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De meldcode helpt professionals bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Als er geen vermoedens meer zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
stopt de professional met het volgen van de meldcode. Melden bij Veilig Thuis is bij vermoedens van
acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Om professionals te helpen bij het bepalen of
hier sprake van is, zijn er afwegingskaders toegevoegd aan de meldcode.
Vanaf 1risico
januari
2019 is het
veiligheid
gestuurd herstel gericht
verplicht om deze te hanteren. De professional die de stappen van de meldcode doorloopt, is tevens
verantwoordelijk voor het vastleggen van deze stappen.

Lokale wijkteams

Onderwijs

Sluit de meldcode af op het moment
dat er geen sprake meer is van vermoedens
van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid, is melden bij Veilig Thuis nodig, omdat
Veilig Thuis informatie uit verschillende meldingen kan combineren om de veiligheidssituatie beter
in te schatten. Veilig Thuis kan professionals waar nodig ondersteunen om samen te werken aan
langdurige veiligheid voor het slachtoffer.
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Voor meer informatie, zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
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Alle signalen waardoor het vermoeden van huiselijk geweld en
kindermishandeling is ontstaan worden zo feitelijk mogelijk in
kaart gebracht en vastgelegd door de professional die de signalen
waarneemt.
risico gestuurd herstel gericht
Voor hetveiligheid
het in kaart
brengen van de signalen kan gebruikgemaakt
worden van de signalenkaart: www.signalenkaart.nl
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Melding bij
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Een professional die alleen betrokken is bij volwassen cliënten is
verplicht een kindcheck uit te voeren als er sprake is van dusdanig
ernstige problematiek dat die invloed heeft op een kind en op
de opvoedsituatie van dat kind. Op basis van de kindcheck wordt
besloten of het doorlopen van de meldcode (ook) nodig is voor het
kind. Voor meer informatie over de kindcheck,
zie: www.augeo.nl/kindcheck
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Wanneer alle signalen in kaart zijn gebracht,
bespreekt de professional deze met een (betrokken)
collega, zoals een gedragswetenschapper,
leidinggevende of aandachtsfunctionaris huiselijk
geweld en kindermishandeling. Als blijkt dat er geenveiligheid
of onvoldoende signalen in kaart zijn gebracht, stopt
de meldcode. Professionals kunnen ook altijd contact
opnemen met Veilig Thuis als zij een vermoeden
hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling.
Veilig Thuis kijkt samen met de professional
wat er aan de hand is, geeft advies en bespreekt
wat diegene zelf kan doen. Zie ‘advies’ voor meer
informatie over de adviesfunctie van Veilig Thuis.
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Algemene tips voor het bespreekbaar maken van vermoedens:
Sluit de meldcode af op het moment
dat er geen sprake meer is van vermoedens
van huiselijk geweld en kindermishandeling.

• Bespreek als professional signalen over onveiligheid van
Lokale wijkteams
kinderen zo veel mogelijk (als de veiligheid van betrokkenen
dit toelaat) direct met de ouders en het kind. Doe dit op een
bevragende, niet veroordelende (en leeftijdsadequate) manier,
Onderwijs
vanuit oprechte belangstelling en betrokkenheid.
• Toets de waargenomen signalen ook bij anderen (anoniem).
Herkennen zij dit ook? Hoe kijken zij tegen de situatie aan?
Hulp aanbieders
Het gaat hierbij om wat de professional ziet en over de
betekenis die diegene daaraan geeft vanuit de eigen waarden
en normen. Bekijk de situatie gezamenlijk en vanuit meerdere
Overigeperspectieven.
professionals
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Stap 2:
Overleg met collega
en/of Veilig Thuis

In deze stap maakt de professional de vermoedens van
huiselijk geweld en kindermishandeling bespreekbaar met
de directbetrokkene(n). Na het gesprek kan het zijn dat de
professional geen vermoedens meer heeft van huiselijk geweld
en/of kindermishandeling. Als de zorgen zijn weggenomen, sluit
veiligheid
risico gestuurd herstel gericht
dan de meldcode.
Het
kan ook zijn dat de professional door het
gesprek met de betrokkenen niet gerustgesteld wordt of mogelijk
meer zorgelijke signalen waarneemt. In dit laatste geval wordt de
meldcode vervolgd.
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Stap 5: Beslissen: is melden
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organiseren mogelijk?

