Bericht van de aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld.

Beste collega’s
De zomervakantie loopt op zijn eind. De meesten van ons zullen weer aan het werk zijn. Tijd voor mij
om jullie te informeren.
Een tijdje geleden hebben jullie in de nieuwsbrief kunnen lezen dat de NFG mij benoemd heeft als
aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. Ik heb me toen voorgesteld als Willy
Smid van Wijland . Ik heb jarenlange ervaring in het onderwijs en heb sinds enkele jaren mijn eigen
praktijk als kindertherapeut.
Inmiddels heb ik de training gevolgd tot aandachtsfunctionaris en ga lid worden van de landelijke
vakgroep de LVAK

Het volgende kunnen jullie van mij als aandachtfunctionaris verwachten :







Allereerst dien ik de signalen te herkennen die kunnen wijzen op huiselijk geweld en/of
kindermishandeling.
Verder dien ik kennis te hebben van de meldcode en de stappen die volgens de meldcode
gezet moeten worden.
De meldcode dient te worden opgenomen in het beleidsplan van de NFG.
De meldcode moet evt. worden bijgesteld zodat hij bruikbaar is binnen de organisatie.
Ik dien jullie op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom kindermishandeling en
huiselijk geweld. ( b.v. maatregelen of wetswijzigingen v. d .overheid)
Mijn belangrijkste taak zal zijn om jullie te adviseren en te ondersteunen bij het al dan niet
melden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling en de stappen die gezet moeten
worden.

Wel of niet melden?
Het blijft een moeilijke beslissing om wel of niet te melden. Ook al herkennen we de signalen, toch
kunnen we twijfelen. De consequenties kunnen groot zijn. We dienen daarom zorgvuldig te zijn.
Collegiale consultatie is dan ook een verplichte stap binnen de meldcode. Het raadplegen van een
aandachtsfunctionaris is daarbij ook van belang.

Schroom dus niet om mij te bellen of te mailen. De NFG heeft mij uitgerust met een speciaal
hiervoor bestemde telefoon en een speciaal emailadres.
Het telefoonnummer is: 06-38581258 .
Het emailadres is: aandachtsfunctionaris@de-nfg.nl

Nogmaals bel of mail me. Ik ben er voor jullie en hoop jullie zo goed mogelijk bij te kunnen staan .

Vriendelijke groeten
Willy Smid van Wijland

