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Bijbehorende documenten 

 
- Afwegingskader Meldcode 
- Hulpverlening bij Huiselijk Geweld 
- Richtlijnen Beroepsgeheim 
- Risicotaxatie instrument kindermishandeling 
- Aanspreekpunten HG TB  
-     Ernst taxatiemodel LIRIK 

 
 

  
12-09-2018 (JvB): Geactualiseerd aan veranderingen miv 01-01-2019; protocol 
kindermishandeling vervangen door het Afwegingskader versie sociaal werkers 
en jeugd- en gezinsprofessionals; richtlijn signalering vervallen. 

30-08-2016 (JvB) Diverse kleine tekstuele aanpassingen: AMK / Raad v 
Kinderbescherming = Veilig Thuis; inleiding herschreven, voorblad 
aangepast. Links geactualiseerd. 
25-04-2012 (JvB): nav feedback aandachtfunctionarissen verwijzing 
naar het stappenplan opgenomen onder inleiding.  
 

https://sk.vivenz.nl/ddb
https://sk.vivenz.nl/ddb/?query=afwegingskader%20meldcode
http://sk.vivenz.nl/ddb/?query=hulpverlening%20bij%20huiselijk%20geweld
http://sk.vivenz.nl/ddb/?query=Richtlijnen%20Beroepsgeheim
https://sk.vivenz.nl/ddb/?query=Risico%20Taxatie%20Instrument%20Kindermishandeling
https://sk.vivenz.nl/ddb/?query=aanspreekpunten%20huiselijk%20geweld
https://sk.vivenz.nl/ddb/?query=aanspreekpunten%20huiselijk%20geweld
https://sk.vivenz.nl/ddb/?query=Ernsttaxatie%20model%20LIRIK
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1. Inleiding 
 
Sinds jaren zijn de medewerkers van de Stichting Vivenz actief betrokken bij de 
hulpverlening bij huiselijk geweld en wordt ten aanzien van (vermoedens) van 
kindermishandeling gewerkt conform de Meldcode en het bijbehorende 
afwegingskader. De inzet hierbij is huiselijk geweld en kindermishandeling zo snel 
mogelijk te stoppen en overdracht van mishandeling en geweld tussen generaties te 
doorbreken.  
 
Met de komst van de wettelijke Meldcode in 2012 werd aan organisaties de plicht 
opgelegd om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling, 
daaronder ook begrepen seksueel geweld, vrouwelijke genitale verminking, eer-
gerelateerd geweld en ouderenmishandeling. 
 
De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is binnen Vivenz uitgewerkt 
en vastgelegd in de volgende documenten: 
 

- Afwegingskader Meldcode 
- Hulpverlening bij Huiselijk Geweld 

- Richtlijnen Beroepsgeheim 
- Risicotaxatie instrument kindermishandeling 
- Aanspreekpunten HG TB  

-     Ernst taxatiemodel LIRIK 
 
Het afwegingskader vervangt m.i.v. 1 januari 2019 het oude protocol 
kindermishandeling. Het document “Hulpverlening bij Huiselijk Geweld” is in 
overeenstemming met de Meldcode opgesteld. Het document “Richtlijn 
Beroepsgeheim” is eveneens conform de Meldcode opgesteld.  
 
Bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wordt het 
afwegingskader gevolgd. 
 
Hoofdstuk 2 van dit document stelt de geldigheid van de Meldcode Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling binnen Vivenz formeel vast.  
In hoofdstuk 3 worden conform de Meldcode de verantwoordelijkheden van alle 
betrokken functionarissen beschreven. 
 
 
 
 
 

https://sk.vivenz.nl/ddb/?query=afwegingskader%20meldcode
http://sk.vivenz.nl/ddb/?query=hulpverlening%20bij%20huiselijk%20geweld
http://sk.vivenz.nl/ddb/?query=Richtlijnen%20Beroepsgeheim
https://sk.vivenz.nl/ddb/?query=Risico%20Taxatie%20Instrument%20Kindermishandeling
https://sk.vivenz.nl/ddb/?query=aanspreekpunten%20huiselijk%20geweld
https://sk.vivenz.nl/ddb/?query=aanspreekpunten%20huiselijk%20geweld
https://sk.vivenz.nl/ddb/?query=Ernsttaxatie%20model%20LIRIK
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2. Meldcode HG en Kindermishandeling Vivenz 
 
