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Stap 1 Signalen in kaart brengen 

Breng de signalen in kaart, zie hiervoor de bijlage 3 en 4 van het protocol kindermishandeling 
en grensoverschrijdend gedrag voor de kinderopvang. Beschrijf de signalen van 
kindermishandeling en huiselijk geweld zo duidelijk mogelijk. Maak eventuele tekeningen van 
zichtbare lichamelijke plekken. Het documenteren is van groot belang en blijf dit vooral doen.  

Bespreek de zorgen met Gastouderbureau Samen. Wij helpen graag om tot de juiste 
oplossing te komen. Bij acute mishandeling kunt u per direct contact opnemen met veilig 
thuis. Veilig thuis telefoonnummer: 0800-2000 

Mocht u vermoeden hebben dat de bemiddelingsmedewerker, gastouder, huisgenoot, 
stagiair of vrijwilliger mogelijk schuld maakt of heeft gemaakt van kindermishandeling of 
huiselijk geweld, moet u direct contact opnemen met de houders van gastouderbureau 
Samen. Het vervolg van deze situatie, wordt opgepakt door de houders van gastouderbureau 
Samen. Deze zullen contact opnemen met de vertrouwensinspecteur kinderopvang. De 
stappen welke genomen worden vindt u in de onderstaande link: 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2013/07/05/vetrouwensinspecteur-in-
ko 

Stap 2 Overleg met collegiale consultatie en eventueel veilig thuis 

Bespreek de signalen die zijn vastgelegd met eventuele collega’s of met Gastouderbureau 
Samen. Daarbij kunt u anoniem voor advies contact opnemen met veilig thuis. 

Stap 3 Gesprek met ouders of volwassen 

Bij stap 3 bespreekt u de signalen met de ouders of volwassen. Heeft u hulp nodig bij het 
voorbereiden of voeren van het gesprek, wij komen bij u om dit samen voor te bereiden en 
eventueel te informeren bij veilig thuis. Het gesprek kan op meerdere manieren plaatsvinden. 
U als gastouder kan het gesprek samen met de ouders of volwassen aangaan. Een andere 
optie is dat wij, bij het gesprek aanwezig zijn. De laatste optie is dat wij het als 
gastouderbureau bespreken met de ouders of volwassen. 
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Stap 4 Weeg het geweld aan de hand van het afwegingskader  

U weegt de signalen af op basis van het afwegingkader. Er zijn twee vragen die u zichzelf 
moet stellen: 

1. Is melden noodzakelijk? 
2. Is hulp bieden of organiseren voor de ouders of volwassen en het kind/kinderen ook 

mogelijk. 
Dit kan tijdens het gesprek duidelijk naar voren komen. Hierbij kan het zijn dat het gezin al 
hulp heeft of juist u daarbij nodig heeft. De afwegingskader vindt u op bladzijde 4 en 5. 

Stap 5 melden of inzetten van noodzakelijke hulp 

Bent u van mening dat na het inzien van het afwegingskader, het gezin voldoende aan hulp 
heeft via hulpverlening, organiseer daarbij de noodzakelijke hulp. Bij het blijven van de 
signalen, doe alsnog melding van kindermishandeling of huiselijk geweld bij veilig thuis. 

Of bent u van mening dat dit gemeld moet worden. Neem contact op met veilig thuis. Geef 
duidelijk u ondervindingen door. Bespreek te allen tijde met veilig thuis, hoe het vervolg gaat 
verlopen en wat u rol hierin is.  
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De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met 
afwegingskader 

 Stap 1  

In kaart brengen van signalen 

De beroepskracht: 

§ 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 

De beroepskracht: 

§ 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 
het kind) 

De beroepskracht: 

§ Heeft gesprek met betrokkenen 

§ Documenteert 
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 Stap 4 

Wegen van het geweld aan de hand van 
afwegingskader 

Bij twijfel: altijd contact met Veilig Thuis 

De beroepskracht: 

§ Beoordeelt de risicotaxatie  

§ Heeft bij twijfel contact met Veilig 
Thuis 

§ Weegt aan de hand van 
afwegingskader 

§ Documenteert 

      

  Afweging 1 

Is melden 
noodzakelijk? 

 Afweging 2 

Is hulpverlening 
(ook) mogelijk? 

 

    

 Stap 5 

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

De beroepskracht: 

§ 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. 
 
 


