PROTOCOL
MELDCODE HUISELIJK GEWELD EN
KINDERMISHANDELING
versie 2019

Inleiding & visie vanuit de organisatie
De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is aangenomen per 1 juni 2013.
Het doel van de wet is dat er sneller en adequater wordt ingegrepen bij vermoedens van
huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode richt zich op huiselijk geweld en
kindermishandeling, daaronder ook begrepen seksueel geweld, oudermishandeling (kindoudergeweld), (ex)partnergeweld, ouderenmishandeling, eer gerelateerd geweld,
vrouwelijke genitale verminking (meisjesbesnijdenis), en huwelijksdwang. De meldcode
biedt een concreet stappenplan waaruit blijkt wat professionals moeten doen bij signalen
van geweld. En dat werkt. Professionals met een meldcode grijpen drie keer vaker in dan
professionals zonder meldcode.

Per 1 januari 2019 is de aandachtsfunctionaris voor Ozizo Gastouderbureau:
Naam
Esther van Beeck

Mailadres
info@ozizo.nl

Telefoonnummer
040-21127687

Bereikbaarheid
Ma t/m Do

Bij dit protocol behoort aanvullende informatie, waaronder signalenlijsten, de sociale kaart
en een observatieformulier. Deze meldcode is een samenvatting van de uitgebreide
meldcode die u kunt vinden op: https://www.boink.info/nieuws/vernieuwde-meldcodekindermishandeling-met-afwegingskader-voor-kinderopvang-beschikbaar.

Daarnaast zijn er ook een twee app’s beschikbaar in de App store en Playstore.
De ene app heet Meldcode Kindermishandeling en is van Casa Solutions en de andere app
heet Meldcode VWS van de Rijksoverheid.
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Overzicht van de stappen
van de meldcode
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling bestaat uit 5 stappen. De stappen die
hieronder worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt, maar deze
volgorde is niet dwingend. Waar het om gaat, is dat wij als organisatie op enig moment in
het proces alle stappen hebben doorlopen, voordat wij besluiten om al dan niet hulp in te
zetten of een melding te doen. Soms zullen we meteen met de (gast)ouders in gesprek
gaan. In andere gevallen wil je als medewerker eerst overleg willen plegen met een collega
of de aandachtsfunctionaris voordat je het gesprek met de (gast)ouders aangaat. Ook
zullen stappen soms twee of drie keer worden gezet. Bij specifieke vormen van geweld,
zoals bij eer gerelateerd geweld, Vrouwelijke Genitale Verminking en huwelijksdwang en
seksueel geweld moeten de stappen nader worden ingekleurd omdat dan een andere
aanpak nodig kan zijn.
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STAP 1: SIGNALEN IN KAART BRENGEN, INCL. DE KINDCHECK

In stap 1 gaat het om het in kaart brengen van signalen welke de gastouder of
bemiddelingsmedewerker een vermoeden geven dat er sprake kan zijn van huiselijk geweld
of kindermishandeling. In onze organisatie ligt de eerste signalerende verantwoordelijkheid
bij de gastouder of bemiddelingsmedewerker.
Specifiek dient er aandacht te zijn voor de kindcheck: zijn er signalen/omstandigheden bij
de ouders/verzorgers dan wel bij broers of zussen, welke zorgen geven over de veiligheid
van het opgroeien van een kind in dat gezin? Indien er zorgelijke signalen zijn, moeten ook
onze gastouders of bemiddelingsmedewerkers hierop handelen. De situatie van de ouder of
opvoeder weegt mee in bij het in kaart brengen van de context waarin we vermoedens van
huiselijk geweld of kindermishandeling hebben. Indien er sprake is van oudersignalen, is
collegiale consultatie met de aandachtsfunctionaris een volgende stap.

Stap 1
Wie is
eindverantwoordelijk
Met wie vindt
vooroverleg plaats

Wie gaat in gesprek
met betrokkenen

Registreren

In kaart brengen van signalen en het uitvoeren van
de kindcheck.
Uitvoerend medewerker
Het overleg over de zorgen, de wijze van observatie,
registratie of hoe de zorgen besproken gaan worden
met betrokkenen wordt besproken met een van de
volgende functionarissen: een directe collega, met de
aandachtsfunctionaris, met een
gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werk.
Signalen van jeugdigen dan wel van ouders worden
benoemd naar betrokkenen, gevraagd wordt of er een
logische verklaring is om zorg weg te nemen of te
verminderen.
Uitvoerend collega of aandachtsfunctionaris registreert
(in overleg) in het (digitale) dossier.

Overig
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STAP 2: COLLEGIALE CONSULTATIE

In stap 2 wordt er eerst intern gekeken naar de signalen, de context en wat de
aandachtspunten zijn om de meldcode verder te doorlopen. Er kan in stap 2 ook anoniem
contact worden opgenomen met Veilig Thuis of andere externe organisaties.