Voor meer informatie en tips over het bespreken van signalen met
het kind, de ouders of anderen, zie:
www.nji.nl/kindermishandeling/zorgen-bespreken of
www.aanpak-ouderenmishandeling.nl/professionals/onderzoekenvan-signalen/handvatten-voor-gespreksvoering
Beslissing 2:
Hulpverlenen of
hulp organiseren

Beslissing 1:
Melding bij
Veilig Thuis

Bron: www.nji.nl/kindermishandeling/signaleren
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Lokale wijkteams
In stap 4 weegt de professional al deze informatie af. Heeft de
professional op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden
Onderwijs
van huiselijk geweld of kindermishandeling?
Als de zorgen zijn
weggenomen, sluit dan de meldcode. Is er nog steeds een
vermoeden van acute en/of structurele onveiligheid (zie voor
Hulp aanbieders
toelichting het onderstaand tekstvak),
dan wordt in stap 5 een
beslissing genomen over melden en hulp verlenen.
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Advies
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Monitoring

Stap 5: Beslissen: is melden
noodzakelijk en is hulp verlenen/
organiseren mogelijk?

• Acute onveiligheid betekent dat een persoon in direct fysiek
gevaar verkeert, dat diens veiligheid de komende dagen niet
gegarandeerd is en dat direct bescherming nodig is. Het gaat
hierbij bijvoorbeeld om (een ernstig vermoeden van) seksueel
geweld of (dreiging van) fysiek geweld.
• Van structurele onveiligheid wordt gesproken als in een
gezin of huishouden sprake is van zich herhalende of
voortdurende onveilige gebeurtenissen en situaties. Herhaald
huiselijk geweld en/of kindermishandeling is de belangrijkste
voorspeller voor het voortduren van onveiligheid (plegerschap
en slachtofferschap) in de toekomst. Structurele onveiligheid
heeft schadelijke gevolgen door de voortdurende dreiging en
(emotionele) onveiligheid. Er kan sprake zijn van een patroon
van herhaald geweld, maar bijvoorbeeld ook van permanente
gebreken in de geestelijke en lichamelijke verzorging van
zorgafhankelijke kinderen en/of
volwassenen.
Overdracht
na
veiligheidsbeoordeling

veiligheid

Afsluiten dossier
VeiligThuis

veiligheid

Voor meer informatie: www.afwegingskadermeldcode.nl/

Stap 1:
Signalen in
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Jeugd- en Wmo
professionals

veiligheid

Voor het wegen van het huiselijk geweld en kindermishandeling
kan de Toolkit van de rijksoverheid gebruikt worden in stap 4
en 5 van de meldcode, waarin tevens verwezen wordt naar het
afwegingskader voor de verschillende beroepsgroepen:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/documenten/
publicaties/2018/07/01/toolkit-meldcode-huiselijk-geweld-enkindermishandeling

Sluit de meldcode af op het moment
dat er geen sprake meer is van vermoedens
van huiselijk geweld en kindermishandeling.
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professionals

risico gestuurd

Voor meer informatie: www.afwegingskadermeldcode.nl/
Bron: www.augeo.nl/nl-nl/meldcode/afwegingskader/

Overige professionals

veiligheid

Het afwegingskader beschrijft wanneer een melding noodzakelijk is en hoe passende
hulp eruitziet. Nieuw in dit afwegingskader
is de
datmeldcode
vermoedens
van
acute
of structurele
Sluit
af op
het
moment
onveiligheid altijd worden gemeld bij Veilig
Thuis.
Bijvoorbeeld
geweld
met
wapengebruik
dat er geen sprake meer is van vermoedens
of ernstig
letsel (acute onveiligheid). Maar
ook
voortdurende
voor kinderen bij
van
huiselijk
geweld onveiligheid
en kindermishandeling.
risico gestuurd
herstel gericht
ernstige verslavingsproblematiek van hun vader of moeder (structurele onveiligheid).
Volgens het afwegingskader worden vermoedens van onveiligheid ook altijd gemeld als de
professional zelf geen hulp kan bieden of organiseren. Bijvoorbeeld omdat de betrokkenen
geen hulp accepteren. Wanneer het onveilig blijft wordt er gemeld, ook al is er hulp ingezet.
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Stap 3:
Gesprek met cliënt

Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of
structurele onveiligheid, ook wanneer hulp verlenen of
organiseren mogelijk is. Daarnaast weeg je af of (zelf)
hulpverlenen
is, zie beslissing
2. Een melding
Stapmogelijk
4:
Stap 5: Beslissen:
is melden
Wegen
van huiselijk
geweld
noodzakelijk
en is hulp
doen betekent
immers
niet dat
de professional
de verlenen/
en kindermishandeling
organiseren
mogelijk?
hulpverlening overdraagt, maar dat deze samen met
Veilig Thuis werkt aan veiligheid voor alle betrokkenen.
Op de website van Veilig Thuis is meer informatie te
vinden over melden en overige vragen: www.veiligthuis.nl
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De route in de keten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling
Home

Sluit de meldcode af op het moment
dat er geen sprake meer is van vermoedens
van huiselijk geweld en kindermishandeling.
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mogelijk?
• de professional in staat is om effectieve/passende hulp
te bieden of te organiseren;
• de betrokkenen meewerken aan de geboden of
georganiseerde hulp;
• de hulp leidt tot duurzame veiligheid.
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Keuze advies
of melding

Bij de keuze tussen advies of melding
is degene die contact heeft opgenomen
met Veilig Thuis bepalend.
Veilig Thuis adviseert bij het maken van
deze afweging. Daarbij hanteert
Veilig Thuis de volgende richtlijnen:
• In het geval het een professional
betreft: zou diegene op basis van
de Wet meldcode en volgens het
afwegingskader een melding moeten
doen?
• Is degene die contact heeft opgenomen
in staat om de stappen te zetten die
nodig zijn voor herstel van directe en
stabiele veiligheid?
Bron: Handelingsprotocol Veilig Thuis
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Een professional kan altijd contact opnemen met Veilig Thuis voor advies. Veilig Thuis bespreekt dan met de professional:
• wat de adviesvrager zou kunnen doen om de onveiligheid met directbetrokkenen te bespreken;
• wat de adviesvrager zou kunnen doen om de onveiligheid aan te pakken;
• welke mogelijkheden de adviesvrager heeft om de lokale deskundigen te betrekken bij de aanpak;
• op welke wijze Veilig Thuis de adviesvrager daarbij zou kunnen ondersteunen;
veiligheid
risico gestuurd herstel gericht
• of de adviesvrager
behoefte heeft aan een volgend adviesgesprek over dezelfde casus;
• de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen Veilig Thuis en adviesvrager;
• hoe Veilig Thuis omgaat met het registreren van gegevens naar aanleiding van een advies.
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Beslissing 1:
Melding bij
Veilig Thuis

Veilig Thuis registreert adviezen op naam van de adviesvrager, tenzij deze daar geen toestemming voor geeft. Bij het geven van advies legt
Veilig Thuis geen persoonsgegevens vast van directbetrokkenen. In geval van een advies blijft de adviesvrager zelf verantwoordelijk voor de
aanpak en voor de stappen die eventueel moeten worden ondernomen. Veilig Thuis is verantwoordelijk voor het zorgvuldig adviseren.
veiligheid

Advies

Bron: Handelingsprotocol Veilig Thuis
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Meldingen

Veilig Thuis honoreert altijd de wens van inwoners en professionals om een melding te doen en deze vast te leggen in het
Keuze vervolg
registratiesysteem. De melding moet betrekking hebben op (een vermoeden van) huiselijk geweld of kindermishandeling en de
melder moet daarbij eigen contactgegevens kenbaar maken aan Veilig Thuis. Door een melding te doen komt Veilig Thuis in de
positie om signalen uit verschillende bronnen te verbinden met de melding. Op die manier kan Veilig Thuis een inschatting maken
Voorwaarden van de acute en structurele onveiligheid.
en vervolg
Een professional die alleen betrokken is bij volwassen cliënten is verplicht een kindcheck uit te voeren als er sprake is van
dusdanig ernstige problematiek dat die invloed heeft op een kind en op de opvoedsituatie van dat kind. Op basis daarvan wordt
besloten of een melding bij Veilig Thuis nodig is. Voor meer informatie over de kindcheck, zie: www.augeo.nl/kindcheck
Jeugdbescherming

