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ViaVie Welzijn en haar merknamen 
ViaVie Welzijn is een stichting, die onder haar paraplu meerdere merknamen draagt. Onderstaande 

meldcode is de meldcode van de Stichting ViaVie Welzijn, en geldend voor de volgende onderdelen die 

hieronder vallen: 

- BuurtKracht Rijssen-Holten 

- BuurtKlusKracht 

- Via Viep gastouderopvang 

- Via Vorsa 

  

Daar waar ViaVie Welzijn wordt geschreven kan ook één van bovenstaande namen worden gelezen.  
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1. Aanleiding 
 
Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn een maatschappelijk probleem. Volgens onderzoek worden 
tussen de 90.000 en 127.000 kinderen per jaar in Nederland slachtoffer van enige vorm van 
kindermishandeling. In totaal krijgen jaarlijks 200.000 volwassenen zelf met huiselijk geweld te maken. 
Dit betekent dat bijna de helft van Nederland weleens te maken krijgt met huiselijk geweld of 
kindermishandeling; als slachtoffer, pleger of getuige. 
 
De Wet Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is op 1 juli 2013 van kracht geworden. Deze 
Wet verplicht organisaties en zelfstandigen die werken in de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, 
kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie om een meldcode te hebben. 
Onderstaande inspecties controleren of organisaties en zelfstandigen deze meldcode hebben en 
daarnaast of zij het gebruik en de kennis daarvan bevorderen: 

• Inspectie voor de Gezondsheidszorg 

• Onderwijsinspectie 

• Inspectie Jeugdzorg 

• Inspectie Veiligheid & Justitie 

• Gemeenten 
 
Voor ViaVie Welzijn geldt dat dit toezicht wordt gehouden door de Gemeente. De Gemeenten in 
Nederland hebben de taak gekregen toezicht te houden op de sectoren maatschappelijke ondersteuning 
en kinderopvang. Deze taak hoeven zij enkel te vervullen bij organisaties die maatschappelijke 
ondersteuning geven én waarmee de Gemeenten een contractuele relatie of subsidierelatie hebben. 

 
Een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij 
signalen van dit soort geweld door het volgen van vijf vaststaande stappen; van signalering tot aan het 
eventueel doen van een melding. Organisaties stellen een eigen, bij de organisatie passende meldcode 
op, met als uitgangspunt het Basismodel wat opgesteld is door het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport. Sinds 1 januari 2019 bevat elke meldcode een bij de beroepsgroep passend 
afwegingskader. Voor ViaVie Welzijn betekent dit dat er twee afwegingskaders gebruikt worden: 
Kinderopvang en Sociaal Werk. 
 
De eigen meldcode van de organisatie die uit het Basismodel voortvloeit, levert een bijdrage aan het 
vroegtijdig signaleren en adequaat handelen in situaties waar een vermoeden van kindermishandeling en 
huiselijk geweld bestaat. Uit onderzoek (‘Meldcodes kindermishandeling: beschikking, waardering, 
gebruik en scholing’) blijkt dat professionals die werken met de meldcode drie keer zo vaak ingrijpen als 
collega’s die zo’n code niet gebruiken.  
 
ViaVie Welzijn heeft als uitgangspunt: ‘Iedereen doet mee!’. In het geval van de meldcode slaat dit op 3 
punten: 

• in de aanpak: zowel professionals als vrijwilligers zetten zich in 

• in betrokkenheid: samen met deelnemers, cliënten, ouders 

• in recht: iedereen heeft het recht om mee te doen en hiervoor is veiligheid nodig 
 
ViaVie Welzijn zal in de meldcode niet alleen aandacht besteden aan huiselijke geweld en 
kindermishandeling, maar ook aan grensoverschrijdend gedrag door beroepskrachten/ vrijwilligers en 
tussen deelnemers/cliënten onderling. 
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2. Verantwoordelijkheden van ViaVie Welzijn voor veilig werk- en meldklimaat 

Om het voor beroepskrachten en vrijwilligers mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat te signaleren 
en om de stappen van de meldcode te zetten, draagt ViaVie Welzijn er zorg voor dat:  
•  er bekendheid wordt gegeven aan het doel en de inhoud van de meldcode; 
•  de betrokken beroepskrachten/vrijwilligers regelmatig een aanbod wordt gedaan van trainingen 

en andere vormen van deskundigheidsbevordering, zodat zij voldoende kennis en vaardigheden 
ontwikkelen/op peil houden wat betreft signaleren en het zetten van de stappen van de meldcode;  

•  er een aandachtsfunctionaris beschikbaar is die de beroepskrachten/vrijwilligers kan 
ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van de meldcode;  

•  de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de verschillende werkvelden; 
•  de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig acties in gang worden 

gezet om de toepassing van de meldcode te optimaliseren;  
•  er afspraken worden gemaakt over de wijze waarop de beroepskrachten en vrijwilligers 

ondersteund worden als zij door cliënten/deelnemers in of buiten rechte worden aangesproken 
op de wijze waarop zij de meldcode toepassen.  
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3. Vaststelling meldcode  
 
Het bestuur van ViaVie Welzijn,  
 
overwegende: 
 

• dat ViaVie Welzijn verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van dienstverlening aan haar 
cliënten/deelnemers en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de orde is in geval van 
dienstverlening aan cliënten/deelnemers die (vermoedelijk) te maken hebben met geweld of 
mishandeling; 

• dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij ViaVie Welzijn op basis van deze 
verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten/deelnemers attent zijn 
op signalen die kunnen duiden op geweld of mishandeling en dat zij effectief reageren op deze 
signalen; 

• dat ViaVie Welzijn  een meldcode wenst vast te stellen, zodat de beroepskrachten die binnen 
ViaVie Welzijn werkzaam zijn weten welke stappen van hen worden verwacht bij signalen van 
geweld of mishandeling;  

• dat ViaVie Welzijn in deze meldcode ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten bij deze 
stappen ondersteunt;  

• dat 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 of psychische aantasting van de persoonlijk integriteit van het slachtoffer, 
daaronder ook begrepen ouderenmishandeling, vrouwelijke genitale verminking, huwelijks-
dwang en eergerelateerd geweld. Tot de huiselijke kring van het slachtoffer behoren: 
(ex)partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden; 

• dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere 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 
ook begrepen eergerelateerd geweld, vrouwelijke genitale verminking, huwelijksdwang en als 
minderjarigen getuige zijn van huiselijk geweld tussen ouders en/of andere huisgenoten; 

• dat onder geweld- of zedendelict wordt verstaan: ieder delict op zedelijk gebied (over het 
algemeen op seksueel gebied) of geweldsgebied (elke vorm); 

• dat onder seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt verstaan: iedere vorm van 
grensoverschrijdend gedrag met een seksuele lading; 

• dat onder beroepskracht in deze meldcode wordt verstaan: de beroepskracht die voor ViaVie 
Welzijn werkzaam is en die in dit verband aan cliënten/deelnemers van ViaVie Welzijn 
begeleiding of ondersteuning biedt;  

• dat onder vrijwilliger in deze meldcode wordt verstaan: iedere persoon die voor ViaVie Welzijn op 
vrijwillige basis werkzaam is (zonder dienstverband en waarmee een vrijwilligers-overeenkomst 
is afgesloten) en die in dit verband aan cliënten/deelnemers van ViaVie Welzijn begeleiding of 
ondersteuning biedt; 

• dat onder cliënt/deelnemer in deze meldcode wordt verstaan: iedere persoon aan wie de 
beroepskracht zijn professionele diensten resp. de vrijwilligers haar vrijwillige diensten verleent. 

 
in aanmerking nemende: 
 

− De Wet verplichte meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling. 

− De Wet bescherming persoonsgegevens. 

− De Jeugdwet 

− De Wet maatschappelijke ondersteuning 

 
stelt de in dit document opgenomen meldcode vast.  
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4. Rechten en plichten 
 
Meldrecht: 
Zowel bij signalen van huiselijk geweld als van kindermishandeling mag de beroepskracht het 
beroepsgeheim doorbreken om een melding te doen. Er mag dus ook gemeld worden zonder 
toestemming van de cliënt/deelnemer. Dit vormt echter wel een uitzondering; uitgangspunt blijft dat de 
melding eerst besproken wordt met de betrokkene(n). 
 
Meldplicht: 
Een meldplicht houdt in dat een professional wordt verplicht een vermoeden van geweld te melden bij 
andere instanties, zoals Veilig Thuis. Deze meldplicht geldt alleen als er sprake is van een vermoeden 
dat een werknemer zich schuldig maakt aan geweld jegens een deelnemer/cliënt. Deze verplichting 
bestaat niet bij route 1 van de meldcode; de beslissing om een vermoeden van huiselijk 
geweld/kindermishandeling wel of niet te melden berust in dat geval bij de professional. 
 
Zorgplicht: 
De plicht zorg te dragen voor het welzijn van zowel volwassenen als kinderen bij onder andere 
geweldssituaties. Deze plicht verplicht professionals stappen te zetten als zij zien dat het welzijn van 
volwassenen/kinderen onder een bepaalde situatie leidt. Dit kan tegenstrijdig zijn met de privacy-
wetgeving. Het belang van mensen staat voorop, waardoor je soms de privacy moet opgeven. 
 
Privacy: 
Cliënten/deelnemers en hun wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op privacy. Privacygevoelige 
informatie mag dan ook niet gedeeld worden met derden zonder toestemming van de cliënt/deelnemer 
en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers. Als derden worden alle personen gezien die buiten het directe 
‘begeleidingsteam’ staan (beroepskrachten die dus niet direct met die persoon te maken hebben, worden 
gezien als derden). 
 
Aangifteplicht: 
Indien het bestuur of de directeur aanwijzingen heeft dat een werknemer zich schuldig maakt aan 
gewelds- en/of zedendelicten, bestaat er een verplichting tot het doen van aangifte bij de politie. 
 
Overlegplicht: 
In het geval er sprake is van grensoverschrijdend gedrag door een gastouder in de gastouderopvang, 
dan is er sprake van een overlegplicht met de vertrouwensinspecteur (Inspectie van Onderwijs). 

