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Protocol meldcode huiselijk
geweld en kindermishandeling in
de thuissituatie
Inleiding
Dit protocol kindermishandeling gaat in op de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling (in de thuissituatie).

Doel
De wetgeving waarin de meldcode is vastgelegd is gewijzigd per januari 2019. Vanaf dat
moment is het verplicht om met een afwegingskader te werken. Een afwegingskader
beschrijft wanneer en op basis van welke overwegingen, het melden van vermoedens van
huiselijk geweld en/of kindermishandeling als noodzakelijk wordt beschouwd. Het
afwegingskader formuleert daarnaast wanneer hulpverlening bieden of organiseren (ook) tot
de mogelijkheden behoort. Het afwegingskader is opgenomen in stap 4 van de meldcode.
In stap 5 van de meldcode wordt vervolgens een beslissing genomen op basis van de
afweging die gemaakt is in stap 4. De stappen 1 tot en met 3 van de meldcode wijzigen
inhoudelijk niet.

Definitie Kindermishandeling en huiselijk geweld
Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of gewelddadige
interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen ten
opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat,
actief of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend of dreigt te worden
berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Kenmerken van
kindermishandeling kunnen zijn: angst, onmacht, isolement, eenzaamheid en loyaliteit.
Huiselijk geweld is geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het slachtoffer
wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele geweldpleging, belaging en
bedreiging (al dan niet door middel van, of gepaard gaand met, beschadiging van
goederen in en om het huis).
De combinatie van kinderen en huiselijk geweld betekent altijd kindermishandeling. De
handelwijze bij huiselijk geweld is hetzelfde als bij kindermishandeling of een vermoeden
daarvan.
In bijlage 1 zijn de (definities van) verschillende vormen kindermishandeling opgenomen.

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk staat het stappenplan van de meldcode kindermishandeling mét
afwegingskader centraal. De hoofdstukken hierna bieden meer achtergrondinformatie voor
wat betreft het werken met de meldcode. Hoofdstuk drie gaat in op de wettelijke
verplichtingen die samenhangen met de meldcode. In hoofdstuk vier wordt ingegaan op
wat er moet gebeuren na een melding.
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De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met
afwegingskader
Onderstaande stappen worden in de volgende paragraaf toegelicht.

STAP 1
In kaart brengen van signalen

De pedagogisch medewerker:
 Observeert het kind (kindcheck1)
 Brengt signalen bij het kind in kaart, zie
bijlage 3 en 4
 Bespreekt de zorg met de kerncoach
(KC)
 Zoekt met goedkeuren van de KC
contact met de aandachtsfunctionaris
 Bespreekt de zorg met betrokkenen
(ouders en eventueel kind zelf)
 Documenteert

STAP 2
Collegiale consultatie
Bij twijfel: Veilig Thuis (anoniem)
Bij twijfel: letseldeskundige

De pedagogisch medewerker:
 Bespreekt signalen met collega’s
 Heeft overleg met de
aandachtsfunctionaris voor advies
 Aandachtsfunctionaris heeft contact
met Veilig Thuis voor advies
 Aandachtsfunctionaris geeft (indien
van toepassing) signaal in verwijsindex
 Documenteert

STAP 3
Gesprek met de ouder (en indien
mogelijk het kind)

De pedagogisch medewerker:
 Heeft gesprek met betrokkenen
 Documenteert

STAP 4
Wegen van het geweld aan de hand
van afwegingskader
Bij twijfel: altijd contact met Veilig Thuis

De aandachtsfunctionaris (ism pm):
 Beoordeelt de risicotaxatie
 Heeft bij twijfel contact met Veilig Thuis
 Weegt aan de hand van
afwegingskader
 Documenteert

AFWEGING 1
Is melden
noodzakelijk?

AFWEGING 2
Is hulpverlening
(ook) mogelijk?

1

De kindcheck is onderdeel van de meldcode, maar gericht op professionals die contacten hebben met volwassen cliënten en niet met
hun kinderen en daarom niet beschikken over kindsignalen. In de kinderopvang kunnen feitelijk op dagelijkse basis ‘kindchecks’
plaatsvinden.
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STAP 5
Beslissen over het doen van een
melding en het inzetten van
noodzakelijke hulp

De aandachtsfunctionaris (ism pm)
 Beslist aan de hand van de
uitkomsten (van het
afwegingskader)
 Bespreekt een melding met de
betrokkenen
 Documenteert

NB. Met Veilig Thuis kan op ieder moment contact opgenomen worden voor (anoniem)
advies.

