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1. Inleiding

De gemeente Rotterdam gaat de komende jaren stevig inzetten op de eigen kracht
van de bewoner en vrijwillige inzet in zijn of haar omgeving. Rotterdam wil dat
jeugdigen kansrijk, gezond en veilig opgroeien door middel van het versterken
van beschermende factoren en het verminderen van risicofactoren. Wanneer
de veiligheid of de ontwikkeling van kinderen in het geding is, dient snel actie te
worden ondernomen. Door vroeg signalering en preventie wordt voorkomen dat
problemen (gezondheids-, gedrags- of veiligheidsproblemen) ontstaan of verergeren.
Kinderen die gezond en veilig opgroeien hebben een goede basis om hun talenten
te ontwikkelen en zich te ontplooien tot gezonde zelfredzame volwassenen die iets
kunnen betekenen voor hun naaste(n).
Aanleiding voor het ontwikkelen van het protocol voor vrijwilligersorganisaties
De meldcode is een stappenplan (vijf stappen) dat zorgvuldig handelen bij
vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling ondersteunt. Het
uitgangspunt daarbij is dat huiselijk geweld en kindermishandeling strafbaar
zijn en dat het belangrijk is zo vroeg mogelijk signalen van huiselijk geweld en
kindermishandeling op te vangen en daarnaar te handelen en dat niets doen
geen optie is. Per 1 juli 2013 is de Wet verplichte meldcode in werking getreden.
Deze wet is bedoeld voor alle professionals in de sectoren onderwijs, (geestelijke)
gezondheidszorg, kinderopvang, jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning justitie
en gemeenten. Alle professionals zijn verplicht om te werken met de meldcode.
Vrijwilligersorganisaties zijn niet verplicht om met de meldcode te werken, maar deze
organisaties mogen natuurlijk wel een stappenplan opzetten.
Naast de Wet verplichte meldcode kwamen er bij het Servicepunt Meldcode van de
GGD Rotterdam-Rijnmond ook vragen binnen van een aantal vrijwilligersorganisaties
over hoe te handelen met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Het Servicepunt Meldcode biedt advies en ondersteuning bij de implementatie
van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast
organiseert het Servicepunt Meldcode netwerk- en themabijeenkomsten voor
aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling.
In april 2013 is er door Movisie een landelijke folder uitgegeven, ‘Als vrijwilligers zich
zorgen maken’. Deze folder is ontwikkeld door Movisie en juriste Lydia Janssen.
In deze folder wordt gepleit om ook aandachtsfunctionarissen1 huiselijk geweld
en kindermishandeling aan te stellen binnen vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers
vangen veel signalen op en het zou goed zijn als er één aanspreekpunt is binnen de
vrijwilligersorganisaties waar zij met hun signalen/zorgen naar toe kunnen.

1 D
 e aandachtsfunctionaris is de ‘spin in het web’ in de professionele organisatie. Hij of zij volgt trainingen op het gebied
van signaleren huiselijk geweld en kindermishandeling en heeft zo meer expertise en kan collega’s ondersteunen in de
te ondernemen stappen.
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Doel van het protocol
In dit protocol is een stappenplan opgezet voor vrijwilligers. Dit protocol beschrijft
welke stappen van vrijwilligersorganisaties worden verwacht bij het (vroeg)signaleren
van huiselijk geweld en kindermishandeling en wanneer Vrijwilligerswerk Rotterdam
wordt ingeschakeld. Dit protocol biedt vrijwilligersorganisaties houvast in het
bespreken van zorgen bij mensen waar (een vermoeden van) huiselijk geweld of
kindermishandeling aan de orde is. De GGD Rotterdam-Rijnmond heeft voor het
signaleren van verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling een
signaleringskaart2 ontwikkeld.