 
Let op! 
Mocht er informatie van derden (bijvoorbeeld een buurvrouw of een vrijwilliger vanuit een ander werkveld) 
binnen komen omtrent mogelijke vormen van kindermishandeling of huiselijk geweld, dan onderneemt de 
organisatie niet zelf actie. De organisatie geeft in dat geval aan de ‘derde persoon’ advies over welke 
stappen genomen kunnen worden (zie hiervoor het stappenplan) en geeft het telefoonnummer van Veilig 
Thuis. 
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5.  Veilig Thuis 
 
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij zijn er voor zowel 
slachtoffers als daders en omstanders om deskundige hulp of advies te geven. Ook kun je bij hen terecht 
voor het doen van een melding. Voor bereikbaarheid van Veilig Thuis: zie de sociale kaart in bijlage 6. 
 
De wettelijke taken van Veilig Thuis zijn: 

• Advies geven 

• Meldingen in ontvangst nemen 

• Onderzoek doen of er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling 

• Zo nodig vervolgstappen in gang zetten in de vorm van overdragen naar vrijwilliger hulp, de 
Raad voor de Kinderbescherming informeren en/of melding doen bij de politie 

• Terugkoppelen aan de melder 
 
Deze wettelijke taken resulteren in 8 diensten die Veilig Thuis biedt: 

• Meldingen 

• Advies en ondersteuning 

• Veiligheidsbeoordeling 

• Overdracht na veiligheidsbeoordeling 

• Voorwaarden en vervolg 

• Onderzoek 

• Overdracht 

• Monitoren 
 
Er kan op elk moment van de meldcode contact worden opgenomen met Veilig Thuis voor overleg of 
advies. Dit kan anoniem en daarmee wordt het beroepsgeheim dus niet verbroken. Bij het vragen van 
advies en informatie zet Veilig Thuis zelf geen stappen. Dit doen zij pas na het ontvangen van een 
melding. Bij een melding moeten wel cliënt-/deelnemersgegevens worden verstrekt aan Veilig Thuis, 
aangezien er anders geen acties in gang gezet kunnen worden. Het maken van een melding kan als 
professional niet anoniem worden gedaan. 
 
Werkwijze na een melding: 

 
 
Belangrijke functies van Veilig Thuis zijn de radarfunctie en het monitoren: 

• Radarfunctie; Het verbinden van informatie door de 26 Veilig Thuis organisaties en het volgen 
van de veiligheid na overdracht.  

• Monitoren; Het blijven monitoren van de veiligheid, nadat er door Veilig Thuis 
veiligheidsvoorwaarden zijn opgesteld. 
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6. Route 1: Hoe te handelen bij signalen van huiselijke geweld en/of 
kindermishandeling 
 
Onderstaande stappen worden doorlopen bij signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. De 
stappen hoeven niet perse in de vaste volgorde doorlopen te worden. Wel is het zaak elke stap aan de 
orde te laten komen.  
 
 Beroepskrachten:  stap 1 tot en met 5 
 Vrijwilligers:  stap 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 1: In kaart brengen signalen (inclusief kindcheck) 
Breng de signalen die een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling bevestigen of 
ontkrachten in kaart en leg deze zo concreet mogelijk vast. Leg ook de contacten over de signalen vast, 
evenals de stappen die worden gezet en de besluiten die worden genomen.  
 
Beschrijf je signalen zo feitelijk mogelijk. Worden ook hypothesen en veronderstellingen vastgelegd, 
vermeld dan uitdrukkelijk dat het gaat om een hypothese of veronderstelling. Maak een 
vervolgaantekening als een hypothese of veronderstelling later wordt bevestigd of ontkracht. Vermeld de 
bron als er informatie van derden wordt vastgelegd. Leg diagnoses (uitkomsten van onderzoeken naar 
het geweld) alleen vast als ze zijn gesteld door een bevoegde professional, zoals een arts. Vermeld hierbij 
duidelijk wie binnen welke functie de diagnose heeft gesteld.  
 
Het is van belang een kindcheck uit te voeren, indien: 

• er sprake is van huiselijk geweld rondom een volwassene 

• er sprake is van een volwassene die risicofactoren bezit die kunnen leiden tot huiselijk 
geweld/kindermishandeling 

• een adolescent of zwangere vrouw zich in een problematische situatie bevindt 
Ga in gesprek met je cliënt/deelnemer die zich in een problematische situatie bevindt en ga na of hij/zij 
zorg draagt voor een minderjarig kind en of de problematische situatie een belemmering vormt  bij de 
uitvoering van zorgtaken voor dit kind. Indien hier sprake van is, dien je de stappen van de meldcode te 
volgen. 
 
Beroepskracht:  Signalen in kaart brengen en registreren m.b.v. bijlage 1, document 1 
 Inlichten coördinator van het werkveld en overleggen wie het vervolg doet 
 Inlichten bemiddelingsmedewerker GOB en overleggen wie het vervolg doet 
Vrijwilliger: Signalen bespreken met de beroepskracht 
 

1. In kaart brengen signalen 

    (inclusief kindcheck) 

2. Overleg met collega’s en/of Veilig Thuis 

5. Beslissen: Melden en/of hulp verlenen 

4. Wegen van geweld/mishandeling 

3. Gesprek met cliënt/deelnemer 
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Signalen worden, afhankelijk van de situatie, minimaal 2 weken tot maximaal 3 maanden vastgelegd. 
Hiervoor dient het logboek uit bijlage 1 gebruikt te worden. Indien er sprake is van een spoedsituatie dient 
er meteen gehandeld te worden. Het dossier wordt, een jaar nadat cliënt/deelnemer geen relatie meer 
heeft met ViaVie Welzijn, vernietigd. 
 
 

Stap 2: Overleg met collega’s en/of Veilig Thuis 
Bespreek in eerste instantie de signalen anoniem met een bij het werkveld betrokken collega (dit kan 
intern zijn, maar mag ook extern zijn; houdt hierbij goed de wetgeving rondom privacy in de gaten!). Biedt 
dit niet voldoende, dan kan de aandachtsfunctionaris geraadpleegd worden. Vraag zo nodig ook advies 
aan Veilig Thuis. Werkveld Jeugd & Jongeren: eventueel informatie ophalen via Gidso.  
 
Beroepskracht: Geraadpleegde bronnen en de uitkomsten van de gesprekken registreren in bijlage 1,  
 document 2 
 Inlichten aandachtsfunctionaris en overleg over ondersteuning/vervolg 
 
 

Stap 3: Gesprek met cliënt/deelnemer 
Bespreek de signalen met de cliënten/deelnemers of wettelijke vertegenwoordigers* (dit kunnen zowel 
daders als slachtoffers zijn). Heb je ondersteuning nodig bij het voorbereiden van dit gesprek, raadpleeg 
dan de aandachtsfunctionaris en/of Veilig Thuis. Bij elk gesprek is het tevens van belang een afweging 
te maken of het verstandig is dit gesprek alleen of samen met een collega of de aandachtsfunctionaris te 
voeren (in verband met veiligheid en een objectief verslag van het gesprek). Bij vermoedens van 
specifieke vormen van huiselijk geweld (o.a. eergerelateerd geweld; zie definitie van huiselijk geweld) 
dient eerst overlegd te worden met een expert of het verstandig is in dit stadium een gesprek te voeren.  
 
* Wanneer er sprake is van een minderjarige cliënt/deelnemer, dan is het de bedoeling dat ook de wettelijke vertegenwoordigers 
deelnemen aan het gesprek. Wanneer de minderjarige aangeeft dit niet te willen, dan is het aan de professional om in te schatten 
of het in het belang van deze cliënt/deelnemer is om wel met de wettelijke vertegenwoordigers in gesprek te gaan of niet.  
* Indien een cliënt/deelnemer op een leefgroep woont, wordt met de begeleiders besproken of zij het gesprek aangaan of dat de 
wettelijke vertegenwoordigers deelnemen aan het gesprek. 

 
1.  leg altijd het doel van het gesprek uit;  
2.  beschrijf de feiten die je hebt vastgesteld en de waarnemingen die je hebt gedaan;  
3.  nodig de gesprekspartner uit om een reactie hierop te geven;  
4.  kom pas na deze reactie zo nodig en zo mogelijk met een interpretatie van hetgeen je hebt gezien, 

gehoord en waargenomen.  
5. maak een verslag van het gesprek (feiten!) 
 
NB. Het doen van een melding zonder dat de signalen zijn besproken met de betrokkene(n), is alleen 
mogelijk als:  

• de veiligheid van de betrokkene, die van jezelf, of die van een ander in het geding is;  

• als je goede redenen hebt om te veronderstellen dat dit in het belang is van het slachtoffer.  
Indien de keuze wordt gemaakt om dit gesprek niet aan te gaan, dient vastgelegd te worden wat de 
redenen hiervoor zijn. Altijd in overleg met de aandachtsfunctionaris. 
 
Beroepskracht: Gesprek voeren en uitkomsten registreren in bijlage 1, document 3 
  Op de hoogte brengen van de uitkomsten aan de aandachtsfunctionaris 
  Overleg met aandachtsfunctionaris over ondersteuning/vervolg 
Aandachtsfunct.: Eventuele ondersteuning tijdens het gesprek en de registratie 
 
 
Pak nu het beroepsgroepspecifieke afwegingskader erbij: 

- Kinderopvang/Gastouderopvang (bijlage 4) 
- Sociaal Werk (bijlage 5) 

 
 
 

Stap 4: Wegen van geweld/mishandeling  
Weeg op basis van de signalen, van het ingewonnen advies en van het gesprek met de betrokkene(n) 
het risico op huiselijk geweld of kindermishandeling af. Weeg eveneens de aard en de ernst van het 
huiselijk geweld of de kindermishandeling af. Bij twijfel is het verplicht om contact op te nemen met Veilig 
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Thuis. Deze afweging vormt vraag 1 binnen het afwegingskader (Kinderopvang/Gastouderopvang zie 
bijlage 4 / Sociaal Werk zie bijlage 5). 
 
