Veilig Thuis
Noord-Holland Noord
Postadres
Postbus 224
1800 AE Alkmaar
info@vtnhn.nl
Bezoekadres
Hertog Aalbrechtweg 5
1823 DL Alkmaar

Formulier voor schriftelijke melding van (vermoedens) van
huiselijk geweld en kindermishandeling
Leest u vooraf deze toelichting goed door
Dit formulier kunt u digitaal invullen en mailen aan info@vtnhn.nl.
Belangrijk om te weten
•

Veilig Thuis is ingesteld door de overheid. Veilig Thuis heeft als taak situaties waarin zorgen over huiselijk geweld
en/of over kinderen worden geuit, volgens het vastgesteld wettelijk protocol van handelen te onderzoeken en te
beoordelen en zo nodig hulpverlening op gang te brengen.

•

Bij meldingen is het bij uitzondering mogelijk uw naam als melder geheim te houden voor het gezin, het betreft dan
onder andere situaties waarbij er een veiligheidsrisico is voor u als melder. Veilig Thuis heeft uw naam,
adresgegevens en telefoonnummer nodig om een melding in ontvangst te kunnen nemen.

•

Alle informatie op het meldingsformulier is open en ter inzage voor volwassenen en voor kinderen boven de twaalf
jaar. De meldingsbeschrijving komt in het dossier.

•

Het kan zijn dat u relevante informatie heeft en dat u twijfelt of deze informatie ingezien moet kunnen worden door
degene die de melding betreft. In dat geval kunt u altijd met ons overleggen.

•

U kunt in overleg eigen bijlagen toevoegen die de melding compleet maken.
Denk hierbij bijv. aan diagnoses, grafieken of rapportages. De bijlagen moeten recente, actuele informatie bevatten.
De bijlagen kunnen de meldingsbeschrijving NIET vervangen.

•

Tijdens het telefonisch contact met Veilig Thuis maakt Veilig Thuis afspraken met u over eventueel verder contact
en over hoe u geïnformeerd wordt na het onderzoek.

•

Na het versturen van het formulier wordt van de melder verwacht dat deze bereikbaar is voor eventuele vragen.

•

We informeren u of Veilig Thuis de melding in onderzoek neemt.

Graag zo mogelijk telefonisch overleg
voordat u een schriftelijke melding doet.
Het telefoonnummer van Veilig Thuis is 0800-2000.

1. Melder
Gegevens van de melder
Datum van de melding
Naam instelling
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
Naam. personeelsnummer en functie
contactpersoon
Relatie t.o.v. gezin/
kinderen
E-mailadres
Bereikbaar

2. Gegevens betrokkenen
Onder dit kopje worden gegevens over de kinderen en de ouders gevraagd. Vult u alstublieft alle bij u bekende gegevens
zo volledig mogelijk in.
Kind 1

Kind 2

Achternaam
Voornamen
Geslacht

man

man

vrouw

vrouw

ja

ja

nee

nee

Kind 3

Kind 4

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Gemeld kind

Achternaam
Voornamen
Geslacht

Geboortedatum
Geboorteplaats

man

man

vrouw

vrouw

Vervolg 2. gegevens
betrokkenen

Kind 3

Kind 4

Burgerservicenummer
Gemeld kind

ja

ja

nee

nee

Kind 5

Kind 6

man

man

vrouw

vrouw

ja

ja

nee

nee

Achternaam
Voornamen
Geslacht

Geboortedatum
Geboorteplaats
Burgerservicenummer
Gemeld kind

Kinderen verblijven bij
Indien niet bij ouders
Adres indien niet
bij ouders

Volwassenen/ouders/verzorgers
Vader
Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Adres
Postcode +
Woonplaats
BSN
Telefoon
Telefoon mobiel
E-mailadres

Moeder

Vervolg
Burgerlijke staat

Vader

Moeder

Gehuwd

Gehuwd

Gescheiden

Gescheiden

Samenwonend

Samenwonend

Alleenstaand

Alleenstaand

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Wie heeft het
gezag?
Is er een OR?

Zo ja, beschrijf OR
Tolk nodig?

Zo ja, welke
taal?

Stiefvader

Stiefmoeder

Achternaam
Voornamen
Geboortedatum
Geboorteplaats
Nationaliteit
Adres
Postcode +
Woonplaats
BSN
Telefoon
Telefoon mobiel
E-mailadres
Burgerlijke staat

Gehuwd

Gehuwd

Gescheiden

Gescheiden

Samenwonend

Samenwonend

Alleenstaand

Alleenstaand

Nee

Nee

Ja

Ja

Wie heeft het
gezag?
Is er een OR?

Vervolg

Stiefvader

Stiefmoeder

Zo ja, beschrijf OR
Tolk nodig?