Bron: Handelingsprotocol Veilig Thuis

= hulpverlenen comform visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid;
eerst samenwerken aan veiligheid en dan samenwerken voor risicogestuurde zorg
= vervolgstappen naar het gedwongen kader
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Meldingen

Het doel van de veiligheidsbeoordeling is dat Veilig Thuis zicht krijgt op de veiligheid in het
gezin of huishouden en tot het besluit komt of er vervolgstappen nodig zijn en bij welke
instelling of professional de verantwoordelijkheid wordt belegd voor het nemen van de
vervolgstappen. De veiligheidsbeoordeling bestaat uit informatieverzameling, beoordeling en
besluitvorming. Veilig Thuis neemt binnen 5 werkdagen na binnenkomst van de melding een
besluit bij welke instelling of professional de verantwoordelijkheid wordt belegd voor het
nemen van de vervolgstappen en informeert de directbetrokkenen, melder en overdrachtpartij
hierover.
Veilig Thuis is verantwoordelijk voor het zicht op veiligheid zodra Veilig Thuis kennisgenomen
heeft=van
het spoedeisende
van een melding,
na deaan
veiligheidsbeoordeling
en in ieder
hulpverlenen
comformkarakter
visie gefaseerd
samenwerken
veiligheid;
e
geval vanaf
6 werkdag aan
na binnenkomst
melding.
eerst de
samenwerken
veiligheid envan
dande
samenwerken
voor risicogestuurde zorg
= vervolgstappen naar het gedwongen kader
Bron: Handelingsprotocol Veilig Thuis
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Veilig Thuis besluit bij wie de verantwoordelijkheid
van de vervolgstappen kan worden belegd danwel dat
er geen vervolgstappen nodig zijn. Veilig Thuis kan
overdragen naar de volgende partijen:
• Overdracht aan het lokale team
• Overdracht aan lopende hulpverlening
• Overdracht aan een multidisciplinair team
• Overdracht aan directbetrokkenen
Bron: Handelingsprotocol Veilig Thuis
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Veilig Thuis kan besluiten zelf verantwoordelijk te blijven voor het zicht op veiligheid.
Veilig Thuis kan ook direct de keuze maken voor een van de diensten:
Voorwaarden & Vervolg of Onderzoek. De keuze tussen deze diensten kan ook gemaakt
worden na de veiligheidsbeoordeling, bijvoorbeeld nadat er contact is geweest met de
directbetrokkenen.
Bron: Handelingsprotocol Veilig Thuis= hulpverlenen comform visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid;
eerst samenwerken aan veiligheid en dan samenwerken voor risicogestuurde zorg
= vervolgstappen naar het gedwongen kader
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Stap 5: Beslissen: is melden
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Gedwongen kader