Beroepskracht: Registratie van de afweging in bijlage 1, document 4 
 Op de hoogte brengen van de uitkomsten aan de aandachtsfunctionaris 
 Overleg met de aandachtsfunctionaris over ondersteuning/vervolg 
Aandachtsfunct.: Eventuele ondersteuning bij de afweging en de registratie 
 
 

Stap 5: Beslissen: melden en/of hulp verlenen 
 
1. Melden en bespreken met de cliënt  
Is er sprake van acute of structurele onveiligheid? (zie vraag 2 binnen het afwegingskader: 
Kinderopvang/Gastouderopvang zie bijlage 4 / Sociaal Werk zie bijlage 5). Dan is het maken van een 
melding bij Veilig Thuis noodzakelijk. Samen met Veilig Thuis ga je werken aan de veiligheid van de 
deelnemer/cliënt. In enkele gevallen zal Veilig Thuis de gehele casus overnemen; in veel gevallen zal je 
samenwerken met Veilig Thuis en wordt ook bekeken welke hulp ViaVie Welzijn kan bieden of 
organiseren. 
 
Melding maken: 

• meld je vermoeden bij Veilig Thuis 

• sluit bij je melding zoveel mogelijk aan bij feiten en gebeurtenissen en geef duidelijk aan indien 
de informatie die je meldt (ook) van anderen afkomstig is;  

• overleg bij je melding met Veilig Thuis wat je na de melding, binnen de grenzen van je 
gebruikelijke werkzaamheden, zelf nog kunt doen.  

 
Bespreek de melding vooraf met de betrokkene(n):  
1.  leg uit waarom je van plan bent een melding te gaan doen en wat het doel daarvan is;  
2.  vraag de betrokkene(n) uitdrukkelijk om een reactie;  
3.  in geval van bezwaren, overleg op welke wijze je tegemoet kunt komen aan deze bezwaren;  
4. is dat niet mogelijk, weeg de bezwaren dan af tegen de noodzaak om de deelnemer/cliënt te 

beschermen tegen het geweld of de kindermishandeling. Betrek in je afweging de aard en de 
ernst van het geweld en de noodzaak om de deelnemer/cliënt  door het doen van een melding 
daartegen te beschermen;  

5.  doe een melding indien naar je oordeel de bescherming van de deelnemer/cliënt de doorslag 
moet geven.  

 
NB. Het vooraf niet informeren van de betrokkene(n) over de melding, is alleen mogelijk als:  

• de veiligheid van de betrokkene, die van jezelf, of die van een ander in het geding is;  

• als je goede redenen hebt om te veronderstellen dat dit in het belang is van het slachtoffer.  
Indien de keuze wordt gemaakt om dit gesprek niet aan te gaan, dient vastgelegd te worden wat de 
redenen hiervoor zijn. Altijd in overleg met de aandachtsfunctionaris. 
 
 
2. Zelf hulp bieden of organiseren  
Is er géén sprake van acute of structurele onveiligheid? Dan ga je na of je zelf voldoende hulp kan bieden 
of organiseren voor de deelnemer/cliënt (zie vraag 3 binnen het afwegingskader: 
Kinderopvang/Gastouderopvang zie bijlage 4 / Sociaal Werk zie bijlage 5). 
 
Hulp bieden/organiseren: 

• organiseer dan de noodzakelijke hulp;  

• volg de effecten van deze hulp;  

• doe alsnog een melding als er signalen zijn dat het geweld of de mishandeling niet stopt of 
opnieuw begint.  

 
Werkveld Jeugd & Jongeren: eventueel informatie toevoegen aan Gidso. 
 
Beroepskracht: Registratie van de melding in bijlage 1 
 Op de hoogte brengen van de melding aan de aandachtsfunctionaris 
 Overleg met de aandachtsfunctionaris over ondersteuning 
Aandachtsfunct.: Eventuele ondersteuning bij het doen van de melding 



 

 

Meldcode ViaVie Welzijn – versie december 2021 12 

 

7. Route 2: Hoe te handelen bij signalen van grensoverschrijdend gedrag door 
een beroepskracht of vrijwilliger binnen ViaVie Welzijn  

 
Onderstaande stappen worden doorlopen bij signalen van grensoverschrijdend gedrag door een 
beroepskracht of vrijwilliger binnen ViaVie Welzijn. De stappen hoeven niet perse in de vaste volgorde 
doorlopen te worden. Wel is het zaak elke stap aan de orde te laten komen.  
 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 Beroepskrachten:  stap 1 tot en met 5 
 Vrijwilligers:  stap 2 
 
 
 
 

Stap 1: Collega aanspreken op gedrag 
De beroepskracht heeft een vermoeden of een signaal opgevangen of een ander laat doorschemeren dat 
er iets niet goed zit in de relatie tussen een deelnemer/cliënt  en een collega werkzaam binnen ViaVie 
Welzijn. Onder collega kan in dit geval worden verstaan: het bestuur, een professional of vrijwilliger. Niet 
in alle gevallen waarin beroepskrachten menen dat er niet goed met deelnemers/ cliënten  wordt 
omgegaan door een collega, is er sprake van grensoverschrijdend gedrag. Desondanks mag niet aan 
deze signalen voorbij worden gegaan en zal onderzocht moeten worden wat er bij de deelnemer/cliënt  
wordt gesignaleerd. Het is aan te raden een gesprek over het gedrag aan te gaan met de collega alvorens 
het te melden bij de directeur. 
 
Beroepskracht: Gesprek aangaan met de collega 
 Registeren van de signalen en de uitkomsten van het gesprek in bijlage 1, document 1 
 
 

Stap 2: Vermoeden of observatie melden bij directeur 
Wanneer een beroepskracht of vrijwilliger vermoedt dat een collega zich schuldig maakt aan geweld of 
mishandeling moet hij dit direct melden bij de directeur. In het stappenplan wordt er van uitgegaan dat 
een beroepskracht/vrijwilliger een mogelijk vermoeden van geweld of mishandeling door een collega 
direct meldt bij de directeur. In de praktijk kunnen ook de volgende personen deze melding van 
vermoeden van kindermishandeling door een collega doen:  

 
a. Melding door een deelnemer/cliënt   
Als de melding van een geweld- of zedendelict afkomstig is van een deelnemer/cliënt,  is opvang en steun 
voor deze het eerste aandachtspunt. De beroepskracht bij wie het slachtoffer de klacht meldt, is verplicht 
dit meteen te melden bij de directeur. Deze laat weten discreet te zullen handelen, maar belooft geen 
geheimhouding aan deelnemer/cliënt. Naast Veilig Thuis worden zo nodig anderen ingeschakeld voor 

1. Collega aanspreken op gedrag 

2. Vermoeden of observatie melden bij  

    directeur 

5. Hulp en nazorg 

4. Aangifte doen (strafbaar feit) of plan 

van aanpak maken (licht grensoverschrij-

dend gedrag) 

3. Directeur spreekt beroepskracht of  

    vrijwilliger aan op gedrag 

3a. Overleg met vertrouwensinspecteur  

      (Gastouderopvang)  
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hulp. De betrokkene(n) rondom de deelnemer/cliënt  worden geïnformeerd. Aan deze wordt eveneens 
opvang en steun geboden. Het waarborgen van het gevoel van veiligheid van de deelnemer/cliënt  is 
uitgangspunt van dit handelen.  
 
b. Melding door betrokkene(n) 
Als de melding van betrokkenen komt, zal deze melding altijd serieus genomen worden. Feiten en 
constateringen zullen bij de melder nagevraagd worden. De beroepskracht geeft de melding direct 
(onverwijld) door aan de directeur.  
 
c. Melding door derden  
Als de melding van derden komt, dient uitgezocht te worden over welke informatie deze persoon/ 
personen precies beschikt/beschikken en waar deze informatie op is gebaseerd. De beroepskracht geeft 
de melding onverwijld door aan de directeur.  
 
Melding over de directeur 
Wanneer de melding van toepassing is op de directeur dient door de constaterende beroepskracht direct 
het bestuur te worden ingeschakeld (onderstaande stappen worden dan door het bestuur gedaan en niet 
door de directeur).  
 
Melding over het bestuur  
Betreft de melding het gedrag van het bestuur, dan dient de beroepskracht de directeur te informeren. 
Deze informeert hierover dan niet, zoals in alle andere gevallen het bestuur, maar volgt zelf de volgende 
stappen. 
 
Beroepskracht: Melding maken bij de directeur  

Samen met de directeur de inhoud van het gesprek vastleggen in bijlage 1, document 
3 

Vrijwilliger: Melding maken bij de directeur  
Directeur: Samen met de beroepskracht de inhoud van het gesprek vastleggen in bijlage 1, 

document 3 
 Melding maken bij het bestuur 

 

 
Stap 3: Directeur spreekt beroepskracht of vrijwilliger aan op gedrag 
De directeur gaat een gesprek aan met de beroepskracht of vrijwilliger over de melding. Tijdens dit 
gesprek gaat de directeur na of er een redelijk vermoeden bestaat dat de melding juist is. Wanneer er 
geen sprake is van een redelijk vermoeden, is nader onderzoek redelijkerwijs niet aan de orde. De 
directeur zal in gesprek gaan met betrokkene(n) om de mogelijk verstoorde werkhouding te herstellen. 
Indien de uitkomst is dat er een redelijk vermoeden bestaat dat er sprake is van een gewelds- of 
zedendelict dan heeft de directeur een aangifteplicht. De cliënten/deelnemers worden dan direct 
afgeschermd van de betrokken beroepskracht of vrijwilliger door deze op non-actief te stellen of te 
schorsen. De directeur deelt dit mee aan alle betrokkenen. In de informatievoorziening hierover dient men 
voorzichtig te zijn, aangezien er geen bewijs is en het mogelijk moet blijven voor de collega om terug te 
keren op de functie indien er geen sprake is van grensoverschrijdend gedrag! 
 
