Bijlage 15. Basismodel huiselijk geweld en kindermishandeling
Per 1 januari 2019 verandert de meldcode. Het wordt een professionele norm om melding te doen bij
Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid. De beroepskracht neemt in
de nieuwe situatie twee losse besluiten:


Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?



Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Verplicht een afweging maken.
Het afwegingskader ondersteunt beroepskrachten bij deze twee beslissingen. Een afwegingskader
maakt duidelijk wanneer het melden van (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling
als een professionele norm wordt beschouwd. Het afwegingskader maakt daarnaast duidelijk wanneer
het bieden of organiseren van hulp bij (dreigend) huiselijk geweld of kindermishandeling tot de
mogelijkheden behoort.
Stap 5: twee beslissingen die beide genomen moeten worden Het is van belang dat in stap 5 beide
beslissingen en in deze volgorde worden genomen. Een beroepskracht vraagt zich eerst af of melden
noodzakelijk is, aan de hand van de uitkomsten van stap 4 over de mate van ernst van de
gesignaleerde (dreiging van) huiselijk geweld of kindermishandeling en het afwegingskader.
Vervolgens besluit de signalerende beroepskracht of het bieden van hulp tot de mogelijkheden van
zowel deze beroepskracht als de betrokkenen behoort. Wanneer melden volgens het afwegingskader
noodzakelijk is, zal de tweede beslissingsvraag over eventuele hulp en aan welke voorwaarden deze
moet voldoen, in overleg met Veilig Thuis beantwoord worden.
Wanneer gebruikt een professional de meldcode?
Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk
geweld of kindermishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar
ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.
Voor wie is het gebruik van de meldcode verplicht?
Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:


gezondheidszorg;



onderwijs;



kinderopvang;



maatschappelijke ondersteuning;



jeugdhulp;



justitie.

Elke medewerker is op de hoogte van de nieuwe meldcode. In het stappenplan hieronder staat
beknopt beschreven wat te doen. Bij alles staat de veiligheid van het slachtoffer voorop!!!

Hoe gaan we hier op De Toekomst mee om?
Personeel registreert betreffende signalen in een logboek.
Bij vermoeden van mishandeling over naar stap 2.

Overleg met de vertrouwenspersoon, de IB-ers, of directie.
IB-er doet consult bij Veilig Thuis

Na terugkoppeling advies Veilig Thuis/ IB, volgt gesprek met
cliënt, evt. met Veilg Thuismedewerker erbij.

Met Ondersteunings Team en Veilig Thuis wordt gewogen
of er sprake is van huiselijk geweld.

