
 

 
 

Overzicht trainingsaanbod beroepskrachten: 
 

• Cursus MHFA standaard (Mental Health First Aid) 

• Cursus YMHFA ( Youth Mental Health First Aid) 

• Training Signaleringswijzer psychosociale problematiek 18 + 

• Verdiepingstraining Depressie, Angst, Psychose 

• Workshop “Omgaan met verward gedrag” 

• KOPP/KVO trainingen 

• Verslaving  

 

 

Cursus MHFA standaard (Mental Health First Aid) 
 
Voor wie? 
Voor inwoners, vrijwilligers en (semi)professionals woonachtig of werkzaam in Amsterdam  
Doel van de training 

• Kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van: • Depressie • Angst • Psychose • 
Middelenmisbruik bij volwassenen 

• Bespreekbaar maken en toeleiding 

• Wat te doen bij crisissituaties 
Inhoud 

• Kennis over de meest voorkomende psychische aandoeningen. • Depressie • Angst • Psychose • 
Middelenmisbruik bij volwassenen 

• En wat te doen bij crisissituaties: • Suïcide en suïcidale gedachten • Zelfbeschadiging • Paniekaanval • 
Traumatische gebeurtenissen • Ernstig psychotische toestand • Ernstige gevolgen van alcohol of 
drugsmisbruik • Agressief gedrag  

• Ter ondersteuning aan de klassikale cursus is er een e-learning ontwikkeld. Via deze e-learning kan de 
deelnemer de geleerde kennis en vaardigheden oefenen. Ook zijn huiswerkopdrachten en 
praktijkopdrachten in de e-learning opgenomen 

Duur & groepsgrootte 
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3 uur, verspreid over 4 weken en is bestemd voor min. 8 en max. 15 
deelnemers 
Kosten 
De cursus kost € 290,00 per persoon (exc. BTW) inclusief cursusmateriaal.  
Uitvoerder 
Gecertificeerde trainers MHFA van Arkin preventie volwassenen 
Accreditatie 
Ja, deze cursus is geaccrediteerd. 
Officieel MHFA-certificaat 
Om het certificaat MHFA te behalen en als ‘first responder MHFA’ te worden geregistreerd is het nodig dat je 
alle bijeenkomsten van de cursus hebt bijgewoond, dat je de toets in de e-learning met goed gevolg hebt 
afgelegd en dat je de evaluatie in de e-learning hebt ingevuld. Daarna staat er een certificaat voor je klaar dat 3 
jaar geldig is. 

www.mhfa.nl 
Contact:  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
T:  020-5901330  
E: preventie@arkin.nl 
 
 
 

http://www.mhfa.nl/


 
 
 
 

Cursus YMHFA ( Youth Mental Health First Aid) 
 
Voor wie? 
Voor inwoners, vrijwilligers en (semi)professionals woonachtig of werkzaam in Amsterdam  
Doel van de training 

• Kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van veelvoorkomende klachten bij jongeren 

• Bespreekbaar maken en toeleiding 

• Wat te doen bij crisissituaties 
Inhoud 

• Kennis over de meest voorkomende psychische aandoeningen bij jongeren 

• En wat te doen bij crisissituaties 

• Ter ondersteuning aan de klassikale cursus is er een e-learning ontwikkeld. Via deze e-learning kan de 
deelnemer de geleerde kennis en vaardigheden oefenen. Ook zijn huiswerkopdrachten en 
praktijkopdrachten in de e-learning opgenomen 

Duur & groepsgrootte 
De cursus bestaat uit 4 bijeenkomsten van 3,5 uur, verspreid over 4 weken en is bestemd voor min. 8 en max. 
15 deelnemers 
Kosten 
De cursus kost € 300,00 per persoon (exc. BTW) inclusief cursusmateriaal.  
Uitvoerder 
Gecertificeerde trainers YMHFA. 
Accreditatie 
Ja, deze cursus is geaccrediteerd. 
Officieel YMHFA-certificaat 
Om het certificaat YMHFA te behalen en als ‘first responder YMHFA’ te worden geregistreerd is het nodig dat je 
alle bijeenkomsten van de cursus hebt bijgewoond, dat je de toets in de e-learning met goed gevolg hebt 
afgelegd en dat je de evaluatie in de e-learning hebt ingevuld. Daarna staat er een certificaat voor je klaar dat 3 
jaar geldig is. 

