Huiselijk geweld en kindermishandeling
Stap 1 Breng de signalen in kaart

Welke signalen heb je waargenomen? Hierbij hoef je de signalen niet te interpreteren, enkel te formuleren.

Stap 2 Overleggen met collega of Veilig Thuis
Overleg met een collega, aandachtsfunctionaris en/of Veilig Thuis. Komen jullie
er gezamenlijk op uit dat de signalen zouden kunnen duiden op mishandeling?
Zet dan stap 3.

Stap 3 Bespreek je zorgen met betrokkenen
Bespreek met de ouders of je cliënt en eventueel de kinderen wat je hebt waargenomen. Ga hierover het gesprek aan, vraag wat er aan de hand is en op welke manier degene geholpen kan worden. Maak eventueel een veiligheidsplan.*

Stap 4 Wegen van de informatie
Nu je alle informatie hebt vanuit de eerdere stappen, weeg je af of je inderdaad
kan spreken van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling ofwel
acute of structurele onveiligheid.

Stap 5 Hulpverlening? Melden?
In de laatste stap stel je jezelf twee vragen:
- Is er voldoende hulpverlening of kan jij dit organiseren?
Zo ja, dan volg je de situatie.
- Is er sprake van acute of structurele onveiligheid?
Zo ja, dan meld je bij Veilig Thuis ongeacht of je ook hulp organiseert. Dit bespreek je met de betrokkenen. Je blijft betrokken voor zover jouw functie dat
toelaat.
*Er zijn situaties waarin afgeweken moet worden van deze stap in verband met
de veiligheid van de betrokkenen, jezelf of collega’s. Overleg dit altijd eerst met
Veilig Thuis!

Huiselijk geweld en kindermishandeling
Het signaleren van mogelijke mishandeling is niet eenvoudig. Heb jij ook
vragen zoals hieronder?
Stap 0
- Wat zijn signalen die kunnen duiden op kindermishandeling?
- Is het niet mogelijk dat er iets anders aan de hand is?
Stap 1
- Waar noteer ik de signalen in stap 1? In het dossier?
- Wanneer heb ik genoeg signalen?
Stap 2
- Waar moet ik letten als ik met een collega of Veilig Thuis overleg?
- Mag ik gegevens aan anderen doorgeven?
Stap 3
- Hoe kan ik mijn zorgen het beste bespreken met ouders? En met de kinderen?
- Wat is nu eigenlijk mijn vraag als ik met hen spreek?
- Wat moet ik in een veiligheidsplan zetten?
Stap 4
- Wat is acute onveiligheid en wat is structurele onveiligheid?
- Hoe maak ik die risicotaxatie waar om wordt gevraagd in stap 4? Heeft
mijn branche al een afwegingskader? Zo ja, hoe gebruik ik die?
Stap 5
- Waar kan ik terecht om hulp in te schakelen en welke hulp is eigenlijk
geschikt voor welke problemen?
- Wat houdt een melding bij Veilig Thuis in? Wat gebeurt er daarna?
- Hoe bespreek ik het feit dat ik ga melden met de betrokkenen? Welke
gevolgen kan dit hebben?
Heb je deze of andere vragen als het gaat om de meldcode? Laat het me
weten. Ik kan in overleg met jou een workshop of een training (dagdeel,
dag of meerdaags) ontwikkelen, geheel afgestemd op jouw wensen.
Miranda van der Steen
contact@mirandavandersteen.nl
06 15 22 58 09
www.mirandavandersteen.nl