De meldcode in de praktijk: een voorbeeld van hoe een proces kan lopen
Stap 1
Je hebt als beroepskracht een onderbuikgevoel over een bepaald kind dat er iets niet pluis
is. Signalen kunnen heel concreet zijn, maar dit hoeft niet. Het kan zijn dat je door allerlei
(kleine) signalen bij elkaar opgeteld het idee hebt dat er iets mis is. Wanneer je met ouders
spreekt over bepaalde zorgen hebben zij steeds excuses, bagatelliseren de zorgen en/of
komen niet voldoende in actie in jouw optiek. Je blijft je zorgen maken. Je houdt de dingen
die je constateert goed bij, net als de gespreksmomenten die je hebt (gehad) met ouders. Je
bespreekt je zorg ook met de kerncoach en aandachtsfunctionaris.
Stap 2
Vervolgens ga je in gesprek met collega’s. Hebben zij ook signalen geconstateerd? En wat
vinden zij van de signalen die jij hebt gezien? Je vraagt de aandachtsfunctionaris om advies
en/of er wordt contact opgenomen met Veilig Thuis om de situatie (anoniem) voor te
leggen. Over wie contact opneemt met Veilig Thuis zijn duidelijke afspraken gemaakt binnen
de organisatie. Alle acties die ondernomen worden, worden goed bijgehouden in het
kinddossier.
Stap 3
Op basis van de kennis die je nu hebt opgedaan, ga je in gesprek met de ouders en in
sommige gevallen ook met het kind. Dit kan zo nodig met ondersteuning van de
aandachtsfunctionaris. Van dit gesprek wordt een verslag gemaakt.
Stap 4
De aandachtsfunctionaris weegt ism jou de signalen op basis van het afwegingskader. De
volgende vragen worden beantwoord: : is melden noodzakelijk? En vervolgens: is hulp
bieden en/of organiseren voor de ouders en het kind/de kinderen ook mogelijk? Deze
hoofdvragen moeten worden beantwoord door een aantal vragen over de situatie te
beantwoorden (het afwegingskader staat in onderstaande paragraaf).
Het kan zijn dat je zorgen na het gesprek met ouders zijn verminderd of zijn weggenomen.
Bijvoorbeeld omdat ouders aangeven dat zij zelf hulp hebben gezocht vanwege problemen
in de opvoeding waar zij tegenaan lopen en het moeilijk vinden hiermee om te gaan. In zo’n
geval kan besloten worden de meldcode te stoppen. Houd goed vinger aan de pols en
biedt ondersteuning aan ouders door er te zijn voor de kinderen én met ouders mee te
denken over de problemen in de opvoeding die zij tegenkomen. Hiervoor kunnen ook
samenwerkingspartners worden benaderd (zie in bijlage 2 de sociale kaart. Deze dient te
worden aangepast/ingevuld voor de eigen situatie).
Stap 5
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De aandahtsfunctionaris maakt ism jou de beslissing of melden bij Veilig Thuis noodzakelijk is
en/of dat hulpverlening kan worden georganiseerd. Deze beslissing leg je vast in het dossier
van het kind/de kinderen.

De stappen van de meldcode en het afwegingskader
De stappen die worden beschreven zijn in een bepaalde volgorde gerangschikt, maar deze
volgorde staat niet vast en kan in de praktijk anders verlopen. Waar het om gaat, is dat de
beroepskracht op enig moment in het proces alle stappen heeft doorlopen, voordat hij/zij
besluit om al dan niet een melding te doen. Als er gedurende het doorlopen van de stappen
in de meldcode geen zorgen meer bestaan dan kan de meldcode worden afgesloten. Dit
wordt dan gedocumenteerd.
Stap 1: In kaart brengen van signalen
De beroepskracht brengt de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of
kindermishandeling bevestigen of juist ontkrachten in kaart en legt deze vast. De
beroepskracht legt ook alle contacten over de signalen vast, evenals de stappen die
worden gezet en de besluiten die worden genomen.
Bij vroegsignalering worden signalen gezien die duiden op een zorgelijke of mogelijk
bedreigde ontwikkeling. Zelden zullen deze signalen direct duidelijkheid geven over de
oorzaak zoals huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is daarom belangrijk om uit te gaan
van de signalen die de beroepskracht bij het kind of in de interactie tussen ouder en kind
waarneemt. Bij het signaleren van huiselijk geweld of kindermishandeling kan gebruik worden
gemaakt van de signalenlijsten (bijlage 3 en 4) en de observatielijst (bijlage 5).
Het is gebruikelijk om in deze stap in gesprek te gaan met de ouder tijdens haal- en
brengmomenten, tijdens een tien-minutengesprek of op een ander gepland moment. Hierbij
gaat het vooral om het benoemen van feitelijkheden en zaken die opvallen. Daarnaast kan
het kind in de groep geobserveerd worden alsook de ouder met het kind tijdens
contactmomenten.
Alle signalen dienen te worden verzameld waardoor het duidelijker wordt welke zorgen er zijn
en of deze zorgen gegrond zijn. De beroepskracht vraagt de aandachtsfunctionaris om te
helpen bij het onderbouwen van de zorgen.
Alle gegevens die te maken hebben met het signaleren en handelen dienen schriftelijk te
worden vastgelegd. Gespreksverslagen kunnen door betrokkenen worden ondertekend.
Deze kunnen in het kinddossier worden bewaard, dat in een gesloten kast (met slot) of
digitaal (met wachtwoord) wordt bewaard. Dit vanwege de privacygevoelige gegevens die
worden verzameld. Bij het verwerken van deze gegevens wordt rekening gehouden met de
Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Pagina 4 van 17

