Stappen Meldcode Kindermishandeling en
grensoverschrijdend gedrag voor de gastouderopvang per
01-01-2019.
N.B. Bij enig vermoeden altijd eerst contact opnemen met de bemiddelaar van gastouderbureau
Oostnederland.
We noemen de vijf stappen uit de Meldcode, met het nieuwe afwegingskader.
• Stap 1: In kaart brengen van signalen
De gastouder brengt de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling
bevestigen of juist ontkrachten in kaart en legt deze vast. De gastouder legt ook alle contacten
over de signalen vast, evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.
Dit alles in overleg met de bemiddelaar van het gastouderbureau.
•

Stap 2: Bespreken met bemiddelaar en bij twijfel Veilig Thuis en/of een
letseldeskundige
De gastouder bespreekt de signalen met de bemiddelaar van het gastouderbureau. Het wordt
aanbevolen om bij twijfel advies te vragen aan Veilig Thuis of een letseldeskundige. Dit is een
taak voor de bemiddelaar.
• Stap 3: Gesprek met de ouder (en indien mogelijk met het kind)
De bemiddelaar bespreekt de signalen met de ouders, en indien mogelijk met het kind. Ook kan
tijdens de voorbereiding ondersteuning worden gevraagd aan Veilig Thuis. In de voorbereiding
is het van belang rekening te houden met emoties van de ouder(s) en het kind, zoals boosheid,
verdriet en angst veroorzaakt door onmacht, loyaliteit, isolement en schaamte.
•

Stap 4: Wegen van het geweld en bij twijfel altijd raadplegen van Veilig Thuis en
Stap 5: Beslissen aan de hand van afwegingskader
De gastouder weegt in samenwerking met de bemiddelaar op basis van de signalen, van het
(extern) ingewonnen advies en van het gesprek met de ouders het risico op huiselijk geweld of
kindermishandeling. Daarnaast wordt de aard en de ernst van het huiselijk geweld of de
kindermishandeling gewogen aan de hand van het afwegingskader en al dan niet in overleg met
Veilig Thuis.

Afwegingskader
In stap 4 en 5 wordt het afwegingskader toegepast. Het afwegingskader bestaat uit de volgende
twee afwegingen:
• Afweging 1: Is melden noodzakelijk?
• Afweging 2: Is zelf passende en toereikende hulp bieden of organiseren mogelijk?
Het is van belang dat beide afwegingen in deze volgorde worden genomen. Gastouder en
bemiddelaar vragen zich eerst af of melden noodzakelijk is, aan de hand het afwegingskader.
Vervolgens wordt besloten of het bieden van hulp tot de mogelijkheden behoort. Wanneer
melden volgens het afwegingskader noodzakelijk is, zal de tweede beslissingsvraag over
eventuele hulp en aan welke voorwaarden deze moet voldoen, in overleg met Veilig Thuis
worden beantwoord.

Bij twijfel over een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling is het verplicht om
Veilig Thuis te raadplegen.

Meldnormen
Gastouder en gastouderbureau moeten een melding doen bij Veilig Thuis in de volgende
situaties:
•
•

•

Meldnorm 1: In alle gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid en
externe melding.
Meldnorm 2: In alle andere gevallen waarin gastouder en bemiddelaar menen dat zij,
gelet op hun competenties, hun verantwoordelijkheden en hun professionele grenzen, in
onvoldoende mate effectieve hulp kunnen bieden of kunnen organiseren bij (risico’s op)
huiselijk geweld en/of kindermishandeling.
Meldnorm 3: Wanneer gastouder en bemiddelaar die hulp bieden of organiseren om
betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk geweld en/of
kindermishandeling, constateren dat de onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.

De drie routes.
•

Route 1: bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling
Stap 1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen Veilig Thuis of een deskundige op het
gebied van letselduiding
Stap 3: Gesprek met de ouder (en indien mogelijk met het kind)
Stap 4: Wegen van het geweld aan de hand van het afwegingskader. Bij twijfel altijd Veilig
Thuis raadplegen
Stap 5: Beslissen over het doen van een melding en het inzetten van noodzakelijke hulp
In stap 4 en 5 bevindt zich en afwegingskader, zie pagina 8 in het protocol.
•

Route 2: bij signalen van mogelijk geweld- of zedendelict door een medewerker
kinderopvang jegens een kind
Stap 1A: Signalen in kaart brengen
Stap 1B: Direct melding doen van vermoeden geweld- of zedendelict door een collega jegens een
kind bij houder
Stap 2: In overleg treden met vertrouwensinspecteur
Stap 3: Aangifte doen
Stap 4: Handelen naar aanleiding van onderzoek van de politie
Stap 5: Nazorg bieden en evalueren
• Route 3: bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling
Stap 1: In kaart brengen van signalen
Stap 2: Melden van het gedrag bij leidinggevende
Stap 3: Beoordelen ernst van het gedrag
Stap 4: Maatregelen nemen
Stap 5: Beslissen en handelen
Stap 6: Nazorg bieden en evalueren