Directeur: In gesprek gaan met beroepskracht of vrijwilliger 
  Inhoud van het gesprek vastleggen in bijlage 1, document 3 
  Beschermmaatregelen nemen 
  Op de hoogte brengen van het bestuur 
 
 

Stap 3a: Overleg met vertrouwensinspecteur (GOB) 
De directeur is verplicht om direct in overleg te treden met een vertrouwensinspecteur van de Inspectie 
van het Onderwijs. De vertrouwensinspecteur gaat samen met de directeur na of er een redelijk 
vermoeden bestaat en adviseert het bestuur over aangifte. Wanneer er geen sprake is van een redelijk 
vermoeden, is nader onderzoek redelijkerwijs niet aan de orde. De directeur zal in gesprek gaan met 
betrokkene(n) om de mogelijk verstoorde werkhouding te herstellen. Indien de uitkomst is dat er een 
redelijk vermoeden bestaat dat er sprake is van een gewelds- of zedendelict dan heeft de directeur een 
aangifteplicht. De cliënten/deelnemers worden dan direct afgeschermd van de betrokken beroepskracht 
of vrijwilliger door deze op non-actief te stellen of te schorsen. De directeur deelt dit mee aan alle 
betrokkenen.  
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Directeur: In gesprek gaan met beroepskracht of vrijwilliger 
  Inhoud van het gesprek vastleggen in bijlage 1, document 2 
  Beschermmaatregelen nemen 
  Op de hoogte brengen van het bestuur 
 
 

Stap 4: Aangifte doen (strafbaar feit) of plan van aanpak maken (licht 
grensoverschrijdend gedrag) 
Is er een redelijk vermoeden dat er sprake is van een geweld- of zedendelict, dan heeft het bestuur een 
aangifteplicht. Het bestuur maakt de keuze om de aangifte zelf te doen of deze opdracht neer te leggen 
bij de directeur. Let op: er is nog niet definitief sprake van schuld! Het bestuur doet aangifte en neemt 
daarnaast onderstaande maatregelen: 

• Stelt de beroepskracht of vrijwilliger in ieder geval voor de duur van het onderzoek op non-actief 

• Registreren van alle stappen die genomen worden 

• Raadplegen Veilig Thuis voor advies of ondersteuning 

• Er zorg voor dragen dat het slachtoffer deel kan blijven nemen aan de activiteit/dienst 

• Aangeven aan betrokkene(n) dat ook zij de mogelijkheid hebben aangifte te doen 

• Contact onderhouden met betrokkene(n) en hen informeren over de onderzoeksvoortgang 

• Andere betrokkene(n) informeren over de gang van zaken 

 
Na het doen van aangifte stelt de politie in de regel een onderzoek in. De politie voert gesprekken met 
alle betrokkenen. Het initiatief voor het instellen van een onderzoek ligt bij de politie. Het bestuur, de 
directeur, de coördinator, de beroepskrachten en de vrijwilligers dienen het onderzoek van de politie te 
volgen en zelf geen stappen te ondernemen die indruisen tegen de bewijslast van de politie. 

Bestuur: Zie bovenstaande stappen (vastleggen in bijlage 1, document 2) 
 
 

Stap 5: Hulp en nazorg 
Indien de politie een onderzoek heeft ingesteld, zal men naar de uitkomsten moeten handelen. Opties 
hierin zijn: 
a. Rehabilitatie van beroepskracht (onschuld is bewezen en beroepskracht kan functie weer uitoefenen  
    – dit geldt ook voor een vrijwilliger);  
b. Waarschuwing afgeven (schriftelijke waarschuwing met erin opgenomen dat herhaling arbeidsrechte- 
    lijke consequenties heeft);  
c. Arbeidsrechtelijke maatregelen (maatregelen van arbeidsrechtelijke aard, zoals ontslag wegens een  
     dringende reden op grond van art. 677 en art. 678 boek 7 BW, of ontbinding van de  
     arbeidsovereenkomst via de kantonrechter via art. 685 boek 7 BW). 
 
Nazorg kan op verschillende manieren geboden worden: 

• Het organiseren van een informatieavond met daarbij mogelijk het uitnodigen van deskundigen. 

• Specifieke begeleiding organiseren door het inschakelen van hulpverleningsorganisaties. 

• Nabespreking binnen het team van de beroepskrachten/vrijwilligers of individueel 
 
Bestuur: Handelen middels opties genoemd onder a, b en c 
  Nazorg faciliteren 
  Registratie in het personeelsdossier 
  Vastleggen in bijlage 1, document 5 
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8. Route 3: Hoe te handelen bij signalen van (seksueel) grensoverschrijdend 
gedrag tussen cliënten/deelnemers 
 
Onderstaande stappen worden doorlopen bij signalen van grensoverschrijdend gedrag tussen 
cliënten/deelnemers onderling. De stappen hoeven niet perse in de vaste volgorde doorlopen te worden. 
Wel is het zaak elke stap aan de orde te laten komen.  
 
 Beroepskrachten:  stap 1 tot en met 5 
 Vrijwilligers:  stap 1 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stap 1: In kaart brengen signalen  
Wanneer er signalen zijn dat een deelnemer/cliënt (seksueel) grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond 
en dat een andere deelnemer/cliënt hier mee geconfronteerd is of slachtoffer van is geworden, is het 
belangrijk dat deze signalen in kaart worden gebracht en goed geïnterpreteerd worden. Soms zal iets vrij 
duidelijk zijn aan te merken als ontoelaatbare handeling, maar vaker zal het gaan om minder duidelijke 
signalen die niet direct te duiden zijn. Het is belangrijk om deze signalen wel serieus te nemen. Door met 
collega’s te overleggen en van gedachten te wisselen, kan een signaal beter worden beoordeeld.  

 
Beroepskracht:  Signalen bespreken met naaste collega’s binnen ViaVie Welzijn 
 Signalen in kaart brengen en registreren m.b.v. bijlage 1, document 1 
 Inlichten coördinator van het werkveld en overleggen wie het vervolg doet 
 Inlichten bemiddelingsmedewerker GOB en overleggen wie het vervolg doet 
Vrijwilliger: Signalen bespreken met de beroepskracht 
 
 

Stap 2: Melden van het gedrag 
Wanneer de beroepskracht tot de conclusie komt dat het signaal is gegrond, bespreekt hij dit met de 

betrokkene(n) en/of wettelijke vertegenwoordigers. 

Beroepskracht: Gesprek voeren en uitkomsten registreren in bijlage 1, document 3 

 Op de hoogte brengen van de aandachtsfunctionaris 

 

Stap 3: Beoordelen ernst van het gedrag 
De beroepskracht beoordeelt in overleg met de coördinator de situatie. Indien er twijfel is over de ernst 

van het gedrag, kunnen de beroepskracht en coördinator contact opnemen met samenwerkings-partners. 

1. In kaart brengen signalen 

2. Melden van het gedrag 

5. Handelen 

4. Maatregelen nemen 

3. Beoordelen ernst van het gedrag 
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Hierbij kan gedacht worden aan ZAT, SOT, Straathoekwerk, GGD, Veilig Thuis en Carinova. Wanneer er 

wordt geconstateerd dat er sprake is van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, wordt bepaald hoe 

ernstig het gedrag is. Daarnaast wordt onderzocht of er sprake is van onderliggende problematieken. 

Vormen van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en de te nemen acties: 

* Licht (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

          Binnen bepaalde leeftijdsgroepen is dit een noodzakelijke stap om normen en waarden te leren    

          kennen. De beroepskracht (eventueel i.s.m. de coördinator) zal dit gedrag moeten begrenzen en  

          de betrokkene(n) op de hoogte brengen.  

* Matig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

          Ontoelaatbaar gedrag waarvoor de beroepskracht een duidelijk verbod in moet stellen samen met  

          de coördinator. Alle betrokkene(n) worden van het verbod op de hoogte gesteld. Eventueel kan er   

          overleg plaats vinden met Veilig Thuis of er een externe expert ingeschakeld dient te  

          worden. 

* Ernstig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

          Er zal direct ingegrepen moeten worden door de beroepskracht en coördinator. Er moeten  

          maatregelen worden genomen die kunnen garanderen dat het gedrag niet meer voor kan vallen.  

          De coördinator licht het bestuur in, zodat verdere stappen ondernomen kunnen worden.  Alle  

          betrokkene(n) worden op de hoogte gesteld. 

 

Beroepskracht: Registratie van de afweging en eventuele contacten in bijlage 1, document 4 

  Acties zoals bovenstaand uitvoeren 

                            Op de hoogte brengen van de aandachtsfunctionaris 

Coördinator: Acties zoals bovenstaand uitvoeren 

  Inlichten directeur indien sprake is van ernstig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag 

 

Stap 4: Maatregelen nemen 
De directeur bepaalt in samenspraak met de coördinator welke maatregelen genomen moeten worden 

wanneer er sprake is van ernstig (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Onderstaande (combinaties 

van) opties van maatregelen zijn mogelijk: 

• Instellen van een intern onderzoek. Dit wordt in samenwerking gedaan met de samenwerkings-
partners. Het incident wordt onderzocht en men geeft advies hoe te handelen. Over de wijze van 
intern onderzoek kan advies ingewonnen worden bij Veilig Thuis. 

• Het regelen van ondersteuning aan het slachtoffer (en betrokkenen). 

• Aanbieden van schriftelijke excuses voor het falend toezicht/de onveilige situatie vanuit ViaVie 
Welzijn aan de betrokkene(n). Hierbij wordt ook aangegeven dat intern onderzocht wordt hoe 
verbeteringen doorgevoerd kunnen worden, zodat herhaling wordt voorkomen. 

• Gesprekken voeren met beide partijen, dus zowel het slachtoffer (en betrokkenen) als de dader 
(en betrokkenen). Met beide partijen wordt gezocht naar gezamenlijke oplossingen. Belangrijk is 
de gemaakte keuze duidelijk naar beide partijen te communiceren en deze te beargumenteren. 

 

Coördinator 

met ber.kracht: Registratie van de genomen maatregelen in bijlage 1, document 5 

  Maatregelen nemen met de directeur (evt. samen met aandachtsfunctionaris) 

Directeur: Maatregelen nemen met de coördinator (evt. samen met aandachtsfunctionaris) 

                            Op de hoogte brengen van het bestuur en overleg wie welke stappen zet 
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Stap 5: Handelen 
De directeur bepaalt in samenspraak met de coördinator welke wijze van handelen men inzet jegens de 

dader van het (seksueel) grensoverschrijdende gedrag. Als input voor de keuze wordt gebruik gemaakt 

van de beoordeling van het incident en het advies uit het onderzoek. De wijze van handelen wordt 

schriftelijk gecommuniceerd met de dader. 

• De dader blijft welkom tijdens de activiteit 
Indien er geen aanleiding is voor herhaling en er geen sprake is van een bedreigende 
situatie voor andere deelnemers/cliënten, kan de dader blijven deelnemen. 