Handelingsprotocol
Veilig Thuis

Meldcode

Stap 1:
Stap 2:
Het gezin
/ doen van onderzoek
Jeugd- en in
Wmo Om te kunnen
Veilig Thuis kiest
voor het
vaststellen
of er sprake
van collega
Signalen
in
Overlegis met
Informeel
netwerk
professionals
het geval dat er aanwijzingen zijn voor:
huiselijk geweld
of
kindermishandeling
kaart brengen
en/of Veilig Thuis
• acute en/of structurele onveiligheid;
spreekt Veilig Thuis met alle directbetrokkenen en
• een multiproblematische leefsituatie;
kan er relevante informatie worden opgevraagd bij
•d
 irectbetrokkenen onvoldoende meewerken of
professionals of instellingen die contact hebben
onvoldoende bereid zijn om hulp te accepteren;
met de directbetrokkenen. Komt Veilig Thuis tot
• het voor het zetten van vervolgstappen
de conclusie dat er sprake is van huiselijk geweld
noodzakelijk is OM de gemelde vermoedens van
of kindermishandeling, dan stelt Veilig Thuis
huiselijk geweld en/of kindermishandeling te
veiligheidsvoorwaarden vast.
veiligheid
risico gestuurd herstel gericht
bevestigen of te weerleggen
Na het vaststellen van veiligheidsvoorwaarden
De doelen van het onderzoek zijn het bevestigen
draagt Veilig Thuis zorg voor het inzetten
of weerleggen van de gemelde vermoedens van
van een vervolgtraject gericht op directe en
huiselijk geweld en/ of kindermishandeling,
stabiele veiligheid en herstel van door de
het zo nodig vaststellen van veiligheidsdirectbetrokkenen opgelopen schade. Veilig Thuis
voorwaarden en het inzetten van vervolghulp
voert het onderzoek zo spoedig mogelijk uit.
gericht op directe en stabiele veiligheid en herstel Uiterlijk binnen een termijn van tien weken na
van door directbetrokkenen opgelopen schade.
afronding van de veiligheidsbeoordeling wordt het
onderzoek afgerond.
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VeiligheidsMeldingen
beoordeling
Veilig Thuis kiest voor het inzetten van deze dienst in het geval dat
er aanwijzingen zijn voor acute en/of structurele onveiligheid en/of
multiproblematische leefsituatie en wanneer het niet noodzakelijk
of wenselijk is een vermoeden van kindermishandeling en/of
Keuze vervolg
huiselijk geweld te bevestigen of te weerleggen. Ook wordt deze
dienst ingezet wanneer de directbetrokkene(n) voldoende bereid
en in staat is (zijn) om samen te werken aan het herstel van de
veiligheid en zo nodig hierbij hulp te accepteren. Indien blijkt dat er
toch meer inzicht nodig is, kan Veilig Thuis alsnog besluiten om een
onderzoek uit te voeren.

Veilig Thuis neemt verantwoordelijkheid voor zicht op de veiligheid
bij alle meldingen waarvoor de dienst Voorwaarden & vervolg
wordt ingezet. Veilig Thuis draagt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk
binnen een termijn van tien weken na de veiligheidsbeoordeling,
zorg voor afronding van de dienst Voorwaarden & vervolg.
Bron: Handelingsprotocol Veilig Thuis

Veilig Thuis draagt zorg voor afstemming met en tussen andere
ketenpartners en is contactpersoon voor de directbetrokkenen. Na
het vaststellen van veiligheidsvoorwaarden draagt
Veilig Thuis comform visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid;
= hulpverlenen
zorg voor het inzetten van een vervolgtraject gericht
directe
eerstop
samenwerken
aan veiligheid en dan samenwerken voor risicogestuurde zorg
en stabiele veiligheid en herstel van door directbetrokkenen
= vervolgstappen naar het gedwongen kader
opgelopen schade als gevolg van kindermishandeling en/of
huiselijk geweld.

De route in de keten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling
Home

Sluit de meldcode af op het moment
dat er geen sprake meer is van vermoedens
van huiselijk geweld en kindermishandeling.
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Stap 2:
Overleg met collega
en/of Veilig Thuis

Stap 3:
Gesprek met cliënt

Na uitvoering van deze diensten draagt Veilig Thuis bij
De verantwoordelijkheid van Veilig Thuis voor het
voorkeur over in een overdrachtsgesprek waarbij de
zicht op de veiligheid eindigt vanaf het moment dat de
directbetrokkene aanwezig is (‘warme
overdracht’).
uitvoering van de noodzakelijke vervolgstappen is belegd
veiligheid
risico gestuurd herstel gericht
Veilig Thuis onderneemt de volgende stappen:
bij een instelling of professional. Veilig Thuis draagt de
• draagt de inhoud van de melding en de informatie die
verantwoordelijkheid voor de afweging en het besluit tot
in het kader van de veiligheidsbeoordeling is verkregen
overdracht.
over aan de overdrachtspartij;
• draagt schriftelijk de veiligheidsvoorwaarden over aan
Bron: Handelingsprotocol Veilig Thuis
de directbetrokkenen en aan de overdrachtpartij;
• maakt afspraken met de overdrachtpartij(en)
over het opstellen van een veiligheidsplan, een
hulpverleningsplan en een herstelplan;
• maakt met de directbetrokkenen en de
overdrachtpartij(en) afspraken over het monitoren van
de veiligheidsvoorwaarden;
• spreekt met de directbetrokkenen en de
overdrachtspartij(en) af wat de consequenties zijn
wanneer er geen of onvoldoende herstel is van de
Onderzoek
directe veiligheid en stabiele veiligheid.
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Kinderbescherming
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= hulpverlenen comform visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid;
eerst samenwerken aan veiligheid en dan samenwerken voor risicogestuurde zorg
= vervolgstappen naar het gedwongen kader