Stap 2
Wie is
eindverantwoordelijk
Met wie vindt
vooroverleg plaats

Collegiale consultatie
Uitvoerend medewerker in samenwerking met de
aandachtsfunctionaris.
De medewerker gaat in overleg met de
aandachtsfunctionaris. De aandachtsfunctionaris zoekt
collegiale consultatie op en kan in overleg treden met:
 de jeugdgezondheidszorg
 interne collega’s die het kind /ouder (of andere
familieleden) ook kennen
 het jeugdteam/ gemeentelijk team
 met Veilig Thuis
 met een deskundige binnen de organisatie
 wie documenteert

Wie gaat in gesprek
met betrokkenen

Tijdens de collegiale consultatie wordt besproken of en
zo ja: wie er met betrokkenen in gesprek gaat. Overleg
tussen aandachtsfunctionaris en uitvoerend
medewerker vindt plaats om te bepalen wie het
gesprek gaat voeren, wat het doel van het gesprek zal
zijn (zorg verkennend of grens stellend) en wat
specifieke aandachtspunten tijdens het gesprek dienen
te zijn. Aspecten welke hierbij mee genomen worden,
zijn:
 interne afspraken
 ervaring van de collega
 eerdere gesprekken met betrokkenen
 praktische zaken (termijn, waar)

Registreren

De uitkomst van de collegiale consultatie wordt
(meestal) in stap 3 omgezet in en gesprek met de
betrokkenen. Een uitzondering kan zijn dat we
besluiten om géén gesprek te voeren, als er vanuit
oogpunt veiligheid hiertoe reden is.
de medewerker of aandachtsfunctionaris legt uitkomst
van collegiale consultatie vast in het digitale (dossier).

Overig
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STAP 3: GESPREK MET BETROKKENEN

In stap 3 gaan we in gesprek met de betrokkenen. Dit zijn meestal de ouders/ verzorgers,
maar afhankelijk van het gezin, kunnen dat ook andere familieleden zijn. Afhankelijk van
leeftijd van het kind, wordt ook het kind betrokken bij het (voor)gesprek.

Stap 3
Wie is
eindverantwoordelijk
Met wie vindt
vooroverleg plaats
Wie gaat in gesprek
met betrokkenen

Registreren

Overig

Gesprek met betrokkenen
Aandachtsfunctionaris (evt. i.s.m. uitvoerend
medewerker = casus afhankelijk)
Het vooroverleg heeft in stap 2 plaats gevonden.
Aandachtsfunctionaris nodigt z.s.m. de juiste
betrokkenen uit (ouders met gezag/
partners/gezinsleden). Eventueel aanbieden om een
ondersteuningspersoon mee te nemen.
De aandachtsfunctionaris legt uitkomst van gesprek
vast in het (digitale) dossier en stuurt kopie hiervan
naar betrokkenen (indien afgesproken).
Indien wenselijk: vul specifieke zaken in welke binnen
de eigen organisatie van toepassing zijn
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STAP 4: WEGEN VAN GEWELD / KINDERMISHANDELING

In stap 4 zijn de signalen en de informatie vanuit betrokkenen bij elkaar gebracht. Het is nu
van belang om alle informatie bij elkaar te leggen en te kijken wat de volgende stap kan zijn.
Omdat Ozizo Gastouderbureau geen hulpverlening kan bieden, zullen we in de meeste
gevallen contact hebben met het gemeentelijk team of met Veilig Thuis om deze afweging
goed te kunnen maken.
Stap 4
Wie is
eindverantwoordelijk
Met wie vindt
vooroverleg plaats

Wie gaat in gesprek
met betrokkenen
Registreren

Wegen van geweld / kindermishandeling
Aandachtsfunctionaris





Aandachtsfunctionaris met medewerker
Aandachtsfunctionaris met gemeentelijk team
Aandachtsfunctionaris met Veilig Thuis
Aandachtsfunctionaris met interne deskundige

Nagaan wie het gesprek gaat voeren en wie er (extern)
aanwezig dient te zijn (gemeentelijk team/
hulpverlening / Veilig Thuis)
Tijdens het vooroverleg wordt gekeken wat en wie er
nodig zijn in stap 5. Het afwegingskader en de uitkomst
hiervan heeft hierbij een belangrijke rol.
De aandachtsfunctionaris legt in het registratiesysteem
vast:
 hoe is de weging gedaan (taxatie instrument/
overleg)
 uitkomst vanuit afwegingskader
 de aandachtsfunctionaris legt uitkomst van weging
vast in het (digitale) dossier.

Overig
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Het afwegingskader in beeld
1. Heb ik een
vermoeden?

Ja

Nee

2. Acute en/of
structurele
onveiligheid?

Afsluiten en
vastleggen

Ja

Nee

Melden bij
Veilig Thuis

3. Hulp
mogelijk?

Ja

Nee

4. Acceptatie
van hulp?

Melden bij
Veilig Thuis

Ja

Nee

5.Gewenste
resultaat?

Melden bij
Veilig Thuis

Ja

Nee

Hulp bieden

Melden bij
Veilig Thuis
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STAP 5: BESLUITVORMING OP BASIS VAN AFWEGINSKADER

In stap 5 komt alle informatie uit de voorgaande stappen samen en kijken we samen met
het gezin welke hulp of welke stap nu nodig is om de veiligheid van het kind of een andere
betrokkene, te borgen. Hierbij maken we gebruik van het afwegingskader wat voor onze
beroepsgroep is geschreven. Op basis van het afwegingskader worden de vervolgstappen
bepaald. Indien nodig, nemen we contact op met onze samenwerkingspartners. Doel is om
het gezin toe te leiden naar hulp of begeleiding, zodat er weer een stabiele thuissituatie kan
ontstaan.