Bestandsnaam

Datum

Versiedatum

Protocol meldcode

05-02-2019

05-02-2019

Noodsituaties
Bij signalen die wijzen op acuut en zodanig ernstig geweld dat het kind of zijn gezinslid
daartegen onmiddellijk moet worden beschermd, kunt u meteen advies vragen aan
Veilig Thuis. Komt men daar, op basis van de signalen, tot het oordeel dat onmiddellijke
actie is geboden, dan kan zo nodig in hetzelfde gesprek een melding worden gedaan
zodat op korte termijn de noodzakelijke acties in gang kunnen worden gezet om de
veiligheid van het kind zoveel mogelijk te waarborgen. In noodsituaties kan overigens
ook contact worden gezocht met de Raad voor de Kinderbescherming en/of de politie
om hulp worden gevraagd.
Stap 2: Collegiale consultatie en bij twijfel Veilig Thuis en/of een letseldeskundige
De beroepskracht bespreekt de signalen met de aandachtsfunctionaris. Dit is de
medewerker werkzaam binnen de kinderopvangorganisatie met specifieke deskundigheid
op het terrein van kindermishandeling en huiselijk geweld. Het wordt aanbevolen om bij
twijfel advies te vragen aan Veilig Thuis of een letseldeskundige. Dit is doorgaans een taak
voor de aandachtsfunctionaris.
Overleg vindt intern plaats met de kerncoach en de aandachtsfunctionaris. Extern overleg is
mogelijk met de jeudsverpleegkundige of jeudarts van het consultatiebureau of bespreken
van de casuistiek in het JeugPreventieNetwerk (gemeente Buren).
Consult bij Veilig Thuis of deskundige op het gebied van letselduiding
Indien de aandachtsfunctionaris ook maar enige twijfel heeft over de oorzaak van de situatie
en/of eventuele mogelijke onveiligheid bij het kind, kan advies worden gevraagd bij Veilig
Thuis of een deskundige op het gebied van letselduiding. Veilig Thuis kan een eerste weging
maken of het terecht is dat er zorgen zijn over deze situatie en of er mogelijk sprake kan zijn
van huiselijk geweld of kindermishandeling. Ook kan Veilig Thuis worden betrokken als er
zorgen zijn over huiselijk geweld waarbij ouders c.q. meerderjarige huisgenoten betrokken
zijn. Een letseldeskundige kan worden ingezet ter duiding van letsels waarbij een vermoeden
van huiselijk geweld of kindermishandeling speelt. Zorgvuldig handelen vereist dat de
aandachtsfunctionaris bij elk vermoeden nagaat of advies moet worden gevraagd bij Veilig
Thuis of een letseldeskundige.
Consult bij zorgadviesteam
Voor het bespreken in het zorgadviesteam wordt een intakegesprek met de ouders en/of
aandachtsfunctionaris gevoerd door het maatschappelijk werk of een ander lid van het
zorgadviesteam. Door de ouder continu te betrekken en mee in overleg te treden, is de kans
groter dat de ouder gemotiveerd is om de situatie te verbeteren en/of hulp te aanvaarden.
Om het kind ‘open’ (niet anoniem) te bespreken in het zorgadviesteam en met andere
externe deskundigen is schriftelijke toestemming van de ouder vereist. Indien de
beroepskracht/aandachtsfunctionaris in het contact transparant en integer is, is de kans
groot dat over deze zaken een open gesprek mogelijk is. In de meeste gevallen wordt
toestemming door de ouder gegeven. Gespreksvaardigheid om in gesprek te gaan over
zorgen en het vragen om toestemming van de ouder is een specifieke deskundigheid en kan
door middel van scholing worden aangeleerd. Ook kan de
beroepskracht/aandachtsfunctionaris advies krijgen van Veilig Thuis of het zorgadviesteam
over het in gesprek gaan met de ouder. Indien de ouder weigert, kan dit een zorgelijk signaal
zijn en moet het worden meegenomen in de weging (stap 4). Het kind kan overigens
anoniem worden besproken wanneer de ouder geen toestemming heeft gegeven, maar dit
verdient niet de voorkeur vanwege de eventuele vervolgacties.
Vanaf stap 2 is het raadzaam registratie in de Verwijsindex Risicojongeren te overwegen.
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Alle gegevens die te maken hebben met het signaleren en handelen dienen schriftelijk te
worden vastgelegd.
Stap 3: Gesprek met de ouder (en indien mogelijk met het kind)
De beroepskracht bespreekt, eventueel samen met aandachtsfunctionaris, de signalen met
ouders en indien mogelijk met het kind. Het gesprek altijd voorbereid met de
aandachtsfunctionaris. Ook kan tijdens de voorbereiding ondersteuning worden gevraagd
aan Veilig Thuis. In de voorbereiding is het van belang rekening te houden met emoties van
de ouder(s) en het kind, zoals boosheid, verdriet en angst veroorzaakt door onmacht,
loyaliteit, isolement en schaamte.
Voor het gesprek met de ouders (en eventueel het kind) kunnen de volgende stappen
worden gevolgd:
1. Leg de ouders (en eventueel het kind) het doel uit van het gesprek;
2. Beschrijf de feiten die zijn vastgesteld en de waarnemingen die zijn gedaan, geef daarbij
geen waardeoordeel of eigen interpretatie;
3. Nodig de ouders uit om een reactie hierop te geven. Vraag hoe ouders dit ervaren. Ga
respectvol om met de emoties;
4. Kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen er is
gezien, gehoord en/of waargenomen. Leg uit waarom je het gedrag zorgelijk vindt: wat
zijn de effecten voor het kind;
5. Leg het gesprek vast en laat het indien mogelijk ondertekenen door alle betrokkenen.
In de meeste gevallen is het onduidelijk wat de oorzaken zijn van de signalen. Door ouders te
informeren en informatie uit te wisselen over de ontwikkeling van hun kind, kunnen zorgen
verduidelijkt, ontkracht of bekrachtigd worden. Nodig de ouders expliciet uit tot het geven
van hun mening en vraag door over kindgerelateerde onderwerpen in de thuissituatie.
Herkent de ouder de situatie? Hoe gedraagt het kind zich thuis? Hoe reageren de ouders
daarop? Hoe gaat het opvoeden thuis? Hoe reageert het kind hierop? Hoe is de
ontwikkeling van het kind tot nu toe verlopen? Wat vinden de ouders daarvan? Hoe ervaren
de ouders de opvoeding en hun rol als ouders?
Indien de ouders de zorgen herkennen, kan een begin worden gemaakt met het
onderzoeken van kansen en oplossingen. Ouders moeten vaak eerst worden gemotiveerd
zodat de zorgen over hun kind kunnen worden gedeeld. Het helpt dan om ouders meer
informatie te geven over de ontwikkeling van het kind en de effecten voor het kind in de
huidige situatie. Vraag naar wat het met de ouders doet. Het benoemen van hun emoties
kan de motivatie tot veranderen vergroten. Maak steeds duidelijk dat jullie beiden hetzelfde
doel hebben: het beste voor het kind. Als ouders niet te motiveren zijn en de zorgen blijven
ontkennen is het raadzaam Veilig Thuis om advies te vragen en een melding te overwegen.
Ook kan Veilig Thuis betrokken worden als er zorgen zijn over huiselijk geweld waarbij ouders
c.q. meerderjarige huisgenoten betrokken zijn.
Indien wordt besloten om ook met het kind zelf te spreken, is het van belang dat het kind zich
veilig genoeg voelt om het gesprek te voeren (bijlage 6). Maak hierbij de afweging of het in
het belang van het kind zelf is om dit gesprek te voeren. Hierover kan ook advies worden
gevraagd aan Veilig Thuis. Beloof tijdens een dergelijk gesprek nooit geheimhouding, maar
geef wel aan dat de signalen serieus zullen worden afgewogen. Belangrijk is ook dat het kind
niet wordt ondervraagd, maar dat het kind met name de ruimte wordt gegeven om zijn
verhaal te vertellen. Zie voor tips ook de handreiking participatie van kinderen 2018.
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Stap 4: Wegen van het geweld en bij twijfel altijd raadplegen van Veilig Thuis
en
Stap 5: Beslissen aan de hand van afwegingskader
De beroepskracht weegt in samenwerking met de aandachtsfunctionaris op basis van de
signalen, van het (extern) ingewonnen advies en van het gesprek met de ouders het risico op
huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarnaast wordt de aard en de ernst van het huiselijk
geweld of de kindermishandeling gewogen aan de hand van het afwegingskader en al dan
niet in overleg met Veilig Thuis.
Voor de weging is het van belang dat in het dossier de signalen, de gesprekken en de
stappen worden beschreven en vastgelegd die al zijn gezet. Bij twijfel over een vermoeden
van huiselijk geweld of kindermishandeling is het verplicht om Veilig Thuis te raadplegen.
Veilig Thuis kan helpen een risicotaxatie (inschatting van risicofactoren) uit te voeren en kan
helpen bepalen of het verstandig is zelf hulp te bieden of organiseren of een melding te
doen.
Het is belangrijk dat de kinderopvangorganisatie alles goed registreert. Alle gegevens die te
maken hebben met het signaleren en handelen dienen schriftelijk te worden vastgelegd.
Leidt weging tot de conclusie dat er geen zorgen (meer) zijn, dan kan de Meldcode in stap 4
worden afgesloten.
Als de zorgen blijven bestaan dan wordt in stap 5 besloten, op basis van het afwegingskader,
of melden noodzakelijk is én of het mogelijk is om passende hulp te organiseren.
Het afwegingskader

