Driestroomhuis “In Nij Begjin”

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Hieronder een beschrijving van de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld, toegespitst op
Driestroomhuis “In Nij Begjin”. Hierbij is de wijziging van 2019 gebruikt. In deze nieuwe versie zijn
stap 4 en 5 veranderd. Er is voor deze twee stappen een afwegingskader gemaakt. In dit
afwegingskader staan vragen die helpen te bepalen of een melding bij Veilig thuis noodzakelijk is.



Stap 1. In kaart brengen van de signalen
Stap 2. Overleggen met een collega en eventueel raadplegen van Veilig Thuis. Contact met
aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. Bij de Driestroom is het ook
verplicht dit te melden bij de Interne Meldingscommissie (IMC) van de Driestroom. Binnen
de IMC zijn twee functionarissen aangesteld inzake de Meldcode Huiselijk geweld en
Kindermishandeling.
Binnen kantooruren:
De medewerker dient direct, ook bij een gering vermoeden, telefonisch contact op te nemen
met een lid van de IMC en wint advies in. Zie telefoonnummers hieronder.
Buiten kantooruren:
De medewerker dient direct, ook bij een gering vermoeden , telefonisch contact op te nemen
met de calamiteitendienst van de Driestroom (06-53866890).
Het is niet de bedoeling dat een medewerker zelf op onderzoek uit gaat ten aanzien van
waarheidsvinding of gesprekken gaat voeren. Daardoor kunnen in het traject ongewenste
fouten worden gemaakt. Het (vermeende) slachtoffer, de melder en de (vermeende) dader
kunnen er op rekenen dat de melding door de IMC discreet wordt behandeld. De anonimiteit
wordt voor zover dat gewenst en mogelijk is gewaarborgd.
IMC: (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling:
- Ellie vd Hout, tel: 0652374686 (ma t/m donderdag tijdens kantooruren)
- Martine Schmeitz: 06-11563812 (werkdagen ma t/m do)




Stap 3: Gesprek met de betrokkenen. Indien van toepassing een gesprek met het kind.
Stap 4: Wegen van het geweld of de kindermishandeling. Bij twijfel altijd Veilig Thuis
raadplegen. Het is verplicht om als beroepskracht een afwegingskader te gebruiken in deze
stap en in stap 5. In dit afwegingskader staan vragen om tot besluit van melden te komen



Stap 5: Je neemt twee losse besluiten. Je vraagt jezelf altijd af:

-

Is het melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?

Het is in ieder geval noodzakelijk een melding te maken wanneer het gaat om acuut of structureel
huiselijk geweld of kindermishandeling.
Wanneer je vragen of advies nodig hebt of een melding wil maken kun je Veilig Thuis bereiken via het
telefoonnummer: 0800-2000.

