
Verwijsindex SISA-SluiS
www.sisa.rotterdam.nl en www.sluitendsamenwerken.nl

Meldcode Huiselijk Geweld & Kindermishandeling
www.werkenmetdemeldcode.nl

Wat Computersysteem
SISA 0-23 regio
SluiS 23+ Rotterdam

5 stappenplan

Doel:
Vroegtijdige betrokkenheid van professionals kenbaar maken om
zo te komen tot afstemming en eventueel samenwerking. Op deze
wijze een betere inschatting maken van de meest passende
(integrale) zorg/ondersteuning die nodig is.

Een eenduidig stappenplan dat alle beroepsgroepen ondersteunt bij
het zorgvuldig handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling.

Werking/ toepassing:  SISA en SluiS zijn verwijsindexen waarin professionals met een
signaal aangeven dàt ze betrokken zijn bij een
kind/jongere/volwassene.
Het matchmechanisme binnen SISA en SluiS zorgt vervolgens
voor de uitwisseling van contactgegevens van de professionals en
bevordert de verdere afstemming.

- SISA en SluiS zijn onderling technisch gekoppeld.

Organisaties en zelfstandige beroepsbeoefenaren uit verschillende
sectoren, zoals vermeld in de Wet verplichte meldcode, zijn verplicht
om een meldcode vast te stellen, te implementeren en het gebruik en
de kennis hiervan te bevorderen onder hun werknemers.

Stappenplan meldcode:

1. Signalen in kaart brengen en signaal in SISA/SluiS
2. Overleg met college en evt. advies van Veilig Thuis RR
3. Gesprek met cliënt
4. Weging

a. Vermoeden van HG&K?
b. Sprake van acute of structurele onveiligheid?

5. Neem twee beslissingen:
a. Is melden bij Veilig Thuis RR noodzakelijk?

(altijd een ‘ja’ bij acute of structurele onveiligheid’)
b. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?

Type betrokken
functionarissen:

Specifiek door de signaleringsbevoegde organisaties aangewezen
professionals die een directe professionele relatie hebben met een
persoon. Signaleringsbevoegde professionals zijn werkzaam
vanuit diverse domeinen; (geestelijke) gezondheidszorg,
onderwijs, maatschappelijke ondersteuning, werk en inkomen,
politie en justitie, welzijn en wonen.

Een professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij
vermoedens heeft van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Als hulpmiddel om te komen tot het besluit om te melden is het per 1
januari 2019 verplicht om als beroepskracht een afwegingskader
meldcode te gebruiken in stap 4 en 5.


