Bijlage 9: Protocol: meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Omschrijving
We spreken van kindermishandeling wanneer een kind door de ouders/opvoeders -of andere personen
ten opzichte van de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid staat- fysiek, psychisch of
seksueel bedreigd of gewelddadig benaderd wordt. Dit kan zowel in actieve als in passieve vorm. Door de
bedreiging of gewelddadige benadering wordt het kind ernstige schade berokkend in de vorm van
fysiekletsel en/of psychische stoornissen.
Vormen van kindermishandeling
Bij kindermishandeling wordt vaak gedacht aan een kind dat veel geslagen wordt. Maar kindermishandeling komt
in verschillende vormen voor en kan plaatsvinden zonder dat er ooit een klap gegeven wordt. Er
worden vijf vormen onderscheiden:
Lichamelijke mishandeling: Het kind wordt geslagen, gestompt , geschopt met verwondingen zoals
kneuzingen, snij-, brand- of schaafwonden, botbreuken en soms hersenletsel als gevolg. Dit is de vorm
waar de meeste mensen aan denken wanneer er gesproken wordt over mishandeling;
Psychische mishandeling: Het kind wordt stelselmatig vernederd, gekleineerd, gepest of bang gemaakt.
Ook het stellen van onredelijk hoge eisen aan het kind of het kind verbieden contact te hebben met
leeftijdsgenoten valt onder psychische mishandeling;
Lichamelijke verwaarlozing: Dat wat het kind nodig heeft voor zijn/haar lichamelijke gezondheid en
ontwikkeling, zoals goede voeding, voldoende slaap, benodigde medicijnen, voldoende kleding etc.
wordt het kind onthouden;
Psychische verwaarlozing: Dat wat het kind nodig heeft voor zijn/haar geestelijke gezondheid en
ontwikkeling, zoals aandacht, respect, veiligheid, warmte, liefde, genegenheid en bevestiging wordt het
kind onthouden;
Seksueel misbruik: Hier spreken we van bij alle seksuele contacten van kinderen onder de zestien jaar
met ouderen of volwassenen, die plaatsvinden tegen de zin van het kind, of waaraan het kind zich niet
kan onttrekken;
Huiselijk geweld: het kind is getuige van een vorm van mishandeling in de thuissituatie;
Syndroom van Munchhausen bij proxy: het veroorzaken, verzinnen of overdrijven van (lichamelijke of
psychische) ziektesymptomen door de ouders om zo tegemoet te komen aan de eigen psychologische
behoefte aan aandacht.
Vaak komen meerdere vormen van mishandeling samen voor in een situatie waarin een kind mishandeld wordt.
Gevolgen van kindermishandeling
Vaak zal de mishandeling zo'n impact hebben dat het kind de rest van zijn/ haar leven de gevolgen zal ervaren van
de mishandeling. Hoe ernstig de gevolgen voor het kind zullen zijn, hangt af van een aantal zaken:
- De leeftijd van het kind tijdens de mishandeling. Naarmate het kind jonger is zal de
mishandeling meer invloed hebben op de emotionele ontwikkeling van het kind;
- De duur van de mishandeling. Een kind dat stelselmatig mishandeld of verwaarloosd wordt,
zal daar meer gevolgen van ondervinden dan een kind dat gedurende een bepaalde periode
in zijn jeugd aan een of andere vorm van mishandeling heeft blootgestaan;
- De ernst van de mishandeling;
- De veerkracht van het kind. Het ene kind kan meer aan dan het andere;
- De omgeving van het kind. Wanneer het kind iemand heeft bij wie het wel veiligheid en
geborgenheid kan vinden (opa/ oma, medewerker, ouders van vriend), zal het kind minder
geschaad worden door de mishandeling dan een kind dat op niemand kan terugvallen.

Kindermishandeling zorgt voor een negatief zelfbeeld bij het kind. Mishandeling ondermijnt het
zelfvertrouwen en deze kinderen ontwikkelen weinig gevoel van eigenwaarde.
Kinderen die mishandeld worden zijn voortdurend op hun hoede. Ze zijn zeer terughoudend om een
betekenisvolle relatie aan te gaan en stellen ze zich zeer wantrouwend op tegenover andere mensen.
