De noodzaak van samenwerken en handelen
Samenwerken begint met jezelf
zichtbaar maken.
Ik werk met jongeren
en kinderen tussen
0-23 jaar.

Heb ik alle
professionals in beeld?

Ik wil graag
samenwerken.

Weten andere betrokken
professionals wel dat ik
ook betrokken ben?

Hoe zit het met de andere
kinderen in het gezin?
Van wie krijgen zij hulp?

Vermoedens van huiselijk geweld of
kindermishandeling.
Waarom wil de partner
niet dat ik alleen met
mijn cliënt praat…

Mijn 7-jarige leerling
plast steeds
in zijn broek…

Wat als ik
mensen vals
beschuldig?

Hoeveel
bewijs heb ik
nodig?

Hoe maak ik mijn vermoeden
bespreekbaar, zonder de
vertrouwensband te schaden

Signaal afgeven

Staat het gezin onder druk,
waardoor kansen op
huiselijk geweld vergroten?

Stappenplan meldcode

Zie je belemmeringen in de ontwikkeling
van de jeugdige naar volwassenheid?
Niet-pluis gevoel?

Stap 1
Signalen in kaart brengen (ook kindcheck)
en signaal afgeven in MULTIsignaal.

MULTIsignaal
Regio Amsterdam

Stap 2
Overleg met collega en eventueel
advies vragen aan Veilig Thuis.

Geef in een paar seconden een signaal af en leer andere
betrokken professional kennen. Ook die betrokken zijn
bij andere jeugdigen in het gezin.

Stap 3
Gesprek met de cliënt en
eventueel de ouders/verzorgers.

Match

Stap 4
Afwegen: Is er een vermoeden van huiselijk
geweld en kindermishandeling? Is er sprake
van acute of structurele onveiligheid?

Stap 5
Beslis of zelf hulp verlenen of
organiseren mogelijk is. Doe in
elk geval de (verplichte) melding
bij Veilig Thuis.

Tijdig afstemmen en samenwerken
Samen werk je aan één kind, één gezin, één plan. Is de jeugdige
jonger dan 16 jaar? Dan worden ook de ouders betrokken.
MULTIsignaal Regio Amsterdam
MULTIsignaal Regio Amsterdam is de verwijsindex voor de regio
Amsterdam-Amstelland en Zaanstreek-Waterland. Doel is vroegtijdige
afstemming tussen de professionals die in verschillende werkgebieden bij een
jeugdige betrokken zijn: welzijn, onderwijs, veiligheid en gezondheidszorg.
Ook de professionals die werken met een broertje of zusje, worden gematcht.
Door koppeling aan de landelijke verwijsindex kan ook contact worden gelegd
en worden samengewerkt met professionals buiten de regio.
Ga voor meer informatie naar multisignaal.nl/regio-amsterdam.

Meldcode
Professionals die genoemd worden in de wet meldcode zijn verplicht ermee
te werken. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling helpt
professionals bij het zorgvuldig omgaan met signalen van huiselijk geweld
of kindermishandeling. Aan de hand van 5 stappen bepalen professionals
of en welke hulp er ingezet moet worden. Alle informatie is te vinden op
werkenmetdemeldcode.nl.