• De dader gaat gebruik maken van een andere activiteit/andere groep bij ViaVie Welzijn 
  Als het in het belang van de dader of het slachtoffer beter is om gebruik te maken van 
 een andere activiteit/andere groep, zal het bestuur dit schriftelijk kenbaar maken aan    
   de dader (en betrokkenen). 

• Er wordt hulp ingezet 
Met advies van Veilig Thuis hulpverlening inzetten. 

• Er wordt een melding gemaakt bij Veilig Thuis  
 Het bestuur doet een melding bij Veilig Thuis. Het gedrag kan namelijk ook op een 

andere problematiek wijzen. 

Coördinator: Registratie van de ingezette handelingen in bijlage 1, document 5 

  Handelen met de directeur (evt. samen met aandachtsfunctionaris) 

Directeur: Handelen met de coördinator (evt. samen met aandachtsfunctionaris) 

 Op de hoogte brengen van het bestuur en overleg wie welke stappen zet 
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Bijlage 1: Logboeken  

1. In kaart brengen van signalen 

Naam deelnemer/cliënt:  __________________________________________________________ 

 

Geboortedatum:   __________________________________________________________ 

 

Werkveld/beroepskracht: __________________________________________________________ 

 

 

1.   Sinds wanneer worden de signalen opgemerkt? 

  laatste weken 

  laatste maanden 

  sinds ____________________________________________________________ 

 

2.  Het opvallende gedrag bestaat uit (meer dan één antwoord mogelijk): 

  (zeer) meegaand gedrag 

  gebrek aan vertrouwen in anderen 

  ouwelijk, zorgend gedrag 

  verzet, passief 

  verzet, actief 

  agressief 

  angstig 

  druk 

  negatief zelfbeeld 

  angst voor lichamelijk contact 

  seksueel uitdagend gedrag 

  gespannen 

  faalangstig 

  signalen uit de signalenlijsten (Zie bijlage) _______________________________ 

 

3.  Hoe is het contact tussen de cliënt/deelnemer en de beroepskracht/vrijwilliger? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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4.  Zijn er bijzonderheden over de omgeving/gezinssituatie van de deelnemer/cliënt te melden?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

5. Is er de laatste tijd iets in het gedrag of in de situatie van de deelnemer/cliënt veranderd? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

6. Wat is de feitelijke omschrijving van de signalen? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

* NB. Leg de signalen zo concreet mogelijk vast met voorbeelden, citaten en/of gedragsbeschrijvingen. 

Ook contacten over de signalen dienen vastgelegd te worden; beschrijf daarbij ook met wie contact is 

gelegd. Er dient sprake te zijn van feitelijke signalen. In het geval van aannames, dient dit er uitdrukkelijk 

bij vermeld te worden. 
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2.  Consultatie/melden; collega’s, coördinatie, bestuur, vertrouwensinspecteur, politie, directeur 
 

Datum: 
 

Naam en functie: Uitkomsten van de consultatie/melding: 
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3.  Gesprek met de deelnemer/cliënt/wettelijke vertegenwoordiger/ dader: 
 

Datum en tijdstip van het gesprek: 
 
 

Plaats van het gesprek: 
 
 

Aanwezigen (incl. functie of rol): 
 
 
 
 

Verslaglegging van het gesprek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* NB. Gebruik in de verslaglegging enkel feiten. Hierbij zowel de reacties van de gesprekspartner 
aangeven als de punten welke besproken zijn. Indien er geen gesprek heeft plaatsgevonden hier 
vermelden wat de reden hiervoor was. 
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4.  Afweging aard en ernst  
 

Datum: 
 
 

Aanwezigen (incl. functie): 
 
 

Verslaglegging afweging: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* NB. Beschrijf zo nauwkeurig mogelijk waarom er volgens de bevindingen wel of geen sprake is van 
huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Daarnaast beschrijven of de hulp door ViaVie Welzijn ingezet 
wordt of dat er een melding gemaakt dient te worden. 
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5.  Beslissen: hulp/melding/maatregelen/nazorg 
 
Indien zelf de hulp georganiseerd wordt / er maatregelen worden genomen: 
 

Datum: 
 

 

Beroepkracht/directeur/bestuurslid: 
 

 

 

Welke actie en door wie?: Uitkomst/evaluatie: Wel of niet voldoende? 
(indien niet voldoende alsnog 
een melding maken!!!) 
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Indien er melding wordt gemaakt bij Veilig Thuis: 
 

Datum melding: 
 

 

Coördinator en leidster: 
 

 

Reactie betrokkene(n) op aanstaande melding: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Meldingsinstelling: 
 

 

Reactie van de meldingsinstelling: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Acties door ViaVie Welzijn in overleg met 
meldingsinstelling: 
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Bijlage 2a: Signalenlijst kindermishandeling 0- tot 4-jarigen 
 
Signalen: 
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Risicofactoren: 
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Bijlage 2b: Signalenlijst kindermishandeling 4- tot 12-jarigen 
 
Signalen: 
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Risicofactoren: 
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Bijlage 2c: Signalenlijst kindermishandeling en huiselijk geweld 12- tot 18-
jarigen 
 
Signalen: 
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Risicofactoren: 
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Bijlage 2d: Signalenlijst huiselijk geweld volwassenen en senioren 
 
Signalen: 
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Risicofactoren: 
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Bijlage 2e: Signalenlijst loverboys 
 
Signalen: 
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Risicofactoren: 
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Bijlage 2f: Signalenlijst eergerelateerd geweld 
 
Signalen: 
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Risicofactoren: 
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Meldcode ViaVie Welzijn – versie december 2021 43 

 

Bijlage 2g: Signalenlijst ontspoorde zorg (veelal gehandicapten en ouderen) 
 

Signalen: 

 

 



 

 

Meldcode ViaVie Welzijn – versie december 2021 44 

 

Risicofactoren: 
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Meldcode ViaVie Welzijn – versie december 2021 46 

 

Bijlage 2g: Signalenlijst ontspoorde mantelzorg 
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Bijlage 3: Signalen die kunnen duiden op mogelijk geweld- of zedendelict door 
een collega 
 

Ongewenste omgangsvormen 

Een beroepskracht of bemiddelingsmedewerker kan een niet-pluis-gevoel hebben over het gedrag van 

een andere collega of gastouder. Deze zullen vaak te maken hebben met ongewenste omgangsvormen. 

Ongewenste omgangsvormen komen tot uiting in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag. Dit gedrag 

kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn, maar degene die hiermee wordt geconfronteerd ervaart het 

als ongewenst en onaangenaam. 

Onder ongewenste omgangsvormen worden handelingen verstaan van alle vormen van discriminatie, 

agressie, seksuele intimidatie, pesten en treiteren (hieronder beschreven) en ook combinaties van dit 

gedrag en andere vormen van ongewenst gedrag die in het verlengde liggen of overeen komen met het 

hieronder beschreven gedrag. 

 

Seksuele intimidatie 

Onder seksuele intimidatie wordt verstaan: ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele 

gunsten of ander verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag. 

Voorbeelden van verbale seksuele intimidatie:  

Þ Aanspreekvormen: bijvoorbeeld Alexia verbasteren tot Asexia; 

Þ Kinderen aanspreken met "Hé stoot!"; 

Þ Seksuele dubbelzinnigheden; 

Þ Uitnodigen tot seksueel contact; 

Þ Seksueel getinte grappen maken; 

Þ Stoere verhalen over seksuele prestaties vertellen; 

Þ Seksueel getinte opmerkingen maken over iemands uiterlijk. 

 

Voorbeelden van fysieke seksuele intimidatie: 

Þ Handtastelijkheden; 

Þ Dwingen tot zoenen, knuffelen, strelen, geslachtsgemeenschap; 

Þ Geslachtsdelen (laten) strelen of betasten boven of onder de kleding; 

Þ Uitkleden. 

 

Voorbeelden van non-verbale seksuele intimidatie: 

Þ Staren, gluren, lonken; 

Þ Iemand met de ogen uitkleden; 

Þ Seksueel getinte cadeautjes geven; 

Þ Confrontatie met kinderporno; 

Þ Het kind (deels) ontbloot filmen of fotograferen; 

Þ Het maken van obscene gebaren; 

Þ Iemand seksueel geladen afbeeldingen, brieven geven of sturen. 
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Agressie en geweld 

Er wordt gesproken van agressie en geweld als het kind psychisch en/of fysiek, verbaal of non-verbaal 

wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen. Er zijn vier vormen van agressie en geweld: 

1.    Verbaal:  schelden, schreeuwen, treiteren en beledigen 

2.    Non-verbaal:  tegen iemand aandrukken, vasthouden, expres naar je toetrekken 

3. Psychisch:  lastig vallen, onder druk zetten, bedreigen met fysiek geweld en irriteren 

 

4. Fysiek:  schoppen, slaan, bijten, vastgrijpen en klemzetten 

 

Discriminatie 

Onder discriminatie wordt verstaan elke vorm van ongerechtvaardigd onderscheid, elke uitsluiting, 

beperking of voorkeur die ten doel heeft of tot gevolg kan hebben dat de erkenning, het genot of de 

uitoefening op voet van gelijkheid van de rechten van de mens in de werk- of studie-gerelateerde situatie 

teniet wordt gedaan of aangetast alsmede iedere uiting in woord, gebaar of geschrift. Hierbij is sprake 

van ontoelaatbare opvattingen over achterstelling van mensen, doelbewuste belediging of van grievend 

handelen jegens anderen op grond van diens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, 

geslacht, seksuele geaardheid of op enige andere grond. 

 

Pesten en treiteren 

Onder pesten en treiteren wordt verstaan gedragingen waarbij sprake is van stelselmatig, gedurende een 

langere periode, psychisch of fysiek vernederen, kwetsen of anderszins lastigvallen van een persoon. 