Afweging 1: Is melden noodzakelijk?

Afweging 2: Is zelf passende en toereikende hulp bieden of organiseren mogelijk?
Het is van belang dat beide afwegingen in deze volgorde worden genomen. De
aandachtsfunctionaris vraagt zich samen met de beroepskracht eerst af of melden
noodzakelijk is, aan de hand 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 worden beantwoord.
NB. Beroepskrachten in de kinderopvang hebben geen hulpverlenende rol. Zij kunnen echter
wel hulp organiseren rondom een gezin. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op
samenwerkingspartners van de kinderopvangorganisatie. Beroepskrachten kunnen ouders
daarnaast ondersteunen door bijvoorbeeld extra opvang te bieden aan de kinderen en
uiteraard kunnen zij aan kinderen een veilige omgeving bieden. De kinderopvang kan van
grote toegevoegde waarde zijn aangezien zij goed vinger aan de pols kunnen houden. Zij
zien kinderen en ouders immers zeer regelmatig. Onderlinge samenwerking en afstemming
tussen sectoren (bijvoorbeeld met het onderwijs) is hierbij erg belangrijk.
Meldnormen: in welke situaties moeten beroepskrachten melden?

Beroepskrachten moeten een melding doen bij Veilig Thuis in de volgende situaties:
Meldnorm 1:
Meldnorm 2:

Meldnorm 3:

In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid en
disclosure.
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.
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Het afwegingskader in beeld
Op de volgende pagina worden de stappen van het afwegingskader toegelicht.
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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Heb ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of
kindermishandeling?
Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier
Ja: Ga verder met afweging 2

Meldnorm
1

Als wordt ingeschat dat er géén zorgen zijn over (een dreiging van) huiselijk geweld of kindermishandeling, sluit de
beroepskracht het doorlopen van de meldcode af en vermeldt deze conclusie in het kinddossier. Een veelvoorkomende situatie
is dat er wel zorgen zijn, maar dat deze zorgen geen (dreiging van) huiselijk geweld of kindermishandeling betreffen.
Bijvoorbeeld omdat er kindproblematiek is waargenomen in combinatie met pedagogische onmacht van ouders, echter zonder
dat dit de (emotionele) veiligheid van het kind bedreigt. Ook dan sluit de beroepskracht de meldcode af en noteert deze
conclusie in hetzelfde dossier. Hulp kan vervolgens worden georganiseerd, geboden en geëvalueerd voor de gesignaleerde,
niet tot onveiligheid leidende, problemen.
Wanneer een beroepskracht op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode een vermoeden heeft van (dreiging
van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling volgt de tweede afwegingsvraag.
2.

Schat ik op basis van de stappen 1 tot en met 4 van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of
structurele onveiligheid?
Nee: Ga verder met afweging 3
Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen 3 tot en met 5 worden samen met Veilig Thuis doorlopen.

Ernstige onveilige en/of schadelijke situaties dienen áltijd gemeld te worden bij Veilig Thuis, ook wanneer een beroepskracht
inschat dat hij en de organisatie mogelijkheden hebben om hulp te bieden of te organiseren. Met deze melding kan Veilig Thuis
vroegere, maar ook eventuele toekomstige signalen van huiselijk geweld over de betrokkenen, combineren.
3.

Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of 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

Bij effectieve hulp rondom huiselijk geweld en/of kindermishandeling is veiligheid het hoofddoel. Goede hulp bij huiselijk geweld
en/of kindermishandeling is gericht op alle leden in een (gezins)systeem: minderjarigen en volwassen, pleger(s) en slachtoffer(s).
Er wordt met alle betrokkenen samengewerkt in het maken, evalueren en uitvoeren van veiligheids- en hulpplannen.