2 www.werkenmetdemeldcode.nl/toolkit
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2. C
 ontactpersoon binnen de
vrijwilligersorganisatie

Vrijwilligers vangen veel signalen op. Het zou goed zijn als er een aanspreekpunt
is binnen de vrijwilligersorganisaties waar zij met hun signalen/zorgen naar
toe kunnen.Deze personen zijn een soort aandachtsfunctionarissen. Binnen
vrijwilligersorganisaties noemen we deze personen contactpersonen.
De eerste stap is het bepalen van de juiste persoon binnen de organisatie, die kan
functioneren als contactpersoon voor de meldcode. Belangrijk is dat de vrijwilliger
weet bij wie hij/zij daarvoor terecht kan binnen de organisatie. Dit is afhankelijk
van het type organisatie. Een organisatie die in zijn geheel georganiseerd wordt
door vrijwilligers zal door iedereen een vrijwilligersorganisatie worden genoemd.
Het wordt ingewikkelder als naast vrijwilligers ook betaalde krachten voor de
organisatie werkzaam zijn. In de gemeente Rotterdam wordt gesteld dat een
vrijwilligersorganisatie een organisatie is waarvan de meerderheid van de activiteiten
door vrijwilligers wordt verricht. Daarbij is het van belang of deze aan het primaire
proces deelnemen.

We onderscheiden
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Vrijwilligers verantwoordelijk voor
primair proces

Beroepskrachten verantwoordelijk
voor primair proces

Organisatie met
uitsluitend vrijwilligers

Organisatie met
ondersteuning van
beroepskrachten

Organisatie met
ondersteuning van
vrijwilligers

Organisatie uitsluitend
met beroepskrachten

Type A

Type B

Type C

Type D

Type A

Organisatie met uitsluitend vrijwilligers
Dit type organisatie komt vooral voor op lokaal niveau. Voorbeelden zijn
speeltuinverenigingen, organisaties voor kindervakantiewerk, zelforganisaties en
actiegroepen. Binnen deze organisaties is het van belang om iemand van het bestuur
of iemand met een aansturende rol binnen de organisatie te laten functioneren
als contactpersoon. Belangrijk is dat die persoon draagvlak heeft binnen de
organisatie, bij voorkeur iemand die al wat langer actief en bekend is binnen de
vrijwilligersorganisatie, om te voorkomen dat er veel wisselingen zijn.

Type B

Organisatie met ondersteuning van beroepskrachten
De rol van beroepskrachten is verschillend. Het kan een managementfunctie
betreffen, maar bijvoorbeeld ook een coördinerende, een administratieve of een
uitvoerende functie. Voorbeelden zijn: Rode Kruis, Amnesty, Humanitas, maar ook
kleinere organisaties zoals kleine dienstverlenende organisaties met een specifieke
achterban. Binnen deze organisaties ligt het voor de hand om de beroepskracht
aan te stellen als contactpersoon, zeker als de beroepskracht een aansturende of
coördinerende rol heeft.

Type C

Organisatie met ondersteuning van beroepskrachten
In dit type organisatie zijn niet de vrijwilligers maar beroepskrachten verantwoordelijk
voor het primaire proces en het product. Zij worden in hun werk ondersteund door
vrijwilligers. Voorbeelden zijn zorginstellingen, waar vrijwilligerswerk aanvullend is en
sociaal-cultureel werk, waar vrijwilligerswerk ook als methodiek wordt gehanteerd.
Binnen deze organisaties is een aandachtsfunctionaris verantwoordelijk voor de
implementatie en uitvoering van de meldcode.