Het bevoegd gezag van de Stichting Vivenz MD 
 
Overwegende  
 
dat de Stichting Vivenz verantwoordelijk is voor een goede kwaliteit van de 
dienstverlening aan zijn cliënten en dat deze verantwoordelijkheid zeker ook aan de 
orde is in geval van dienstverlening aan cliënten die (vermoedelijk) te maken hebben 
met huiselijk geweld of kindermishandeling; 
 
dat van de beroepskrachten die werkzaam zijn bij de Stichting Vivenz op basis van 
deze verantwoordelijkheid wordt verwacht dat zij in alle contacten met cliënten attent 
zijn op signalen die kunnen duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling en dat 
zij effectief reageren op deze signalen; 
dat de Stichting Vivenz een meldcode wenst vast te stellen zodat de 
beroepskrachten die binnen de Stichting Vivenz werkzaam zijn weten welke stappen 
van hen worden verwacht bij signalen van huiselijk geweld of kindermishandeling; 
 
dat de Stichting Vivenz in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de 
beroepskrachten bij deze stappen ondersteunt; 
 
dat onder huiselijk geweld wordt verstaan: (dreigen met) geweld, op enigerlei locatie, 
door iemand uit de huiselijke kring, waarbij onder geweld wordt verstaan: de fysieke, 
seksuele of psychische aantasting van de persoonlijke integriteit van het slachtoffer, 
daaronder ook begrepen ouderenmishandeling en eer gerelateerd geweld. Tot de 
huiselijke kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden 
en huisgenoten; 
 
dat onder kindermishandeling wordt verstaan: iedere vorm van een voor een 
minderjarige bedreigende of gewelddadige interactie van fysieke, psychische of 
seksuele aard, die de ouders of andere personen ten opzichte van wie de 
minderjarige in een relatie van afhankelijkheid of van onvrijheid staat, actief of 
passief opdringen, waardoor ernstige schade wordt berokkend, of dreigt te worden 
berokkend aan de minderjarige in de vorm van fysiek of psychisch letsel, daaronder 
ook begrepen eer gerelateerd geweld en vrouwelijke genitale verminking; 
 
dat onder beroepskracht in deze code wordt verstaan: de beroepskracht die voor de 
Stichting Vivenz werkzaam is en die in dit verband aan cliënten van de organisatie 
zorg, begeleiding, of een andere wijze van ondersteuning biedt; 
 
dat onder cliënt in deze code wordt verstaan: iedere persoon aan wie de 
beroepskracht zijn professionele diensten verleent. 
 
Stelt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en het bijbehorende 
stappenplan en afwegingskader vast. 
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3. Taken en verantwoordelijkheden  
 

3.1 Verantwoordelijkheden bestuur van St. Vivenz 
 
Om het voor beroepskrachten mogelijk te maken om in een veilig werkklimaat 
huiselijk geweld en kindermishandeling te signaleren en om de stappen van de 
meldcode te zetten, draagt de Stichting Vivenz er zorg voor dat: 
 

 binnen de organisatie en in de kring van cliënten bekendheid wordt gegeven 
aan het doel en de inhoud van de meldcode; 

 regelmatig een aanbod wordt gedaan van trainingen en andere vormen van 
deskundigheidsbevordering zodat beroepskrachten voldoende kennis en 
vaardigheden ontwikkelen en ook op peil houden voor het signaleren van 
huiselijk geweld en kindermishandeling en voor het zetten van de stappen 
van het afwegingskader; 

 er voldoende deskundigen beschikbaar zijn die de beroepskrachten kunnen 
ondersteunen bij het signaleren en het zetten van de stappen van het 
afwegingskader; 

 de meldcode aansluit op de werkprocessen binnen de organisatie; 
 de werking van de meldcode regelmatig wordt geëvalueerd en dat zo nodig 

acties in gang worden gezet om de toepassing van de meldcode te 
optimaliseren; 

 afspraken worden gemaakt over de wijze waarop Vivenz haar 
beroepskrachten zal ondersteunen als zij door cliënten in of buiten rechte 
worden aangesproken op de wijze waarop zij de meldcode toepassen; 

 zij eindverantwoordelijkheid draagt voor de uitvoering van de meldcode. 
 
