Vastpak kaart
Ja

Nee

2. Acute en/of
structurele
onveiligheid?

Afsluiten
en
vastleggen

Ja

Nee

Melden bij
Veilig Thuis

3. Hulp
mogelijk?

Ja

Nee

4.Acceptatie
van hulp?

Melden bij
Veilig Thuis

Ja

Nee
Melden bij
Veilig Thuis

5. Gewenste
resultaat?

Ja

Nee

Hulp bieden

Melden bij
Veilig Thuis

Omcirkel wat van toepassing is. Zie voor voorbeeld blz. 16 t/m 19 uit het Protocol kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang.

Afwegingskader

1. Heb ik een
vermoeden?

Vastpak kaart
De Meldcode

DE BEROEPSKRACHT:
STAP 1
In kaart brengen van signalen

• Observeert het kind (kindcheck)
• Brengt signalen bij het kind in kaart, zie bijlage 3 en 4
• Bespreekt de zorg met de aandachtsfunctionaris
• Bespreekt de zorg met betrokkenen
• Documenteert

STAP 2
Collegiale consultatie
Bij twijfel: Veilig Thuis (anoniem)
Bij twijfel: letseldeskundige

• Bespreekt signalen met collega’s/bemiddelingsmedewerker
• Heeft overleg met de aandachtsfunctionaris voor advies
• Heeft contact met Veilig Thuis voor advies
• Geeft (indien van toepassing) signaal in verwijsindex
• Documenteert

STAP 3
Gesprek met de ouder
(en indien mogelijk met het kind)

• Heeft gesprek met betrokkenen
• Documenteert

STAP 4
Wegen van het geweld aan de hand van
afwegingskader
Bij twijfel: altijd contact met Veilig Thuis

• Beoordeelt de risicotaxatie
• Heeft bij twijfel contact met Veilig Thuis
• Weegt aan de hand van afwegingskader
• Documenteert

AFWEGING 1
Is melden noodzakelijk?

STAP 5
Beslissen over het doen van een melding
en het inzetten van noodzakelijke hulp

AFWEGING 2
Is hulpverlening (ook) mogelijk ?

• Beslist aan de hand van de uitkomsten
(van het afwegingskader)
• Bespreekt een melding met de betrokkenen
• Documenteert

NB. Met Veilig Thuis kan op ieder moment contact opgenomen worden voor (anoniem) advies

Bron: Plaisier.S. (2018) .Protocol ‘kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag’ voor de kinderopvang: De meldcode inclusief afwegingskader, de meldplicht en hoe om te
gaan met seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling. Uitgever BOinK

