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Uitgangspunt: in alle sectoren toestemming
van ouders / cliënt nodig voor extern overleg

NB: Geldt ook voor onderwijs, opvang,
maatschappelijk werk, wijkteams, enzovoort
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}

Micro: gegeven vertrouwen niet beschamen

}

Macro: drempel tot de hulp laag houden

}
}
}

}

}
}
}

}

Vraag de toestemming gericht
Algemene verklaringen zijn niet geldig
Toestemming kan ook mondeling worden
gegeven (aantekenen in dossier!)

Leg uit waarom je overleg wilt voeren, met
wie en waarover
Vraag om een reactie (Wat vindt u daarvan?)
Ga in gesprek
Stel vast of je toestemming hebt en leg deze
vast
Bij geen toestemming, beschrijf je je
vervolgstap(pen)
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}

}

}

}

}

}

Intern met collega die rechtstreeks bij
dezelfde zorg/ opvang/ onderwijs aan de
jeugdige of de ouder is betrokken;
Met de aandachtsfunctionaris;
Anoniem met anderen bij wijze van
consultatie

Meldrecht is een inbreuk op
toestemmingsvereiste:
Ook zonder toestemming is een melding aan
Veilig Thuis mogelijk én
Kan Veilig Thuis desgevraagd geïnformeerd
worden over een kind / gezin
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}

}

}

}
}

}
}

Onzekerheid wegnemen bij professionals
over hoe te handelen bij signalen van
kindermishandeling / huiselijk geweld
Stappen van de meldcode gidsen
beroepskrachten door het proces heen

Effectieve aanpak van signalen van
kindermishandeling / huiselijk geweld (niet
zoveel mogelijk melden)
Waarbij:
Cliënt / ouders zoveel mogelijk meegenomen
worden in de zorgen door maximale
openheid te betrachten

Meldcode voor geweld in de thuissituatie
Geen meldplicht, wel plicht om meldcode te
hebben en te gebruiken en een meldrecht

NB: Wel meldplicht voor professionals bij
vermoedens van professioneel geweld tegen
kinderen.
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}
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}

}

}

Signaleren, zo feitelijk mogelijk;
Collegiaal overleg of advies VT op basis van
anonieme cliëntgegevens;
Gesprek met de cliënt /ouders, tenzij;
Taxeren, bij twijfel verplicht advies Veilig
Thuis;
Beslissen: zelf hulp bieden en organiseren of
(ook) een melding doen

Meldrecht is inbreuk op
toestemmingsvereiste
Meldcode zorgt voor een zorgvuldige
omgang met het meldrecht.
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1.

Leg signalen zo feitelijk mogelijk vast,
vermijd onmiddellijke interpretaties en leg
ook ‘contra signalen’ vast

2.

Denk aan de kindcheck

1.

Collegiale consultatie, bijvoorbeeld (ook)
met af.
Zo nodig kun je ook advies vragen aan
Veilig Thuis (op basis van anonieme
gegevens)

2.

1. Beschrijf de signalen en leg uit waarom je ze
wilt bespreken;
2. Nodig uit tot een reactie;
3. Ga in gesprek, kijk of de zorgen worden
gedeeld, welke hulp (mogelijk) is
4. Beschrijf je eventuele vervolgstappen.
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}

}

}

}
}

Afzien van een gesprek met cliënt / ouders
alleen als er concrete aanwijzingen zijn dat
door het gesprek de veiligheid van de cliënt,
zijn gezin of een beroepskracht kan worden
bedreigd.

Denk je dat het zinvol is voor de aanpak van
het geweld om extern je signalen te
bespreken dan vraag je gericht toestemming
aan cliënt / ouders voor dit extern overleg.
Krijg je deze toestemming niet of kun je hem
niet vragen, dan doe je zo nodig een melding
bij Veilig Thuis

Weeg alle signalen mee, ook contra signalen;
Verplicht advies VT in alle gevallen van twijfel
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}
}

}

}

}

}

Wees open over je beslissing richting gezin
Neem in een melding ook info mee over de
reactie van de ouders
Leg je beslissing zorgvuldig vast.

Het meldrecht biedt nog teveel ruimte. Het is
in het belang van slachtoffers van
kindermishandeling en huiselijk geweld als er
in ernstige situaties een meldplicht geldt voor
professionals.

Afwegingskader gebruiken bij stap 4 en 5
vanaf 2018
Wellicht mogelijkheid om naam van cliënt te
noemen bij stap 2
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}

}

}

Ook voor desgevraagd informatie verstrekken
aan VT geldt het wettelijk meldrecht.

Terugbelafspraak of vragen op mail;
Vraag of de cliënt weet van (de inhoud van)
dit contact,

}

Bij twijfel eerst zelf contact;

}

Antwoord op vragen naar feiten;

}
}
}
}
}

Bij mening/ oordeel
- binnen deskundigheidsterrein;
- gebaseerd op feiten;
- mening en oordeel scheiden;
- geen uitspraken over personen met wie je
zelf geen contact hebt gehad

}

Overleg met aandachtsfunctionaris;

}

Vraag om digitale weergave ter accordering
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}

}

Onder dossier valt alles wat
(gezondheids)zorg / jeugdhulp / opvang /
onderwijs vastlegt over cliënt;
Schaduwdossiers e.d. behoren juridisch
gezien tot het dossier;

}

NB: Status werkaantekeningen

}

Dossierplicht in onderwijs, zorg, jeugdhulp.

}

}

}

Professional verantwoordelijk voor de inhoud
van het dossier
Dossier is (dus)niet van cliënt / ouders.
Inhoud dossier is (als regel) bekend bij cliënt
/ ouders

10

}

}
}

}

}

}
-

Feitelijk en zakelijk, sluit aan bij wat je hoort,
ziet, waarneemt;
Vermijd onmiddellijke interpretaties;
Bron vermelden als info van anderen
afkomstig is;
Diagnoses alleen als ze afkomstig zijn van
bevoegde deskundigen;
Afstand en neutraliteit bij vastleggen van
oordelen van ene ouder over (ouderschap)
andere ouder;

In geval van meningen / oordelen/
hypothesen:
Scheid ze van de feiten;
Blijf binnen eigen deskundigheidsterrein
Zorg voor voldoende onderbouwing door
feiten

NB: Let op actualiteit van gegevens

}

de signalen en ‘contrasignalen’;
alle stappen;
de inhoud van adviezen;
de reactie van de cliënt / ouders;
de inhoud van een melding;
gemaakte afspraken met VT;
Terugkoppeling van VT

}

.

}
}
}
}
}
}
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}

Informant legt geaccordeerde informatie die
hij aan VT heeft verstrekt vast in het dossier

}

Lisa heeft in de klas concentratieproblemen

}

Vader zeer betrokken, moeder afstandelijk

}

}

}

Gesprek met partner van cliënt gehad over
oorzaken van plegen geweld t.o.v. vriendin,
toonde veel weerstand

Tijdens bezoek thuis lag overal in de
zitkamer schone was, een zitplaats was
moeilijk te vinden
Cliënt toont borderline – achtig gedrag.

12

}
}
}
}

}

}
}

}

}

Inzage en afschrift;
Correctie;
Eigen verklaring;
Vernietiging.
Beperkingen ivm veiligheid en privacy van
derden

Tot 12 jaar: gezaghebbende ouders;
12 – 16 jaar: jeugdige en gezaghebbende
ouders;
Vanaf 16 jaar: jeugdige zelfstandig.
Beperking rechten ouders i.v.m.
zwaarwegende belangen jeugdige
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