Hierdoor kan het kind geen bevredigende relaties met anderen aan gaan;
Mishandeling heeft een effect op de emotionele ontwikkeling van het kind. Het kind krijgt niet de
kans zich harmonisch te ontwikkelen;
Kindermishandeling kan als direct gevolg lichamelijk letsel, zoals botbreuken, hersenletsel en
gehoorbeschadigingen hebben. In sommige gevallen (vooral bij jonge kinderen) zijn de verwondingen zó
ernstig dat het kind aan de gevolgen ervan overlijdt of blijvend gehandicapt raakt;
Kindermishandeling kan ook een ontwikkelingsachterstand, zoals groeistoornissen of een vertraagde
taalontwikkeling als gevolg hebben.
Signalen van kindermishandeling
Niet ieder kind met blauwe plekken wordt mishandeld, het kan gewoon wat onhandig zijn of erg van klimmen en
klauteren houden en daarbij regelmatig vallen. Niet altijd duidt agressie bij een kind op mishandeling
en niet ieder angstig kind heeft te maken met agressie thuis. Vele signalen kunnen duiden op
mishandeling maar één of enkele van die signalen kunnen heel goed een geheel andere oorzaak
hebben.
Een signaal dat het kind goed in de gaten gehouden moet worden is wanneer er een plotselinge
gedragsverandering bij een kind plaatsvindt.
Enkele gedragssignalen bij kinderen zijn:
- het kind vertoont agressief gedrag;
- het kind trekt zich enorm terug ;
- het kind heeft concentratiestoornissen;
- het kind vertoont seksueel uitdagend gedrag (hetgeen kan wijzen op seksueel misbruik);
- het kind is zeer angstig voor (bepaalde) volwassenen.
Enkele signalen bij de ouders zijn:
- de ouders geven vreemde verklaringen voor lichamelijk letsel;
- de ouders staan regelmatig met het kind bij de huisarts en/of het ziekenhuis op de stoep;
- de ouders tonen geen belangstelling voor de schoolprestaties van hun kind;
- de kinderen worden regelmatig thuis gehouden van school of peuterspeelzaal.
Het blijft altijd moeilijk om signalen die duiden op mishandeling op de juiste manier in te schatten.
Er kan iets anders aan de signalen ten grondslag liggen en dit zorgt voor een enorme terughoudendheid in het
uiten van zorgen op dit gebied. Toch kunnen er stappen ondernomen worden zonder dat er meteen
een beschuldiging uitgesproken wordt.
Probeer uw zorg te bespreken met de ouders;
Wanneer u uw mogelijkheden niet toereikend vindt, kunt u met uw zorgen terecht bij de wijkcoach.
Wanneer u mishandeling vermoedt bij een kind dan kunt u voor advies contact opnemen met een Veilig Thuis. U
kunt ook uw zorg in de vorm van een melding uitspreken.

Wat kunt u doen wanneer u beroepshalve zorgen heeft over een kind?
Bespreek uw zorgen over een kind met de Ib-er. Afhankelijk van de aard van de opvoedingsproblemen zal de
wijkcoach of het Veilig Thuis dan aanvullende informatie inwinnen, in gesprek gaan met de ouders en
de benodigde hulpverlening op gang brengen; Ook wordt overlegt met u welke rol u kunt blijven
spelen.
Bij een melding wordt gestreefd naar zoveel mogelijk openheid. Maar u kunt uw redenen hebben om
vertrouwelijk te melden. Een beroepsgeheim hoeft een melding dus niet in de weg te staan.
Kindermishandeling is een gevoelig onderwerp, waarbij een organisatie zich niet mag laten leiden
door emoties. Daarnaast is in veel situaties niet duidelijk of er inderdaad sprake is van mishandeling.
Er bestaat een grijs gebied van voorvallen die voor meerdere uitleg vatbaar zijn en waarover de
betrokkenen van mening kunnen verschillen. Als er sprake is van mishandeling, moet dit zo snel
mogelijk stoppen. Tegelijkertijd moet men waken voor al te voorbarige conclusies. Zorgvuldigheid is
dus belangrijk.
Meldcode
De Meldcode Kindermishandeling werd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
ontwikkeld door NIZW Jeugd (nu Nederlands Jeugdinstituut). De meldcode biedt handvatten aan
instellingen en beroepsgroepen bij het opstellen van richtlijnen voor het handelen van
beroepskrachten in situaties en bij vermoedens van kindermishandeling. De meldcode is bedoeld
voor toepassing door alle beroepsgroepen en sectoren die betrokken zijn bij de signalering en aanpak
van kindermishandeling.
De meldcode bestaat uit een aantal basiselementen. Deze basiselementen zijn uitgewerkt in concrete
stappen. Die zijn algemeen geformuleerd zodat ze van toepassing zijn op alle beroepskrachten die
direct of indirect werken met kinderen.