Nee

Nee

Ja

Ja

Zo ja welke taal

3. Betrokken instanties
Huisarts
Naam huisarts
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Scholen
Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

Naam School
Naam contactpersoon
Type onderwijs
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Naam School
Naam contactpersoon
Type onderwijs
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Vervolg 3. betrokken instanties

Consultatiebureau
Naam bureau
Naam contactpersoon
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

Overig
Naam instantie
Naam contactpersoon
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres

4. Meldingsbeschrijving
In dit onderdeel treft u diverse vragen en aandachtspunten aan. Des te vollediger de melding des te beter kan Veilig Thuis
een inschatting maken over de aard en ernst van de problematiek. Het is daarom van belang dat u alle beschikbare
relevante informatie vermeldt.
Probeer de antwoorden zo concreet en feitelijk mogelijk te beschrijven en geef duidelijk aan wanneer het een vermoeden
betreft.
A. Aanleiding melding
Welke zorgen heeft u,
hoe bent u op de hoogte
geraakt van de zorgen,
wat heeft u zelf gezien
of gehoord?
Sinds wanneer heeft u
de zorgen en wat is de
reden dat u nu meldt?
B.
Wat heeft u zelf gedaan
met betrekking tot de
zorgen en wat kunt u
zelf nog doen?
C.
Wat hoopt u te bereiken
met de melding?

D. Krachten van en zorgen over de kinderen/jeugdigen:
Per kind beschrijven wat er goed gaat en wat de zorgen zijn. Of er sprake is van problemen met betrekking tot de
ontwikkeling, cognitief (intelligentie) en/of sociaal-emotioneel functioneren, welzijn, gedrag, verzorging, letsels. Denk ook
aan stemming, karakter, omgang met leeftijdsgenoten en volwassenen, vrijetijdsbesteding, schoolprestaties, hygiëne,
voeding, kleding, ziektes, beperkingen.
Krachten

Zorgen

Kind 1

Kind 2

Kind 3

Kind 4

E. Krachten van en zorgen over de opvoedsituatie:
Kunt u beschrijven hoe de opvoedsituatie eruit ziet: wat gaat er goed (de krachten) en wat zijn de zorgen? Denk aan
bieden van bescherming, veiligheid, verzorging, dagstructuur, regels en grenzen, opvoedingsstijl, ouder-kind band en
onderlinge interactie.
Krachten

Zorgen

Opvoedsituatie

F. Krachten van en zorgen over de ouders/verzorgers:
Kunt u beschrijven over de ouders/verzorgers wat er goed gaat (de krachten) en wat de zorgen zijn? Persoonlijk
functioneren, psychische problemen, verslavingsproblematiek, emotionele en fysieke beschikbaarheid voor de kinderen,
voorgeschiedenis, partnerrelaties, huiselijk geweld, ouderlijk gezag, pedagogische kennis en vaardigheden
Krachten

Zorgen

Ouders/verzorgers

G. Gezinssituatie
Samenstelling
huishouden, woonsituatie, financiën, werk,
ingrijpende gebeurtenissen, ziekten,
justitie, migratie.
H. Hulpverlening
Welke professionals zijn betrokken geweest en welke begeleiding, hulp en interventies en (maatregelen) zijn tot dusver
ingezet?

Instantie 1

Instantie 2

Startdatum hulp
Einddatum hulp
Naam instantie
Naam contactpersoon
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Soort hulp/ interventie/
maatregel
Met welke reden
ingezet?
Voor wie?
Hoe is het traject
verlopen?
Wat was/ is het
resultaat?

Instantie 3
Startdatum hulp
Einddatum hulp
Naam instantie
Naam contactpersoon
Adres
Postcode + Woonplaats
Telefoonnummer
E-mailadres
Soort hulp/ interventie/
maatregel
Met welke reden
ingezet?
Voor wie?
Hoe is het traject
verlopen?
Wat was/ is het
resultaat?

Instantie 4

I. Contact
Is er eerder contact
geweest met Veilig Thuis
over deze volwassenen?
J. Bespreking van de melding
Wat vertellen de
volwassen betrokkenen
zelf over de situatie?
Herkennen zij de
zorgen?
K. Is de melding besproken met betrokkenen?
Is de melding besproken en wat was de mening van betrokkenen over de melding?
Ja, met

Nee

vader

Reactie/NVT:

moeder

Reactie/NVT:

kind 1

Reactie/NVT:

kind 2

Reactie/NVT:

kind 3

Reactie/NVT:

kind 4

Reactie/NVT:
Reden:

L. Heeft u nog overige, relevante informatie?
Informatie

E- mailadres:
Postadres:
Bezoekadres:
Telefoon:

info@vtnhn.nl
Postbus 224, 1800 AE Alkmaar
Hertog Aalbrechtweg 5, 1823 DL Alkmaar
0800-2000

Alkmaar, december 2015