Meldnormen 2 en 3

4.

Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden en
zijn zij bereid 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.

In deze afwegingsvraag staan de mogelijkheden van de betrokkenen tot het aanvaarden van hulp bij (dreigend) huiselijk
geweld en/of kindermishandeling centraal. Het gaat erom dat de betrokkenen, alle leden van het (gezins)systeem, maar ook
het (bredere) netwerk van (informele) steunfiguren bereid en in staat zijn de voorgestelde hulp direct aan te gaan.
In het afwegingskader leidt de vierde afwegingsvraag tot een melding indien hulp wordt afgehouden. Vaak is bij aanvang niet
helemaal helder hoezeer de betrokkenen bereid en in staat zijn zich in te zetten. De redenen om de hulp te aanvaarden kunnen
divers zijn. Hun motivatie kan vooral intrinsiek of extrinsiek van aard zijn. Ook de mogelijkheden van de betrokkenen en hun
netwerk verschillen. Door direct en in samenwerking met de betrokkenen en ketenpartners veiligheidsafspraken en
hulpverleningsafspraken te maken wordt vaak helder wat de bereidheid en de mogelijkheden van de betrokkenen zijn.
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Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en/of het welzijn
(herstel) van alle betrokkenen? Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig
Thuis doorlopen.
Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis.
Ja: Hulp opstarten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en
samenwerkingspartners.

De beantwoording van deze afwegingsvraag leidt tot een melding bij Veilig Thuis indien wordt vastgesteld dat hulp
onvoldoende resultaat oplevert:
(het risico op) onveiligheid duurt voort, onveiligheid herhaalt zich of hulp stagneert.

Het gaat dus om situaties waarin hulpverleners hulp bieden bij zorgen over onveiligheid én de hulp binnen de
gewenste termijn niet leidt tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en het welzijn van de
betrokkenen (en/of de ontwikkeling van minderjarigen)

De problematiek ernstiger of groter blijkt dan verwacht

De uitvoering van het veiligheid- en/of hulpverleningsplan is vastgelopen.
Om deze laatste afwegingsvraag zorgvuldig te beantwoorden is het nodig dat binnen de hulp die beroepskrachten bieden,
duidelijk is afgesproken met betrokkenen uit het (gezins)systeem en met andere hulpverleners met wie wordt samengewerkt,
aan welke doelen en resultaten wordt gewerkt.
Hoe en door wie wordt vastgesteld of de veiligheid voldoende is bereikt? Hoe wordt de veiligheid gemonitord en gedurende
welke periode? Wanneer sprake is van een acuut onveilige situatie of structureel onveilige situatie is het van belang dat, na het
doen van een melding bij Veilig Thuis, in de eerste plaats met Veilig Thuis duidelijk is besproken en afgesproken wat de termijn is
(in dagen, weken of maanden) waarbinnen specifiek genoemde resultaten ten aanzien van de veiligheid behaald moeten zijn.

Uitwerking meldnormen in vijf afwegingsvragen in stap 4 van de meldcode
Het is van belang dat goed wordt gekeken wanneer de vragen samen met Veilig Thuis
moeten worden doorlopen. Als er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid of
disclosure, moet je melden bij Veilig Thuis en moeten de vragen drie tot en met vijf altijd met
Veilig Thuis worden doorlopen.
Indien er sprake is van ‘weet het niet’, ga je uit van ‘Nee’.
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Definities en voorbeelden acute, structurele onveiligheid en disclosure
In samenspraak met Veilig Thuis zijn de volgende definities en voorbeelden opgesteld. Onder
iedere definitie staan een aantal praktijkvoorbeelden uit de kinderopvangsector.

Acute onveiligheid
Definitie

Toelichting

Voorbeelden

Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de
komende dagen niet gegarandeerd en hij of zij heeft direct
bescherming nodig.
Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling schat een beroepskracht allereerst en
voortdurend in of een betrokkene acuut (levens)gevaar loopt. Dit
betreft de aanwezigheid van fysiek of seksueel geweld (met of
zonder letsel) of, in geval van zorgafhankelijke kinderen of
(oudere) volwassenen, de áfwezigheid van de meest basale
verzorging (waaronder eten, drinken, kleding en onderdak) maar
bijvoorbeeld ook het onnodig toedienen van medicijnen of het
verrichten van onnodige zorg.
 Door geweld toegebrachte verwonding die medische
behandeling behoeft
 (Ernstig) letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht,
of een poging daartoe
 Poging tot verwurging
 Wapengebruik
 Geweld tijdens de zwangerschap
 (Vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel geweld of
seksuele exploitatie van kinderen jonger dan 18 jaar
 Acute bedreiging om zichzelf of een naaste (waaronder
(ex)-partner, kinderen of familielid) te doden, ernstig letsel
toe te brengen of hun vrijheid te benemen (familiedrama,
eerwraak, vrouwelijke genitale verminking)
 Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt
van -9 maanden tot + 100 jaar, waaronder het onthouden
van voedsel
 Als een ouder/verzorger (medische)
klachten/aandoeningen bij een kind verzint/aandikt,
(medische) onderzoeksgegevens betreffende bij het kind
bestaande klachten en afwijkingen vervalst of in het kader
van een onderzoek selectief verstrek of (medische)
klachten en afwijkingen bij het kind daadwerkelijk
veroorzaakt
 Vrijheidsbeperkende maatregel voor pleger loopt af
zonder dat er afdoende veiligheidsmaatregelen genomen
zijn
 Acuut onveilige situatie bestaat of zorg dreigt weg te
vallen vanwege suïcidepoging, automutilatie, acuut
psychiatrisch beeld, intoxicatie door alcohol of drugs
 Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging van)
huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