De meldcode bestaat uit zes stappen:
Stap 1: In kaart brengen van signalen
Naar aanleiding van een signaal van zorgtekort en/ of onveiligheid, is het in de eerste plaats noodzakelijk dat je
besluit het er niet bij te laten zitten. Begin met het zoeken naar meer duidelijkheid en als je
vermoeden bevestigd wordt. Kun je dat niet zelf of niet alleen, schakel dan anderen in. De eerste
stappen zijn gericht op het verkrijgen van meer helderheid.
Verzamel en leg alle aanwijzingen vast;
Het gaat daarbij om het nader in kaart brengen van het gedrag van het kind, de interactie tussen ouders
onderling en tussen ouders en kind. Oftewel aanwijzingen die het vermoeden kunnen onderbouwen
of weerleggen. De setting waarin een beroepskracht werkt bepaalt uiteraard in belangrijke mate de
mogelijkheden om deze verschillende aspecten te observeren. Leg in deze en in alle volgende stappen je
waarnemingen en de stappen die je naar aanleiding van signalen onderneemt, schriftelijk vast.
Leg waarnemingen zo mogelijk voor aan kind of ouders. Signalen als hoofdpijn, angst of agressie bij kinderen
kunnen verschillende oorzaken hebben. Het is belangrijk deze signalen in de vorm van concrete
waarnemingen zo veel mogelijk rechtstreeks met het kind en of zijn ouders te bespreken. In deze
eerste fase is het verstandig de eigen vermoedens nog niet uit te spreken in het contact met
kinderen en ouders. In veel gevallen zal het bespreken van de signalen ertoe leiden dat er een
verklaring volgt die het vermoeden kan wegnemen. Misschien spelen er andere problemen waarvoor
de beroepskracht hulp kan aanbieden, maar vaak zal zelfs dat niet nodig zijn. In een aantal gevallen

zal deinformatie van kind en ouders het vermoeden niet kunnen wegnemen en zijn verdere stappen
noodzakelijk. Ook is het mogelijk dat het kind of de ouders zelf vertellen over de mishandeling.
Valkuilen en dilemma’s bij deze stap:
Bij stap 1 bestaat het gevaar dat de ernst van de situatie van het kind wordt onderschat of dat iemand verdringt
wat hij heeft gezien. 'Ik weet het niet zeker; wat als het niet klopt?';
Het is vrijwel onmogelijk om al in de eerste fase zekerheid te hebben. In veel gevallen is een nadere analyse van
de gezinssituatie nodig om te beoordelen of er kindermishandeling speelt. Een beroepskracht heeft
als eenling meestal niet genoeg informatie om tot die conclusie te komen. Maar de zorgen rond het
kind rechtvaardigen verdere actie. Blijkt er niets aan de hand te zijn of is wat opvalt anderszins
verklaarbaar, dan is dat geen misser maar een geruststelling voor de beroepskracht die erger
vermoedt; 'Je moet je niet met de opvoeding van een ander bemoeien';
Dat is ook niet nodig als er niets mis is. En het gaat er niet om de ouders de les te lezen. Uitgangspunt
is dat de ouders en het kind hulp krijgen voor de problemen waar ze mee kampen. Bovendien hebben
mishandelende ouders meestal niet door welk leed zij het kind aandoen; 'Dat is mijn taak niet, trouwens daar heb
ik geen tijd voor';
Alert zijn op het welzijn van kinderen is een verantwoordelijkheid van iedereen. Het is voor een kind
dat mishandeld wordt vaak de enige kans dat er iets in zijn situatie zal verbeteren. Iemand die de
mogelijkheden die hij heeft om het kind te helpen uit de weg gaat, verspeelt die kans; 'Wat haal ik allemaal
overhoop, stel dat het kind uit huis gehaald wordt'; Het is nog te vroeg om conclusies te trekken over
de afloop. Het is maar de vraag of een drastische maatregel als het kind uit huis halen nodig is, dat
gebeurt alleen in ernstige gevallen of als ouders totaal niet willen meewerken.
Stap 2: Collegiale consultatie
In de tweede stap staat overleg met anderen centraal. Dit overleg dient als middel om het vermoeden te
toetsen bij anderen, maar ook om ruimte te geven aan eventuele emoties.
Bespreek het vermoeden met collega's en bespreek het met de intern begeleider.
