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Stappenplannen 

 

• Kindermishandeling met afwegingskader 
• Geweld- of zedendelict door een medewerker 
• Signalen van seksueel grensoverschrijdend 

gedrag tussen kinderen onderling 
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Pijler 2 Veiligheid en gezondheid 
De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling met afwegingskader 
  

                                                             
1De kindcheck is onderdeel van de meldcode, maar gericht op professionals die contacten hebben met volwassen cliënten en niet met 
hun kinderen en daarom niet beschikken over kindsignalen. In de kinderopvang kunnen feitelijk op dagelijkse basis ‘kindchecks’ 
plaatsvinden. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 STAP 1  
In kaart brengen van signalen 

De beroepskracht: 
§ Observeert het kind (kindcheck1) 
§ Brengt signalen bij het kind in kaart. 
§ 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 

   
 

 

 

 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 
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1. Heb ik een 
vermoeden?

Ja

2. Acute en/of 
structurele 

onveiligheid?

Ja

Melden bij 
Veilig Thuis

Nee

3. Hulp 
mogelijk?

Ja

4. Acceptatie 
van hulp?

Ja

5.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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 R. Heb ik op basis van de stappen R tot en met S van de meldcode een vermoeden van (dreiging van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling?  
Nee: Afsluiten en vastleggen in dossier  
Ja: Ga verder met afweging T 
 

Als wordt ingeschat dat er géén zorgen zijn over (een dreiging van) huiselijk geweld of kindermishandeling, sluit de beroepskracht het doorlopen van de 
meldcode af en vermeldt deze conclusie in het kinddossier. Een veelvoorkomende situatie is dat er wel zorgen zijn, maar dat deze zorgen geen (dreiging 
van) huiselijk geweld of kindermishandeling betreffen. Bijvoorbeeld omdat er kindproblematiek is waargenomen in combinatie met pedagogische 
onmacht van ouders, echter zonder dat dit de (emotionele) veiligheid van het kind bedreigt. Ook dan sluit de beroepskracht de meldcode af en noteert 
deze conclusie in hetzelfde dossier. Hulp kan vervolgens worden georganiseerd, geboden en geëvalueerd voor de gesignaleerde, niet tot onveiligheid 
leidende, problemen.  
Wanneer een beroepskracht op basis van de stappen K tot en met L van de meldcode een vermoeden heeft van (dreiging van) huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling volgt de tweede afwegingsvraag.  

M
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U. Schat ik op basis van de stappen R tot en met S van de meldcode in dat er sprake is van acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid? 
Nee: Ga verder met afweging U  
Ja: Melden bij Veilig Thuis. De afwegingen U tot en met V worden samen met Veilig Thuis doorlopen.  

 
Ernstige onveilige en/of schadelijke situaties dienen áltijd gemeld te worden bij Veilig Thuis, ook wanneer een beroepskracht inschat dat hij en de 
organisatie mogelijkheden hebben om hulp te bieden of te organiseren. Met deze melding kan Veilig Thuis vroegere, maar ook eventuele toekomstige 
signalen van huiselijk geweld over de betrokkenen, combineren.  
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V. Ben ik in staat effectieve hulp te bieden of organiseren om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden? 

Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen. 
Nee: Melden bij Veilig Thuis  
Ja: Ga verder met afweging W 

 
Bij effectieve hulp rondom huiselijk geweld en/of kindermishandeling is veiligheid het hoofddoel. Goede hulp bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling 
is gericht op alle leden in een (gezins)systeem: minderjarigen en volwassen, pleger(s) en slachtoffer(s). Er wordt met alle betrokkenen samengewerkt in 
het maken, evalueren en uitvoeren van veiligheids- en hulpplannen.  

W. Aanvaarden de betrokkenen hulp om dreiging van (toekomstig) huiselijk geweld en/of kindermishandeling af te wenden en zijn zij bereid zich 

hiervoor in te zetten? Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen. 
Nee: Melden bij Veilig Thuis 
Ja: Hulp bieden of organiseren, ga verder met afweging V. 
 

In deze afwegingsvraag staan de mogelijkheden van de betrokkenen tot het aanvaarden van hulp bij (dreigend) huiselijk geweld en/of kindermishandeling 
centraal. Het gaat erom dat de betrokkenen, alle leden van het (gezins)systeem, maar ook het (bredere) netwerk van (informele) steunfiguren bereid en in 
staat zijn de voorgestelde hulp direct aan te gaan.  
In het afwegingskader leidt de vierde afwegingsvraag tot een melding indien hulp wordt afgehouden. Vaak is bij aanvang niet helemaal helder hoezeer de 
betrokkenen bereid en in staat zijn zich in te zetten. De redenen om de hulp te aanvaarden kunnen divers zijn. Hun motivatie kan vooral intrinsiek of 
extrinsiek van aard zijn. Ook de mogelijkheden van de betrokkenen en hun netwerk verschillen. Door direct en in samenwerking met de betrokkenen en 
ketenpartners veiligheidsafspraken en hulpverleningsafspraken te maken wordt vaak helder wat de bereidheid en de mogelijkheden van de betrokkenen 
zijn.  

V. Leidt de hulp binnen de gewenste termijn tot de noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en/of het welzijn (herstel) van alle 

betrokkenen? Bij acute onveiligheid en/of structurele onveiligheid wordt deze afweging samen met Veilig Thuis doorlopen. 
Nee: (Opnieuw) melden bij Veilig Thuis. 
Ja: Hulp opstarten met afspraken over het volgen van toekomstige (on)veiligheid met betrokkenen en samenwerkingspartners. 
 

De beantwoording van deze afwegingsvraag leidt tot een melding bij Veilig Thuis indien wordt vastgesteld dat hulp onvoldoende resultaat oplevert:  
(het risico op) onveiligheid duurt voort, onveiligheid herhaalt zich of hulp stagneert.  