Stap 5
Wie is
eindverantwoordelijk

Besluitvorming op basis van het afwegingskader
De aandachtsfunctionaris i.s.m. Veilig Thuis
Beslissing 1 wordt genomen door de
aandachtsfunctionaris en directie (of anderen), in
overleg met Veilig Thuis, gemeentelijk team of een
andere deskundige, op basis van het beroeps
specifieke afwegingskader (bijlage van dit protocol)
waarin antwoord wordt gegeven op de vragen:
 Is er sprake van acute onveiligheid
 Is er sprake van structurele onveiligheid
 Is er sprake van disclosure
Beslissing 2 wordt genomen door de
aandachtsfunctionaris en directie (of anderen), in
overleg met Veilig Thuis, gemeentelijk team of een
andere deskundige, op basis van het beroeps
specifieke afwegingskader waarin antwoord wordt
gegeven op de vraag:
 Is mogelijk om zelf passende en toereikende hulp
te bieden? En zo ja: aan welke voorwaarden moet
deze hulp voldoen?
Wij, als organisatie in het voorliggend veld zullen zelf
geen hulpverlening aanbieden, maar het is wel onze
verantwoordelijkheid om de betrokkenen naar
hulpverlening toe te leiden, zoals een gemeentelijk
team of een huisarts.
Beslissing 3: als de situatie niet binnen het
afwegingskader valt en betrokkenen willen geen hulp
accepteren, kunnen wij beslissen om alsnog een
melding bij Veilig Thuis te doen. Dit vanuit het oogpunt
dat Ozizo Gastouderbureau geen hulpverlening biedt
en er over het algemeen geen volledige inschatting
van de veiligheid kan worden gemaakt omdat onze
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uitvoerende medewerkers niet of zeer beperkt in de
thuissituatie komen.
Aandachtsfunctionaris dan wel directeur/ teamleider.

Met wie vindt
vooroverleg plaats

Wie gaat in gesprek
met betrokkenen

Registreren

Medewerker blijft monitoren / hulp bieden tijdens
betrokkenheid / onderzoekstraject van Veilig Thuis
 Aandachtsfunctionaris met directie
 Aandachtsfunctionaris met gemeentelijk team
 Aandachtsfunctionaris met Veilig Thuis
 Aandachtsfunctionaris met interne deskundige
De uitvoerend medewerker wordt op casusniveau
betrokken.
Aandachtsfunctionaris voert gesprek met betrokkenen
over mogelijkheden keuze tot hulp (professioneel en
informeel). Indien betrokkenen open staan, kan hier
direct een medewerker van gemeentelijk team bij
aanwezig zijn (zeker als hulpvraag expertise eigen
organisatie te boven gaat).
Keuze voor melding wordt toegelicht. De melding
wordt, indien mogelijk, schriftelijk aan de betrokkenen
getoond. De betrokkenen krijgen de mogelijkheid om
een eigen toevoeging te schrijven. Dit wordt als één
geheel naar Veilig Thuis verzonden.
De Aandachtsfunctionaris legt keuze tot hulp of
melding, inclusief welke hulp en bijbehorende
afspraken en taken richting de eigen organisatie, vast
in het (digitale) dossier.

