VEILIGHEIDSPROTOCOL
Per 1 januari 2019 hanteert Sozo Zorg een nieuw veiligheidsprotocol. Het is een professionele norm
om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.
De professional doorloopt de stappen van de meldcode als hij of zij vermoedens heeft van huiselijk
geweld of (kinder) mishandeling. Het gaat hierbij niet alleen om vermoedens van fysiek geweld, maar
ook om vermoedens van psychisch of seksueel geweld en vermoedens van verwaarlozing.
Voor wie is het gebruik van de meldcode verplicht?
Het verplichte gebruik van een meldcode staat in de Wet verplichte meldcode huiselijk geweld en
kindermishandeling. De meldcode geldt voor professionals die werkzaam zijn in de sectoren:
• Gezondheidszorg;
• Onderwijs;
• Kinderopvang;
• Maatschappelijke ondersteuning;
• Jeugdhulp;
• Justitie.
Dus ook voor iedereen die namens Sozo Zorg werkzaamheden verricht.
Binnen Sozo Zorg wordt gewerkt met de Meldcode app. Binnen deze app doorloop je dé 5 stappen
van de meldcode.
STAP 1: Breng signalen in kaart
Breng signalen in kaart die je zorg bevestigen of ontkrachten. Leg signalen en vervolgstappen
objectief en feitelijk vast in het dossier. Voer indien nodig de kind check uit.
STAP 2: Overleg met een deskundige collega of Veilig Thuis
Overleg met een deskundige collega om signalen te duiden. Raadpleeg zo nodig Veilig Thuis of een
forensisch arts. Neem bij eer gerelateerd geweld, huwelijksdwang of vrouwenbesnijdenis direct
contact op met Veilig Thuis.
STAP 3: Praat met ouders of verzorgers
Bespreek je zorgen zo snel mogelijk met de ouders/verzorgers van het kind. Alleen als jouw veiligheid
of die van het kind in gevaar kan komen door een gesprek kan hiervan worden afgezien.
STAP 4: Weeg het geweld
Maak een inschatting van de aard en de ernst van de situatie op basis van signalen, het overleg met
een collega en het oudergesprek. Vraag bij twijfel advies aan Veilig Thuis. Bij een reële kans op
schade: melden.

STAP 5: Beslis: Is melden nodig? Is hulpverlening nodig?
Als je het kind voldoende kunt beschermen, bied of organiseer je de noodzakelijke hulp. Als de
situatie acuut of structureel onveilig is, doe je een melding bij Veilig Thuis en beslis je samen welke
hulp je zelf kunt organiseren.
Nadat je de 5 stappen van de meldcode doorlopen hebt, wordt de uitkomst gerapporteerd en ten
minste besproken dat deze afweging gemaakt is met de eindverantwoordelijke van Sozo Zorg.
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