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Afstemmen Samenwerken

SISA en SluiS zijn verwijsindexen waarin professionals met een signaal 
aangeven dàt ze betrokken zijn bij een kind/jongere/volwassene (vroeg
signalering). SISA en SluiS zorgen vervolgens voor de uitwisseling van 
contactinformatie, het bevorderen van afstemming en verdere samen
werking. Signaleringsbevoegde professionals zijn werkzaam vanuit 
diverse domeinen.
sisa.rotterdam.nl

SISA en SluiS zijn onderdeel van MULTIsignaal

SISA-SluiS Meldcode 
Professionals die genoemd worden in de wet meldcode zijn verplicht 
ermee te werken. De meldcode Huislijk 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  ze een melding moeten doen bij Veilig Thuis RR en of   
er voldoende hulp kan worden ingezet.
werkenmetdemeldcode.nl

Hoe maak ik  
mijn vermoeden 

bespreekbaar, zonder  
de vertrouwensband  

te schaden? 

Het belang van signaleren en handelen 
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STAP 1
Signalen in kaart brengen (ook kindcheck) 
en signaal in SISA-SluiS afgeven.

STAP 3
Gesprek met de cliënt  
(en/of de ouders/verzorgers)

STAP 5: Neem twee beslissingen
-  Is melden bij Veilig Thuis RR noodzakelijk?
-  Is zelf hulp verlenen of organiseren  

(ook) mogelijk?

STAP 4: Weging
- Vermoeden van HG&KM?
-  Sprake van acute of structurele 

onveiligheid?

STAP 2
Overleg met collega en evt. advies  
van Veilig Thuis RR

Vermoedens van huislijk geweld  
of kindermishandeling 

Samenwerken begint met 
jezelf zichtbaar maken

STAPPENPLAN MELDCODESIGNAAL AFGEVEN

Afwegingskader signaleren  
volgens artikel 7 convenant SISA-SluiS

“Belemmering bij de persoon voor  
een gezond en veilig bestaan?”

“Belemmering bij de jeugdige in  
ontwikkeling naar volwassenheid?”

SluiS
(vanaf 23 jaar)

Rotterdam  

SISA
(0-23 jaar)

Rotterdam en regio 

Zou mijn cliënt ergens 
al hulp krijgen, heb  
ik alle professionals  

in beeld? 

Zien de andere 
betrokken 

professionals 
mij wel?

Mijn cliënt mag  
van zijn kleinzoon de  
post niet openen en  

uitgaven doen...

Wat als ik mensen 
vals beschuldig?Mijn 7 jarige leerling 

plast regelmatig in  
zijn broek...

Hoeveel bewijs  
heb ik nodig?

Ik ben via SISA-SluiS 
zichtbaar als betrokken 

professional.

Ik sta 
open voor 

samenwerking...

Waarom mag ik van  
de partner niet alleen 
het gesprek met mijn  

cliënt voeren?