De route in de keten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling
Home

Sluit de meldcode af op het moment
dat er geen sprake meer is van vermoedens
van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Lokale wijkteams
veiligheid

risico gestuurd

herstel gericht

Onderwijs

Hulp aanbieders

veiligheid

Overige professionals

Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Signalen in
Overleg met collega
Gesprek
met cliënt
kaart brengen
en/of Veilig Thuis
Veilig Thuis monitort gedurende een periode
Wanneer er uit de monitoring is gebleken dat
van gemiddeld anderhalf jaar.
er onvoldoende herstel is van de veiligheid
Monitoring bij Veilig Thuis draagt bij aan de
of de directbetrokkenen onvoldoende bereid
directe veiligheid en later stabiele veiligheid
zijn om mee te werken aan de contacten die
voor alle directbetrokkenen en geeft
Veilig Thuis noodzakelijk acht, dan overweegt
Veilig Thuis inzicht in de stappen die
Veilig Thuis:
zijn gezet om de opgelopen schade als
• de overdrachtspartijen te adviseren
veiligheid
risico gestuurd herstel gericht
gevolg van het huiselijk geweld of de
stappen
te zetten die leiden tot een
kindermishandeling te herstellen.
dwangmaatregel;
Veilig Thuis gaat in het monitoren na
• een ambtshalve melding te doen;
of aan de veiligheidsvoorwaarden is
• de bemoeienis met het gezin of
voldaan, of deze hebben geleid tot directe
huishouden af te sluiten bij gebrek aan
veiligheid en later stabiele veiligheid en
mogelijkheden om tot verbetering van de
of er aandacht is voor het werken aan
veiligheidssituatie te komen.
herstel van opgelopen schade. Dit doen zij
door contacten met professionals van de
Bron: Handelingsprotocol Veilig Thuis
overdrachtspartijen en individueel contact
met alle directbetrokkenen. Wanneer tijdens
de monitoringsmomenten is gebleken dat
de zorgen zijn weggenomen, sluit Veilig
Thuis het monitoren af en sluit daarmee ook
definitief de bemoeienis met het gezin of
Onderzoek
huishouden af.
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aan de directbetrokkenen en aan de
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afronding van de bemoeienis.
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Jeugd- en Wmo
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Meldcode

Indien de ingezette hulp voor onvoldoende resultaat
zorgt en er sprake blijft van onveiligheid en/of
een ontwikkelingsbedreiging bij minderjarige
gezinsleden, kunnen de daartoe bevoegde
professionals of Veilig Thuis-medewerkers dit melden
bij de Jeugdbeschermingstafel. In dat geval dient
de professional of Veilig Thuis-medewerker
een
veiligheid
risico gestuurd
‘Verzoek tot Onderzoek’ (VTO) in bij de Raad voor
de Kinderbescherming. Dit wordt besproken aan de
Jeugdbeschermingstafel met de (direct)betrokkenen en
professionals die vanuit hun expertise advies kunnen
geven (zoals de Raad voor de Kinderbescherming en de
Jeugdbescherming).
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Stap 3:
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Stap 4:
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en kindermishandeling
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Veilig Thuis

veiligheid

Advies

Er zijn drie uitkomsten mogelijk na de bespreking aan de
Jeugdbeschermingstafel:

