Meldcode/protocol kindermishandeling of huiselijk geweld
Stap 1: Breng signalen in kaart
In kaart brengen van de signalen:





Maak notities: datum, feiten, stappen, uitkomst gesprekken.
Beschrijf wat je ziet en hoort: OBJECTIEF.
Kijk ook naar risico- en beschermende factoren.
Acuut onveilig: neem direct contact op met de politie.

Stap 2: Overleg
Collegiale consultatie / overleg deskundige.




Bespreek de signalen met je parttime-collega en je deelteamleider
Eventueel zorg-adviesteam betrekken
Win advies in bij AMK / BJZ en of SHG (steunpunt huiselijk geweld)

Stap 3: Gesprek met ouder(s)
De deelteamleider neemt i.o.m. de directeur de regie.
De groepsleerkracht en deelteamleider gaan samen met de ouder(s) in gesprek.






Leg doel gesprek uit
Beschrijf feiten en waarnemingen
Nodig uit tot reageren
Kijk naar reactie, interpreteer daarna
Vat gesprek samen. Is de boodschap aangekomen?

Verwijzen naar hulpverlening:



Ouders herkennen de zorgen en gaan akkoord met advies voor hulp.
Deelteamleider wijst de weg naar instelling en doet overdracht en vraagstelling

Geen gesprek met ouders als de veiligheid van ouders, kind of jezelf in het
geding is. Maak melding bij BJZ/AMK en/of SHG

Stap 4: Afweging
Weeg aard, ernst en risico op kindermishandeling of huiselijk geweld. Doe dit op
basis van informatie uit signalen, advies en gesprek met ouder(s) en/of kind.
Stap 5: Beslis
 Zelf hulp organiseren
 Organiseer de hulp die nodig is en volg de effecten ervan.
 Doe alsnog melding bij nieuwe of blijvende signalen van kindermishandeling of
huiselijk geweld.
 Melding doen bij BJZ/AMK en/of SHG
 Bespreek melding eerst met de ouders. Meld daarna bij BJZ/AMK en/of SHG.
 Sluit aan bij feiten/gebeurtenissen en onderscheid eigen informatie en
informatie van derden.
 Maak afspraken met BJZ/AMK en/of SHG over eigen inzet na melding.

Telefoonnummers (eventueel e-mailadressen) en namen contactpersonen BJZ,
AMK, SHG.
BJZ Venlo
AMK Landelijk
AMK Noord- en Midden Limburg

088-0072970
0900-1231230
088-0072975

Steunpunt Huiselijk Geweld

0900-1262626

Politie Venlo
Schoolagent
Wijkagent

077-3272321
077-3272366

