Toolkit bij de digitale folder ‘Als vrijwilligers zich zorgen maken’
Sinds 1 juli 2013 is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling van kracht. Betaalde
beroepskrachten zijn dan verplicht de meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Maar waar
kunnen vrijwilligers in een organisatie of vereniging terecht als ze zich zorgen maken over de thuissituatie van andere leden?
De folder ‘Als vrijwilligers zich zorgen maken’ beschrijft de veranderende rol die een vrijwilliger en het
bestuur van vrijwilligersorganisaties hebben als het gaat om de veiligheid in de thuissituatie van leden,
cliënten of deelnemers. De centrale aanbeveling in de folder is dat er binnen deze organisaties een
aandachtsfunctionaris wordt aangesteld. Dit ondersteunende materiaal geeft extra informatie dat
waardevol is voor het bestuur en de aandachtsfunctionaris.
Telefoonnummers
Veilig Thuis
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.
Landelijk telefoonnummer: 0800 – 2000 (gratis, 7 dagen per week, 24 uur per dag).
Kijk voor meer informatie op www.vooreenveiligthuis.nl
Websites
www.vooreenveiligthuis.nl
Een website van de Rijksoverheid.
Met de publiekscampagnes tegen huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling en
biedt informatie voor slachtoffer, omstander en pleger. Met informatie over signalen, wat te doen en te
gebeuren als je belt met Veilig Thuis.
www.meldcode.nl
(Stappenplan) Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.
De meldcode is bedoeld voor beroepskrachten in onder andere het onderwijs, de gezondheidszorg en
de maatschappelijke ondersteuning.
www.inveiligehanden.nl
Website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV).
Een website voor vrijwilligersorganisaties die met minderjarigen werken en gaat over het voorkomen
van seksueel misbruik. Met onder andere de toolbox ‘In Veilige Handen’.
www.slachtofferwijzer.nl
Website van Fonds Slachtofferhulp voor slachtoffers van verschillende vormen van geweld die op
zoek zijn naar hulp.
Scholingsmogelijkheden aandachtsfunctionarissen.
Neem voor meer informatie contact op met Saskia Daru van MOVISIE (s.daru@movisie.nl of
030 789 20 49). Of kijk in www.bijscholingwmo.nl voor eventuele scholingsmogelijkheden en vraag bij
de uitvoerenden na in hoeverre deze ook geschikt zijn voor vrijwilligers.
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Voorbeelden uit het veld Scouting:
Handleiding ‘Omgaan met signalen van huiselijk geweld en/of kindermishandeling’ (Van Boheemen
& Matser-van ‘t Oever, 2012). In de handleiding wordt beschreven hoe men bij Scouting Nederland,
onder andere met behulp van een stappenplan, kan omgaan met signalen van huislijk geweld en/of
kindermishandeling.
deling voor Scouting (Van Boheemen & Matser-van
‘t Oever, 2012). De signaalkaart is een hulpmiddel, geen checklist. Het maakt onderdeel uit van de
bovengenoemde handleiding.
Humanitas
Humanitas Landelijk Bureau heeft een ‘Protocol huiselijk geweld en kindermishandeling: stappenplan
voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling’ (Meijer, Boode en
Leemans, 2011). Het is een document dat geschreven is voor hun beroepskrachten en vrijwilligers.
Voor meer informatie hierover: 020 523 11 00 (Humanitas Landelijk Bureau).
Verwey-Jonker Instituut
Op de site van Verwey-Jonker Instituut staan drie pakketten ‘Vrijwilligers tegen ouderenmishandeling’
voor het beter signaleren en tegengaan van ouderenmishandeling. De pakketten zijn gemaakt in
opdracht van het ministerie van VWS. Het is o.a. bedoeld voor vrijwilligers, vrijwilligerscoördinatoren
en lokale besturen van vrijwilligersorganisaties.
Stichting Heppie
Stichting Heppie (www.heppie.nl) heeft een Veiligheidsplan. Daarin zijn alle aspecten m.b.t. veiligheid
opgenomen: van risico-inventarisatie tot gedragscode en bijvoorbeeld ook hun vertrouwenspersoon.
In het plan zit een hoofdstuk ‘Vermoeden van misbruik of mishandeling in leefsituatie van het kind’.
Het veiligheidsplan van Stichting Heppie wordt ieder jaar geüpdatet. Wijzigingen zijn dan ook onder
voorbehoud.
Voorbeeldbericht voor de vrijwilligers voor in uw nieuwsbrief, website
“Maak jij je wel eens zorgen over de thuissituatie van één van onze leden? Blijf er niet mee rondlopen!
Bespreek de zorgen met onze aandachtsfunctionaris (naam, emailadres en telefoonnummer). Samen
bekijken jullie wat er met deze zorgen kan gebeuren.
Een onveilige situatie kan bijvoorbeeld bestaan wanneer er kindermishandeling of huiselijk geweld
plaatsvindt. Er is sprake van huiselijk geweld wanneer er bijvoorbeeld in een gezin sprake is van veel
ruzie, als er wordt gescholden en er klappen vallen. Ook komt het voor dat er psychische druk wordt
uitgeoefend, mensen elkaar bedreigen of iemand wordt gestalkt. Of dat een partner dingen verbiedt,
zoals bijvoorbeeld omgang met vrienden. Ook kan er sprake zijn van financiële afpersing of seksueel
misbruik. Zie http://www.vooreenveiligthuis.nl
Voor vragen over de flyer en het ondersteunend materiaal kunt u contact opnemen met:
Saskia Daru, projectleider bij Movisie.
Tel: 030 789 20 49
Email: s.daru@movisie.nl
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