Overig
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Verantwoordelijkheden binnen
de organisatie
Een van de wettelijke eisen is dat het helder is wie er binnen onze organisatie de specifieke
verantwoordelijkheden heeft als het gaat om het implementeren, borgen en uitvoeren van
de Meldcode. Er zijn een aantal verantwoordelijkheden op casusniveau te definiëren, alsook
zaken welke niet aan een casus gekoppeld zijn.
Medewerkers: in onze organisatie zijn de gastouders en/of bemiddelingsmedewerkers
verantwoordelijk om te signaleren en op basis van signalen te handelen. Afhankelijk van de
situatie, gaat de gastouder of bemiddelingsmedewerker het gesprek over eerste signalen en
zorgen aan met de betrokkenen ( stap 1), overlegt met een directe collega en/of met de
aandachtsfunctionaris. Verder dienen de gastouders en/of bemiddelingsmedewerkers er
zorg voor te dragen dat de eigen deskundigheid en kennis m.b.t. het thema geweld in
afhankelijkheidsrelaties op peil blijft.
Aandachtsfunctionaris : de aandachtsfunctionaris heeft verantwoordelijkheden op
casusniveau en op organisatieniveau. Op casusniveau functioneert de
aandachtsfunctionaris als sparringpartner van de gastouders en/of
bemiddelingsmedewerkers dan wel neemt de aandachtsfunctionaris de regie over de casus,
inclusief de daarbij horende acties (gesprekken, verslaglegging, overleg met betrokkenen
en externen etc.). Op organisatieniveau is de aandachtsfunctionaris verantwoordelijk voor
alle acties behorende bij het implementeren, borgen en gebruik van de meldcode. Hierbij
kan gedacht worden aan: vraagbaak & sparringpartner, (nieuwe) medewerkers informeren
en motiveren, zorgdragen voor (uitvoer van) passende deskundigheidsbevordering van
gastouders en/of bemiddelingsmedewerkers en zichzelf, informeren van bestuur/directie
over het gebruik van de meldcode etc.
Directie: is verantwoordelijk voor het ondersteunen van het personeel bij het invoeren en
borgen van de meldcode en de daarbij horende randvoorwaarden
(deskundigheidsbevordering, uren, registratiemogelijkheden etc.). Daarnaast is de directie
verantwoordelijk voor het steunen van de medewerkers op casusniveau.
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Kennis van specifieke vormen
van geweld
Binnen de Meldcode vallen vele vormen van geweld. Afhankelijk van de organisatie zal de
nadruk over het algemeen op enkele vormen liggen. Voor Ozizo Gastouderbureau zal
kindermishandeling naar verwachting het meeste voorkomen. Naast de meer voorkomende
vormen van geweld, vraagt de Meldcode ook kennis van specifieke vormen van geweld.
Eer gerelateerd geweld (EGG) en Vrouwelijke genitale verminking (VGV)/
Meisjesbesnijdenis
In situaties waar sprake kan zijn van EGG dan wel VGV, is het van belang om niet op de
standaardwijze de stappen van de Meldcode te doorlopen.
Een gesprek met ouders of andere familieleden kan het slachtoffer in acuut gevaar
brengen.
Indien er binnen Ozizo Gastouderbureau vermoedens zijn van EGG of VGV worden de
volgende stappen genomen:
1. Informeren van de aandachtsfunctionaris
2. Samen besluiten welke (externe) deskundige(-n) geraadpleegd moet worden
3. Met de externe deskundige wordt nagegaan welke stappen genomen kunnen
worden, waarbij de veiligheid van de betrokkenen steeds opnieuw met de
deskundige wordt gewogen. Indien nodig kunnen de stappen binnen een zéér korte
tijd doorlopen worden.
4. Denk aan een veiligheids- en/of ontsnappingsplan
5. Blijf zo veel mogelijk in gesprek met het slachtoffer en vraag na wat de ernstig
mogelijk consequenties zijn als bepaalde stappen genomen worden
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Deskundigheidsbevordering
Binnen onze organisatie hebben we gelukkig weinig te maken met gezinnen waar het niet
veilig is en er (bijna) sprake is van verwaarlozing of geweld. Wij vragen echter wel van onze
gastouders en bemiddelingsmedewerkers om alert te blijven op signalen van zorg, zorgen
met ouders of kinderen te bespreken en een positieve werkrelatie te houden. Om de
gastouders en bemiddelingsmedewerkers hierin te steunen kunnen de betreffende partijen
een beroep doen op de aandachtsfunctionaris. Voor gastouders en
bemiddelingsmedewerkers organiseert het gastouderbureau op regelmatige basis scholing
door professionele partijen.

Kindcheck
De kindcheck is onderdeel van de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
Doel van de kindcheck is om meer kinderen in beeld te brengen die ernstig risico lopen
mishandeld of verwaarloosd te worden. De kindcheck is bedoeld om na te gaan of er
risico’s zijn voor de kinderen die afhankelijk zijn van de betreffende (groot)ouder. De
kindcheck geldt ook bij broertjes en zusjes van adolescenten waar de professional contact
mee heeft én bij zwangere vrouwen.
De kindcheck vindt plaats in stap 1 van de meldcode. Echter, vanaf het begin dat het kind of
de volwassenen bij ons cliënt is, zijn we alert op signalen van zorg welke hun oorsprong
zouden kunnen vinden in de situatie van volwassenen of oudere kinderen in het gezin.
Zijn er twijfels over de veiligheid van de kinderen? Dan doorloopt de medewerker de
stappen van de meldcode. Er wordt vastgelegd:
 door welke signalen bij de (groot)ouder er twijfel is over de veiligheid van de kinderen
 welke stappen/acties er genomen zijn binnen stap 1
 daarna worden de verdere stappen van de meldcode doorlopen, zodat duidelijk wordt of
er verder onderzoek moet plaatsvinden en/of dat er, zo nodig, passende hulp komt’
 na informeren van de ouder(s) kan een signaal in de verwijsindex worden afgegeven om
zo domein overstijgende samenwerking te faciliteren.
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Afwegingskader
Ozizo Gastouderbureau gebruikt het afwegingskader van de beroepsgroep Kinderopvang.
Bij situaties van acute onveiligheid, structurele onveiligheid of disclosure zijn wij verplicht bij
Veilig Thuis een melding te doen. In samenwerking met Veilig Thuis wordt de afweging
gemaakt wie de hulpverlening uitvoert. Om te beoordelen of een situatie onveilig is of niet
zullen wij gebruik maken van het afwegingskader.
Het afwegingskader voor onze organisatie bevat verschillende voorbeelden waarbij wij
verplicht zijn om een melding te doen bij Veilig Thuis, óók als we het gezin motiveren tot het
accepteren van hulpverlening. Indien een ouder hulpverlening weigert of het om een andere
reden niet lukt om met de hulp te starten, zullen wij een melding doen bij Veilig Thuis. Dit
om te voorkomen dat de situatie voortduurt en het kind of de kinderen langer dan nodig in
onveiligheid opgroeien.

