
Afwegingskader (deze vragen komen terug in de afwegingskaders van alle beroepsgroepen)

 Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?

 NEE Afsluiten en vastleggen in dossier.

 JA  Ga verder met afweging 2.

 Schat ik op basis van de stappen 1 t/m 4 van de meldcode in dat er sprake is van (een vermoeden van)   

 acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid?

 NEE  Ga verder met afweging 3.

 JA  Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 t/m 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.

 Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of te organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld   

 en/of kindermishandeling af te wenden? (Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze  

 afweging samen met Veilig Thuis doorlopen.)

 NEE  Melden bij Veilig Thuis.

 JA  Ga verder met afweging 4.

 Aanvaarden de direct betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of 

 kindermishandeling af te wenden en zijn zij in staat zich hiervoor in te zetten? (Bij acute onveiligheid en/  

 of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen).

 NEE  Melden bij Veilig Thuis.

 JA  Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging 5.

 Leidt deze hulp binnen de gewenste termijn tot stabiele veiligheid en of het welzijn (herstel) van alle  

 direct betrokkenen? (Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen   

 met Veilig Thuis doorlopen).

 NEE  (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.

 JA  Hulp afsluiten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en  

  samenwerkingspartners.

Stap 1:  Signalen in kaart brengen

Stap 2:  Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis

Stap 3:  Gesprek met betrokkenen 

Stap 4: Wegen van huiselijk geweld en kindermishandeling (gebruik het afwegingskader)  

Stap 5:  Neem twee beslissingen

  1. Is melden noodzakelijk? 

  Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute onveiligheid en structurele onveiligheid 

  2. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

  Hulp verlenen is mogelijk als: 

   De professional in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of organiseren

   De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp

   De hulp leidt tot duurzame veiligheid

Stappenplan verbeterde meldcode huiselijk geweld 

en kindermishandeling per beroepsgroep
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Op grond van artikel 5.2.6 van de Wmo 2015 mogen beroepsbeoefenaren met een beroepsgeheim zonder 

toestemming gegevens verstrekken aan Veilig Thuis. Dit mag alleen: als dat noodzakelijk is om kindermishandeling 

en/of huiselijk geweld te stoppen; of als de arts een redelijk vermoeden heeft van kindermishandeling en/of huiselijk 

geweld en hij dat wil laten onderzoeken.

Wanneer is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?

 In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid.

 In alle ANDERE gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn competenties, zijn    

 verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate effectieve hulp kan bieden of kan  

 organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

 Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico op  

 huiselijk geweld en/of kindermishandeling constateert dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

Wanneer is een beroepskracht in staat om effectieve hulp te bieden of te organiseren: 

 Alle betrokken beroepskrachten hebben de focus op stoppen van geweld en (duurzaam) herstel van de   

 veiligheid. Er wordt gewerkt aan het herstel van de directe veiligheid, het wegnemen van de oorzaken van  

 het geweld.

 Het versterken van de veerkracht en het herstel van de schade die is veroorzaakt door (de dreiging van)   

 huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij de betrokkene(n).

 Er is sprake van een gezamenlijke analyse en plan met doelen en evaluatiemomenten van de    

 beroepskrachten. Dit plan is op maat gemaakt met álle betrokkenen binnen het gezin of huishouden, waarbij  

 de doelen van begeleiding en/of hulpverlening helder zijn gesteld.

 Indien meerdere beroepskrachten betrokken zijn, zijn er afspraken over samenwerking en casusregie op de 

 veiligheid en (multidisciplinaire) hulpverlening.

Artsencoalitie:       Stap 1: doet in aangewezen gevallen ook de   

       mantelzorgverleningscheck.

Verpleegkundigen en verzorgenden:    Geen

Paramedici:      Geen

Pedagogen, psychologen, therapeuten,   Vragen ter afweging van acute en structurele 

sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals: onveiligheid staan in het brondocument 

       afwegingskader van deze beroepsgroep.  

Verloskundigen:     Geen 

Onderwijs en leerplichtambtenaren:   Bij stap 1: bij een sterk vermoeden van huiselijk   

       geweld en/of kindermishandeling  het bevoegd 

       gezag (bestuur en directie) van de school op de  

       hoogte brengen. 

Kinderopvang:       Geen 

Justitie:      Medewerkers van deze beroepsgroep moeten op 

       hun interne communicatiekanalen van de organisatie  

       kijken voor het afwegingskader.
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Bijzonderheden per beroepsgroep

Veilig Thuis Noord-Holland Noord, december 2018


