Meldcode Kindermishandeling Beleid Chancare
Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling
Helaas komt kindermishandeling overal voor. Chancare werkt met de verplichte meldcode. Een stappenplan
dat we kunnen gebruiken als er vermoedens of signalen zijn van huiselijk geweld en kindermishandeling.
Chancare hanteert de LIRIK (Licht Instrument Risicotaxatie Kind veiligheid)
De LIRIK is een checklist die professionals in de jeugdzorg helpt bij het beoordelen of er sprake is van
kindermishandeling en bij het inschatten of een kind een risico loopt in de toekomst. Met de LIRIK kan de
professional op een gestructureerde manier relevant en niet-relevante informatie onderscheiden en kritisch
nagaan of er geen belangrijke zaken over het hoofd zijn gezien.
Aandacht functionaris
Onder andere aan Chancare wordt in het kader van de kwaliteitszorg de plicht opgelegd om deze meldcode te
hanteren bij vermoeden of signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Eén van de (verplichte)
stappen van de wet meldcode is om een deskundig collega te consulteren. Dat impliceert dat die specifieke
deskundigheid ook in huis aanwezig moet zijn. Ten alle tijden is Chantal Schakelaar nu het eerste
aanspreekpunt. Patrick Schakelaar kan ook aangesproken worden bij vragen. Te bereiken op: 0651216007.
Voorjaar 2021 is Chancare ook in het bezit van een Aandacht functionaris. Dit zal tevens Chantal Schakelaar
zijn. Te bereiken op: 0651507056.
Wanneer Chancare zorgen om het kind heeft, worden deze altijd geuit naar de ouders. We gaan met ouders in
gesprek met als doel om samen tot een oplossing te komen. In het belang van het kind is er consultatie
mogelijk met direct betrokken collega’s. Daarnaast is het noodzakelijk om samenwerking aan te gaan met
andere extern betrokken professionals, om zo goed mogelijk in beeld te krijgen wat er speelt en een goed plan
van aanpak te kunnen maken. Uiteraard word je als ouder betrokken in dit proces.
Vertrouwenspersoon
Natuurlijk kun je met al je vragen terecht bij Chantal Schakelaar, maar het kan voorkomen dat je het prettiger
vindt om met iemand buiten de vestiging te praten als je ergens meezit. Het kan gaan om allerlei zaken
waarvan je het belangrijk vindt dat deze vertrouwelijk besproken kunnen worden, de gespreksonderwerpen
zijn bewust niet afgebakend. Een vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht en zal nooit iets
ondernemen zonder dat je daarmee hebt ingestemd. Voor vertrouwelijke zaken kun je terecht bij Debby
Koops. Te bereiken op: 0646133205
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