Vermoedens ontstaan op basis van signalen die lang niet altijd even duidelijk zijn. Daarom bestaat het
risico dat de beroepskracht de situatie van het kind verkeerd inschat. Omdat het moeilijk is duidelijk te
krijgen wat er aan de hand is, kun je het signaal bagatelliseren en er verder geen aandacht aan besteden.
Ook is het mogelijk dat je je vastbijt in je vermoedens en alleen nog maar op zoek gaat naar aanwijzingen
die je vermoeden kunnen bevestigen. Het is daarom altijd belangrijk om vermoedens met een collega te
bespreken. Dit is in de eerste plaats een vorm van intercollegiale toetsing. Je vraagt of je collega bij dit
signaal of deze aanwijzing ook zou denken dat dit kind mogelijk mishandeld wordt. Deelt je collega dat
oordeel, dan kun je verder en kun je nagaan of andere collega's mogelijk ook beschikken over aanwijzingen.
Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer meerdere kinderen uit het gezin op dezelfde school zitten;
De intern begeleider meldt onderbouwd vermoeden aan directeur en bespreekt dit met de wijkcoach in het
zorgteam/ consultatie.
Win advies in bij Veilig Thuis:
Overleg met Veilig Thuis is in alle gevallen aan te raden. In de eerste plaats kan het Veilig Thuis ondersteuning
bieden bij het interpreteren van signalen en bij het nadenken over de vervolgstappen die
noodzakelijk zijn. Het gaat om vragen over de mogelijkheden voor verder onderzoek van het
vermoeden, over diagnostiek en hulpverlening en over de verdeling van verantwoordelijkheden in
het hele traject;

Stel een plan van aanpak op;
Als er een vermoeden blijft bestaan na de voorgaande stappen, is er alle reden om goed na te denken
over het vervolg. In veel gevallen zal het noodzakelijk zijn meerdere beroepskrachten vanuit verschillende
instellingen bij de verdere aanpak te betrekken. Het is van belang afspraken te maken over wat er
moet gebeuren, wie welke taken op zich neemt en wie zorg draagt voor de coördinatie.
Valkuilen en dilemma’s bij stap 2:
Tijdens stap 2 kunnen zich nieuwe dilemma's voordoen tijdens het overleg met anderen.
'Mijn collega's steunen me niet';
De beroepskracht mag medewerking van collega's verwachten. In de praktijk is die medewerking niet
altijd vanzelfsprekend. Zoek zo nodig steun bij de wijkcoach en of bij Veilig Thuis;
Een actief instellingsbeleid rond kindermishandeling kan voorkomen dat iemand zich alleen voelt staan.
Ontbreekt dat beleid, dan is de aanpak te afhankelijk van de persoonlijke inzet en de betrokkenheid van
werknemers. Een concreet vermoeden is een goede aanleiding om wel iets te regelen. Zie protocollen;
'We zijn het niet eens';
Ook al is er een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel, er kunnen natuurlijk meningsverschillen zijn.
Het kind mag daar niet de dupe van worden. Zolang niet iedereen ervan overtuigd is dat het kind thuis
veilig is, is nader onderzoek gewenst. Zo nodig door het wijkteam en/ of Veilig Thuis in te schakelen.
Stap 3: Gesprek met de leerling en/ of de ouders
In deze stap wordt het plan van aanpak uitgevoerd. Om het vermoeden nader te onderzoeken, zijn een of meer
van de volgende drie stappen noodzakelijk.
- Praat zo mogelijk met het kind;
Als de leeftijd van het kind dat toelaat, kan een gesprek met het kind meer duidelijkheid bieden. De
ingang voor het gesprek vormen zaken die opvallen aan het kind, bijvoorbeeld zijn moeite zich te
concentreren of opvallend stil en teruggetrokken gedrag. Anders dan in het gesprek dat in fase 1 met
het kind wordt gevoerd, zal de beroepskracht hier - mede afhankelijk van de leeftijd van het kind - wel
expliciet de mogelijke relatie van het gesignaleerde probleemgedrag met mogelijke mishandeling aan de
orde moeten stellen;
- Leg de zorgen voor aan de ouders;
Ook in het gesprek met de ouders gaat het om het bespreken van de dingen die opvallen aan hun kind en
die aanleiding geven tot zorg over hun kind. De mogelijke relatie met mishandeling of andere problemen
in de thuissituatie zal expliciet aan de orde moeten komen;
Onderstaande punten komen aan bod in het gesprek met de leerling en/ of ouders:
1.leg de leerling/ouder(s) het doel uit van het gesprek;
2.beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de waarnemingen die u hebt gedaan;
3.nodig de leerling/ouder(s) uit om een reactie hierop te geven;
4.kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen u hebt gezien,
gehoord en waargenomen. In geval van vrouwelijke genitale verminking kunt u daarbij de Verklaring
tegen meisjesbesnijdenis gebruiken.
Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de leerling/ouder(s), is alleen
mogelijk als:
1. de veiligheid van de leerling, die van u zelf, of die van een ander in het geding is;

2. als u goede redenen hebt om te veronderstellen dat de leerling/ouder(s) door dit gesprek het
contact met u zal verbreken.
Soms zal het vermoeden door het gesprek worden weggenomen, en zijn de volgende stappen niet
meer nodig. Worden de zorgen over de signalen door het gesprek echter niet weggenomen, dan
worden de volgende stappen gezet.
Valkuilen bij stap 3:
De dilemma's in stap 3 komen vaak voort uit de angst voor de confrontatie met de emoties van ouders.
'Wat als ik de ouders ten onrechte beschuldig?';
Het beschuldigen van de ouders is niet de insteek van het gesprek. Het gaat erom uw zorgen voor te
leggen. Niettemin kan ook dat tot verontwaardiging bij de ouders leiden. Houd daarom rekening met de
positie waarin ouders verkeren. Vaak hebben ze weinig eigenwaarde en zijn ze overgevoelig voor kritiek.
'Daarna vertrouwen de ouders me niet meer';
Dat vertrouwen is maar een beperkt vertrouwen als het geen basis biedt om over zorgen rond het kind in gesprek
te gaan. Het uit de weg gaan van het gesprek is gerechtvaardigd als de beroepskracht daardoor een
belangrijke rol kan spelen in de hulp aan het kind en het gezin. Zoek dan iemand anders die het
gesprek kan voeren.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling
In stap 4 komt het er op neer dat het ingewonnen advies bij de collega’s en de informatie uit het
gesprek met de leerling en/of ouder(s) opnieuw multidisciplinair wordt besproken. Denk hierbij aan een
intern zorgoverleg of ZAT+. De aard en de ernst van de signalen en het risico op kindermishandeling
of huiselijk geweld wordt dan afgewogen, waarbij ook de beschermende factoren ook worden
meegenomen in de weging. Vervolgens wordt een afgestemde aanpak vastgesteld, gericht op
ondersteuning van de leerling, de ouders en de school.

Valkuilen bij stap 4
Bij deze stap is pessimisme een grote valkuil: de beroepskracht heeft weinig verwachtingen van het
succes van hulp aan het gezin. Wellicht op basis van teleurstellende ervaringen bij
vroegere vermoedens. Een kind mag echter niet de dupe zijn van teleurstellingen in het
verleden.
- 'Met die instelling hebben we slechte ervaringen';
-Vergeten om de beschermende factoren mee te nemen in de afweging;
- Is er ontevredenheid over de manier waarop een instelling met de aanpak van een probleem is
omgegaan, dan is dat een reden om dat met die instelling te bespreken. Het mag geen
reden zijn om hen bij voorbaat niet te betrekken bij de hulp aan een gezin, dat die hulp
hard nodig heeft;
- 'De vorige keer leverde die melding ook niets op';
- Waarom leverde die melding niets op? Leek dat misschien maar zo? Het onderzoeken van een
melding kost tijd, net als het verhelpen van gezinsproblemen. Vaak gaan er maanden
voorbij voor er zichtbaar resultaat wordt geboekt. Bespreek eventuele onvrede over de
afhandeling van een melding met Veilig Thuis.
- 'Aan zo'n situatie valt toch niets te doen';
- Sommige situaties lijken van tevoren zo uitzichtloos, dat er geen animo is om aan het organiseren
van hulp te beginnen. Bijvoorbeeld omdat er al veel hulpverlening in het gezin is
geweest. Soms bestaat ten onrechte de indruk dat het gezin al veel hulp heeft gehad.
Blijf zoeken naar mogelijkheden en steun ondertussen het kind om de pijn te
verzachten;

- 'Vanwege mijn beroepsgeheim kan ik niet melden';
- Bij een vermoeden van kindermishandeling ziet een beroepskracht met een beroepsgeheim zich
geplaatst voor een conflict van plichten. Aan de ene kant moet hij geheim houden wat
de ouder of het kind hem vertelt, aan de andere kant moet hij het kind dat in nood
verkeert helpen. Niettemin heeft de beroepskracht een wettelijk recht om zijn
vermoeden te melden bij een Veilig Thuis.