Gedwongen
kader

Handelingsprotocol Veilig Thuis

1. D
 e hulpverlening in het vrijwillige kader wordt
voortgezet. Afspraken die eerder zijn gemaakt
worden aangepast of er komen nieuwe afspraken
om de veiligheid en ontwikkeling van de kinderen te
verbeteren.
2. E
 r wordt een drangtraject ingezet. Dit betekent dat er
een jeugdbeschermer wordt toegewezen die tijdelijk
toeziet op de veiligheid van de kinderen in het gezin,
Afsluiten
dossier
die afspraken maakt met hen en toeziet op
het naleven
VeiligThuis
hiervan.
3. D
 e Raad voor de Kinderbescherming start een
onderzoek om te onderzoeken wat er nodig
is om de situatie te verbeteren en of er een
kinderbeschermingsmaatregel nodig is.
De professional van het lokale team of Veilig Thuis
blijft tijdens dit onderzoek betrokken.

Jeugdbeschermingstafel

Keuze advies
of melding

Overdracht na
veiligheidsbeoordeling
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Onderzoek

Monitoring
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eerst samenwerken aan veiligheid en dan samenwerken voor risicogestuurde zorg
= vervolgstappen naar het gedwongen kader
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en/of Veilig Thuis

Stap 3:
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Stap 4:
Wegen van huiselijk geweld
en kindermishandeling

Stap 5: Beslissen: is melden
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organiseren mogelijk?

herstel gericht

Beslissing 2:
Hulpverlenen of
hulp organiseren

Beslissing 1:
Melding bij
Veilig Thuis

Een onderzoek door de Raad voor de Kinderbescherming moet de situatie
van het kind en het gezin duidelijk in kaart brengen. De raadsonderzoeker
voert daarom gesprekken met ouders, kinderen en anderen die bij het gezin
betrokken zijn, zoals een leerkracht, huisarts of andere hulpverleners. Het
onderzoek gaat over de vraag wat het beste is voor het kind en of maatregelen
of ingrijpen nodig zijn in het belang van de veiligheid en de ontwikkeling
van het kind. Een raadsonderzoek wordt afgesloten met een rapport waarin
de (gezins)situatie van het kind beschreven wordt en de onderzoeksvragen
beantwoord worden. Ook het advies van de Raad voor de Kinderbescherming
wordt vermeld. Wanneer er een kinderbeschermingsmaatregel zoals een
ondertoezichtstelling nodig blijkt, kunnen zij hiertoe een verzoek doen bij de
kinderrechter. Het doel van een kinderbeschermingsmaatregel is het opheffen
van een bedreiging voor de veilige ontwikkeling van een kind.
Alleen de kinderrechter kan besluiten tot een maatregel. Zo kan de kinderrechter
Afsluiten
dossiermoet worden
besluiten dat een kind of jongere onder toezicht
of voogdij
Monitoring
VeiligThuis
geplaatst. Is de situatie kritiek, dan kan de kinderrechter op verzoek van de
Raad voor de Kinderbescherming besluiten tot een uithuisplaatsing van het kind.

Handelingsprotocol Veilig Thuis
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Voor meer informatie: www.youtube.com/watch?v=ucfhDXSVaNo

Gedwongen
kader

Bron: www.kinderbescherming.nl
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= vervolgstappen naar het gedwongen kader
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Overdracht na
veiligheidsbeoordeling

Onderzoek

Afsluiten dossier
VeiligThuis

Monitoring

Overdracht

Raad voor de
Kinderbescherming

Meldingen

Onder de jeugdbescherming vallen de gecertificeerde instellingen die
de bevoegdheden
hebben om kinderbeschermingsmaatregelen en
Keuze vervolg
jeugdreclasseringsmaatregelen uit te voeren.

Voorwaarden
en vervolg

Jeugdbeschermingstafel

Veiligheidsbeoordeling

Jeugdbescherming

De kinderbeschermingsmaatregel wordt uitgevoerd door een jeugdbeschermer,
die als taak heeft de veiligheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind
te waarborgen en te monitoren. Samen met het gezin en het netwerk wordt er
gewerkt aan het verbeteren van de thuis- en opvoedsituatie. Daarnaast kan een
jeugdbeschermer aanvullende zorg en hulp inzetten die nodig is ten behoeve van
de veiligheid, ontwikkeling en opvoeding van het kind.
Meer informatie is te vinden op:
www.nji.nl/jeugdbescherming/wie-doet-wat

