Meldcode SO! Trainingsbureau

Vanuit SO! Trainingsbureau zijn wij verplicht ons te houden aan de stappen van de meldcode bij
vermoeden van huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Deze stappen dienen ook volgens de
regelgeving online te staan. Hierbij inzicht in de stappen die wij vanuit de Meldcode hanteren:
Stap 1: In kaart brengen van signalen
−
−
−
−

Wie: SO! Trainingsbureau.
Wanneer: Bij vermoedens van huiselijk geweld en/of kindermishandeling a.d.h.v. de
signalenkaart.
Wat: Beschrijving van de signalen, zo feitelijk mogelijk
Overweegt melding verwijsindex en registreert.

Stap 2: Collegiale consultatie / advies Veilig Thuis
−
−
−

Wie: SO! Trainingsbureau.
Wanneer: Wanneer risico-signalen lijken te duiden op geweld.
Wat: SO! Trainingsbureau vraagt collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Veilig
Thuis of een deskundige op het terrein van letselduiding.

Stap 3: Gesprek met de betrokkenen /ouders
−
−

−

−
−

Wie: SO! Trainingsbureau.
Wanneer: Wanneer risico-signalen daar aanleiding toe geven. Mochten er concrete
aanwijzingen zijn dat door het voeren van het gesprek de veiligheid van een van de
betrokkenen in het geding zou kunnen komen, dan kan hiervan worden afgezien
Wat: In gesprek met de cliënt of de ouders van de cliënt. Hierbij wordt het doel van het
gesprek uitgelegd, de signalen die zijn waargenomen besproken, nagevraagd of de
signalen kloppen en luisteren naar uitleg.
Registratie en documentatie.
Worden de zorgen over de signalen door het gesprek niet weggenomen dan wordt er
doorgezet naar de volgende stappen.

Stap 4: Wegen van het vermoeden van geweld e/o kindermishandeling
−
−
−

−

Wie: SO! Trainingsbureau.
Wanneer: Na het gesprek met de ouders / bij bevestiging risico-signalen.
Wat: risico op huiselijk geweld of kindermishandeling afwegen en eveneens de aard van
de ernst van dit geweld wordt ingeschat, evt. in overleg met Veilig Thuis andere
betrokken partijen.
Beslissen wel of niet melden/ bespreken met alle betrokken partijen/ registreert &
documenteert.

Stap 5A: Hulp organiseren
−
−

−

Wie: SO! Trainingsbureau.
Wat: Meent SO! Trainingsbureau, op basis van stap 4, gelet op de competenties, de
verantwoordelijkheden en de professionele grenzen, dat de cliënt of het gezin
redelijkerwijs voldoende kan worden beschermt tegen het risico op huiselijk geweld of
kindermishandeling wordt de noodzakelijke hulp georganiseerd. Hierbij worden de
effecten van de hulp gevolgd en een melding gemaakt als er signalen zijn dat het huiselijk
geweld niet stop of opnieuw begint. Signaal afgeven in verwijsindex.
Registratie en documentatie.

Stap 5B: Melden bij Veilig Thuis
−
−

−

Wie: SO! Trainingsbureau.
Wat: Kan SO! Trainingsbureau niet voldoende tegen het risico geweld beschermen of
hier wordt aan getwijfeld wordt er een melding gemaakt bij Veilig Thuis. De melding
sluit hierbij zoveel mogelijk aan bij de feiten en gebeurtenissen. De melding wordt vooraf
met de cliënt besproken. Na de melding wordt er gekeken wat SO! Trainingsbureau,
binnen de gebruikelijke grenzen van de werkzaamheden, kan doen om de cliënt en de
leden van zijn gezin tegen het (risico op) geweld te beschermen. signaal in verwijsindex
afgeven.
Registreren/ documenteren, aantal Veilig Thuis meldingen registreren