 

Signalen met betrekking tot seksueel misbruik door een beroepskracht of gastouder 

Þ Sterke afhankelijkheid van een kind ten opzichte van een beroepskracht of gastouder; 

Þ Beroepskracht of gastouder creëert een soort isolement rond het kind (bijvoorbeeld apart nemen 

zonder dat daar een duidelijke aanleiding voor is of dat daar verslag van volgt); 

Þ Veelvuldige seksistische uitingen; 

Þ Gespannen sfeer in de voorziening; 

Þ Kind is bang, gespannen, wanneer specifieke beroepskracht dienst heeft of telkens wanneer het met 

de specifieke beroepskracht of gastouder te maken heeft; 

Þ Extreem concurreren met kinderen/collega’s om de aandacht van de verdachte beroepskracht of 

gastouder. 
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Bijlage 4: Conflictscheidingen 
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Bijlage 5: Afwegingskader Kinderopvang/Gastouderopvang 
 
Onderstaand afwegingskader laat aan de hand van het beantwoorden van vragen weten of er wel dan 
niet een melding gemaakt dient te worden bij Veilig Thuis. Indien er een melding wordt gemaakt, zal er 
samen met Veilig Thuis besloten worden of er naast de inzet van Veilig Thuis ook inzet wordt gevraagd 
van de beroepskracht van ViaVie Welzijn/de gastouder vallend onder ViaVie Welzijn. Op de volgende 
pagina’s wordt meer informatie over de stappen gegeven.  

 

 
 

 
 

1. Heb ik een vermoeden van 
huiselijk geweld of 

kindermishandeling?

Ja

2. Is er sprake van acute en/of 
structurele onveiligheid?

Ja

Melden bij 
Veilig Thuis

Nee

3. Zelf hulp bieden of 
hulp organiseren?

Ja

4. Wordt de hulp geaccepteerd 
en wordt er wat mee gedaan?

Ja

5.Biedt de hulp het 
gewenste  resultaat?

Ja

Hulp bieden

Nee

Melden bij 
Veilig Thuis

Nee

Melden bij 
Veilig Thuis

Nee

Melden bij 
Veilig Thuis

Nee

Afsluiten en 
vastleggen
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Het is van belang dat beide afwegingen in deze volgorde worden genomen. Een beroepskracht vraagt 
zich eerst af of melden noodzakelijk is, aan de hand het afwegingskader. Vervolgens besluit de 
signalerende beroepskracht of het bieden van hulp tot de mogelijkheden van zowel deze beroepskracht 
als de betrokkenen 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.  

 
NB. Gastouders hebben geen hulpverlenende rol. Zij kunnen echter wel hulp organiseren rondom een 
gezin. Beroepskrachten kunnen ouders ondersteunen door bijvoorbeeld extra opvang te bieden aan de 
kinderen en uiteraard kunnen zij aan kinderen een veilige omgeving bieden. De gastouder kan van grote 
toegevoegde waarde zijn aangezien zij goed vinger aan de pols kan houden. Zij ziet kinderen en ouders 
immers zeer regelmatig. Onderlinge samenwerking en afstemming tussen sectoren (bijvoorbeeld met het 
onderwijs) is hierbij erg belangrijk.  
 
 

In welke situaties beroepskrachten MOETEN melden bij Veilig Thuis: 
  
Meldnorm 1:  In ALLE gevallen van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid en disclosure.  
Meldnorm 2:  In alle ANDERE gevallen waarin de beroepskracht meent dat hij, gelet op zijn compe- 

tenties, zijn verantwoordelijkheden en zijn professionele grenzen, in onvoldoende mate 
effectieve hulp kan bieden of kan organiseren bij (risico’s op) huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling.  

Meldnorm 3:  Wanneer een beroepskracht die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen 
tegen het risico op huiselijk geweld en/of kindermishandeling, constateert dat de 
onveiligheid niet stopt of zich herhaalt.  

 
Het is van belang dat goed wordt gekeken wanneer de vragen samen met Veilig Thuis moeten worden 
doorlopen. Als er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid of disclosure, moet je melden bij Veilig 
Thuis en moeten de vragen drie tot en met vijf altijd met Veilig Thuis worden doorlopen. Indien er sprake 
is van ‘weet het niet’, ga je uit van ‘Nee’.  
 
 

Definities en voorbeelden acute, structurele onveiligheid en disclosure: 
  
Acute onveiligheid 
 

Definitie Een persoon is in direct fysiek gevaar, diens veiligheid is de komende dagen niet 
gegarandeerd en hij of zij heeft direct bescherming nodig. 

Toelichting Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling schat 
een beroepskracht allereerst en voortdurend in of een betrokkene acuut 
(levens)gevaar loopt. Dit betreft de aanwezigheid van fysiek of seksueel geweld 
(met of zonder letsel) of, in geval van zorgafhankelijke kinderen of (oudere) 
volwassenen, de áfwezigheid van de meest basale verzorging (waaronder eten, 
drinken, kleding en onderdak) maar bijvoorbeeld ook het onnodig toedienen van 
medicijnen of het verrichten van onnodige zorg. 

Voorbeelden  Door geweld toegebrachte verwonding die medische behandeling behoeft  

 (Ernstig) letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging daartoe 

 Poging tot verwurging  

 Wapengebruik  

 Geweld tijdens de zwangerschap  

 (Vermoeden van) seksueel misbruik of seksueel geweld of seksuele exploitatie 
van kinderen jonger dan 18 jaar  

 Acute bedreiging om zichzelf of een naaste (waaronder (ex)-partner, kinderen of 
familielid) te doden, ernstig letsel toe te brengen of hun vrijheid te benemen 
(familiedrama, eerwraak, vrouwelijke genitale verminking)  

 Onthouden van zorg die acuut de gezondheid bedreigt van -9 maanden tot + 100 
jaar, waaronder het onthouden van voedsel  

Afweging 1: Is melden noodzakelijk? 

Afweging 2: Is zelf passende en toereikende hulp bieden of organiseren mogelijk?  
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 Als een ouder/verzorger (medische) klachten/aandoeningen bij een kind 
verzint/aandikt, (medische) onderzoeksgegevens betreffende bij het kind bestaande 
klachten en afwijkingen vervalst of in het kader van een onderzoek selectief verstrek 
of (medische) klachten en afwijkingen bij het kind daadwerkelijk veroorzaakt  

 Vrijheidsbeperkende maatregel voor pleger loopt af zonder dat er afdoende 
veiligheidsmaatregelen genomen zijn  

 Acuut onveilige situatie bestaat of zorg dreigt weg te vallen vanwege 
suïcidepoging, automutilatie, acuut psychiatrisch beeld, intoxicatie door alcohol of 
drugs  

 Noodgedwongen vlucht van huis door (dreiging van) huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling. 

 
 
Structurele onveiligheid 
 

Definitie Er is sprake van herhaling of voortduren van onveilige situaties of van geweld 

Toelichting Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld  of kindermishandeling is de 
belangrijkste voorspeller voor voortduren van onveiligheid (plegerschap en 
slachtofferschap) in de toekomst. In de afweging of sprake is van structurele 
onveiligheid is ten minste over de volgende factoren informatie nodig: herhaling van 
geweld/onveiligheid, oudersignalen en eventuele kindsignalen/signalen van slacht-
offers. 

Voorbeelden  Minderjarigen die opgroeien bij ouders met zodanige ernstige problematiek ten 
gevolge van verstandelijke beperking, middelenverslaving, psychische 
problematiek dat fysieke en emotionele veiligheid van het kind bij herhaling en/of 
voortdurend wordt bedreigd en de ontwikkelmogelijkheden van deze minderjarigen 
structureel ingeperkt worden. 

 Vergelijkbare situaties met kwetsbare ouderen en een mantelzorger. 

 Escalerende vormen van stalking in partnerrelaties. 

 
 
Disclosure  
 

Definitie Slachtoffers die uit zichzelf een beroepskracht om hulp vragen of zich uiten bij 
(mogelijk) huiselijk geweld en/of kindermishandeling 

Toelichting Wanneer een slachtoffer, kind of volwassene, uit zichzelf een beroepskracht om 
hulp vraagt bij mogelijk huiselijk geweld en/of kindermishandeling of zich hierover 
uit zonder hulp te vragen, betekent dit veelal dat het (minderjarige) slachtoffer een 
acute crisis ervaart en vreest voor de veiligheid en/of het welzijn van zichzelf of 
gezinsleden. Het met onvoldoende voorbereiding met de ouders/pleger(s) 
bespreken van de (door het slachtoffer) geuite zorgen kan leiden tot (verergering 
van) situaties van acute of structurele onveiligheid. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor 
specifieke vormen van huiselijk geweld zoals (ex)partnerstalking, huwelijksdwang, 
eergerelateerd geweld en ouderenmishandeling. Een professionele norm tot 
melden betekent in dit geval zorgvuldige afstemming over de vervolgacties tussen 
de beroepskracht, Veilig Thuis en het slachtoffer 

 
 

Wanneer is hulpverlening (ook) mogelijk? 
 
Nadat is besloten of een melding noodzakelijk is zal ook worden besloten, bij voorkeur door de 
aandachtsfunctionaris, of de beroepskracht hulp kan bieden/organiseren Daarvoor gelden de volgende 
vereisten:  
 
Vereisten voor het organiseren of bieden van goede hulp bij geweld:  

 Er is voldoende zicht op (on)veiligheid  

 Er is voldoende zicht op onveilige gebeurtenissen in het verleden (waaronder eerdere meldingen)  

 Alle betrokken beroepskrachten hebben de focus op het stoppen van geweld en een (duurzaam) herstel 
van de veiligheid. Er wordt gewerkt aan het herstel van directe veiligheid en het wegnemen van de 
oorzaken van geweld  
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 Hulp is gericht op het versterken van de veerkracht en het herstel van de schade die is veroorzaakt 
door (de dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling bij de betrokkene(n)  

 Er is sprake van een gezamenlijke analyse en plan met doelen en evaluatiemomenten van de 
beroepskrachten. Dit plan is op maat gemaakt met alle betrokkenen binnen het gezin of huishouden, 
waarbij de doelen van begeleiding en/of hulpverlening helder zijn gesteld  

 Indien meerdere beroepskrachten betrokken zijn, zijn er afspraken over samenwerking en casusregie 
op de veiligheid (en multidisciplinaire) hulpverlening.  
 