Verwijsindex
Binnen de regio Eindhoven wordt de verwijsindex nadrukkelijk ingezet als samenwerkingsinstrument bij vroeg signalering. Er wordt een signaal afgegeven indien de professional
vanuit een hulpvraag bij een jeugdige betrokken is. Deze hulpvraag kan betrekking hebben
op coördineren van hulp, ondersteuning in de opvoed- dan wel thuissituatie of als er zorgen
zijn m.b.t. de lichamelijke, psychische, sociale of cognitieve ontwikkeling van de jeugdige.
Doel hiervan is om met andere convenantpartijen te komen tot een effectieve gezamenlijke
aanpak van de problemen van jeugdigen, in het bijzonder door gebruik te maken van de
verwijsindex op grond van de Jeugdwet. Op deze manier wordt er naar gestreefd om in een
zo vroeg mogelijk stadium de samenwerking met en rondom een gezin tot stand te brengen.
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Privacy & beroepsgeheim
Privacy is een groot goed en essentieel om het vertrouwen van cliënten, leerlingen, ouders
of andere betrokkenen op te bouwen en te behouden. Het beroepsgeheim is voor alle
medewerkers van Ozizo Gastouderbureau van toepassing. De gastouders hebben afgeleid
beroepsgeheim. Ook zij mogen geen informatie delen met derden.
Door methodisch te handelen worden betrokkenen op een open en transparante wijze door
de professional mee genomen in de signalen, zorgen, stappen en afwegingen welke in het
signaleringsproces worden gedaan. Indien de betrokkenen de zorg niet weg kunnen nemen
of (nog) niet in staat zijn om hulp te accepteren, kan er een situatie ontstaan dat het
beroepsgeheim doorbroken moet worden. Dit is het geval indien de signalen het vermoeden
geven van huiselijk geweld of kindermishandeling en de zorgen niet weg genomen worden
of niet door Ozizo Gastouderbureau goed geduid kunnen worden omdat de organisatie
onvoldoende in de positie is om zicht te krijgen op de thuissituatie. Indien we geen
toestemming krijgen om informatie te delen, zal er anoniem advies gevraagd worden bij
Veilig Thuis over de vervolgacties.
Mondelinge toestemming is rechtsgelding, mits we zeker weten dat ouders en/of jongere
begrijpen voor welke organisatie er toestemming wordt gegeven om de informatie uit te
wisselen. Dat betekent dat we goed moet uitleggen wat het doel is, welke informatie we
willen geven dan wel ontvangen én dat we moeten overleggen wat voor de betrokkenen de
meest prettige manier is om deze informatie uit te wisselen (via de mail, telefonisch, in een
rondetafelgesprek of op een andere manier). Als ouders aangeven het goed te begrijpen,
vertellen we hen dat we hun toestemming opnemen in ons dossier, zodat daarover geen
verwarring kan ontstaan.
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Meldplicht en meldrecht
Meldrecht (bij Veilig Thuis en Raad voor de Kinderbescherming)
De Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling geeft professionals het recht om
zónder toestemming van betrokkenen een melding te doen bij Veilig Thuis. Dit meldrecht is
opgenomen in de WMO 2015 (art. 5.2.6 WMO). Ook als Veilig Thuis of de
raadsonderzoeker vanuit een onderzoek om informatie vraagt, hebben professionals het
recht om zónder toestemming informatie te geven over het welbevinden van bijvoorbeeld de
leerling of de cliënt. Oók als het bij ons goed gaat met het kind kan het waardevol zijn om
die informatie met Veilig Thuis of de Raad voor de Kinderbescherming te delen.
Binnen Ozizo Gastouderbureau is de afspraak dat alle telefonische contacten vanuit Veilig
Thuis, de Raad voor de Kinderbescherming, gecertificeerde instellingen en hulpverlenende
organisaties in den brede zin, in eerste instantie naar de aandachtsfunctionaris worden door
verwezen. In tweede instantie wordt de direct betrokken uitvoerder (gastouder/
pedagogische medewerker/ vrijwilliger) door de aandachtsfunctionaris geconsulteerd.
Meldplicht bij gezinsvoogd
Indien de gezinsvoogd van een jeugdige in onze zorg contact opneemt, zijn we verplicht om
informatie te geven over het welbevinden van het betreffende kind en eventuele broers en
zussen. Dit wil niet zeggen dat we dat direct aan de telefoon doen: daar waar mogelijk
zullen we eerst intern goed kijken naar de vragen van de gezinsvoogd, daar vanuit de
verschillende bronnen zo volledig mogelijke informatie geven en deze informatie ook aan
ouders verstrekken. Wanneer de gezinsvoogd de informatie met spoed nodig heeft
(bijvoorbeeld om een situatie op onveiligheid in te schatten), geeft de aandachtsfunctionaris
de informatie telefonisch en verzoekt de gezinsvoogd om de verstrekte informatie via de
mail terug te koppelen. Op die manier kan er ook naderhand nog geverifieerd worden of de
informatie goed is overgekomen.

