
Ontwikkeling “Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling” plus verdiepende 
training voor uw personeel 

Hierbij ontvangt u ons exclusief aanbod inzake ontwikkeling van de wettelijke verplichte (!)                              
“Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling” plus verdiepende training voor uw 
personeel.  
  
Harmonisatie Kwaliteitszorg (HKZ) en in het verlengde daarvan integrale veiligheid is de 
komende jaren hét speerpunt binnen de zorgsector. Op allerlei manieren. Cliënten moeten 
absolute zekerheid hebben dat hun behandeling en omgeving veilig is. De Inspectie voor de 
Volksgezondheid zal zorgorganisaties daar strenger dan ooit tevoren op controleren. In dat 
kader zal nog dit jaar de zogeheten “Wet Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling" 
van kracht worden. Deze wet betekent concreet, dat iedere (!) zorgaanbieder in Nederland 
een eigen Meldcode moet opstellen die aan (vele) eisen moet voldoen. 
 
Bovendien zal al uw personeel, dat direct contact heeft met cliënten hierin nadrukkelijk 
getraind moeten worden. Dat is een aanvullende eis vanuit het Ministerie van VWS en die 
training zal veel verder (moeten) gaan dan louter hetgeen in de Meldcode is opgenomen. In 
onze training besteden wij daarom nadrukkelijk aandacht aan een stuk bewustwording, 
professionele attitude (houding en gedrag), communicatie, onderkennen van signalen, relatie 
met geheimhoudingsplicht  et cetera. 
 
Extra subsidie beschikbaar 

De overheid stimuleert het volgen van cursussen, workshops, studies en trainingen. 
Studiekosten zijn daarom aftrekbaar. Dat geldt voor particulieren en voor bedrijven. 

Aangezien vermindering van agressie en geweld in de zorg hard nodig is, is er nu extra 
subsidie beschikbaar gesteld voor scholing, workshops en cursussen ter preventie 
van agressie en/of voor agressiebeheersing.  

Let op! Vanaf 1 september 2012 kunt u op de website van het Ondersteuningsloket Veilig 
Werken in de Zorg  http://vragenlijst.caop.nl/loketvwiz/home.html uw aanvraag indienen 
voor externe ondersteuning gericht op de implementatie van integraal anti-agressiebeleid 
binnen uw zorginstelling.  

Van 2012 tot en met 2015 is er per jaar € 1 miljoen beschikbaar voor externe ondersteuning 
van instellingen bij de implementatie van integraal beleid tegen agressie. Per jaar is er 
maximaal € 10.000 voor ondersteuning van 100 individuele instellingen beschikbaar.  

 
Uw investering: 

- Kosten ontwikkeling van uw (maatwerk) Meldcode (omvang circa 50 A4):                                              
€ 750,= excl. 19% BTW 

- Kosten training Meldcode (inclusief ontwikkeling, administratiekosten, lesmateriaal                                                         
én certificering) per persoon: € 350,= excl.  19% BTW 

- Duur training: 1 dag van 2 dagdelen à 3 uur (6 uur) of 2 avonden van elk 3 uur;                                        
desgewenst ook op zaterdag. 

- Aantal deelnemers:  maximaal 15 per groep (vanaf MBO-niveau), desgewenst meerdere 
groepen (in dat geval is een aantrekkelijke korting van toepassing op de kosten van de 
training). 

- Locatie: in company of (tegen meerkosten) in een passende externe locatie. 
- Exclusief reiskostenvergoeding à € 0,35 per km voor onze trainers.  



 
 
Lions Interim Management, Coaching & Consultancy kan dit hele traject conform wettelijke 
eisen voor uw zorgorganisatie ontwikkelen en uitvoeren. Wij leveren kwaliteit in maatwerk en 
beschikken over veel ervaring, expertise en knowhow van actuele ontwikkelingen binnen de 
zorgsector. 
 
Als ook u gebruik wilt maken van ons aanbod om uw organisatie op dit vlak volledig te laten 
ontzorgen, vult u dan onderstaand aanmeldingsformulier in.   
 
Na retourontvangst van de door u ingevulde aanmelding nemen wij zo snel mogelijk contact 
met u op. Alvast bedankt voor uw reactie!  
 
Lions Emmen: uw vanzelfsprekende partners in veilige zorg!                                                                        
Bezoek ook gerust onze website: www.lionsemmen.nl                                                                                                                                                                             
 
 
Met vriendelijke groet,           

Lions Interim Management, Coaching & Consultancy                                                                                        
Linda Gorel & Theo Ploeg 
 