Voorbeelden uit de praktijk van acute onveiligheid:


Van een kind op de buitenschoolse opvang is bekend dat de ouders in scheiding
liggen en dat deze scheiding moeizaam verloopt. Aan het kind is dit merkbaar in
gedrag: stil, terughoudend soms angstig. Dit gedrag is duidelijk veranderd. Op een
dag zijn beide ouders aanwezig op de opvang tijdens het brengen en de situatie
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escaleert. Vader en moeder krijgen een woordenwisseling die leidt tot een fysieke
confrontatie. Dit gebeurt voor de ogen van hun eigen kind, maar ook van andere
kinderen.
’s Morgens wordt een kind gebracht en je merkt dat hij erg stil is. Vader heeft geen tijd
en komt niet binnen maar loopt meteen terug naar zijn auto en vertrekt naar zijn werk.
Het kind begint te huilen en je merkt dat hij niet wil dat je hem optilt. Normaal wil hij
altijd opgetild worden dus dit valt je direct op. Als je vraagt waarom je hem niet op
mag tillen zegt hij ‘au’.
Je tilt zijn truitje op en ziet een gesp van een riem op zijn ruggetje staan.
De ouders van een kind zijn uit elkaar. Op de dag dat moeder en hun kind zullen
verhuizen, sluit vader moeder op terwijl haar baby op de opvang is. Moeder weet
zich te bevrijden en haalt haar baby op, maar wil toch gewoon terug naar huis
omdat ze zich vreselijk schaamt. We weten haar over te halen om eerst familie en
vervolgens de politie te bellen zodat ze veilig kan verhuizen.

Structurele onveiligheid
Definitie
Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of
van geweld.
Toelichting
Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of kindermishandeling
is de belangrijkste voorspeller voor voortduren van onveiligheid
(plegerschap en slachtofferschap) in de toekomst. In de
afweging of sprake is van structurele onveiligheid is ten minste
over de volgende factoren informatie nodig: herhaling van
geweld/onveiligheid, oudersignalen en eventuele
kindsignalen/signalen van slachtoffers.
Voorbeelden
 Minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanig
ernstige problematiek ten gevolge van verstandelijke
beperking, middelenverslaving, psychische problematiek
dat de fysieke en emotionele veiligheid van het kind bij
herhaling en/of voortdurend wordt bedreigd en de
ontwikkelmogelijkheden van deze minderjarigen
structureel ingeperkt worden.
 Vergelijkbare situaties met kwetsbare ouderen en een
mantelzorger.
 Escalerende vormen van stalking in partnerrelaties.
Voorbeelden uit de praktijk van structurele onveiligheid:




Een ouder komt regelmatig haar kinderen halen van de opvang met een
alcohollucht om haar heen. Aan de kinderen is qua gedrag niets merkbaar, maar het
is wel al opgevallen dat ze er onverzorgd uitzien, te kleine schoenen dragen en
ongezond eten en drinken. Bij navraag blijkt dat er soms voor de kinderen helemaal
geen eten in huis is.
Je merkt al langere tijd van een kind dat hij liever bij jou wil blijven en echt niet naar
huis toe wil. Als je vraagt waarom het hij niet naar huis wil geeft hij aan dat mama
nooit tijd voor hem heeft en altijd alleen moet eten. Moeder is alleenstaand en heeft
het financieel niet breed. Er zijn verschillende schulden en moeder moet alle dagen
werken om rond te kunnen komen. Het komt dan ook wel eens voor dat moeder op
het laatste moment in moet springen voor een collega en het opvangkind alleen
moet eten en soms ook alleen naar bed moet gaan. Het kind is echter nog niet op
een leeftijd dat het goed voor zichzelf kan zorgen en alleen thuis kan blijven. Moeder
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geeft aan dat het echt niet anders kan. Hoe kan zij immers anders nieuwe kleren of
speelgoed kopen. Je hebt het al regelmatig met moeder besproken, maar ze neemt
het in jouw ogen niet serieus.
Een kind in de peutergroep is met drie jaar en tien maanden nog niet zindelijk.
Moeder heeft op aandringen van de pedagogische medewerkers hierover al eerder
contact opgenomen met de ouder-kind adviseur, maar komt afspraken niet na
omdat ze “druk is met een verhuizing”. Het gezin staat op school bekend als
problematisch, maar de school heeft hier verder geen grip op, volgens de ib-er.
Moeder maakt een chaotische indruk. De ib-er geeft aan dat ze er bij moeder “niet
doorheen komt”. De basisschool wil de peuter niet toelaten als het kind met vier jaar
niet zindelijk is. Het kind dreigt hierdoor tussen wal en schip te vallen, wat gezien de
thuissituatie niet wenselijk is. Er komt opnieuw een gesprek met moeder en de
ontwikkelingsconsulent van de kinderopvangorganisatie om te bespreken dat
moeder de zindelijkheidstraining met hulp van de ouder-kind adviseur moet gaan
oppakken. Als zij dit niet doet, wordt contact opgenomen met Veilig Thuis.
Op de voorschool is een kind met zeer lastig te hanteren en onveilig gedrag vertoont:
volwassenen en andere kinderen pijn doen zonder aanwijsbare reden, op banken
klimmen en er vanaf vallen, recht voor een kind in de zandbak gaan staan en zand in
de ogen van het andere kind strooien, etc. Als dit met moeder wordt besproken, zegt
zij dat er niets aan de hand is en dat het komt omdat de pedagogisch medewerkers
niet streng genoeg zijn. Na veel moeizame gesprekken gaat zij akkoord met externe
ondersteuning op de groep, maar ze wil beslist niet dat dit in het dossier wordt
opgenomen, dan wel overgedragen aan de basisschool als het kind vier jaar wordt.
Ook wil zij geen hulpverlening inschakelen of het kind verder laten onderzoeken.