Omgaan met vertrouwelijke
informatie
Alle informatie van een meldcode-traject wordt opgenomen in een (digitaal) dossier. Het
systeem voldoet aan de reguliere privacy- en veiligheidseisen.
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Sociale kaart

Landelijke telefoonnummers
Politie
Politie bij spoed en dreigende situaties
Kindertelefoon (bel of chat, elke dag van 11.00 tot 21.00 uur)
Landelijk Bureau Slachtofferhulp

0900-8844
112
0800-0432
0900-01010

Regionale telefoonnummers
Jeugdbescherming Brabant
Lumens groep
LEV Groep Leven en Verbinden

0492-508400
040-2193300
0492-598989

GGD Brabant-Zuidoost Jeugdgezondheidszorg
Clausplein 10
5611 XP Eindhoven
Veilig Thuis Zuidoost-Brabant
Sobrietasplein 102
5701 MJ Helmond
info@veiligthuis-zuidoostbrabant.nl
www.vooreenveiligthuis.nl
Raad voor de kinderbescherming
Keizersgracht 5
5611 GB Eindhoven
Email eindhoven@rvdk.minvenj.nl
Inspectie van het Onderwijs - vertrouwensinspecteurs
www.onderwijsinspectie.nl

088-0031414

0800-2000

040-8518888

0900-1113111

Relevante websites
www.jeugdinformatie.nl
www.seksueelkindermisbruik.nl
www.huiselijkgeweld.nl
www.kindermishandeling.nl
www.kindertelefoon.nl
www.seksueelgeweld.nl
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Invulblad sociale kaart
Controleer regelmatig of de gegevens van de sociale kaart kloppen. Vul veranderde
gegevens in op deze extra invulbladen. Hierop is ook ruimte voor het invullen van gegevens
van relevante instellingen die nog niet zijn genoemd.
Instelling:
Adres:
Tel.:
E-mail:

…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...

Contactpersoon:
……………………………………. Tel.: …………………………..
De instelling biedt: advies/consult/melding/hulpverlening/ondersteuning/ voorlichting
Beschrijving werkwijze instelling:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Instelling:
Adres:
Tel.:
E-mail:

…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...

Contactpersoon:
……………………………………. Tel.: …………………………..
De instelling biedt: advies/consult/melding/hulpverlening/ondersteuning/ voorlichting
Beschrijving werkwijze instelling:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
Instelling:
Adres:
Tel.:
E-mail:

…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………...

Contactpersoon:
……………………………………. Tel.: …………………………..
De instelling biedt: advies/consult/melding/hulpverlening/ondersteuning/ voorlichting
Beschrijving werkwijze instelling:
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………..
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Signalen Lijsten
A. Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen
Voorwoord
Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen
uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate
van schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stress indicatoren, die aangeven dat
er iets met het kind aan de hand is. Dit kan ook iets anders zijn dan kindermishandeling
(echtscheiding, overlijden van een familielid, enz.). Hoe meer signalen van deze lijst een
kind te zien geeft, hoe groter de kans dat er sprake zou kunnen zijn van kindermishandeling.
Het is niet de bedoeling om aan de hand van een signalenlijst het 'bewijs' te leveren van de
mishandeling. Het is wel mogelijk om een vermoeden van mishandeling meer te
onderbouwen naarmate er meer signalen uit deze lijst geconstateerd worden. Een goed
beargumenteerd vermoeden is voldoende om in actie te komen! Om na signalering een
volgende stap te kunnen zetten, is het aan te bevelen dat een instelling beschikt over een
meldcode ten aanzien van kindermishandeling. De signalenlijst kan dan als bijlage aan de
meldcode worden toegevoegd.
De signalen die in deze lijst vermeld worden, hebben betrekking op alle vormen van
mishandeling. Aan het einde van de lijst zijn nog enkele signalen opgenomen die meer
specifiek zijn voor seksueel misbruik. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er aan de
hand zou kunnen zijn, is het van belang de hele context van het gezin erbij te betrekken.
Daarom worden ook een aantal signalen van ouders en gezin genoemd.
U kunt ook altijd overleggen met Veilig Thuis over signalen die u zorgen baren, bijvoorbeeld
blauwe plekken op vreemde plaatsen.
1. De signalen
Lichamelijk welzijn
 Blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab- en bijtwonden
 Groeiachterstand
 Voedingsproblemen
 Ernstige luieruitslag
 Slecht onderhouden gebit
 Kind stinkt, heeft regelmatige smerige kleren aan
 Oververmoeid
 Vaak ziek
 Ziektes herstellen slecht
 Kind is hongerig
 Achterblijvende motoriek
 Niet zindelijk op passende leeftijd
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Gedrag van het kind
 Weinig spontaan
 Passief, lusteloos, weinig interesse in spel
 Apathisch, toont geen gevoelens of pijn
 In zichzelf gekeerd, leert in fantasiewereld.
 Labiel
 Erg nerveus
 Hyperactief
 Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst
 Negatief lichaamsbeeld
 Agressief, vernielzucht
Tegenover andere kinderen:
 Agressief
 Speelt weinig met andere kinderen
 Wantrouwend
 Niet geliefd bij andere kinderen
Tegenover andere volwassenen:
 Angst om uit te kleden
 Angst voor lichamelijk onderzoek
 Verstijft bij lichamelijk contact
 Angstig, schrikachtig, waakzaam
 Meegaand, volgzaam
 Agressief
 Overdreven aanhankelijk
 Wantrouwend
 Vermijdt oogcontact
Overig:
 Plotselinge gedragsverandering
 Gedrag niet passend bij leeftijd
 Taal- en spraakstoornissen
Gedrag van de ouder:
 Onverschillig over het welzijn van het kind
 Laat zich regelmatig negatief uit over het kind
 Troost het kind niet
 Geeft aan de opvoeding niet meer aan te kunnen
 Is verslaafd aan alcohol/drugs
 Is ernstig (psychisch) ziek
 Kleedt het kind te warm of te koud aan
 Zegt regelmatig afspraken af
 Heeft irreële verwachtingen van het kind
 Zet het kind onder druk om te presteren
Gezinssituatie:
 Samengaan van stressvolle omstandigheden, zoals slechte huisvesting, financiële·
problemen en relatieproblemen
 Sociaal isolement
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Alleenstaande ouder
Partnermishandeling
Gezin verhuist regelmatig
Slechte algehele hygiëne