Type D

Organisatie met uitsluitend beroepskrachten
Binnen deze organisatie is een aandachtsfunctionaris verantwoordelijk voor de
implementatie van de meldcode. Deze aandachtsfunctionaris zorgt er o.a. voor dat
alle professionals op de hoogte zijn en blijven van de laatste ontwikkelingen van de
meldcode.
Rol van de aandachtsfunctionaris van Vrijwilligerswerk Rotterdam
Bij Vrijwilligerswerk Rotterdam zijn twee aandachtsfunctionarissen die mee denken als
er (ernstige) zorgen zijn over mensen. Zij kunnen verwijzen naar de juiste instantie die
hulp kan bieden. De aandachtsfunctionarissen zullen de casus niet overnemen en ook
niet melden uit naam van de vrijwilligersorganisatie. Met elkaar zal besproken worden
welke wegen bewandeld kunnen worden.
Contactgegevens Vrijwilligerswerk Rotterdam
Jeanette Buitelaar van Vrijwilligerswerk Rotterdam,
e-mail: jbuitelaar@vrijwilligerswerkrotterdam.nl
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3. P
 rotocol ‘Omgaan met de Meldcode
huiselijk geweld en kindermishandeling
voor vrijwilligersorganisaties’
Om preventief en vroegtijdig (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling
te signaleren is het van belang om het ‘niet pluis gevoel’ serieus te nemen. Enerzijds
kunnen vrijwilligers zich zorgen maken over signalen die zij zelf denken te zien,
anderzijds is het ook voorstelbaar dat vrijwilligers in vertrouwen genomen worden
door volwassenen of kinderen met wie zij werken. Van belang is dat wat zij zien of
wat ter sprake gekomen is, altijd besproken wordt met de contactpersoon binnen de
organisatie. Gezamenlijk wordt overlegd ‘wat verder te doen’. De volgende stappen
van de meldcode zijn van belang voor vrijwilligersorganisaties:

Stap 1.		

In kaart brengen van signalen
De vrijwilliger heeft een zorg of ‘niet pluis gevoel’. Beschrijf deze zorgen/ signalen zo
concreet en feitelijk mogelijk en leg dit vast.

Stap 2.	Collegiale consultatie, bij voorkeur advies vragen aan
Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond
Vrijwilliger bespreekt de zorgen met de contactpersoon van de betreffende
vrijwilligersorganisatie. Bij voorkeur vraagt de contactpersoon advies aan Veilig Thuis
Rotterdam Rijnmond.

Stap 3.

Gesprek met betrokkene(n)
De contactpersoon maakt een zorgvuldige afweging of hij/zij zelf in gesprek gaat over
signalen met de betrokkene(n) of dat hij/zij hiervoor iemand benadert uit het eigen
netwerk van professionele hulpverleners. Indien er geen netwerk van professionele
hulpverleners is, kan hiervoor contact worden opgenomen met de huiselijk geweld
deskundige van het wijkteam.
Tijdens het gesprek zal de contactpersoon de signalen, dat wil zeggen de
waarnemingen die de contactpersoon/vrijwilliger heeft gedaan, zo feitelijk mogelijk
bespreken en de betrokkene(n) uitnodigen om daarop te reageren.
●●
●●

●●

De stappen:
Bespreek met betrokkene(n) welke stappen gezet gaan worden en maak daar
afspraken over. Bij voorkeur samen met een professionele hulpverlener.
Maak een zorgvuldige afweging wie bij dit gesprek aanwezig is. Als de
contactpersoon/vrijwilliger zich (ernstige) zorgen maakt over de veiligheid van het
kind of de volwassene, is het belangrijk dat hulp gevraagd kan worden aan een
professional, bijvoorbeeld een maatschappelijk werker of een medewerker van het
Centrum voor Jeugd en Gezin.
Na overleg tussen de contactpersoon en de betrokkene(n), dient de professional het
gesprek aan te gaan om de vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling
te bespreken, zo mogelijk samen met de contactpersoon. Deze persoon kan ook de
huiselijk geweld deskundige van het wijkteam hiervoor benaderen.

N.B. Indien acuut gevaar dreigt, neem dan altijd direct contact op met de politie.
Na stap 3 het proces loslaten. Stap 4 en 5 van de meldcode worden verder opgepakt door professionals.
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4. S
 chema omgaan met de meldcode
voor vrijwilligersorganisaties

1

Stap in de route

Aan de orde

Door wie

In kaart brengen van signalen
		

Signalen, niet pluis gevoel serieus
nemen.

