Hoe sluit RelatieWijs aan bij de stappen van de wet

meldcode?

* Hoe verzamel je signalen? Hoe kom je tot een weging

hiervan? Hoe kom je tot een beoordeling?

* Welke handelingsperspectieven bestaan er voor de

verschillende kaartkleuren waarmee RelatieWijs werkt?

Duur en kosten:

Deze workshop wordt op maat geleverd: variërend van 2 uur

(€ 650,-),  3 uur (€ 1.000,-) en 4 uur (€ 1.350,-) bij max. 16

deelnemers.

Basistraining RelatieWijs (open aanbod
en op maat)

Na deze training kun je aan de slag met RelatieWijs en het

toepassen van deze methodiek in je cliëntcontacten.

Inhoud:

* de dilemma’s rond het signaleren van relationeel

grensoverschrijdend gedrag (waaronder geweld);

* vormen van relatiegeweld met aandacht voor de kinderen;

* de dynamiek van relatiegeweld (basisprincipes);

* gedrag van (ex-)partners duiden en plaatsen in het

continuüm van gezond naar ongezond relationeel gedrag;

* oefenen met het toekennen van de kaart;

* richtlijnen voor handelen toegelicht per kaart;

* oefenen met de tekeningen;

* instructies voor het inzetten van RelatieWijs in het werk;

* uitwisseling van dilemma’s in het werk en het bieden van

oplossingen.

Deze training is geaccrediteerd.

Duur en kosten:

De basistraining duurt 1 dag en twee losse dagdelen (3 uur elk)

en kost € 950,- per deelnemer. Voor het volgen van deze

training dient u in het bezit te zijn van de methode

‘RelatieWijs'.

Ben jij een gecertificeerde trainer van het Vlaggensysteem? Of

lid van het trainerscollectief meldcode en GIA, meld je dan aan

voor de verkorte basistraining Vlaggensysteem. Deze training

duurt 1 dag en kost € 435,- per deelnemer.

Train-de-trainer RelatieWijs

Deze train-de-trainer kun je volgen na de Basistraining

RelatieWijs. Je krijgt de tools om RelatieWijs in te inzetten in

teams of je collega’s te trainen in het gebruik van RelatieWijs.

Zo ontwikkelen de professionals een objectief

beoordelingskader, zodat zij eenzelfde taal leren spreken als

het gaat om deze complexe problematiek.

 

Inhoud:

Zie workshop en basistraining +

* Leren hoe je RelatieWijs systematiek kunt overdragen aan

collega's in een basistraining.

* Oefenen met diverse elementen van de overdracht op het

niveau van kennis, attitude en vaardigheden.

 

Duur en kosten:

Deze training duurt 3 dagen en kost € 1450,- per deelnemer.

Voor data van het open aanbod kijk op
movisie.nl/trainingen
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