2. Medische signalen
Voedingsproblemen
 Ondervoeding
 Voedingsproblemen bij baby's:
 Steeds wisselen van voeding
 Veel spugen
 Matig groeien, ondanks voldoende hoeveelheid voeding
 Weigeren van voeding
 Achterblijven in lengtegroei
3. Signalen specifiek voor seksueel misbruik
Lichamelijke kenmerken
 Verwondingen aan geslachtsorganen
 Vaginale infecties en afscheiding
 Jeuk bij vagina en anus
 Pijn in bovenbenen
 Pijn bij lopen of zitten
 Problemen bij plassen
 Urineweginfecties
 Seksueel overdraagbare aandoeningen
Relationele problemen
 Angst voor mannen of vrouwen in het algemeen of voor een man of vrouw in het bijzonder
Gedragsproblemen
afwijkend seksueel gedrag:
 Excessief en/of dwangmatig masturberen
 Angst voor lichamelijk contact of juist zoeken van seksueel getint lichamelijk contact
 Niet leeftijdsadequaat seksueel spel
 Niet leeftijdsadequate kennis van seksualiteit
 Angst om zich uit te kleden
 Angst om op de rug te liggen
 Negatief lichaamsbeeld: ontevredenheid over, boosheid op of schaamte voor eigen
lichaam
 Schrikken bij aangeraakt worden
 Houterige motoriek (onderlichaam 'op slot')
 Geen plezier in bewegingsspel.
 Drukt benen tegen elkaar bij lopen of oppakken
 Afkeer van lichamelijk contact
 Maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek
 Extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik
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4. Signalen die specifiek zijn voor kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld

GEDRAGSPROBLEMEN


Agressie: kopiëren van gewelddadig gedrag van vader (sommige kinderen, m.n. jongens
kopiëren hun vaders gedrag door hun moeder of jongere broertjes/zusjes te slaan
 Opstandigheid
 Angst
 Negatief zelfbeeld
 Passiviteit en teruggetrokkenheid
 Zichzelf beschuldigen
 Verlegenheid
Problemen in sociaal gedrag en competentie
 Wantrouwen ten aanzien van de omgeving
 Gebrek aan sociale vaardigheden

B. Signalenlijst kindermishandeling 4-12 jaar
Deze signalenlijst is bestemd voor mensen die beroepshalve te maken hebben met
kinderen van 4-12 jaar.
Als kinderen mishandeld, verwaarloosd en/of misbruikt worden, kunnen ze signalen
uitzenden. Het gebruik van een signalenlijst kan zinvol zijn, maar biedt ook een zekere mate
van schijnzekerheid. De meeste signalen zijn namelijk stressindicatoren, die aangeven dat
er iets met het kind aan de hand is. Dit kan ook iets anders zijn dan kindermishandeling
(echtscheiding, overlijden van een familielid, enz.). Hoe meer signalen van deze lijst een
kind te zien geeft, hoe groter de kans dat er sprake zou kunnen zijn van
kindermishandeling.
Het is niet de bedoeling om aan de hand van een signalenlijst het 'bewijs' te leveren van de
mishandeling. Het is wel mogelijk om een vermoeden van mishandeling meer te
onderbouwen naarmate er meer signalen uit deze lijst geconstateerd worden. Een goed
beargumenteerd vermoeden is voldoende om in actie te komen! Om na signalering een
volgende stap te kunnen zetten, is het aan te bevelen dat een school of instelling beschikt
over een meldcode ten aanzien van kindermishandeling. De signalenlijst kan dan als bijlage
aan de meldcode worden toegevoegd.
De signalen die in deze lijst vermeld worden, hebben betrekking op alle vormen van
mishandeling (lichamelijke en psychische mishandeling, lichamelijke en psychische
verwaarlozing en seksueel misbruik). Aan het einde van de lijst zijn nog enkele signalen
opgenomen die meer specifiek zijn voor seksueel misbruik. Om een duidelijk beeld te
krijgen van wat er aan de hand zou kunnen zijn, is het van belang de hele context van het
gezin erbij te betrekken. Daarom worden ook een aantal signalen van ouders en gezin
genoemd.
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1.

