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Sinds 1 januari 2019 is het afwegingskader in de verbeterde meldcode
van kracht. Deze factsheet is de opbrengst van een leertafel met
professionals uit het cluster pedagogen, psychologen, (psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals én
Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek.
Tijdens deze leertafel is kennis en ervaring uitgewisseld en is besproken
wat wel en niet werkt in het proces van melden, hoe professionals/
melders hun afwegingskader in de meldcode kunnen gebruiken en wat
wenselijk is in het contact tussen melder en Veilig Thuis.
Deze factsheet kan ook in de andere Veilig Thuis regio’s worden gebruikt
om als melders, Veilig Thuis en andere samenwerkingspartners in vervolg
op de leertafels met elkaar in gesprek te gaan om samen te blijven leren.

Focus op directe veiligheid
In het denken en spreken over huiselijk geweld en kindermishandeling komt de focus
steeds meer op directe veiligheid te liggen. Wat maakt de situatie nú onveilig voor het
kind of de afhankelijke volwassene waar het om gaat? Geef als melder een concrete,
feitelijke en speciﬁeke beschrijving van de situatie. Als er sprake is van een risicofactor
(zoals verslaving bij een van de ouders): hoe leidt dat nu tot onveiligheid? Veilig Thuis zal
de melder vanuit deze blik bevragen.

Veilig Thuis erbij halen als expert op onveiligheid
Veilig Thuis wil graag meedenken met melders bij een casus of direct ondersteuning
verlenen. Dit kan ook al tijdens de stappen 1, 2 en 3 van de meldcode (en niet alleen na
melding). De uitnodiging aan melders ligt er: bel met Veilig Thuis. Om mee te denken over
de signalen die er zijn en de benodigde vervolgstappen. En soms om in een ondersteuningsgesprek met de cliënt samen te benadrukken dat het zo echt niet langer kan.
Ieder een eigen verantwoordelijkheid
Zowel melders als medewerkers van Veilig Thuis zijn professionals die ieder een eigen
verantwoordelijkheid hebben. Melders om te zorgen dat ze de informatie voor een melding
op orde hebben, de cliënt in stap 3 van de meldcode hebben geïnformeerd, het afwegingskader van hun beroepsgroep als professionele norm hanteren en de aandachtsfunctionaris
Kindermishandeling en Huiselijk geweld in hun eigen organisatie raadplegen. Veilig Thuis
doet vervolgens een veiligheidsbeoordeling op basis van de informatie uit de melding en
eventueel informatie vanuit eerdere meldingen uit het eigen Veilig Thuis-register. Durf
elkaar te bevragen op de informatie en de beoordeling en daarbij kritisch te denken en te
zijn naar de ander. Zoek telkens naar gemeenschappelijke taal die jullie allebei begrijpen.
Partnerschap als sleutelbegrip
Immers, situaties met acute of structurele onveiligheid stoppen en verbeteren kan
niemand alleen! Veilig Thuis gaat zich de komende tijd uitdrukkelijk richten op het aangaan
van partnerschap. Vanuit ieders eigen verantwoordelijkheid en beoordeling van de situatie
gaan ze met melders in gesprek en waar nodig een nauwe samenwerking aan. Daarbij
behoort het samen optrekken rond een casus en daarin tot een expliciete rolverdeling
komen tot de mogelijkheden.

Expliciteren verwachtingen
Niets is zo belangrijk in onderlinge samenwerking als het expliciteren van de wederzijdse
verwachtingen en mogelijkheden over en weer. Wees dus helder als melder én als professional werkzaam bij Veilig Thuis over wat je eigen (on)mogelijkheden zijn, wat je denkt dat
de melder/Veilig Thuis kan doen en stel bij als dat anders blijkt te zijn. Laat daarbij oude
beelden en ideeën over elkaar los.

Deze factsheet is gemaakt door zestien beroepsorganisaties in het cluster pedagogen, psychologen,
(psycho)therapeuten, sociaal werkers en jeugd- en gezinsprofessionals en Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek.
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