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'Het' verandert, maar waarom dan?



Zodat je het echt samen kunt doen!





Verder kijken dan de eerste indruk





Toen ik ouders kort daarna sprak gaven zij aan dat zij, als jonge ouders, het
enorm zwaar hadden. Hun zoon had op jonge leeftijd al meerdere diagnoses
en zij zaten volop in de hulpverleningsmolen. De vakantie bleef voor hen echt
een moment om het gestructureerde leven even achter zich te laten, maar
zodra zij merkten dat hun zoon daar slecht op bleek te reageren, draaide zij
hun standpunt daarover terug. Met het gewenste effect. 
 
Ik vond het superstoer om te zien dat zij ervoor kozen wel naar een camping
te gaan. Een plek waarvan zij wisten geconfronteerd te worden met enorme
vooroordelen van de mensen om hen heen. Zij vertrouwden op hun eigen
kunnen en dat pakte heel goed uit. 
 
Voor mij was dit een wijze les weer in het signaleren van huiselijk geweld of
kindermishandeling. Soms kunnen namelijk direct enorm veel alarmbellen
afgaan op een signaal, maar het is altijd goed om de bredere context te leren
kennen en te bekijken voordat er tot stappen overgegaan wordt. Gebruik
daarom altijd een signalenkaart of risico-taxatie instrument om het vervolg te
bepalen. Zodat je daarover met ouders een goed gesprek kunt voeren en een
vakkundige weging kunt maken wat je vervolgstap kan zijn. 
 
 





Advies vraag je niet voor niks 



 
Om goed onderscheid te kunnen maken is het relevant om jouw signalen echt

objectiveerbaar te kunnen maken. Het doet er eigenlijk niet toe wat jij ernstig vindt, het
doet ertoe wat er feitelijk gebeurt en in hoeverre dit schadelijk zou kunnen zijn voor de

cliënt(en) en hun veiligheid. 
 
 
 
 
 
 

Mijn advies: weeg nooit alleen, toets bij collega's of Veilig Thuis. En pak desnoods de
afwegingskaders en een risicotaxatie-instrument er eens bij. 

 
Een advies kan je vragen om de signalen te duiden, maar ook om een gesprek voor te
bereiden met de cliënten, ondersteuning bij dossiervorming. En natuurlijk kan dat altijd

anoniem. 

Kort maar krachtig deze week! Het is niet nodig alleen te worstelen met je eigen dilemma's
en gevoelens. 

 
 





5 tips bij het gesprek van Mareille Boor 



1

2

3

Zorg voor een goede voorbereiding

Maak het veilig 

Maak het concreet 



4

5
Het gezamenlijke belang 

Stel open vragen 



http://inzien.org/training/




Risico-taxatie én afwegingskader



Duidelijkheid

Voorbereiden van 

 een gesprek 

Besluiten nemen



Nog niet duidelijk?

http://kirstenregtop.com/2016/10/24/maand-van-de-meldcode-stap-4-interview-met-sander-van-arum/




Beslis!







De Meldcode gaat uit van contact met de cliënt

Extra blog: De eye-opener



De Meldcode gaat over zorgvuldig handelen

De Meldcode gaat over actieve deskundigheidsbevordering
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Checklist
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Voor beleidsmakers en managers

Ja, Ik wil meer weten!

kirstenregtop.com

Na de Meldcode CheckUp…

 

Meer weten? 

Klik op deze rode knop 

https://kirstenregtop.com/meldcode-check-up/


Meldcode 

In kaart brengen van signalenstap 1

stap 4

stap 5

stap 3

Collegiale consultatie 

Gesprek met de cliënt 

Weeg risico, aard, ernst van HG&KM 

Meld bij 

Veilig Thuis 

en 

weeg af:

HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING
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stap 2

weeg af:

bij: ja