Hulp bieden/organiseren is onvoldoende mogelijk indien de beroepskracht binnen de mogelijkheden van 
diens organisatie:  

 Onvoldoende zicht heeft op (on)veiligheid in het heden  

 Onvoldoende zicht kan krijgen op onveilige gebeurtenissen in het verleden (waaronder eerdere 
meldingen)  

 Onvoldoende mogelijkheden heeft om passende en samenhangende hulp te bieden met veiligheid als 
resultaat  

 Constateert dat onveiligheid niet stopt of zich herhaalt. 
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Bijlage 6: Afwegingskader Sociaal Werk 
 
Onderstaand afwegingskader laat aan de hand van het beantwoorden van vragen weten of er wel dan 
niet een melding gemaakt dient te worden bij Veilig Thuis. Indien er een melding bij Veilig Thuis wordt 
gemaakt, zal er samen met Veilig Thuis besloten worden of er naast de inzet van Veilig Thuis ook inzet 
wordt gevraagd van de beroepskracht van ViaVie Welzijn/de gastouder vallend onder ViaVie Welzijn. Op 
de volgende pagina’s wordt meer informatie over de stappen gegeven.  

 
 

 
 

1. Heb ik een vermoeden van 
huiselijk geweld of 

kindermishandeling?

Ja

2. Is er sprake van acute en/of 
structurele onveiligheid?

Ja

Melden bij 
Veilig Thuis

Nee

3. Zelf hulp bieden of 
hulp organiseren?

Ja

4. Wordt de hulp geaccepteerd 
en wordt er wat mee gedaan?

Ja

5.Biedt de hulp het 
gewenste  resultaat?

Ja

Hulp bieden

Nee

Melden bij 
Veilig Thuis

Nee

Melden bij 
Veilig Thuis

Nee

Melden bij 
Veilig Thuis

Nee

Afsluiten en 
vastleggen
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Definities en voorbeelden acute, structurele onveiligheid en disclosure: 
 
Acute onveiligheid 

 
Omschrijving Van acute onveiligheid is sprake als een persoon in direct fysiek gevaar verkeert en 

diens veiligheid de komende dagen niet gegarandeerd is. Hij of zij heeft direct 
bescherming nodig. Bij het afwegen van signalen van huiselijk geweld of 
kindermishandeling schat een professional allereerst en voortdurend in of een 
betrokkene acuut (levens)gevaar loopt. Dit betreft de aanwezigheid van fysiek of 
seksueel geweld (met of zonder letsel) of, in het geval van zorgafhankelijke kinderen 
of (oudere) volwassenen, de áfwezigheid van de meest basale verzorging 
(waaronder eten, drinken, kleding en onderdak). Het kan ook gaan om het onnodig 
toedienen van medicijnen of het verrichten van onnodige (medische) zorg. 

Afwegingsvragen • Verkeert een van de betrokkenen in direct (levens)gevaar? 

• Is er ernstig letsel met een vermoeden dat dit is toegebracht, of een poging 
daartoe? 

• Is er sprake van mensenhandel (zoals uitbuiting of gedwongen prostitutie)? 

• Is er sprake van het in gevaar brengen van kinderen en kwetsbare volwassenen 
als gevolg van excessief middelenmisbruik en/of een acute psychische crisis 
van de verantwoordelijke ouder/partner/verzorger? 

• Is er een acute dreiging om zichzelf én een naaste (waaronder (ex-)partner, 
kinderen of een familielid) te doden, ernstig letsel toe te brengen of hun 
vrijheid te benemen (ontvoering, familiedrama, eerwraak, huwelijksdwang, 
vrouwelijke genitale verminking)? 

• Is er sprake van geweld of verwaarlozing leidend tot verminkingen, handicaps 
of de dood bij een lid van het cliëntsysteem?  

• Is er sprake van fysieke verwaarlozing die acuut de gezondheid bedreigt van 
zeer jonge kinderen, volwassenen met een beperking, ouderen of anderen in 
een zorgafhankelijke situatie? 

• Is er sprake van een (herhaalde) suïcidepoging van een ouder van een 
minderjarig kind dat zorgafhankelijk van hem of haar is en is er geen andere 
verzorger voor het kind?  

• Heeft de (mogelijke) pleger van het geweld direct toegang tot het slachtoffer, of 
is het slachtoffer in een zorgafhankelijke positie van de pleger?  

• Is er sprake van recent gewelddadig gedrag zoals verwondingen die medische 
behandeling of medisch sporenonderzoek behoeven (bijvoorbeeld: poging tot 
wurging, bedreiging met een wapen, seksueel geweld/misbruik)? 

 
 
Disclosure 

 
Omschrijving Een specifieke vorm van acute onveiligheid is ‘disclosure’. We spreken van 

‘disclosure’ (ook wel onthulling genoemd) als slachtoffers, kinderen en/of 
volwassenen, uit zichzelf een professional om hulp vragen bij huiselijk geweld of 
kindermishandeling, of zich hierover uiten zonder hulp te vragen. Dit betekent 
veelal dat het slachtoffer een acute crisis ervaart en vreest voor de veiligheid en/of 
het welzijn van zichzelf of gezinsleden. 

Afwegingsvragen • Is er sprake van een uitspraak die wijst op een vermoeden van huiselijk 
geweld of kindermishandeling?  

• Gaat het over een situatie in het verleden of over een actuele situatie? Is 
het kind of de zorgafhankelijke volwassene nu veilig?  

• Is er een sprake van een acute noodzaak voor medische zorg en/of 
sporenonderzoek?  

• Is er bij de minderjarige of een zorgafhankelijke volwassene sprake van bij 
het verhaal behorend gedrag dat wijst op een vermoeden van huiselijk 
geweld of kindermishandeling?  

 
 
Structurele onveiligheid 
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Omschrijving Bij structurele onveiligheid is er sprake van herhaling of het voortduren van een 

onveilige situatie of geweld. Een voorgeschiedenis van huiselijk geweld of 
kindermishandeling is de belangrijkste voorspeller voor het voortduren van 
onveiligheid (plegerschap of slachtofferschap) in de toekomst. Er kan sprake zijn 
van een patroon van herhaald geweld, maar ook van permanente tekortkomingen 
in de geestelijke en/of lichamelijke verzorging van zorgafhankelijke kinderen en/of 
volwassenen. Structurele onveiligheid heeft schadelijke gevolgen door de 
herhaling van de feiten, de voortdurende dreiging en (emotionele) onveiligheid.  
 

Afwegingsvragen • Is er sprake van eerder (aangetoond) huiselijk geweld of kindermishandeling 
binnen het cliëntsysteem? 

• Is er gedurende enkele weken of langer sprake van geweld of andere 
onveilige situaties tussen leden in een cliëntsysteem?  

• Is er sprake van structurele, inadequate of inconsequente basiszorg 
(onderdak, kleding, voeding, persoonlijke spullen en speelgoed) door een 
onvoldoende of onregelmatig inkomen om hierin te voorzien?  

• Ondergaan de kinderen of een kwetsbare volwassene structureel emotioneel 
en/of psychisch geweld, zoals: onvoldoende affectie, vernedering, 
voortdurend negatieve benadering, opsluiting, verbale intimidatie, ernstige 
strijd tussen ouders, kinderen die getuige zijn van huiselijk geweld of 
bedreigingen?  

• Is er sprake van (een vermoeden van) seksueel misbruik van minderjarige 
kinderen? 

• Is er sprake van seksueel wervend gedrag door kinderen of ander niet-
leeftijdsadequaat seksueel gedrag? 

• Zijn er seksuele of gewelddadige filmpjes van een kind in omloop die tegen 
zijn/haar wil zijn gemaakt en die leiden tot chantage en/of pesterijen? 

• Is er sprake van dwangmatig controlerend geweld waarbij een van de 
partners intimidatie en controle uitoefent over de ander? 

• Is er sprake van escalerend en zich herhalend geweld na een echtscheiding, 
bijvoorbeeld in de vorm van stalking door een van de ex-partners? 

• Zijn de ouders onvoldoende in staat hun kinderen te beschermen tegen 
geweld, (seksueel of financieel) misbruik of uitbuiting door derden,  
of initiëren ze dit? 

• Is er sprake van een patroon van geweld (geweldsspiraal), waarbij oplopende 
spanningen uitbarsten in geweld en de partners daarna proberen het weer 
goed te maken, tot de spanningen opnieuw oplopen?  

• Is er sprake van psychische problematiek, verslavingsproblematiek, 
agressieproblematiek of andere problemen bij volwassenen die kunnen 
leiden tot een gewelddadige reactie naar andere leden in het cliëntsysteem 
bij oplopende spanning? 

• Is er sprake van (zich herhalend) geweld in een cliëntsysteem dat zorg mijdt, 
veelvuldig verhuist of ‘shopt’ langs allerlei instellingen?  

• Is er sprake van een overbelaste mantelzorger die gedurende langere tijd 
(enkele weken of langer) verbaal of lichamelijk geweld gebruikt tegenover de 
volwassene die zorgafhankelijk van hem of haar is?  

• Is er sprake van financiële uitbuiting door een betrokkene/familielid van een 
zorgafhankelijke volwassene?  
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Wanneer is hulpverlening door de beroepskracht (ook) mogelijk? 
 
In sommige gevallen is het mogelijk zelf (eventueel in samenwerking met Veilig Thuis) hulp te bieden. 
Belangrijk is vooraf na te gaan of de beroepskracht in staat is effectieve (passende) hulp te bieden of 
organiseren. Binnen de mogelijkheden van het beroep, de eigen kennis en/of deskundigheid, de 
organisatie waar hij werkt en persoonlijke omstandigheden weegt de professional of hij zichzelf voldoende 
in staat acht op dat moment te handelen naar de onveilige situatie of de vermoedens daarvan. Het is 
belangrijk na de melding in gezamenlijk overleg met Veilig Thuis te kijken welke hulp nodig is en wie wat 
kan bieden. 
 
Vragen ter afweging of zelf hulp bieden mogelijk is: 

• Heeft de professional de mogelijkheid indien nodig het slachtoffer in veiligheid te brengen? 

• Zijn er duidelijke afspraken over de veiligheid met het cliëntsysteem en de betrokken 
professionals te maken? 

• Is er voldoende zicht op onveilige gebeurtenissen in het verleden? 

• Voelt de professional zich voldoende deskundig en bekwaam om veiligheid te bewerkstelligen, al 
dan niet in samenwerking met anderen? 

• Kan de professional de eventuele spanning die bij de situatie komt kijken hanteren? 

