Gedrags- of meldcode Huiselijk geweld en
Kindermishandeling (vrijwillige)
medewerkers van Stichting SES
Inleiding:
Stichting SES is verantwoordelijk voor een goede kwaliteit van de dienstverlening aan haar cliënten.
Deze verantwoordelijkheid is zeker ook aan de orde voor cliënten die (vermoedelijk) te maken
hebben met huiselijk geweld of kindermishandeling.
De Meldcode helpt de medewerkers bij hoe ze kunnen handelen bij vermoedens van huiselijk geweld
en kindermishandeling en hoe gemeld kan worden bij Veilig Thuis bij vermoedens van acute en
structurele onveiligheid.
Om beroepskrachten te helpen bij het bepalen of hier sprake van is, zijn afwegingskaders opgesteld
voor de beroepsgroepen. Deze kaders gebruikt Stichting Stichting SES voor (ingehuurde)
beroepskrachten, maar ook voor haar vrijwillige medewerkers, tezamen verder genoemd:
medewerkers.
Als er een vermoeden is van acute of structurele onveiligheid is melden bij Veilig Thuis nodig. Veilig
Thuis kan informatie uit verschillende meldingen combineren om de veiligheidssituatie beter in te
schatten en Veilig Thuis kan de medewerkers waar nodig ondersteunen bij het zorgen voor
langdurige veiligheid van het slachtoffer.

Meldcode:
➢ onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie Stichting SES haar
(professionele) diensten verleent;
➢ van de medewerkers die werkzaam zijn bij Stichting SES op basis van deze
verantwoordelijkheid, wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent zijn op
signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat zij effectief
reageren op deze signalen;
➢ Stichting SES wenst deze meldcode vast te stellen zodat de medewerkers die binnen Stichting
SES werkzaam zijn, weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk
geweld of kindermishandeling;
➢ Stichting SES legt in deze code ook vast op welke wijze zij de medewerkers bij deze stappen
ondersteunt.
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Huiselijk geweld en kindermishandeling:
Onder huiselijk geweld wordt verstaan: lichamelijk, geestelijk of seksueel geweld, of bedreiging
daarmee, door iemand uit de huiselijke kring. Waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke,
seksuele, psychische of economische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer.
Daaronder worden ook begrepen ouderenmishandeling, geweld tegen ouders, vrouwelijke genitale
verminking, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer
behoren: familieleden, huisgenoten, de echtgenoot of voormalig echtgenoot, of (ex-) partner,
mantelzorgers;
Onder kindermishandeling wordt verstaan: elke vorm van een voor een minderjarige bedreigende of
gewelddadige interactie van fysieke, psychische of seksuele aard, die de ouders of andere personen
ten opzichte van wie de minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief
of passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden berokkend aan
de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel. Daaronder is ook begrepen eer gerelateerd
geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en het als minderjarige getuige zijn van
huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten.
Cliënt wordt gevraagd of er minderjarige kinderen zijn die aan zijn/haar zorg zijn toevertrouwd en
wordt bekeken of een medische conditie of andere omstandigheden een risico vormen op een
bedreiging in de ontwikkeling of de veiligheid van deze kinderen. Indien er kinderen zijn die van de
cliënt afhankelijk zijn, wordt ook meegenomen in het plan: het aantal en de leeftijd van de kinderen
en of de cliënt de zorg voor de kinderen deelt met een (ex-) partner of met een andere volwassene.
Bij oudersignalen worden, indien Stichting SES zelf geen contact heeft met de kinderen van cliënt,
deze eventuele ‘oudersignalen’ vastgelegd als de lichamelijke of geestelijke conditie of andere
omstandigheden een bedreiging kunnen vormen voor de veiligheid of de ontwikkeling van de
kinderen die van de cliënt afhankelijk zijn.
Er zijn verschillende vormen van geweld, bijvoorbeeld:
➢ Lichamelijke mishandeling
➢ Emotionele of geestelijke mishandeling
➢ Financiële uitbuiting
➢ Lichamelijke verwaarlozing
➢ Emotionele of geestelijke verwaarlozing
➢ Seksueel geweld
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De medewerker neemt altijd twee afzonderlijke besluiten:
➢ Is melden bij Veilig Thuis noodzakelijk?
➢ Is zelf hulp bieden of organiseren ook (in voldoende mate) mogelijk?
Er zijn vijf stappen:
➢
➢
➢
➢
➢

Stap 1: Signalen in kaart brengen
Stap 2: Overleg met een collega
Stap 3: In gesprek met de cliënt
Stap 4: Wegen van geweld
Stap 5: Neem twee besluiten

In stap 5 vervalt het onderscheid tussen hulp verlenen of melden.

Uitgewerkte stappenplan bij signalen van
huiselijk geweld en kindermishandeling
Stap 1: In kaart brengen van signalen
De medewerkers brengen in samenwerking met de directeur van Stichting SES de signalen die een
vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of ontkrachten in kaart en leggen
deze vast.

Stap 2: Zo nodig wordt Veilig Thuis, Blijfgroep of een deskundige op
het gebied van letselduiding geraadpleegd
Bespreek de signalen met een deskundige collega. Vraag zo nodig ook advies aan Veilig Thuis of aan
een deskundige op het gebied van letselduiding, als er behoefte is aan meer duidelijkheid over (aard
en oorzaak) van letsel. De uitkomsten van de consultatie en/of het gegeven advies worden in het
cliëntdossier vastgelegd.

Stap 3: Gesprek met cliënt
De signalen worden met de cliënt besproken en indien nodig met Veilig Thuis.
• leg de cliënt het doel uit van het gesprek; • beschrijf de feiten die u hebt vastgesteld en de
waarnemingen die u hebt gedaan; • nodig de cliënt uit om een reactie hierop te geven; • kom pas na
deze reactie zo nodig met een interpretatie van hetgeen u hebt gezien, gehoord en waargenomen. In
geval van vrouwelijke genitale verminking kunt u daarbij de ‘Verklaring tegen meisjesbesnijdenis’
gebruiken. Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de cliënt, is alleen
mogelijk bij dreigende en ernstige signalen;
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Stap 4: Risico:
Op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de cliënt wordt bij het
risico op huiselijk geweld of kindermishandeling en in geval van twijfel altijd (opnieuw) advies
gevraagd aan Veilig Thuis.

Stap 5: Beslissen: zelf hulp organiseren of melden
Mocht op basis van de afweging in stap 4, worden besloten dat cliënt en zijn gezin redelijkerwijs
voldoende tegen het risico op huiselijk geweld of op kindermishandeling zijn beschermd, dan wordt
alsnog melding gedaan of de zaak afgerond. Dit wordt nogmaals met cliënt en/of met de ouder (als
de cliënt nog geen 16 jaar oud is) besproken.
Amsterdam, 11 september 2019.
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