Stap 5: Beslissen: hulp organiseren of melden
Na de weging van stap 4 komt men tot een besluit: zelf hulp organiseren of een melding doen:
Indien men van mening is dat men de leerling voldoende kan beschermen tegen het risico op
huiselijk geweld of op kindermishandeling, dan biedt men de hulp of organiseert de hulp die
daarvoor nodig is. Men volgt de effecten van deze hulp en doet alsnog een melding als het geweld
niet blijkt te stoppen of opnieuw oplaait.
Wanneer men van mening is dat men niet in staat is om de betrokkenen voldoende te beschermen
tegen kindermishandeling en/of zorgen hebben over het bedreigd opgroeien van het kind, kan er een
melding gedaan worden bij Veilig Thuis. Veilig Thuis besluit dan in een multidisciplinair overleg
(binnen vijf werkdagen) tot het al dan niet accepteren van een melding. Als uit de informatie duidelijk
(een vermoeden van) kindermishandeling of bedreigd opgroeien naar voren komt, komt Veilig Thuis
in actie. De verantwoordelijkheid komt nu bij Veilig Thuis te liggen. Wanneer Veilig Thuis onderzoek
heeft gedaan kunnen de volgende uitkomsten naar voren komen:
Geen kindermishandeling: Afsluiten van het dossier.
Kindermishandeling niet bevestigd: Verzoek aan de school om alert te blijven, Veilig Thuis voert
hierbij de regie.
Wel kindermishandeling: Vrijwillige hulpverlening op gang brengen of Raad voor de
Kinderbescherming inschakelen.
Vanuit Veilig Thuis dient na het onderzoek een goede terugkoppeling te zijn richting de scholen.
Valkuilen in deze stap:
Het doen van een melding is geen eindpunt; de betrokkenheid van de leerkracht bij de leerling houdt
na de melding niet op. Van hem wordt verwacht dat hij de leerling blijft ondersteunen en volgen. Zie
ook stap 6.

Stap 6: Nazorg/ evaluatie
o
Blijf alert op het welzijn van het kind;
o
Het op gang brengen van hulp in het gezin is de aanzet tot het verhelpen van de
problemen. Het kost enige tijd voordat die hulp vruchten afwerpt. Het is van belang alert
te blijven op de vraag of het ingezette traject ook daadwerkelijk leidt tot verbetering van
het welzijn en de ontwikkelingskansen van het kind;
o
Roep zo nodig betrokkenen bij elkaar in het zorgteam.
o
Als de indruk bestaat dat er geen verbetering zit in de situatie van het kind, is het goed
de betrokkenen weer bij elkaar te roepen. Daarbij is de vraag aan de orde of de hulp
moet worden aangepast en of het kind meer ondersteuning nodig heeft;
o
Zoek zo nodig opnieuw contact met het Veilig Thuis
o
Als het kind is gemeld bij het Veilig Thuis en er nieuwe signalen zijn, is het van belang
deze door te geven aan het Veilig Thuis. Deze kan zo nodig contact opnemen met het
gezin of met de betrokken hulpverleningsinstellingen.

Valkuilen in deze fase
Ongeduld is de grootste valkuil in stap 6. De aanpak van kindermishandeling vraagt om
ingrijpende veranderingen in het gedrag van het de ouders. Dat gaat niet van de ene op
de andere dag. En soms zijn de problemen zo hardnekkig dat een verbetering helemaal
niet in zicht lijkt. Dat vraagt om geduld en doorzettingsvermogen van alle betrokkenen.
Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden van het Veilig Thuis: http://www.informatiehuiselijkgeweld.nl
http://www.vooreenveiligthuis.nl
Veilig Thuis is te bereiken via telefoonnummer 0800-2000
(of voor professionals 026 4424222)
Jeugdbescherming http://www.jbgld.nl/
Voor kinderen is er de site www.kindermishandeling.nl
Preventieteams kindermishandeling
De regionale preventieteams kindermishandeling verzorgen, op aanvraag, bijeenkomsten in de vorm
van: eenmalige voorlichtingsbijeenkomsten, meerdaagse cursussen, praktijkgerichte
trainingen, gastlessen, workshops, lezingen en ouderavonden. Verder bieden de teams
ondersteuning bij de ontwikkeling van instellingsbeleid rond preventie van
kindermishandeling, zoals het opstellen van protocollen.
http://www.huiselijkgeweld.nl/organisaties/organisatie

