ONLINE AANMELDING VEILIG THUIS
U heeft op 21-02-2020 een online aanmelding gedaan bij Veilig
Thuis. In dit document vindt u een afschrift van de door u
ingevulde gegevens.

Toelichting
Veilig Thuis spant zich in voor het stoppen en voorkomen van huiselijk geweld, kindermishandeling
en ouderenmishandeling en het borgen van veiligheid voor alle betrokkenen.
ADVIES
Het kan zijn dat u eerst advies over de situatie wilt. Dat kan telefonisch op telefoonnummer 0800 2000. U kunt inhoudelijk advies krijgen over wat u zelf nog kunt doen of welke andere
mogelijkheden er nog zijn in plaats van een melding.
Voor artsen geldt dat een adviesoverleg met Veilig Thuis voorafgaand aan de melding conform de
meldcode KNMG verplicht is. Bij medische problematiek is het mogelijk om met een vertrouwensarts
te overleggen.
MELDING
Als u een melding wilt doen, kunt u uw zorgen zowel telefonisch als schriftelijk melden. Van u als
professional wordt verwacht dat u schriftelijk meldt. Het voordeel van een schriftelijke melding is
dat u de melding met de cliënt kunt doornemen en dat uw eigen tekst leidend is. U hoeft alleen in
te vullen wat u op dit moment weet.
SPOED
Neem in (vermoedelijke) spoedeisende situaties altijd telefonisch contact met ons op, zodat direct
met u besproken en afgewogen kan worden welke actie ondernomen moet worden en door wie.
OPEN MELDEN, TENZIJ
Ons uitgangspunt is om, waar mogelijk, zoveel mogelijk openheid te bieden aan de betrokkenen
over wie de zorgen gemeld worden en welke zorgen gemeld zijn. Om die reden vragen wij u om
uw zorgen met de betrokkene(n) te bespreken (conform stap 3 van de meldcode) en hen te
informeren dat u een melding gaat doen. Als u denkt dat hier een uitzondering van toepassing is
kunt u contact opnemen met Veilig Thuis.
VERVOLG NA MELDING
Alle informatie op het meldingsformulier (ook uw contact gegevens) is ter inzage voor de
betrokkene(n) vanaf 12 jaar en ouder. De beschrijving van de melding wordt opgenomen in het
dossier en de betrokkenen kunnen daarvan een kopie opvragen.
Na ontvangst van uw melding vindt er intern een veiligheidsbeoordeling plaats (het streven is dit
binnen 5 werkdagen te doen) om te beoordelen welke vervolgacties door Veilig Thuis worden
ingezet. Over de uitkomst van deze beoordeling wordt u geïnformeerd.
Veilig Thuis vraagt u om, ook nadat u een melding gedaan heeft, bij nieuwe zorgelijke signalen
contact op te nemen met Veilig Thuis.

Ps. U kunt erop vertrouwen dat wij zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaan. Meer
informatie hierover kunt u op onze website vinden.
Ik heb bovenstaand gelezen en wil graag een melding doen: Ja

Check meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld
Als professional uit de sector gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke
ondersteuning, jeugdzorg of justitie, volgt u voorafgaand aan de melding eerst de stappen van de
meldcode. Via deze link kunt u het afwegingskader vinden welke bij uw beroep hoort.
Indien u stappen niet kunt afvinken, onderbouw dan waarom u deze stap niet heeft gevolgd.
Stap 1: In kaart brengen van de signalen*: Gevolgd
Onderbouwing:
Stap 2: Overleg met collega en/of Veilig Thuis*: Gevolgd
Onderbouwing:
Stap 3: Gesprek met betrokkene(n) om zorgen te bespreken*: Gevolgd
Onderbouwing:
Stap 4: Wegen van de vermoedelijke kindermishandeling, huiselijk geweld en/of
ouderenmishandeling*.
Heb ik op basis van stap 1 tot en met 3 een vermoeden van huiselijk geweld en/of
kindermishandeling? Ja
Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid? Ja
Stap 5: Beslissen: hulp organiseren of melden*
Is melden noodzakelijk? Ja, indien conclusie dat er sprake is van acute of structurele onveiligheid
Ja
Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Ja
Ja, leidt deze hulp ook tot stabiele veiligheid? Ja
Eventuele opmerkingen:

Gegevens melder
Datum Melding*

21-02-2020

Naam melder*

test 21-02

Functie melder

t

Naam organisatie*

t

Relatie tot het gezin of
huishouden
Adres
Straat
Huisnummer
Postcode
Woonplaats
Telefoonnummer*
Emailadres*

test@test.nl

Op welke dagen bereikbaar
Eventueel vervangend
contactpersoon
Aan wie kan Veilig Thuis een
terugkoppeling geven?
(Indien anders dan melder)
Is er vooraf overleg geweest
met Veilig Thuis?
Met wie (adviesnummer)?

Melding
Hoe vollediger de meldingsinformatie, des te beter kan Veilig Thuis een inschatting van de situatie
maken en de zorgen. Beschrijf de situatie zo concreet en feitelijk mogelijk.
Geef duidelijk aan als een signaal een eigen waarneming is, een vermoeden of een interpretatie van
uzelf of iemand anders.
Welke actuele zorgen heeft u over de veiligheid van (een van) de betrokkenen?*
t

(Vermoedelijke) duur van het geweld volgens de melder
Niet langer dan 1 week
Vermoedelijke aard van het huiselijk geweld/ kindermishandeling
- Kindermishandeling

Aanvullende informatie over veiligheidsproblematiek
- Conflictscheiding

Wat is uw grootste zorg of angst over wat er precies zou kunnen gebeuren als we nu niets doen?*
t
Welk cijfer geeft u voor de veiligheidssituatie op dit moment naar aanleiding van wat u gezien en
gehoord heeft?*
0

Wat maakt dat u dit cijfer geeft en niet een punt hoger?*
t
Wat zou een eerst stap kunnen zijn? Wat lukt u niet?

Wat zijn uw verwachtingen richting Veilig Thuis?
Wat vindt u dat er moet veranderen?

Heeft u zorgen en uw besluit om te melden besproken met betrokkene(n)?*
t
Welke rol kan u nog spelen in dit gezin/huishouden?

Is er agressie te verwachten vanuit betrokkene(n)?*
Nee
Naar wie?

Welke organisaties zijn in het verleden betrokken geweest?*

Organisaties die nu actief betrokken zijn kunnen op de volgende pagina worden toegevoegd.

t

Directbetrokkene(n)
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gezag?
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Ongeboren kinderen

Zijn er ongeboren kinderen?
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Ondersteunend netwerk
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partij een huisartspraktijk,
andere organisatie of een
persoon uit het sociale
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