Nieuwe meldcode en afwegingskader
De nieuwe Meldcode Kindermishandeling wordt per 01-01-2019 opgenomen in het “Protocol
kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag” en tevens zijn afwegingskaders toegevoegd aan de
meldcode.
Het “protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag” voorziet in een stappenplan in geval van
vermoedens van kindermishandeling en bij het vermoeden van een gewelds- of zedendelict door een collega
jegens een kind. Samen met het stappenplan ‘hoe te handelen in het geval van seksueel grensoverschrijdend
gedrag tussen kinderen onderling’, vormen deze samen het Protocol Kindermishandeling en
Grensoverschrijdend Gedrag voor de Kinderopvang.
In de huidige meldcode staan vijf stappen die een beroepskracht doorloopt als hij/zij huiselijk geweld of
kindermishandeling vermoedt. Het moet voor u als gastouder duidelijker worden om te besluiten of u een
vermoeden van kindermishandeling moet melden bij Veilig Thuis of dat het voldoende is dat u zelf hulp biedt.
Daarom zijn afwegingskaders toegevoegd aan het stappenplan van de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. Vanaf 1 januari 2019 dient iedere professional met het nieuwe afwegingskader te werken.
Bekijk hier een filmpje over de nieuwe meldcode

Filmpje van de nieuwe meldcode
De Meldcode
De meldcode helpt u als gastouder hoe u kunt handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Met ingang van 1 januari 2019 geldt een aanscherping van stap 4 en 5 van de meldcode.
De 5 stappen van de meldcode zijn:
1. In kaart brengen van signalen.
2. Overleggen met uw consulent of aandachtsfunctionaris, en eventueel raadplegen van Veilig Thuis: het
advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
3. Gesprek met de betrokkene(n) (ouders)
4. Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen.
5. Beslissen over zelf hulp organiseren of melden.
HET AFWEGINGSKADER
Een afwegingskader ondersteunt u als gastouder met vermoedens van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling. Hieronder de nieuwe situatie;
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Het afwegingskader helpt u bij de beslissing of een melding noodzakelijk is en vervolgens bij het beslissen of het
zelf bieden of organiseren van hulp ook mogelijk is. Het afwegingskader beschrijft wanneer, en op basis van
welke overwegingen, het melden van vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling als
noodzakelijk wordt beschouwd.
In stap 5 wordt er door de gastouders (evt. samen met de consulent of de aandachtsfunctionaris) een beslissing
genomen aan de hand van het afwegingskader.
a. Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
b. Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk?
Hulp verlenen is mogelijk als: u als gastouder in staat bent om effectieve/passende hulp te bieden of te
organiseren.
De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.
De hulp leidt tot duurzame veiligheid.
Het afwegingskader in beeld: Zie de figuur links.
(Bron: Kiki)
Indien hulp verlenen op basis van één van deze
punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig Thuis
noodzakelijk. Bij twijfel altijd Veilig Thuis
raadplegen. Dit kan gewoon geheel anoniem en
Veilig Thuis kan je helpen bij de keuzen.
Het volledige Protocol Kindermishandeling en
grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen
onderling vindt u in de bijlage van deze mail,
maar kunt u vanzelfsprekend ook downloaden
op onze website. https://www.gastouder.nl/documenten-pagina/
Meldcode op uw smartphone of tablet
Download de gratis Meldcode app
voor iPhone/iPadof voor Android. Dan heeft u de
stappen van de meldcode altijd bij de hand. Ook
kunt u direct contact opnemen met
het Steunpunt Huiselijk Geweld of
het Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling in uw regio.
Door te werken met een meldcode blijft de
beslissing om vermoedens van huiselijk geweld
en kindermishandeling wel of niet te melden,
berusten bij de professional. Het stappenplan
van de meldcode biedt hem bij die afweging
houvast.
Mocht u vragen hebben neem dan contact op
met de aandachtsfunctionaris van
gastouderbureau Grave-Mill-Landerd eo (0486421637).
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