 

3.2 Verantwoordelijkheden managers 
 
De managers van Vivenz: 

 hebben kennis van de signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld 
en van de meldcode en de daarvan onderdeel uitmakende documenten; 

 leggen samenwerkingsafspraken met ketenpartners vast en zijn 
verantwoordelijk voor de communicatie hiervan naar de medewerkers; 

 zien toe op de dossiervorming en verslaglegging; 
 zien toe op de zorgvuldige omgang met de privacy van betreffende cliënten. 

 

3.3 Verantwoordelijkheden Aandachtfunctionarissen 
 
De aangewezen aandachtfunctionarissen kindermishandeling: 

 herkennen en bespreken van signalen die kunnen wijzen op 
kindermishandeling; 

 functioneren als vraagbaak binnen het team voor specifieke informatie over 
(de meldcode) kindermishandeling/huiselijk geweld; 

 plegen overleg met de medewerker die zorg heeft over een kind; 
 overleggen indien nodig met andere medewerkers; 
 hebben kennis  van de handelwijze volgens de meldcode;  
 stellen zo nodig de taken van betrokkenen vast (wie doet wat wanneer); 
 waken over de veiligheid van het kind bij het nemen van beslissingen; 
 informeren de kwaliteitsfunctionaris omtrent tekortkomingen, onjuistheden en 

onvolledigheden in de relevante documenten, protocollen en richtlijnen. 
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3.4 Verantwoordelijkheden medewerkers 
 
De medewerkers van Vivenz: 
 

 herkennen signalen die kunnen wijzen op kindermishandeling / huiselijk 
geweld; 

 volgen het stappenplan en het afwegingskader; 
 dragen zorg voor het vastleggen van alle gevolgde stappen in het dossier van 

de cliënt; 
 treden bij vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld in overleg 

met de manager, leidinggevende of coördinator; 
 consulteren zo nodig intern (aandachtfunctionaris / werkbegeleiding) en 

extern (consultatie Veilig Thuis) zoals vastgelegd in het afwegingskader; 
 waken over de veiligheid van het kind bij het nemen van beslissingen; 
 onderhouden relaties met netwerken huiselijk geweld, Veilig Thuis 

organisaties en andere relevante overlegvormen en zijn vertegenwoordigd in 
deze overlegvormen. 

 Medewerkers Thuisbegeleiding hebben vaste aanspreekpunten voor overleg 
en consultatie zoals vastgelegd in Aanspreekpunten HG TB  
 

 

3.5 Verantwoordelijkheden kwaliteitsfunctionaris 
 
De kwaliteitsfunctionaris van Vivenz: 
 

 draagt zorg voor het actualiseren van alle aan de meldcode gerelateerde 
documenten; 

 volgt landelijke en regionale ontwikkelingen die betrekking hebben op de 
meldcode en de daaraan gekoppelde werkdocumenten, richtlijnen en 
protocollen; 

 verzamelt en evalueert alle signalen die betrekking hebben op de relevantie 
en werkbaarheid van alle onderhavige werkdocumenten, richtlijnen en 
protocollen; 

 houdt de sociale kaart actueel op het gebied van voor kindermishandeling en 
huiselijk geweld relevante organisaties en ketenpartners. 

 

3.6 Beperking verantwoordelijkheden  
 
De hierboven genoemde functionarissen zijn niet verantwoordelijk voor: 
 

 het daadwerkelijk vaststellen of er al dan niet sprake is van 
kindermishandeling / huiselijk geweld (dit is het domein van Veilig Thuis en 
rechterlijke macht); 

 het verlenen van professionele hulp aan ouders of kinderen (begeleiding, 
therapie) indien dit niet tot de gangbare indicaties voor de betreffende 
werksoorten behoort (in dit geval zal de cliënt worden verwezen); 

 de gevolgen van huiselijk geweld of kindermishandeling voor betrokken 
cliënten. 

 

https://sk.vivenz.nl/ddb/?query=aanspreekpunten%20huiselijk%20geweld
https://sk.vivenz.nl/ddb/?query=aanspreekpunten%20huiselijk%20geweld
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