Disclosure
Definitie
Toelichting

Slachtoffers die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen of
zich uiten bij (mogelijk) huiselijk geweld en/of kindermishandeling
Wanneer een slachtoffer, kind of volwassene, uit zichzelf een
beroepskracht om hulp vraagt bij mogelijk huiselijk geweld en/of
kindermishandeling of zich hierover uit zonder hulp te vragen,
betekent dit veelal dat het (minderjarige) slachtoffer een acute
crisis ervaart en vreest voor de veiligheid en/of het welzijn van
zichzelf of gezinsleden. Het met onvoldoende voorbereiding met
de ouders/pleger(s) bespreken van de (door het slachtoffer)
geuite zorgen kan leiden tot (verergering van) situaties van acute
of structurele onveiligheid. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor
specifieke vormen van huiselijk geweld zoals (ex)partnerstalking,
huwelijksdwang, eergerelateerd geweld en
ouderenmishandeling. Een professionele norm tot melden
betekent in dit geval zorgvuldige afstemming over de
vervolgacties tussen de beroepskracht, Veilig Thuis en het
slachtoffer.

Voorbeelden uit de praktijk van disclosure:


Je vangt als gastouder in het huis van de ouder op en speelt verstoppertje met de
kinderen. Op het moment dat jij je wil gaan verstoppen zegt een kind dat je niet in de
voorraadkast mag komen. Dit is namelijk voor stoute kindjes. Als je hem vraagt
waarom het voor stoute kindjes is zegt hij dat hij altijd in de kast moet als hij niet
luistert. Zijn grote zus komt eraan en zegt tegen het kind dat hij dat niet van papa en
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mama mocht zeggen en dat als hij het weer zegt hij vanavond weer in de kast wordt
opgesloten. Dan moet je maar luisteren zegt zijn grote zus. Als je aan zijn zus vraagt of
zij ook wel eens in de kast moet zegt ze dat ze nu altijd luistert maar haar broertje er
wel in moet zitten in het donker.
Een peuter vertelt een verhaal over een boos familielid en dat hij pijn had. Na
doorvragen blijkt dat hij aan zijn piemel had gezeten en volgens het familielid was dit
heel erg stout. Het familielid heeft er daarom als straf sambal op gesmeerd.
Moeder komt naar het kinderdagverblijf met een blauw oog. Ze heeft een vage
verklaring dat haar man haar per ongeluk geraakt heeft, omdat hij geschrokken was:
moeder was per ongeluk op de hond gaan staan. Hun peuter vertelt later die dag
dat hij gezien heeft dat vader een borstel naar moeder gegooid heeft. Dit wordt met
moeder besproken. Moeder gaat ermee akkoord dat er een gesprek komt met haar,
met vader en met een pedagogisch medewerker van de voorschool.

Wanneer is hulpverlening (ook) mogelijk?
Nadat is besloten of een melding noodzakelijk is zal ook worden besloten, door de
aandachtsfunctionaris, of de beroepskracht hulp kan bieden/organiseren (zie ook de
opmerking hierover op pagina 13). Daarvoor gelden de volgende vereisten:
Vereisten voor het organiseren of bieden van goede hulp bij geweld:










Er is voldoende zicht op (on)veiligheid
Er is voldoende zicht op onveilige gebeurtenissen in het verleden (waaronder eerdere
meldingen)
Alle betrokken beroepskrachten hebben de focus op het stoppen van geweld en een
(duurzaam) herstel van de veiligheid. Er wordt gewerkt aan het herstel van directe
veiligheid en het wegnemen van de oorzaken van geweld
Hulp is gericht op 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 alle 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.

Hulp bieden/organiseren is onvoldoende mogelijk indien de beroepskracht binnen de
(samenwerkings)mogelijkheden van diens organisatie:






Onvoldoende zicht heeft op (on)veiligheid in het heden
Onvoldoende zicht kan krijgen op onveilige gebeurtenissen in het verleden (waaronder
eerdere meldingen)
Onvoldoende mogelijkheden heeft om passende en samenhangende hulp te bieden
met veiligheid als resultaat
Constateert dat onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.
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Wettelijke verplichtingen
Beroepsgeheim en wettelijk meldrecht
Algemene zwijgplicht
Iedere beroepskracht die individuele cliënten2 (jeugd)hulp, zorg, steun of een andere vorm
van begeleiding biedt heeft een beroepsgeheim. Dit geldt ook voor beroepskrachten in de
kinderopvang. Deze zwijgplicht, zoals het beroepsgeheim ook wel wordt genoemd, verplicht
de beroepskracht om, kort gezegd, geen informatie over kinderen en ouders aan derden te
verstrekken, tenzij daarvoor toestemming bestaat. Voor de kinderopvang geldt dat hiervoor
dus toestemming van ouders noodzakelijk is. Doel van het beroepsgeheim is de drempel voor
de toegang tot de hulpverlening zo laag mogelijk te maken en de cliënt het vertrouwen te
geven dat hij vrijuit kan spreken. Het beroepsgeheim of de zwijgplicht is een belangrijke
voorwaarde voor effectieve hulpverlening. De vertrouwensrelatie is van wezenlijk belang.
Toch kunnen er situaties zijn waarin de problematiek zo ernstig is dat het doorbreken van het
beroepsgeheim noodzakelijk is. Dit is het geval bij ernstige vormen van huiselijk geweld of
kindermishandeling, waarbij de betrokkenen zelf niet of onvoldoende mee kunnen of willen
werken.
Wettelijk meldrecht
Iedere beroepskracht met een beroepsgeheim of een andere zwijgplicht heeft het wettelijk
recht om, zo nodig zonder toestemming van (de ouders van) hun cliënt, vermoedens van
kindermishandeling of huiselijk geweld, bij Veilig Thuis te melden. Daarnaast omvat het
meldrecht het recht voor de beroepskracht om, zonder toestemming van de cliënt, op
verzoek van Veilig Thuis informatie over betrokkene te verstrekken. De regels voor het
verbreken van het beroepsgeheim gelden voor alle situaties waarin een cliënt zich in een
ernstige situatie bevindt.
Voor een zorgvuldige besluitvorming is het noodzakelijk dat de beroepskracht de situatie,
voordat hij zijn besluit neemt, bespreekt met een deskundige collega en zo nodig ook (op
basis van anonieme cliëntgegevens) advies vraagt aan Veilig Thuis. Verder is het van belang
dat de aanwezigheid van voldoende relevante feiten of signalen en zorgvuldige verzameling
van deze feiten en signalen aantoonbaar is, en dat er een zorgvuldige en concrete
afweging van belangen is geweest.
NB: Het wettelijk meldrecht geldt ook als er alleen meerderjarigen bij het huiselijk geweld zijn
betrokken.