§ Het gaat dus om situaties waarin hulpverleners hulp bieden bij zorgen over onveiligheid én de hulp binnen de gewenste termijn niet leidt tot de 
noodzakelijke resultaten ten aanzien van de veiligheid en het welzijn van de betrokkenen (en/of de ontwikkeling van minderjarigen)  

§ De problematiek ernstiger of groter blijkt dan verwacht  
§ De uitvoering van het veiligheid- en/of hulpverleningsplan is vastgelopen.  

 
Om deze laatste afwegingsvraag zorgvuldig te beantwoorden is het nodig dat binnen de hulp die beroepskrachten bieden, duidelijk is afgesproken met 
betrokkenen uit het (gezins)systeem en met andere hulpverleners met wie wordt samengewerkt, aan welke doelen en resultaten wordt gewerkt.  
Hoe en door wie wordt vastgesteld of de veiligheid voldoende is bereikt? Hoe wordt de veiligheid gemonitord en gedurende welke periode? Wanneer 
sprake is van een acuut onveilige situatie of structureel onveilige situatie is het van belang dat, na het doen van een melding bij Veilig Thuis, in de eerste 
plaats met Veilig Thuis duidelijk is besproken en afgesproken wat de termijn is (in dagen, weken of maanden) waarbinnen specifiek genoemde resultaten 
ten aanzien van de veiligheid behaald moeten zijn.  
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Stappenplan bij een vermoeden van een geweld- of zedendelict door een medewerker 
  

 STAP 1A  
In kaart brengen van signalen 

De beroepskracht: 
§ Observeert 
§ Brengt signalen in kaart  
§ Documenteert 

   

 STAP 1B 
Direct melding doen van vermoeden bij 
de houder  

De beroepskracht: 
§ Is verplicht het vermoeden van een geweld- of zedendelict door een 

collega jegens een kind direct bij de houder te melden (tenzij het 
vermoeden de houder betreft)  
 

   

 STAP 2 
In overleg treden met 
vertrouwensinspecteur 

De houder: 
§ Moet direct contact leggen met een vertrouwensinspecteur 

(overlegplicht) indien hij/zij aanwijzingen heeft dat een collega een 
geweld- of zedendelict begaat of heeft begaan jegens een kind 

§ Krijgt advies van de vertrouwensinspecteur over al dan niet doen 
van aangifte 

§ Documenteert 

   

 STAP 3 
Aangifte doen 

De houder: 
§ Is verplicht bij redelijk vermoeden aangifte te doen bij de politie 

(aangifteplicht) 
§ Stelt de beroepskracht in ieder geval voor de duur van het 

onderzoek op non-actief 
§ Legt een draaiboek aan 
§ Raadpleegt de GGD 
§ Regelt ondersteuning voor kind en ouders 
§ Volgt het ingestelde onderzoek van de politie 
§ Documenteert 

 
    
 STAP 4 

Handelen naar aanleiding van onderzoek 
politie 

De houder: 
§ Rehabiliteert en/of 
§ Geeft waarschuwing af en/of 
§ Neemt arbeidsrechtelijke maatregelen 
§ Documenteert 

 

 

      
 STAP 5 

Nazorg bieden en evalueren 
De houder: 

§ Biedt nazorg aan ouders en 
kinderen 

§ Biedt nazorg aan 
beroepskrachten 

§ Organiseert ouderavonden 
§ Verwijst door naar externe hulp 
§ Evalueert de procedures 
§ Documenteert 
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Stappen bij signalen van seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen 
onderling 

 

 

 STAP 1A  
In kaart brengen van signalen 

De beroepskracht: 
§ Observeert 
§ Brengt signalen in kaart  
§ Bespreekt signalen met collega’s en de leidinggevende 
§ Documenteert 

   

 STAP 2 
Melden van het gedrag bij 
leidinggevende 

De beroepskracht: 
§ Meldt het gedrag bij de leidinggevende 
§ Brengt de ouders van de betrokken kinderen op de hoogte 

 

   

 STAP 3 
Beoordelen ernst van het gedrag 

De leidinggevende: 
§ Raadpleegt Veilig Thuis en/of GGD 
§ Gaat in gesprek over het gedrag met ouders van zowel het kind dat 

het gedrag vertoont als met de ouders van de kinderen die ermee 
worden geconfronteerd  

§ Weegt de ernst van het gedrag: 
o licht seksueel grensoverschrijdend gedrag: bespreken in 

het team, inschakelen externe hulp niet nodig; 
o matig seksueel grensoverschrijdend gedrag: 

waarschuwing, inschakelen hulp; 
o ernstig seksueel grensoverschrijdend gedrag: direct 

ingrijpen vereist, maatregelen conform stap 4. 
§ Documenteert (in het kinddossier) 

   

 STAP 4 
Maatregelen nemen 

De houder: 
§ Stelt een intern onderzoek in 
§ Schakelt experts in zoals GGD en Veilig Thuis 
§ Organiseert zorg voor kinderen en ouders 
§ Gaat in gesprek met ouders van kind dat gedrag vertoont én met de 

ouders van kinderen die geconfronteerd werden met het gedrag 
over de te nemen maatregelen 

§ Documenteert 
 

    
 STAP 5 

Beslissen en handelen  
De houder: 

§ Beslist naar aanleiding van het onderzoek over de opvang van 
het kind dat het gedrag heeft vertoond 
 

 

      
 STAP 6 

Nazorg bieden en evalueren 
De houder: 

§ Biedt nazorg voor ouders, 
kinderen en beroepskrachten 

§ Organiseert ouderavonden 
§ Verwijst door naar externe hulp 
§ Evalueert de procedures 
§ Documenteert 

 

   