www.mhfa.nl 
Contact:  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
T:  020-5901330  
E: preventie@arkin.nl 
 

 

Training Signaleringswijzer psychosociale problematiek 18 + 
 
Voor wie? 
Deze basistraining is bedoeld voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers die werken met mensen die risico 
lopen op het ontwikkelen van psychosociale problemen zoals somberheid, angst of eenzaamheid. 
Doel van de training 

• Kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van (vroeg)signalering van psychosociale 
problematiek, bespreekbaar maken en toeleiding 

• Kennis van het signaleringsproces en oefenen in het toepassen van signaleringsstappen 
Inhoud 

• Belang van (vroeg)signalering van psychosociale problemen 

• Toepassing van de signaleringswijzer (de stappen) 

• Risicofactoren 

• Signaleren, waarnemen en bespreken 

• Motiveren en gespreksvoering 

• Toeleiding en doorverwijzing 
Duur & groepsgrootte 
De training duurt 1 dagdeel en is bestemd voor min. 8  en max. 15 deelnemers. 
 
 

http://www.mhfa.nl/
mailto:preventie@arkin.nl


 
 
 
 
Kosten 
Gratis 
Uitvoerder 
Preventiemedewerkers Arkin preventie volwassenen 
Accreditatie 
Ja, deze cursus is geaccrediteerd. 
Contact:  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
T:  020-5901330  
E: preventie@arkin.nl 
 
 

Verdiepingstraining Depressie, Angst, Psychose 
 
Voor wie? 
Deze verdiepingstraining is bedoeld voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers die werken met mensen die 
risico lopen op het ontwikkelen van een depressie, angst of psychose 
Doel van de training 

• Kennis en vaardigheden vergroten op het gebied van (vroeg)signalering depressie, angst en psychose  

• Bespreekbaar maken, motiveren en toeleiding 
Inhoud 

• Belang van (vroeg)signalering bij depressie, angst, psychose 

• Risicofactoren 

• Signaleren, waarnemen en bespreken 

• Motiveren en gespreksvoering 

• Toeleiding en doorverwijzing 
Duur & groepsgrootte 
De training duurt 1 dagdeel per thema en is bestemd voor min. 8  en max. 15 deelnemers. 
Kosten 
Gratis 
Uitvoerder 
Preventiemedewerkers Arkin preventie volwassenen 
Contact:  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
T:  020-5901330  
E: preventie@arkin.nl 
 
 

Workshop “Omgaan met verward gedrag” 
 
Deze workshop en voorlichting is in samenwerking met Arkin preventie volwassenen, Arkin Zorgtoeleiding, 
Mentrum FACT, BasisGGZ, Roads, Team ED (en  Wijk-GGD’er Vangnet & Advies) 
 
Voor wie? 
Deze workshop is bedoeld voor zowel beroepskrachten als vrijwilligers die in hun werk te maken krijgen met 
mensen met verward gedrag.  
Doel van de workshop 

• Kennis  en vaardigheden vergroten op het gebied van omgaan met verward gedrag 

• Stigma en taboe bespreekbaar maken  

• Inzicht vergroten in route naar hulp en ondersteuning 

• Zorg meldingen in de wijk, waar meld je welke zorgen, wie pakt het op. Wat doet Arkin Zorgtoeleiding 
en wat doet Vangnet en advies de wijk-ggd’er. 
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Inhoud 

• Wat verstaan we onder verward gedrag? 

