
5 stappenplan
Informatie en advies voor professionals die in het dagelijks werk 
te maken hebben met kinderen en ouders.

5 stappenplan

Stap 1

Stap 3

Stap 5

Breng de signalen in kaart
Als je als beroepskracht signalen opvangt die kunnen duiden 
op huiselijk geweld of kindermishandeling, wordt jou gevraagd 
om deze signalen in kaart te brengen. Je legt deze signalen 
vast, evenals (de uitkomsten van) de gesprekken die je over 
de signalen voert, de stappen die je zet en de besluiten die je 
neemt. Ook gegevens die de signalen weerspreken, leg je vast. 
Bij het in kaart brengen van signalen volg je de protocollen en 
richtlijnen van je eigen organisatie of praktijk.   

Raadpleeg een collega, het AMK of het ASHG
Om de signalen goed te kunnen duiden, is overleg met een 
deskundige collega noodzakelijk. Zoals de aandachtsfunctionaris 
huiselijk geweld of kindermishandeling binnen de eigen organisa-
tie of het zorg– en adviesteam binnen de school. Daarnaast kun je 
het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) of het Advies- 
en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) om advies vragen. Bij 
een vermoeden van (dreigende)vrouwelijke genitale verminking, 
eergerelateerd geweld of ouderenmishandeling wordt geadviseerd 
altijd een beroep te doen op het ASHG of AMK.

Inschatting risico, aard en ernst van geweld  
of mishandeling
Bij stap 4 maak je als beroepskracht een afweging op basis 
van de beschikbare informatie. Je doet een inschatting van het 
risico op huiselijk geweld of kindermishandeling en van de aard 
en de ernst hiervan. Beschikt de organisatie of beroepsgroep 
over een risicotaxatie-instrument, dan gebruik je dit instrument 
bij je weging. Vanzelfsprekend kun je je ook bij deze stap laten 
ondersteunen en adviseren door de aandachtsfunctionaris, het 
zorg– en adviesteam, het AMK of het ASHG. 

De stappen bij (vermoedens van) huiselijk 
geweld of kindermishandeling: 
Stap 1 - Breng de signalen in kaart
Stap 2 - Raadpleeg een collega, het AMK of het ASHG
Stap 3 - Ga het gesprek aan met de cliënt
Stap 4 - Inschatting risico, aard en ernst van geweld/mishandeling
Stap 5 - Organiseer zelf hulp of doe een melding

Ga het gesprek aan met de cliënt
Als de stappen 1 en 2 aanleiding geven tot het vermoeden van 
huiselijk geweld of kindermishandeling, volgt een gesprek met 
de cliënt. Openheid is een belangrijke grondhouding in de 
dienstverlening aan de cliënt, daarom is het noodzaak om de 
signalen zo snel mogelijk met de cliënt (of met zijn ouders) te 
bespreken. Zijn de zorgen door het gesprek niet weggenomen, dan 
moet je als beroepskracht stap 4 en 5 zetten. Heb je behoefte aan 
ondersteuning bij deze stap, dan kun je daarover advies vragen 
aan een collega, aan een aandachtsfunctionaris binnen je eigen 
organisatie of praktijk en/of aan het AMK of het ASHG.

Organiseer zelf hulp of doe een melding
Na de stappen 1 t/m 4 kom je, zo nodig ondersteund door 
deskundigen, tot een besluit: zelf hulp organiseren of een 
melding doen. Als beroepskracht beoordeel je zelf of je - 
gelet op je competenties, je verantwoordelijkheden en je 
professionele grenzen - in voldoende mate effectieve hulp kan 
bieden of kan organiseren. In alle gevallen waarin je meent 
dat dit niet of maar gedeeltelijk het geval is, vraag je advies 
aan het AMK of ASHG of doe je een melding bij een van deze 
organisaties. 

Stap 2

Stap 4
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Rolien Tolsma is manager bij Bureau Jeugdzorg Friesland en 
betrokken bij het AMK. ‘Veel ouders zijn opgelucht als een 
professional het gesprek met ze aangaat over vermoedens 
van kindermishandeling of huiselijk geweld. Hun gevoel van 
onmacht is erg groot, maar ze schamen zich en durven vaak 
geen hulp te vragen. Geweld stopt niet vanzelf. Daarom is het 
belangrijk dat professionals het gesprek aangaan of melden bij 
het ASHG of AMK. Ze staan er niet alleen voor. Vraag hulp of 
advies als je niet weet hoe je het aan moet pakken.’ 

Jacobien Lugtenborg, coördinator van het Advies- en 
Steunpunt Huiselijk Geweld (Fier Fryslân): ‘De hulpverleners 
van het AMK en het ASHG zijn speciaal opgeleid om in 
gezinnen te werken waar sprake is van huiselijk geweld of 
kindermishandeling. Om de cirkel van geweld te doorbreken, is 
het belangrijk om alle betrokkenen te begeleiden. We proberen 
slachtoffers weer sterk en weerbaar te maken en helpen ze bij 
de verwerking. Ook daders zijn vaak slachtoffers. Vandaar dat 
we ook hen intensief begeleiden en werken aan het gevoel van 
onmacht. Door op alle gebieden te werken, bouwen we aan een 
nieuwe toekomst voor zowel daders als slachtoffers.’ 

Bij vermoedens van huiselijk geweld of 
kindermishandeling kan ik overleggen met:

Naam:..................................................................................................................

Telefoonnummer:.............................................................................

Extern:
Tel ASHG: 0900 - 567 5678
Tel AMK:  0900 - 123 1230
 058 - 23 337 77

Rolien Tolsma, manager bij Bureau Jeugdzorg Friesland: ‘Geweld Stopt 
niet vanzelf’

 Jacobien Lugtenborg, coördinator ASHG:

 ‘de cirkel 
doorBreken’

waarom een frieSe meldcode? In de loop 
van 2011 wordt de Wet op de Meldcode Huiselijk Geweld 
en Kindermishandeling van kracht. Iedereen die werkt met 
kinderen, gezinnen of volwassenen moet gebruikmaken van 
een meldcode. Het is een stappenplan dat professionals 
gebruiken als ze vermoedens van mishandeling hebben. De 
Friese Meldcode is gebaseerd op het landelijke basismodel en 
is op maat gemaakt voor de Friese situatie en infrastructuur. 
De Friese Meldcode ondersteunt bij het vroegtijdig signaleren 
van kindermishandeling en huiselijk geweld en geeft aan wie 
wanneer welke stappen zet.

voor wie? De Friese Meldcode is geschreven voor Friese 
organisaties en (zelfstandige) professionals in gezondheidszorg, 
onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, 
jeugdzorg, justitie en politie. Zij moeten een Meldcode Huiselijk 
Geweld en Kindermishandeling hanteren.

meer informatie? Op www.friesemeldcode.nl vind je 
de volledige tekst van de Friese Meldcode. Daarnaast veel tips, 
downloads, signaallijsten, voorbeeld-meldcodes, belangrijke 
adressen en ervaringen van andere beroepskrachten.

Vragen? Stuur dan een mail naar info@friesemeldcode.nl
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