Meldcode van Stichting De Herberg voor huiselijk geweld en
kindermishandeling
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 vrouwelijke genitale verminking, oudermishandeling (kindoudergeweld), ouderenmishandeling, huwelijksdwang en eer gerelateerd geweld. Tot de huiselijke
kring van het slachtoffer behoren: (ex) partners, gezinsleden, familieleden en huisgenoten.
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.
Doelstelling van Stichting De Herberg
De Herberg wil een veilige ontmoetingsplaats zijn voor kwetsbare mensen. Stichting de Herberg wil
vertrouwen winnen en een band opbouwen met mensen en mensen in beeld houden.
Werkwijze in het algemeen:
Omdat Stichting De Herberg mensen in beeld wil houden, juist als zij geen vertrouwen meer hebben
in de reguliere (hulp)instanties, hebben wij een unieke meldcode. Stichting De Herberg werkt nauw
samen met reguliere instanties en zal altijd als eerste proberen of een andere instantie een melding
doet bij Veilig Thuis, het meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. (tel. 0800-2000)
Pas als allerlaatste als geen andere instantie een melding doet, zal stichting De Herberg zelf een
melding doen. Dit doet zij bij ieder die eenmalig of langdurig is betrokken bij Stichting De Herberg.
Zowel bezoekers als medewerkers. Stichting de Herberg kan ook bemiddelen in het contact leggen
met b.v. Raad voor Kinderbescherming.

Stappenplan:
1. Breng signalen in kaart
signalen van een zorgelijke situatie van een kind/gezin in kaart brengen door aantekeningen
te maken in het digitaal en/of schriftelijk logboek. Hij/zij is attent op signalen die kunnen
duiden op huiselijk geweld of kindermishandeling. Als hij/zij gesprekken hierover voert
worden notities gemaakt.
2. Vraag advies aan deskundige collega, of raadpleeg het Advies-en Meldpunt
Veilig Thuis.
Informatie inwinnen en delen met de betrokken hulpverlener als die er is. De te nemen
stappen worden doorgenomen en afgestemd wie wat doet. Wanneer een melding nodig is
zal Stichting De Herberg altijd vragen of de betrokken instantie of een andere organisatie
melding wil doen. Stichting de Herberg vraagt om op de hoogte gehouden te worden en een
terugkoppeling te krijgen van de vervolgstappen en of er daadwerkelijk een melding gedaan
wordt. Waar nodig werkt Stichting De Herberg zoveel mogelijk hieraan mee.
Wanneer er geen betrokken hulpverlener is zal het bestuur van stichting de herberg contact
opnemen met de GGD en daar haar zorgen kenbaar maken en gegevens doorgeven zodat
GGD daarmee aan het werk kan, om eventueel niet bekende hulpverleners op te sporen en
zo nodig zelf een zorgmelding kan doen.
Wanneer er geen instantie is die een melding kan/wil doen en Stichting de Herberg maakt
zich ernstig zorgen zal hij/zij, na collegiaal beraad, advies inwinnen bij Veilig Thuis en de
volgende stappen zelf volgen.
3. Praat met partner, ouder(s) en/of kind
Omdat bijna altijd een andere instantie een melding doet zal Stichting de Herberg er niet
over praten en tegenover de betrokkenen niet laten merken dat Stichting de Herberg weet
van de melding. Dit om ervoor te zorgen dat de betrokkenen naar stichting de Herberg
blijven komen. Zodat we, in het belang van het kind of de partner, samen kunnen werken
met betrokken instanties aan een melding of noodzakelijke handeling.
Wanneer Stichting de Herberg zelf een melding moet doen omdat geen andere instantie een
melding doet zal een bestuurslid van Stichting de Herberg een gesprek met de partner en/of
ouder(s) aangaan. Alleen als dit het kind en/of de partner ten goede komt.
4. Wegen van huiselijk geweld of kindermishandeling
Heb ik op basis van stap 1 t/m 3 een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling?
Heb ik een vermoeden van acute of structurele onveiligheid?
5. Beslissen: 1. Is melden noodzakelijk? 2. Is hulp bieden / organiseren (ook) mogelijk?
1. Melden is noodzakelijk als er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
2.Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? Alleen als:

 Stichting de Herberg in staat is om effectieve/passende hulp te bieden of te
organiseren.

 De betrokkenen meewerken aan de geboden of georganiseerde hulp.

 De hulp leidt tot duurzame veiligheid.
Indien hulp verlenen op basis van één van deze punten niet mogelijk is, is melden bij Veilig
Thuis noodzakelijk.
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