 
 
Werken de betrokkenen mee aan de geboden of georganiseerd hulp? 
 
Indien de beroepskracht (deels) zelf hulp gaat bieden of gaat organieren, is het van belang af te wegen 
of de inzet tot beweging zal leiden bij de betrokkenen. Ook wordt bekeken of de afstemming met andere 
betrokken professionals goed kan gaan verlopen. 
 
Vragen ter afweging of hulp bieden/organiseren haalbaar is: 

• Zijn de betrokkenen, alle leden van het cliëntsysteem en het bredere netwerk van (informele) 
steunfiguren, bereid en in staat de voorgestelde hulp direct aan te gaan? 

• Hebben alle betrokkenen en de betrokken professionals de focus op het stoppen van geweld en 
een (duurzaam) herstel van de veiligheid? 

• Wordt er door alle betrokkenen gewerkt aan het herstel van directe veiligheid en het wegnemen 
van de oorzaken van het geweld? 

• Is de hulp gericht op het versterken van de veerkracht en het herstel van de schade die is 
veroorzaakt door (de dreiging van) huiselijk geweld of kindermishandeling bij de betrokkene(n)? 

• Er is sprake van een gezamenlijke analyse en een risicogestuurd zorg- en herstelplan met doelen 
en evaluatiemomenten? Is dit plan op maat gemaakt met alle betrokkenen van het gezin of 
huishouden, waarbij de doelen van begeleiding en/of hulpverlening helder zijn gesteld? 

• Indien meerdere professionals betrokken zijn: zijn er voor iedereen bekende afspraken over 
samenwerking en casusregie op de veiligheid en de (en multidisciplinaire) hulpverlening? 

 
 
Leidt de geboden hulp tot duurzame veiligheid? 
 
Een professional die hulp biedt of organiseert om betrokkenen te beschermen tegen het risico op huiselijk 
geweld of kindermishandeling weegt telkens af of de onveiligheid daadwerkelijk stopt of zich herhaalt, 
ondanks de aanwezigheid van een veiligheidsplan en zorg/herstelplan. 

 
Vragen ter afweging of de ingezette hulp zijn doel bereikt: 

• Stopt het geweld niet binnen de verwachte termijn? 

• Is de problematiek (nog) ernstiger dan verwacht? 

• Worden de gestelde doelen niet behaald binnen de verwachte termijn? 

• Loopt de uitvoering van het veiligheids- en/of hulpverleningsplan vast? 

• Is er specifieke expertise nodig?  
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Bijlage 7: Vertrouwensinspecteur van Inspectie van het Onderwijs (gastouderopvang!) 

Helaas kunnen er zaken voorvallen in het onderwijs en de kinderopvang die niemand wil. Seksueel, 
psychisch of fysiek geweld bijvoorbeeld. Het is goed te weten dat u in zulke gevallen terecht kunt bij een 
van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Wat kan u aan hen hebben, en 
wanneer bent u zelfs verplicht contact op te nemen? 

Een klein team van inspecteurs is, naast hun toezichthoudende taak, vertrouwensinspecteur. Dit team 
heeft ook de taak van vertrouwensinspecteur voor de kinderopvang en Caribisch Nederland. 

Waarvoor benadert u de vertrouwensinspecteur?  

Ouders, leerlingen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de 
vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs raadplegen wanneer zich in of rond de 
school of opleiding (ernstige) problemen voordoen op het gebied van: 

• seksueel misbruik (zedenmisdrijven) 

• seksuele intimidatie 

• psychisch en fysiek geweld (waaronder pesten) 

• discriminatie en radicalisering 

De vertrouwensinspecteurs werken voor het gehele onderwijs, inclusief het mbo en het hoger onderwijs. 

De vertrouwensinspecteur luistert en informeert. Zo nodig adviseert de vertrouwensinspecteur ook, 
bijvoorbeeld  over een traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. 

De vertrouwensinspecteur zoekt niet uit wat er gebeurd is (waarheidsvinding). Hij kan niet zelf zorgen 
voor een oplossing, maar wel helpen om een oplossing te bereiken. Bovendien doet de 
vertrouwensinspecteur niet zelf aangifte, maar zal wel aangeven wanneer aangifte mogelijk of zelfs 
verplicht is. 

Als er een vermoeden is van seksueel misbruik (zedenmisdrijf) dan geldt in een aantal gevallen de 
meld-, overleg- en aangifteplicht. Als u twijfelt of er sprake is van seksueel misbruik of seksuele 
intimidatie, is het verstandig om ook contact op te nemen. 

 

 
 

https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs/vertrouwensinspecteur-kinderopvang
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs/vertrouwensinspecteur-caribisch-nederland
https://www.onderwijsinspectie.nl/onderwerpen/vertrouwensinspecteurs/zedenmisdrijven
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Bijlage 8: Sociale kaart 
 
Algemeen 
 
Organisatie: Veilig Thuis 
Adres:  Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede 
Telefoon: 0800 – 2000 (voor advies en melden) – 24 uur per dag en 7 dagen per week 

088 – 856 79 50 (voor overige vragen) – 9.00 - 17.00 uur 
E-mail:  info@veiligthuistwente.nl 
Website: www.veiligthuistwente.nl 
 
Organisatie: Politie Rijssen 
Adres:  Rozengaarde 75, 7461 DA Rijssen 
Telefoon: 0900 - 8844 
Website: www.politie.nl 
 
Organisatie: Politie Holten 
Adres:  Smidsbelt 6, 7451 BL Holten 
Telefoon: 0900 - 8844 
Website: www.politie.nl 

 
Organisatie: Avedan, maatschappelijk werk (Holten) 
Adres:  Tuinstraat 2, 7451 EX Holten 
Telefoon: 088 - 0403800 
Website: www.avedan.nl 
 
Organisatie: Avedan, maatschappelijk werk (Rijssen) 
Adres:  Rozengaarde 75A, 7461 DA Rijssen 
Telefoon: 088 - 0403800 
Website: www.avedan.nl 
 
Organisatie: GGD Twente  
Adres:  Nijverheidsstraat 30, 7511 JM Enschede 
Telefoon: 053 - 4876888 
Website: www.ggdtwente.nl 
 
Organisatie: Bureau Slachtofferhulp Almelo 
Adres:  Wierdensestraat 23, 7607 GE Almelo 
Telefoon: 0900 - 0101 
Website: www.slachtofferhulp.nl 
 
Organisatie: Tactus Verslavingszorg 
Adres:  Keulenstraat 3, 7418 ET Deventer 
Telefoon: 088 – 382 2887 
Website: www.tactus.nl 
 
Organisatie: Deskundige op het gebied van letselduiding 
Contact: Via een huisarts te raadplegen 
 
Organisatie: Vertrouwenspersoon ViaVie Welzijn 
Naam:  Monique Blankenstijn 
Telefoon: 06 - 53652458 
E-mail:  b.kamperman@daxis.nl 
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Kinderen en jongeren 
 
Organisatie: Consultatiebureau Rijssen 
Adres:  Walstraat 19, 7462 BA Rijssen 
Telefoon: 053 - 4876670 
Website: www.ggdtwente.nl 
 
Organisatie: Consultatiebureau Holten 
Adres:  Tuinstraat 2, 7451 EX Holten 
Telefoon: 053 - 4876670 
Website: www.ggdtwente.nl 
 
Organisatie: GGD Twente 
Adres:  Nijverheidsstraat 30, 7511 JM Enschede 
Telefoon: 053 - 4876888 
Website: www.ggdtwente.nl 
 
Organisatie: Sociaal Vraagplein, consulent Jeugd 
Adres:  Schild 1, 7461 DD Rijssen (gemeentehuis) 
Telefoon: 0548 - 854 836 
 
Organisatie: Raad voor de Kinderbescherming 
Adres:  Egbert Gorterstraat 5, 7607 GB Almelo 
Telefoon: 0546 - 832 200 
Website: www.kinderbescherming.nl 
 
Organisatie: Vertrouwensinspecteur van Inspectie van Onderwijs 
Telefoon: 0900 - 1113111 
 
Organisatie: Kindertelefoon 
Telefoon: 0800 - 0432 
Website: www.kindertelefoon.nl 
 
 
Volwassenen en senioren 
 
Organisatie: Rijksoverheid – extra informatie over ouderenmishandeling 
Website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/vraag-en-antwoord/hoe-

herken-ik-ouderenmishandeling 
 
Organisatie: De Luisterlijn 
Adres:  ’t Goylaan 9, 3525 AA Utrecht 
Telefoon (info): 0346 - 59 00 98 
Luisterlijn: 088 – 07 67 000 
E-mail:  info@deluisterlijn.nl 
Website: www.deluisterlijn.nl 
 
 
Sport 
 
Organisatie: Centrum veilige sport Nederland 
Telefoon: 0900 – 2025590 
E-mail:  centrumveiligesport@nocnsf.nl 
Website: www.centrumveiligesport.nl 
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Vluchtelingen 
 
Organisatie: Pharos 
Adres:  Arthur van Schendelstraat 600 (2e etage), 3511 MJ Utrecht 
Telefoon: 030 - 2349800 
E-mail:  info@pharos.nl 
Website: www.pharos.nl 
 
Organisatie: Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld 
Adres:  Burgemeester Patijnlaan 35, 2585 BG Den Haag 
Telefoon: 088 - 964 85 50 
E-mail:  landelijk-expertise-centrum-egg@politie.nl 
Website: www.leceergerelateerdgeweld.nl/ 
 
 
Belangrijkste contactgegevens voor Via Viep gastouderopvang 

 
Organisatie: Vertrouwenspersoon ViaVie Welzijn 
Naam:  Monique Blankenstijn 
Telefoon: 06 - 53652458 
E-mail:  b.kamperman@daxis.nl 

 
Organisatie: Vertrouwensinspecteur van Inspectie van Onderwijs 
Telefoon: 0900 - 1113111 

 
Organisatie: Veilig Thuis 
Adres:  Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede 
Telefoon: 0800 – 2000 (voor advies en melden) – 24 uur per dag en 7 dagen per week 

088 – 856 79 50 (voor overige vragen) – 9.00 - 17.00 uur 
E-mail:  info@veiligthuistwente.nl 
Website: www.veiligthuistwente.nl 

 


