R-1.7.k Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
Gezinshuis Ons Baken is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit en begeleiding en zorg
aan cliënten. Deze verantwoordelijkheid is zeker ook aan de orde in geval van cliënten die
(vermoedelijk) te maken hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.
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-

-

-

Kindermishandeling
Kindermishandeling is elke vorm van voor een minderjarige bedreigende of
gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die ouders of
andere personen ten opzichte van wie de minderjarige in in een relatie van
afhankelijk 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 op psychisch letsel (overgenomen uit art. 1 sub m van de Wet op de
jeugdzorg). Onder kindermishandeling wordt ook verstaan het kind dat getuige is
van huiselijk geweld tussen andere huisgenoten.
Huiselijk geweld
Huiselijk geweld is geweld gepleegd door iemand uit de huiselijke kring van het
slachtoffer. De huiselijke kring betekent: partners, ex-partners, gezinsleden,
familieleden en huisvrienden. Vormen van huiselijk geweld zijn kindermishandeling,
ouderenmishandeling (waaronder ook financiële uitbuiting en verwaarlozing),
eergerelateerd geweld (zoals eerwraak, genitale verminking (vrouwenbesnijdenis)
of huwelijksdwang), ouderenmishandeling of (ex-)partner geweld (waaronder ook
stalken).
Cliënt ( de persoon die begeleiding ontvangt van het gezinshuis)
De cliënt is het vermoedelijk slachtoffer, de pleger, of getuige van huiselijk geweld
of kindermishandeling waarmee de begeleider beroepsmatig in contact staat.
Huiselijk geweld of kindermishandeling door begeleiders
Huiselijk geweld of kindermishandeling door begeleiders valt niet onder deze
meldcode als er (vermoedelijk) sprake is van geweld door begeleiders dan dient
direct de leidinggevende en/of de inspectie van gezondheidszorg ingeschakeld te
worden.
Dierenmishandeling
Dierenmishandeling valt niet onder deze meldcode Als er (vermoedelijk) sprake is
van dierenmishandeling dan kan dit gemeld worden bij het meldnummer 144.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling - het stappenplan
Van de medewerkers van het gezinshuis wordt verwacht dat zij alert zijn op signalen van
(mogelijk) huiselijk geweld of kindermishandeling en weten hoe te handelen volgens het 5stappenplan van de meldcode. De meldcode is bij iedere medewerker bekend.

Stap 1
in kaart brengen van signalen
Als op Gezinshuis ons Baken signalen worden opgevangen van huiselijk geweld of
kindermishandeling, brengen we de signalen in kaart en leggen deze vast. Ook kunnen er
gesprek(-jes) gevoerd worden met de clienten om meer duidelijkheid te verkrijgen. De
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afweging van het al dan niet voeren van deze gesprekken wordt afhankelijk van de
inschatting van de ernst van het vermoeden in overleg tussen gezinshuisouders genomen.
Gezinshuisouder Pim zal indien wenselijk deze gesprekjes voeren. Hij legt de signalen vast,
evenals (de uitkomsten van) de evt. gesprekken die hij over de signalen voert, de stappen
die hij zet en de besluiten die hij neemt. Ook de gegevens die de signalen weerspreken
worden vastgelegd. Deze verslaglegging komt in het dossier van de cliënt.
Ook wordt zo spoedig mogelijk de wettelijke vertegenwoordiger/plaatsende instelling
geïnformeerd.

Stap 2
Overleggen met team van het gezinshuis
En eventueel raadplegen van AMHK ‘Veilig thuis’ (0800-2000) of een deskundige op het
gebied van letselduiding.

Stap 3
Gesprek met de betrokkene(n)
In het gesprek met de cliënt gaat het erom dat de gezinshuisouder:
- het doel van het gesprek uitlegt;
- de signalen, dit wil zeggen de feiten die hij heeft vastgesteld en de waarnemingen
die hij heeft gedaan, bespreekt;
- de cliënt uitnodigt om daarop te reageren;
- en pas na deze reactie zo nodig komt met een interpretatie van wat zij heeft
gezien en gehoord en wat haar in reactie daarop verteld is.
- Na afloop van het gesprek wordt een verslag toegevoegd aan het cliëntdossier.

Stap 4
Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel
http://www.vooreenveiligthuis.nl/ raadplegen.
‘Veilig Thuis’(samenvoeging van Steunpunt Huiselijk Geweld en Advies en Meldpunt
Kindermishandeling) Tel; 0800-2000
Op basis van de signalen, het advies van collega’s/Veilig Thuis en het gesprek met de
cliënt zal een inschatting gemaakt worden van:
- Het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling
- de aard van het geweld
- de ernst van het geweld

Stap 5
Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.
Indien een gezinsvoogd betrokken is zal deze te allen tijde worden geïnformeerd.
- Hulp organiseren
Als het gezien de mogelijkheden, competenties, verantwoordelijkheden en de
professionele grenzen mogelijk is om zelf hulp te organiseren waardoor het
slachtoffer voldoende beschermd wordt tegen het risico op huiselijk geweld of
kindermishandeling, kan ervoor gekozen worden geen melding te doen. In deze
situatie organiseert het gezinshuis zelf de hulp en worden de effecten van deze
hulp gevolgd. Bij twijfel of als blijkt dat de ingezette hulp onvoldoende beschermd,
wordt (alsnog) een melding gedaan.
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Melden en anonimiteit
Wanneer het gezinshuis niet of onvoldoende in staat is om het slachtoffer te
beschermen tegen huiselijk geweld of kindermishandeling, dan doet de
gezinshuisouder(s) een melding bij Veilig Thuis, 0800-2000. Veilig Thuis zal
vervolgens onderzoek doen om te beoordelen welke hulp noodzakelijk is en deze
hulp inzetten.

Voorafgaand aan het doen van een melding
Het algemene uitgangspunt is dat er openheid is over de melding/melder naar de cliënt
en/of betrokkenen toe.
- Melden bij de client/betrokkenen dat er melding wordt gedaan en proberen om
toestemming te krijgen voor het doen van de melding*
Als het gaat om een minderjarige client tot 16 jaar dient de melding ook besproken
te worden met ouders.
- Uitleggen waarom een melding wordt gedaan, wat het doel van de melding is
- Vragen om een reactie;
- Bespreken van de bezwaren en proberen om alsnog toestemming te krijgen
- Als de client geen toestemming geeft, dan dient er opnieuw een afweging gemaakt
te worden met betrekking tot het doen van een melding.
*De melding hoeft voorafgaand niet besproken te worden met de client/betrokkene als:
- De melding een concrete bedreiging vormt of kan vormen voor de client en/of voor
dienst omgeving, voor de boerderij of haar begeleiders;
- De vertrouwensrelatie tussen de client en het gezinshuis verstoord kan raken
waardoor de client uit het zicht raakt.
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