Verantwoordelijkheid
In de meldcode is vastgelegd wie de stappen van de me4ldoce doorloopt. In bijlage 7 is
opgenomen wie welke verantwoordelijkheden heeft. De aandacht functionaris is
eindverantwoordelijk is voor de beslissing om wel of geen melding te doen.
Jaarlijks overleg
De aandachtsfunctionaris voert ieder laatste kwartaal van het jaar een overleg met de
directie om, op basis van een kort schriftelijk jaarverslag van de aandachtsfunctionaris, te
bezien op welke wijze de implementatie en de werking van de meldcode in het komend jaar
kan worden bevorderd en welk aandeel de directie/bestuurder en de aandachtsfunctionaris
hierin zullen hebben.
Overleg over scholing van de medewerkers
In het jaarlijks overleg, zoals hierboven bedoeld, adviseert de aandachtsfunctionaris in ieder
geval ook over de wijze waarop de directie/bestuurder in het komend jaar vorm zou kunnen

2

In dit hoofdstuk wordt gesproken over ‘cliënt(en)’ omdat het algemene wetgeving betreft voor de
verschillende sectoren die werken met de meldcode. Voor de kinderopvang gaat het uiteraard om kinderen en
hun ouders.
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geven aan zijn in de wet vastgelegde verantwoordelijkheid voor scholing van de
medewerkers die met de meldcode moeten werken.

Documentatie en vertrouwelijkheid binnen de meldcode
Alle gegevens die te maken hebben met het signaleren en handelen worden schriftelijk
vastgelegd. In de stappen van de meldcode staat beschreven wie er verantwoordelijk is
voor de documentatie. Er wordt vertrouwelijk met de gegevens omgegaan. In het geval van
signalen die kunnen duiden op kindermishandeling wordt dit in het kinddossier opgenomen
(zie bijlage 8). Het kinddossier wordt bewaard in een gesloten kast of digitaal.
Gespreksverslagen kunnen door betrokkenen worden ondertekend.

Deskundigheid eergerelateerd geweld/meisjesbesnijdenis
Er gelden specifieke aandachtspunten als er sprake is van (een vermoeden van)
eergerelateerd geweld. Zo dient men in deze zaken altijd een deskundige te raadplegen,
omdat het collectieve karakter van deze vorm van geweld specifieke expertise vraagt. U
kunt een op het gebied van eergerelateerd geweld deskundige raadplegen of Veilig Thuis.
Bij acute bedreiging van de veiligheid worden de stappen versneld, zo nodig binnen een uur.
Denk hierbij aan (vermoedens van) een gedwongen huwelijk, achterlating, eerwraak die op
(zeer) korte termijn dreigt plaats te vinden. Niet ingrijpen kan leiden tot moeilijk of niet
omkeerbare situaties. Neem in dergelijke gevallen direct contact op met een
aandachtsfunctionaris eergerelateerd geweld bij de politie.

Verwijsindex risicojongeren
De verwijsindex heeft tot doel om beroepskrachten uit verschillende organisaties die met
hetzelfde kind te maken hebben met elkaar in contact te brengen als zij beiden risico’s
signaleren met betrekking tot, kort gezegd, een veilige ontwikkeling naar volwassenheid van
het kind. Doel daarvan is te komen tot een gezamenlijke aanpak van de problematiek van
het kind en zijn gezin. De organisatie moet zijn medewerkers op de hoogte stellen van de
meldingsprocedure voor de Verwijsindex Risicojongeren. SKLM Kinderopvang is bevoegd een
melding te doen in dit systeem.
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Na de melding
Een melding is geen eindpunt. Als er een melding wordt gedaan, bespreekt de
beroepskracht/aandachtsfunctionaris in zijn contact met Veilig Thuis ook wat hij/zij zelf, na de
melding (binnen de grenzen van zijn gebruikelijke taakuitoefening) kan doen om het kind of
de gezinsleden te beschermen en te ondersteunen. De betrokkenheid van de beroepskracht
bij het kind en ouders en mogelijke gezinsleden houdt niet op na de melding. Er wordt
verwacht dat de beroepskracht, naar de mate van zijn mogelijkheden, het kind blijft
ondersteunen en beschermen. Uiteraard gebeurt dit in overleg met Veilig Thuis om zo tot een
gemeenschappelijke aanpak te komen.
Veilig Thuis houdt degene die de melding heeft gedaan op de hoogte van de uitkomsten
van het onderzoek en van de acties die in gang worden gezet.
Wanneer er sprake is van (een vermoeden van) kindermishandeling in de thuissituatie van
één van de kinderen van de kinderopvangorganisatie kan dit ook impact hebben op de
(andere) beroepskrachten en andere kinderen. Hier is aandacht voor in groepsoverleggen.

Interne evaluatie
De aandachtsfunctionaris evalueert met de directie het verloop en de uitkomst van de in
gang gezette stappen. Zo nodig worden verbeteringen in afspraken en/of procedures
aangebracht.
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