De signalen

Lichamelijk welzijn
 Blauwe plekken, brandwonden, botbreuken, snij-, krab en bijtwonden
 Groeiachterstand
 Te dik
 Slecht onderhouden gebit
 Regelmatig buikpijn, hoofdpijn of flauwvallen
 Kind stinkt, heeft regelmatige smerige kleren aan
 Oververmoeid, vaak ziek
 Ziektes herstellen slecht
 Kind is hongerig
 Eetstoornissen
 Achterblijvende motoriek
 Niet zindelijk op passende leeftijd
Gedrag van het kind
 Weinig spontaan
 Timide, depressief
 Passief, lusteloos, weinig interesse in spel
 Apathisch, toont geen gevoelens of pijn
 In zichzelf gekeerd, leert in fantasiewereld.
 Labiel
 Erg nerveus
 Hyperactief
 Negatief zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, faalangst
 Negatief lichaamsbeeld
 Agressief, vernielzucht
 Overmatige masturbatie
Tegenover andere kinderen:
 Agressief
 Speelt weinig met andere kinderen
 Wantrouwend
 Niet geliefd bij andere kinderen
Tegenover ouders:
 Angstig, schrikachtig, waakzaam
 Meegaand, volgzaam
 Gedraagt zich in bijzijn van ouders anders dan zonder ouders
Tegenover andere volwassenen:
 Angst om uit te kleden
 Angst voor lichamelijk onderzoek
 Verstijft bij lichamelijk contact
 Angstig, schrikachtig, waakzaam, wantrouwend
 Meegaand, volgzaam
 Agressief
 Overdreven aanhankelijk
 Vermijdt oogcontact
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Overig:
 Plotselinge gedragsverandering
 Gedrag niet passend bij leeftijd
 Slechte leerprestaties
 Rondhangen na school
 Taal- en spraakstoornissen
Gedrag van de ouder:
 Onverschillig over het welzijn van het kind
 Laat zich regelmatig negatief uit over het kind
 Troost het kind niet
 Geeft aan het niet meer aan te kunnen
 Is verslaafd aan alcohol/drugs
 Is ernstig (psychisch) ziek
 Kleedt het kind te warm of te koud aan
 Zegt regelmatig afspraken af
 Houdt kind vaak thuis van school
 Heeft irreële verwachtingen van het kind
 Zet het kind onder druk om te presteren
Gezinssituatie:
 Samengaan van stressvolle omstandigheden, zoals slechte huisvesting, financiële
problemen en relatieproblemen
 Sociaal isolement
 Alleenstaande ouder
 Partnermishandeling
 Gezin verhuist regelmatig
 Slechte algehele hygiëne
2. Medische signalen
Voedingsproblemen
 Ondervoeding
 Voedingsproblemen bij baby's
 Steeds wisselen van voeding
 Veel spugen
 Matig groeien, ondanks voldoende hoeveelheid voeding
 Weigeren van voeding
 Achterblijven in lengtegroei
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3. Signalen specifiek voor seksueel misbruik
Lichamelijke kenmerken
 Verwondingen aan geslachtsorganen
 Vaginale infecties en afscheiding
 Jeuk bij vagina en anus
 Pijn in bovenbenen
 Pijn bij lopen of zitten
 Problemen bij plassen
 Urineweginfecties
 Seksueel overdraagbare aandoeningen
Relationele problemen
 Angst voor mannen of vrouwen in het algemeen of voor een man of vrouw in het bijzonder
Gedragsproblemen
afwijkend seksueel gedrag:
 Excessief en/of dwangmatig masturberen
 Angst voor lichamelijk contact of juist zoeken van seksueel getint lichamelijk contact
 Niet leeftijdsadequaat seksueel spel
 Niet leeftijdsadequate kennis van seksualiteit
 Angst om zich uit te kleden
 Angst om op de rug te liggen
 Negatief lichaamsbeeld: ontevredenheid over, boosheid op of schaamte voor eigen
lichaam
 Schrikken bij aangeraakt worden
 Houterige motoriek (onderlichaam 'op slot')
 Geen plezier in bewegingsspel.
 Drukt benen tegen elkaar bij lopen of oppakken
 Afkeer van lichamelijk contact
 Maakt afwezige indruk bij lichamelijk onderzoek
 Extreem seksueel gekleurd gedrag en taalgebruik
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Observatieformulier
Bij een vermoeden van kindermishandeling ga je eerst deze vragenlijst na om erachter te
komen of je ongerustheid gegrond is.
Jongen/meisje
Geboortedatum
Naam gastouder

Sinds wanneer is het kind in
de opvang?
Sinds wanneer vertoont het
kind opvallend gedrag?
Beschrijf het opvallende
gedrag.
Hoe is het contact met andere
kinderen in het gezin?
Hoe is het contact met
volwassenen?
Hoe is de uiterlijke verzorging
van het kind?
Hoe is de algehele
ontwikkeling van het kind
(verstandelijk, sociaal,
emotioneel, motorisch)
Hoe is het contact tussen kind
en gastouders?
Is daarin de laatste tijd
verandering is gekomen?
Hoe is het contact tussen het
kind en zijn ouder?
Is daarin de laatste tijd
verandering is gekomen?
Zijn er bijzonderheden over
het gastgezin te melden?
Is er de laatste tijd iets in het
gedrag of in de situatie van
het kind veranderd?
Gelden deze dingen ook voor
de eventuele broertjes of
zusjes?
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