Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld
Doel:
Binnen Kinderopvang Tante Keet wordt de Meldcode Kindermishandeling zoals opgesteld
door de branchevereniging Kinderopvang gehanteerd. In dit protocol staat omschreven hoe
de daarin gestelde voorwaarden voor het goed functioneren van deze meldcode worden
gewaarborgd.
https://tantekeet-kinderopvang.nl/wp-content/uploads/sites/15/2019/03/protocolkindermishandeling.pdf
Waarom?
Alleen als er aan de in de Meldcode Kindermishandeling gestelde voorwaarden wordt
voldaan, is het functioneren van de meldcode en dus het adequaat handelen bij (vermoedens
van) kindermishandeling gewaarborgd.
Wie is uitvoerend verantwoordelijk?
Pedagogisch medewerkers, aandacht functionaris huiselijk geweld en kindermishandeling,
en houder van Tante Keet.
De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is bij Tante Keet Sandra
van der Mull.
Wie is in de lijn eerst- verantwoordelijk?
Houder : Sandra van der Mull
Werkwijze:
•
Binnen de organisatie is een aandacht functionaris huiselijk geweld en
kindermishandeling; Dit is Sandra van der Mull
•
Bij ieder (vermoeden van) kindermishandeling wordt direct de aandacht functionaris
ingeschakeld. Zij bewaakt het traject, is contactpersoon met het met Veilig Thuis en
andere betrokken instanties.
•
In de meld code staat een tijdsplan; dit tijdsplan stelt de maximale termijn per stap.
De ervaring leert dat iedere situatie uniek en complex is, waardoor maatwerk vaak
een vereiste is. De aandachtsfunctionaris evalueert continu gedurende het proces,
waarbij zij handelen en het tijdspad zal aanpassen aan de specifieke situatie en
urgentie van de situatie.
•
Kindermishandeling komt regelmatig op de agenda van de werkbesprekingen.

Stappenplan meldcode huiselijk geweld of kindermishandeling
Afwegingskader
Stap 1
Het in kaart brengen van de signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling
De beroepskracht:
* observeert het kind (kindcheck)
* brengt signalen bij het kind in kaart
* bespreekt de zorg met de aandachtsfunctionaris Sandra van der Mull
* bespreekt de zorg met de 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
Indien Sandra van der Mull signalen wil bespreken doet ze dit met collega’s en door
contact op te nemen met veilig thuis voor advies.

Stap 3
Gesprek met de ouder (en indien mogelijk met 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

Met Veilig Thuis kan op ieder moment contact opgenomen worden
voor (anoniem) advies.