Vrijwilliger

Beschrijf de signalen zo concreet en
feitelijk mogelijk en leg dit vast.

2

Collegiale consultatie.
Bij voorkeur advies vragen
aan Veilig Thuis Rotterdam
Rijnmond
		

3

Gesprek met betrokkene(n)

Stap 4 en 5

Bespreken van feitelijke signalen
met de contactpersoon van de
betreffende vrijwilligersorganisatie.

Vrijwilliger met contactpersoon

Bij voorkeur vraagt de
contactpersoon advies bij Veilig
Thuis Rotterdam Rijnmond

De contactpersoon maakt een
zorgvuldige afweging of hij/
zij zelf in gesprek gaat over de
signalen met de betrokkene(n)
of dat hij/zij hiervoor iemand
benadert uit het eigen netwerk van
professionele hulpverleners. Indien
er geen netwerk van professionele
hulpverleners is, kan hiervoor
contact worden opgenomen met de
huiselijk geweld deskundige van het
wijkteam.

Contactpersoon met een
professionele hulpverlener, en
eventueel met een vrijwilliger

Worden door de professional verder opgepakt.
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5. Kerntaken van de contactpersoon
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●●

Zorg dragen dat de meldcode voor vrijwilligersorganisaties een onderdeel wordt van
het beleid van de organisatie

●●

Het bedenken van actiepunten voor je eigen organisatie

●●

Zorgen voor draagvlak van deze actiepunten bij het bestuur en de collega’s/
vrijwilligers binnen de organisatie

●●

Zorg dragen voor de uitvoering van de actiepunten

●●

Knelpunten en aandachtsgebieden signaleren en zo nodig bespreken met de
aandachtsfunctionaris bij Vrijwilligerswerk Rotterdam

●●

Stimuleren van de collega vrijwilligers in het volgen van de stappen van de meldcode
voor vrijwilligersorganisaties

●●

Aandacht van vrijwilligers vestigen op preventie en (vroeg)signalering

●●

Signaleren van behoefte aan deskundigheidsbevordering, scholing en intervisie en het
(laten) organiseren hiervan

●●

Praktische vraagbaak zijn voor collega’s/vrijwilligers bij het volgen van de stappen van
de meldcode voor vrijwilligersorganisaties

●●

Communiceren naar collega’s en vrijwilligers bij wie ze terecht kunnen met hun
zorgen en deze informatie regelmatig herhalen. Bijvoorbeeld via een nieuwsbrief of
een website van de organisatie (“Maak jij je weleens zorgen over de thuissituatie
van één van onze leden? Blijf er niet mee rondlopen. Bespreek je zorgen met de
contactpersoon. Samen bekijken we wat er met deze zorgen kan gebeuren”)

●●

Intensieve samenwerking met andere organisaties en vooral met professionele
organisaties voor doorverwijzing

●●

Op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen

●●

Deelnemen aan netwerkbijeenkomsten voor contactpersonen met andere organisaties

6. Kerntaken van de vrijwilliger

●●

Signalen herkennen die kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld

●●

Een gesprek kunnen voeren met de betreffende persoon

●●

Zorgvuldig omgaan met privacy regels

●●

Overleggen met de contactpersoon als je zorg hebt over een kind of ouder(e) als je
signalen hebt waargenomen

●●

Afspraken nakomen die zijn voortgekomen uit het overleg, zoals bijvoorbeeld
observeren of een eerste gesprek voeren met de betrokkene(n)

●●

De resultaten bespreken met de contactpersoon over de genomen stappen
Het Servicepunt Meldcode heeft een stappenkaart ontwikkeld met daarop de stappen
van de meldcode voor vrijwilligersorganisaties en ruimte om gegevens te noteren
van de contactpersoon binnen de organisatie. Het stappenkaartje is op te vragen via
info@vrijwilligerswerkrotterdam.nl
Of digitaal te downloaden via www.werkenmetdemeldcode.nl
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