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1. Inleiding
Iedere gastouder krijgt bij de start van de eerste koppeling een map van Gastouderbureau
Maatwerk Bemiddeling met onder andere de meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling inclusief de sociale kaart. Op de sociale kaart zijn de contactgegevens
van gerelateerde organisaties terug te vinden.
In het kader van kwaliteitszorg, is er een wettelijke meldplicht opgelegd om een meldcode te
hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
Deze meldcode is speciaal toegeschreven naar de branche kinderopvang en is bedoeld voor
iedereen die werkzaam is binnen deze branche. De meldcode geeft via een stappenplan aan
hoe te handelen wanneer er signalen zijn die kunnen duiden op huiselijk geweld of
kindermishandeling.

2. Definities
Kindermishandeling Elke vorm van, voor de 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 (Wet op de jeugdzorg).
Huiselijk geweld
Geweld dat door iemand uit de huiselijke of familiekring van het
slachtoffer wordt gepleegd. Hieronder vallen lichamelijke en seksuele
geweldpleging, belaging en bedreiging (al dan niet door middel van,
of gepaard gaand met, beschadiging van goederen in en om het
huis).
De combinatie van kinderen en huiselijk geweld betekent altijd
kindermishandeling. De handelwijze bij huiselijk geweld is hetzelfde
als bij kindermishandeling of een vermoeden daarvan.

Stappen
De stappen in de routes leiden de verantwoordelijke personen stap voor stap door het
proces vanaf het moment van de signalering tot aan het moment van een eventueel te
nemen beslissing over het doen van een melding of het nemen van maatregelen. Het
gebruik van de meldcode levert een effectieve bijdrage aan de aanpak van huiselijk geweld
en kindermishandeling.
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Signaleren
De gastouder signaleert en is deskundig in het herkennen en bespreken van signalen die
kunnen wijzen op huiselijk geweld en kindermishandeling. De gastouder is ook alert op
signalen die wijzen op seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.
De vraagouder(s) is alert op signalen bij hun kind(eren) die wijzen op huiselijk geweld en
kindermishandeling en op seksueel grensoverschrijdend gedrag door de
gastouder/huisgeno(o)t(en). Deze signalen dienen zo snel mogelijk neergelegd te worden bij
de bemiddelingsmedewerker.

Rol van de bemiddelingsmedewerker / houder
De bemiddelingsmedewerker overlegt met de gast- of vraagouders over welke rol het heeft
in vervolgstappen, zoals observeren of een gesprek voeren met de gast- of vraagouder(s).
De verantwoordelijkheid voor het volgen van de stappen ligt bij de houder van het
gastouderbureau en is ook eindverantwoordelijk. Tijdens een intakegesprek, bij zowel gastals vraagouder(s), is de bemiddelingsmedewerker alert op het onderwerp huiselijk geweld en
kindermishandeling.
De houder van het gastouderbureau draagt de eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering
van de 5 stappen van de meldcode.

3. Routes
1.
2.
3.

Een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Een vermoeden van een mogelijk geweld- of zedendelict jegens een kind door een
collega.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen kinderen onderling.

3.1

Route 1: een vermoeden van huiselijk geweld en
kindermishandeling

Stappen:
Stap 1: De gast- of vraagouder(s) neemt contact op met de bemiddelingsmedewerker om de
vermoedens bespreekbaar te maken.
Stap 2: De signalen worden door de bemiddelingsmedewerker, samen met de gast- of
vraagouder(s) in kaart gebracht.
Stap 3: De bemiddelingsmedewerker maakt een inschatting van de situatie en neemt zo
nodig, voor advies, contact op met de vertrouwenspersoon Inspectie Kinderopvang of ‘Veilig
thuis’ → het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Stap 4: De bemiddelingsmedewerker gaat in gesprek met de betrokkene(n).
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Stap 5: Tijdens het gesprek wordt door de bemiddelingsmedewerker afgewogen of het
voldoende is om zelf hulp te organiseren of dat er een melding gedaan moet worden bij de
Raad voor de Kinderbescherming.

3.2

Route 2: Een vermoeden van een mogelijk geweld- of
zedendelict jegens een kind door een collega

Stap 1: De gastouder neemt contact op met de bemiddelingsmedewerker om de vermoedens
te bespreken.
Stap 2: De bemiddelingsmedewerker neemt contact op met de vertrouwensinspecteur.
Stap 3: Als na overleg met de vertrouwensinspecteur blijkt dat er onderzoek nodig is, doet
de bemiddelingsmedewerker aangifte.
Stap 4: De bemiddelingsmedewerker handelt naar aanleiding van het onderzoek van de
politie.
Stap 5: De bemiddelingsmedewerker biedt nazorg en zorgt voor de evaluatie.

3.3

Route 3: Seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen
kinderen onderling

Stap 1: De gastouder neemt contact op met de bemiddelingsmedewerker om de signalen te
bespreken.
Stap 2: De bemiddelingsmedewerker maakt een inschatting van de situatie en neemt zo
nodig contact op, voor advies, met ‘Veilig thuis’.
Stap 3: De bemiddelingsmedewerker neemt maatregelen naar de kinderen en de gastouder.
Stap 4: De bemiddelingsmedewerker biedt nazorg en zorgt voor de evaluatie.
De gehele Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van de Brancheorganisatie
Kinderopvang is te vinden op www.maatwerkbemiddeling.nl/links.
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