• Ervaringsverhaal 

• Bespreken van do’s en dont’s in de communicatie aan de hand van praktijkvoorbeelden 

• Overzicht van hulp en ondersteuningsmogelijkheden  
Duur & groepsgrootte 
De workshop duurt 2 uur en is bestemd voor min. 15 en max. 30 deelnemers. 
Kosten 
De kosten voor het faciliteren van deze workshop zijn in overleg te bepalen. De workshop kan 1 maal per jaar 
per regio worden aangeboden in samenwerking met de lokale partners.  
Uitvoerder 
Preventiemedewerkers Arkin preventie volwassenen, met betrokken partners, o.a. Arkin Zorgtoeleiding, GGZ-
coaches, Mentrum FACT & BasisGGZ, Team Ed (en in 2020 ook Vangnet Wijk-ggd’er). 
Contact:  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
T:  020-5901330  
E: preventie@arkin.nl  
 
 

KOPP/KVO trainingen  
 
Voor wie? 
Deze (gratis) KOPP/KVO training is opgezet voor beroepskrachten en professionals die in hun werk te maken 
hebben met: 

• ouders met psychiatrische problemen 

• ouders met verslavingsproblemen 

• kinderen van ouders met bovenstaande problematiek 
 
De KOPP/KOV beroepskrachtentrainingen worden per module aangeboden. 
 
Module huiselijk geweld 
Altijd al alles over Huiselijk Geweld willen weten en welke invloed dit heeft op kinderen? Wat is het nu eigenlijk 
precies? Hoe bespreek je het op de meest makkelijke manier met een cliënt? Wij zullen deze en andere vragen 
beantwoorden! Een workshop bestaande uit filmpjes, theorie en ervaringen. Daarnaast is er ruimte om 
casussen te  bespreken en te oefenen!  
 
Module depressie 
De medische wetenschap beschrijft een depressie als een stemmingsstoornis. Je hebt dan ook last van een 
abnormaal sombere stemming. Of van verlies van interesse of belangstelling. 
Ook voor zaken die je normaal gesproken leuk vindt. Deze sombere stemming is bijna iedere dag voor het 
grootste deel van de dag aanwezig. Als je als ouder ook niet meer kan genieten van je kinderen heeft dit 
uiteraard ook invloed op de kinderen zelf. Hoe bespreek je dit al hulpverlener met ouders en kinderen?  
Een workshop bestaande uit filmpjes, theorie, ervaringen. En er is ruimte om te bespreken en te oefenen!  
 
Module eetstoornis  
Een ervaren trainer van Novarum traint je in drie uur tot het bespreekbaar maken van mogelijke 
eetproblematiek van ouders en de invloed hiervan op de kinderen. Welke soorten zijn er eigenlijk en hoe kun je 
deze (signalen) herkennen als hulpverlener? 
 
Module uitdagende mensen  
Onder persoonlijkheidsstoornissen valt Borderline. Moeilijke mensen? of mensen met een uitdaging? Wat is 
Borderline? Hoe maak je vermoedens over en zorgen om gedrag bespreekbaar? Wat is de invloed van 
onvoorspelbaar gedrag op de kinderen? Een interactieve workshop bestaande uit filmpjes, theorie en 
ervaringen. En er is ruimte om te bespreken en te oefenen!  

Module KOPP/KVO kinderen 
Wat zijn KOPP/ KVO kinderen? Kinderen van ouders met psychische en verslavingsproblemen! Hoe is het om 
op te groeien met een ouder met problematiek? Welke invloed heeft dit op kinderen? Hoe kun jij dit kind (en 

mailto:preventie@arkin.nl
https://novarum.nl/


deze ouder) beschermde factoren bieden? Een workshop bestaande uit filmpjes, theorie en ervaringen. Ook er 
is ruimte om casussen te  bespreken en te oefenen!  
 
Module verslaving  
Verslaving bespreekbaar maken bij ouders? Een hele uitdaging! Wat als je bijvoorbeeld alcohol ruikt bij een 
ouder? Wat houdt een verslaving nu eigenlijk precies in? Welke invloed heeft dit op de kinderen? Een 
workshop bestaande uit filmpjes, theorie en ervaringen.   
 
Duur & groepsgrootte 
De training duurt 1 dagdeel en is bestemd voor min. 8  en max. 15 deelnemers. 
Kosten 
Gratis 
Uitvoerder 
Preventiemedewerkers Arkin preventie jeugd en gezin 
Accreditatie 
De trainingen zijn SKJ gecertificeerd. Hierdoor is het mogelijk accreditatie aan te vragen. 
Contact:  
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
T:  020-5901330  
E: preventie@arkin.nl 
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