ROUTEKAART
KAMPEN

AANPAK BIJ SIGNALERING
VAN HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING

MELDCODE

1

Signaleren en kindcheck
	Verzamel alle aanwijzingen die je
vermoeden onderbouwen.
Check of er kinderen betrokken zijn.

2

Collegiale consultatie
	Bespreek je vermoedens en/of vraag
advies aan een collega.
Vraag zonodig advies aan Veilig thuis.

3

In gesprek
	Bespreek je vermoedens met de
persoon waar het om gaat.

4

Wegen van de situatie
	Schat de ernst en de aard van het
geweld in, op basis van de informatie
uit de eerste 3 stappen.

5

Beslissen
A Melding bij Veilig thuis
B In overleg met Veilig thuis zelf hulp
organiseren en monitoren. Bespreek
je melding bij voorkeur vooraf met
de persoon waar het om gaat.

BIJ ACUUT GEVAAR: BEL ALTIJD 112

IETS DOEN MET DE SIGNALEN:
MELDEN?
Veilig Thuis IJsselland
Voor advies en melding, zowel voor
direct betrokkenen als professionals

0800 – 2000
www.vtij.nl

ZELF HULP ORGANISEREN?
Politie
Voor het doen van aangifte,
voor ondersteuning en bescherming

0900 - 8844
www.politie.nl

Centrum voor Jeugd en Gezin Kampen 038 - 3370030
Voor hulp en ondersteuning aan ouders, verzorgers,
www.cjgkampen.nl
jongeren tot 18 jaar, professionals en andere betrokkenen
Kadera aanpak huiselijk geweld
Voor (nood)opvang, hulp bij mensen thuis
en deskundigheidsbevordering

088 - 4222495
www.kadera.nl

Tactus
Verslavingszorg

088 - 3822887
www.tactus.nl

De Kern maatschappelijke
038 - 4569740
dienstverlening (onderdeel Dimence Groep)
www.stdekern.nl
Algemeen Maatschappelijk Werk
Centrum Seksueel Geweld
Voor hulp en zorg na seksueel geweld

0800 - 0188
www.centrumseksueelgeweld.nl

Sensoor
Voor emotionele ondersteuning
via de telefoon, chat en mail
Kindertelefoon
Voor telefonische hulp aan kinderen
en jongeren tot 18 jaar

038 - 4268999
www.sensoor.nl
0800 - 0432
www.kindertelefoon.nl

Afdeling maatschappelijke
038 - 4281550
zorg GGD IJsselland
www.ggdijsseland.nl
O.a. bemoeizorg aan volwassenen, gezinnen en
jongeren die in een zorgwekkende toestand verkeren

EXTRA TOOLS
• Maak gebruik van de signalenkaart
op www.signalenkaart.nl

• Kijk op www.meldcode.nl en/of

download de Meldcode VWS-app

