Samen werken aan een veilige toekomst

Meldcode Huiselijk Geweld
en Kindermishandeling
veiligthuisbno.nl

Wat is het belang van
de meldcode huiselijk geweld
en kindermishandeling?
De meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen
van geweld of verwaarlozing bij
cliënten of patiënten. De meldcode is
verplicht voor de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang,
maatschappelijke ondersteuning,
jeugdzorg en justitie. Zo signaleren
we samen zorgen in een zo vroeg
mogelijk stadium. En kunnen we
samen met slachtoffers en plegers
zo nodig hulp in gang zetten om
situaties niet uit de hand te laten
lopen.

Kindcheck
Kinderen zijn extra kwetsbaar.
Daarom is de kindcheck een
verplicht onderdeel van de Wet
Meldcode. Als professional ga je
bij volwassen cliënten, die in een
zorgelijke situatie verkeren, actief
na of er kinderen bij hen wonen,
wie voor deze kinderen zorgt en
of de veiligheid van de kinderen
in het geding is. En of je in het
belang van de kinderen actie moet
ondernemen door de stappen van
de meldcode te zetten. Ook als de
kinderen zelf niet jouw cliënt zijn.

Meldrecht
In de Wet Meldcode is een meldrecht
voor huiselijk geweld en kindermishandeling opgenomen. Dat wil
zeggen dat je als professional met een
beroepsgeheim je zorgen - ook zonder
toestemming van de betrokkenen mag melden bij Veilig Thuis. Uitgangspunt is wel dat je zo transparant
mogelijk bent. Dat betekent dat je altijd
je zorgen bespreekt, tenzij de veiligheid
in het geding is. Met de meldcode
verwacht de wetgever ook dat je in
elke stap zorgvuldig vastlegt wat je
constateert en ondernomen hebt.

Stap 1
Breng de signalen in kaart die jouw
zorgen bevestigen of ontkrachten
en leg deze vast. Beschrijf de
signalen zo feitelijk mogelijk. Als
je ook hypothesen en veronderstellingen vastlegt, vermeld dit dan.
Vermeld de bron als je informatie
van derden vastlegt. Doe ook de
kindcheck.

Stap 2
Bespreek met een deskundige collega
of met Veilig Thuis je zorgen en
vermoedens, bevindingen en eventuele letselduiding. Is er binnen jouw
organisatie onvoldoende kennis
aanwezig over letselduiding of
specifieke vormen van geweld, zoals
eergerelateerd geweld, huwelijks-

dwang, seksueel geweld of meisjesbesnijdenis? Raadpleeg dan altijd
Veilig Thuis.

Stap 3
Bespreek de signalen met je cliënt,
het kind of de ouders. Op onze website vind je tips over hoe je dit kunt
aanpakken. Iedereen verdient het dat
we open met elkaar in gesprek gaan,
zonder te oordelen. Het doen van een
melding - zonder dat je hierover eerst
je cliënt informeert - kan alleen als
er concrete aanwijzingen zijn dat de
veiligheid van je cliënt of jezelf in het
geding is. Raadpleeg dan Veilig Thuis.

Stap 4
Weeg, op basis van de signalen, het
overleg met je collega of Veilig Thuis
en het gesprek met je cliënt, de aard,
ernst en het risico op kindermishandeling en huiselijk geweld. Maak
hierbij gebruik van een risicotaxatie-instrument als dat binnen
je organisatie beschikbaar is.

Stap 5
Beslis of je hulp zelf organiseert of
een melding doet. Denk je dat je op
basis van je afweging door jouw inzet
de veiligheid van je cliënt en zijn
gezin voldoende kunt beschermen?
Organiseer dan de noodzakelijke hulp,
maak concrete afspraken over de
veiligheid en volg de effecten van de
hulp.
Ben je van mening dat je dit niet
kunt? Of twijfel je hieraan? Onderneem dan actie.

Bespreek je melding eerst met je
cliënt (vanaf 12 jaar) of met de
ouder (als je cliënt nog geen 16 jaar
oud is). Heeft je cliënt bezwaar
tegen de melding? Weeg de
bezwaren af tegen de noodzaak om
de veiligheid van je cliënt en zijn
gezinsleden te borgen. Meld dan je
zorgen bij Veilig Thuis en overleg
wat je na de melding zelf nog kunt
doen om je cliënt en zijn gezinsleden
te blijven ondersteunen.

Wat kun je verwachten
van Veilig Thuis?
Stap 1	Ondersteuning bij het in kaart
brengen van de signalen.
Stap 2	Advisering over de signalen,
de situatie waarin je cliënt
verkeert en jouw vervolgstappen.
Stap 3	Ondersteuning bij het gesprek
met je cliënt. Ook kunnen
we met je bespreken welk
veiligheidsrisico het gesprek
met zich mee kan brengen.
Stap 4	Ondersteuning bij het wegen
van het geweld en de risico’s
op schade en advisering over
jouw vervolgstappen.
Stap 5	Start van een onderzoek na je
melding; of het toeleiden van
betrokkene(n) naar hulp.
Kortom: we bekijken samen wat er
nodig is voor een veilig thuis.

Hoe kan ik een Veilig Thuis
organisatie vinden in mijn buurt?
Overal in Nederland zijn Veilig Thuis
organisaties. Veilig Thuis is te bereiken
via het landelijke telefoonnummer
0800 2000 (gratis). Na het inspreken
van gemeente/woonplaats word je
direct doorverbonden met Veilig Thuis
in je eigen regio.

Veilig Thuis is altijd bereikbaar
24 uur per dag, 7 dagen per week.

Wil je meer weten?
Kijk dan op onze website. Daar kan je
ook informatie vinden over klachten
en de vertrouwenspersoon.

Een arts: ‘Ik weet dat meneer
een kwade dronk heeft.
Hoe gaat het dan met zijn kinderen?’
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