
voor deskundigheid in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld

lvak.nl



U bent als aandachtsfunctionaris verantwoordelijk voor 
de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en 
Kindermishandeling. Om deze functie optimaal uit te 
voeren is er in 2012 vanuit het Nederlands Jeugdinsti-
tuut (NJi) de opdracht gegeven voor het oprichten van 
een vakgroep die op landelijk niveau ondersteuning 
biedt aan beroepskrachten die deze functie uitvoeren. 
U kunt zich sinds maart 2012 aansluiten bij de vereni-
ging Landelijke Vakgroep Aandachtsfunctionarissen 
Kindermishandeling (LVAK).

De LVAK biedt via een lidmaatschap ondersteuning aan 
Aandachtsfunctionarissen van verschillende beroeps-
groepen bij het bewaken van de continuïteit en deskun-
digheidsbevordering op het gebied van de aanpak 
kindermishandeling, ouderenmishandeling en andere 
vormen van huiselijk geweld.
Een lidmaatschap bij de vakgroep is bedoeld voor 
aandachtsfunctionarissen uit alle sectoren van bijvoor-
beeld: gezondheidszorg, zorginstellingen, onderwijs, 
kinderopvang, jeugdzorg, ouderenzorg, enz.

De Vakgroep
Vanaf 2013 is het voor elke organisatie die werkt met ouderen, ouders en/of kinderen verplicht om 
de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren. Vanuit de Wet Meldcode worden 
organisaties geadviseerd een Aandachtsfunctionaris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling aan 
te stellen.

Het lidmaatschap
Wanneer u lid wordt van de LVAK kunt u van 
de volgende faciliteiten gebruik maken:

★ Bijscholingsdagen
Per sector (onderwijs, kinderopvang, gezondheidszorg, 
jeugdzorg, ouderenzorg, SEH/ambulance en HAP) 
worden er jaarlijks een aantal bijscholingsdagen georga-
niseerd waarin u lezingen/workshops aangeboden krijgt 
die gericht zijn op de taken van de Aandachtsfunctiona-
ris Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. 
Deelname aan één dag is inbegrepen in het lidmaat-
schap, en is ook verplicht voor alle leden. Meerdere 
bijscholingsdagen per jaar bijwonen kan, maar voor een 
extra dag wordt een bescheiden bedrag gerekend.

★ Nieuwsbrief
Per e-mail worden hierin de laatste ontwikkelingen 
omtrent de meldcode, huiselijk geweld en kindermis-
handeling vermeld.

★ Digitale bibliotheek
In de bibliotheek worden alle instrumenten en tools 
aangeboden die voor de aandachtsfunctionaris te 
gebruiken zijn bij de implementatie en borging van de 
meldcode, en bij het professioneel handelen bij een 
vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishande-
ling . 

★ Digitale Helpdesk
Bij vragen omtrent de implementatie of lastige situaties, 
kunt u gebruik maken van de Digitale Helpdesk, een 
speciaal formulier op onze website. Vragen omtrent 
casuïstiek vallen niet onder de Digitale Helpdesk.

★ Accreditatie bijscholingsdagen
Bij verschillende beroepsverenigingen wordt accredita-
tie voor de bijscholingsdagen aangevraagd. 
Op lvak.nl/accreditatie is een actueel overzicht te vinden 
voor welke beroepsverenigingen accreditatie is 
toegekend.

★ Keurmerk Meldcode
Als uw organisatie de meldcode op de juiste manier 
heeft geïmplementeerd, en er één of meerdere 
aandachtsfunctionarissen zijn aangesloten bij de LVAK, 
kan uw organisatie het Keurmerk Meldcode aanvragen. 
Belanghebbenden op het gebied van de implementatie 
van de meldcode kunnen hieraan deskundigheid en 
borging van de meldcode binnen uw organisatie herken-
nen. De toetsing van het Keurmerk Meldcode wordt 
uitgevoerd door twee juristen, onafhankelijke toetsings-
organisatie Registerplein (zie boven) en de LVAK. 

★ Besloten Linkedin-groep
In deze Linkedin-groep kunt u 
ervaringen uitwisselen met collega-aandachtsfunctiona-
rissen, vragen stellen, tips geven enz.

Ouderenmishandeling 

komt vaker voor dan u 

denkt. Jaarlijks worden 

naar schatting 200.000 

ouderen van boven de 65 jaar 

mishandeld door partners, 

familie, huisvrienden of 

zorgverleners. 
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Gedragscode
De LVAK heeft een gedragscode voor aandachts-
functionarissen ontwikkeld. Leden van de LVAK 
gaan akkoord zich te houden aan deze code. De 
uitwerking van de code is te vinden op: 
lvak.nl/gedragscode

Kosten, informatie

Kosten lidmaatschap
Voor de actuele kosten voor een lidmaatschap 
(duur: 1 jaar), kijk op lvak.nl/inschrijven.
Het lidmaatschap is op persoonlijke titel, en kan 
dus niet overgedragen worden.

Meer informatie en inschrijven
Meer informatie over de Landelijke Vakgroep 
Aandachtsfunctionarissen Kindermishande-
ling en het online inschrijfformulier is te 
vinden op: lvak.nl/inschrijven

Voor meer informatie kunt u ook 
direct contact opnemen met 
Tea Hol, directeur LVAK via:
info@lvak.nl /�06 - 410 180 31

Kwaliteit en borging
De wet meldcode verplicht de borging van de meldcode. Voor de 

LVAK is kwaliteit belangrijk, en daarom wordt u als lid van de LVAK 

automatisch ingeschreven bij een onafhankelijk registratie-

bureau dat toetst op kwaliteit: Registerplein. 

Scholing en registratie 

dragen bij aan de 

borging en verbetering 

van de kwaliteit van het werk van de aandachtsfunctionaris. 

Registerplein ziet toe op de naleving van de registratiecriteria voor de 

leden van de LVAK (het bijwonen van tenminste één bijscholingsdag 

per jaar) en accreditatiecriteria voor de bijscholingsdagen van de 

LVAK. Daarnaast maakt Registerplein deel uit van de toetsingscom-

missie voor het Keurmerk Meldcode.

Per jaar worden ruim 

119.000 kinderen in Neder-

land verwaarloosd of mishan-

deld. Per week overlijdt één 

kind aan de gevolgen. 

Kindermishandeling tast de kern 

van een kind aan.

De gevolgen van huiselijk geweld draag je een leven lang mee.
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Training Aandachtsfunctionaris 
Huiselijk Geweld
Bent u nog geen Aandachtsfunctionaris, heeft uw 
organisatie behoefte aan meer aandachtsfunctiona-
rissen of wilt u zich bijscholen?

De LVAK heeft de Training Aandachtsfunctionaris Huiselijk 
Geweld ontwikkeld. Van deze training worden momenteel drie 
varianten aangeboden, toegespitst op verschillende doelgroe-
pen: de Training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling, 
de Training Aandachtsfunctionaris Ouderenmishandeling en 
een aparte training voor aandachtsfunctionarissen met korte 
contacten, zoals bij ambulancedienst, SEH en huisartsenpost.

Deze training van 2.5 dagen wordt uitgevoerd door een select 
aantal trainers die zijn aangesloten bij de LVAK. 
Meer informatie via: lvak.nl/training
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