= hulpverlenen comform visie gefaseerd samenwerken aan veiligheid;
eerst samenwerken aan veiligheid en dan samenwerken voor risicogestuurde zorg
= vervolgstappen naar het gedwongen kader

Meldcode
Gedwongen
kader

Handelingsprotocol
Veilig Thuis

Het gezin /
Informeel netwerk

De route in de keten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling
De meldcode helpt professionals bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld en
kindermishandeling. Als er geen vermoedens meer zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling
stopt de professional met het volgen van de meldcode. Melden bij Veilig Thuis is bij vermoedens van
acute en structurele onveiligheid de professionele norm. Om professionals te helpen bij het bepalen of
hier sprake van is, zijn er afwegingskaders toegevoegd aan de meldcode.
Vanaf risico
1 januari
2019
is het
veiligheid
gestuurd
herstel gericht
verplicht om deze te hanteren. De professional die de stappen van de meldcode doorloopt, is tevens
verantwoordelijk voor het vastleggen van deze stappen.

Lokale wijkteams

Onderwijs

Als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid, is melden bij Veilig Thuis nodig, omdat
Veilig Thuis informatie uit verschillende meldingen kan combineren om de veiligheidssituatie beter
in te schatten. Veilig Thuis kan professionals waar nodig ondersteunen om samen te werken aan
langdurige veiligheid voor het slachtoffer.

Hulp aanbieders

veiligheid

Overige professionals

Voor meer informatie, zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/meldcode
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veiligheid

Sluit de meldcode af op het moment
dat er geen sprake meer is van vermoedens
van huiselijk geweld en kindermishandeling.
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Zie animatie

= vervolgstappen naar het gedwongen kader

of www.geweldhoortnergensthuisbno.nl
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De route in de keten bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling
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Sluit de meldcode af op het moment
dat er geen sprake meer is van vermoedens
van huiselijk geweld en kindermishandeling.
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Stap 1:
Signalen in
kaart brengen

Jeugd- en Wmo
professionals

veiligheid

risico gestuurd

herstel gericht

veiligheid

Visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid
De visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid richt zich op alle professionals die
4: de veiligheid Stap 5: Beslissen: is melden
in hun Stap
werk 2:
te maken krijgen met
gezinnen
en huishoudensStap
waar
Stap
3:
Overleg met collega
Wegen van huiselijk geweld noodzakelijk en is hulp verlenen/
Gesprek
met
cliënt
structureel
in Thuis
het geding is.
en/of Veilig
en kindermishandeling
organiseren mogelijk?
De visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid beschrijft een aanpak in drie stappen:
1) Werk eerst aan directe veiligheid met een veiligheidsbeoordeling,
veiligheidsvoorwaarden en een veiligheidsplan. Door bijvoorbeeld vroegtijdige
afstemming van veiligheidsmaatregelen lopen interventies naast elkaar en in
aanvulling op elkaar in plaats van na elkaar. De kans dat ze bijdragen aan herstel
van de veiligheid neemt hierdoor toe.
2) Zet dan risicogestuurde zorg in om de risicofactoren voor herhaling van geweld en
onveiligheid aan te pakken en
3) bied vervolgens ondersteuning of behandeling voor herstel.
Het veiligheidsplan loopt ook in de twee laatste fasen door. Professionals die het
gezin/huishouden al kennen zijn de aangewezen personen om samen met ouders,
het kind en hun netwerk de meest onveilige situaties te benoemen. Indien de
wijkpolitie erbij betrokken is, of de partners uit de strafrecht- en/of jeugdbeschermingsketen,
dan is het essentieel om deze ook te betrekken bij het in kaart brengen van alle bekende
Advies
onveilige situaties.
Het daadwerkelijk werken volgens de visie Gefaseerd samenwerken aan veiligheid vraagt
inspanning op bestuurlijk, management en uitvoerend niveau.
Overdracht na
veiligheidsMeer informatie is hier te vinden: www.vng.nl/sites/default/files/2021-01/20210125beoordeling
visie-gefaseerd-samenwerken-aan-veiligheid-def.pdf
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