
Melding bij Veilig Thuis Kennemerland     
Belangrijk: Lees voor het invullen eerst de toelichting (laatste pagina).     

 
Dit formulier bestaat uit twee onderdelen: 
A. Contactgegevens van melder, betrokkenen, huisarts en professionele instanties (1 t/m 7) 
B. Inhoud van de melding (8  t/m 13) 
 

 
A. CONTACTGEGEVENS VAN MELDER EN BETROKKENEN 

1. Gegevens van u 

 

Gegevens melder 

Datum melding       

Naam melder       

Functie melder (indien van toepassing)       

Instantie waarbij melder werkzaam is (indien van 
toepassing) 

      

Straat en huisnummer       

Postcode en woonplaats       

Telefoonnummer       

E-mailadres       

  
Doet u een melding over de (leef/ opgroei-) 
situatie van kinderen of van volwassenen? 

      

Wat is uw relatie tot de personen of kinderen 
waarover u een melding doet? 

      

 

Voor medisch professionals geldt dat een adviesoverleg met een vertrouwensarts voorafgaand aan de 
melding conform de meldcode (zie toelichting) verplicht is. Graag vermelden welke vertrouwensarts is 
geraadpleegd: 
 

Mw. J. Bosman  

Mw. P. van der Neut   

Mw. A. van der Neut  

Andere professionals worden eveneens geadviseerd (zie toelichting) om eerst telefonisch contact op te 
nemen met Veilig Thuis alvorens over te gaan tot het doen van een melding. Graag vermelden welke 
bureaudienstmedewerker is geraadpleegd; 

 
  

   

 

 

 



2. Gegevens van de persoon/ personen of (gezins)systeem, over wie u de melding doet 

Vermeld hier de naam van de persoon of meerdere personen over wie u zorgen heeft en voor wie een 
melding wilt doen. Later in dit formulier wordt nog uitgebreider gevraagd naar de gegevens van 
mogelijk minderjarige kinderen in het (gezins)systeem en andere belangrijke betrokkenen. 
 
 

Gegevens gemelde persoon/ personen of  (gezins)systeem 

Naam of namen       

Geboortedatum/data        
Burgerservicenummer(s) (BSN)       
Straat en huisnummer       

Postcode en woonplaats       

Telefoonnummer(s)       

E-mailadres(sen)       

 

3. Gegevens van de jeugdige(n) in het (gezins)systeem (indien aanwezig).  

Vermeld de namen van alle jeugdigen  in het (gezins)systeem. Geef bij ‘ Gemeld kind’ aan of de 
zorgen (deels of geheel) van toepassing zijn op het betreffende kind. Als er meer dan  4 kinderen in 
het gezinssysteem wonen, vragen wij u om hun gegevens op een  extra formulier in te vullen. 
 

 

 Jeugdige (1) Jeugdige (2) Jeugdige (3) Jeugdige (4) 

Achternaam                         

Tussenvoegsel                         

Voorletter(s)                         

Roepnaam                         

Geboortedatum                         

Geslacht  m/v m/v m/v m/v 

Nationaliteit                         

Gemeld kind ja/nee/ deels ja/nee/ deels ja/nee/ deels ja/nee/ deels 

BSN                         

Straat en huisnummer                          

Postcode en  
woonplaats 

                        

Telefoonnummer                          

E-mailadres                         

 

 



 

4. Gegevens dagbesteding van de jeugdige(n) 

 

 Jeugdige (1) Jeugdige (2) Jeugdige (3) Jeugdige (4) 

Naam peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf, school, 
werk 

                   

Type onderwijs                         

Adres peuterspeelzaal, 
kinderdagverblijf, school, 
werk 

                        

Telefoonnummer                               

 

  



5. Gegevens van de betrokken volwassenen  
Denk aan: de ouders van de jeugdige(n), (ex-)partners, huisgenoten, mantelzorger(s), stiefouder(s),  
volwassen kinderen of andere belangrijke betrokkenen zoals steunfiguren etc.  
Vermeld de namen van alle betrokken volwassenen. Als er meer dan 4 personen betrokken zijn, 
vragen wij u om hun gegevens op een  extra formulier in te vullen. 
 

  Betrokkene (1) Betrokkene (2) Betrokkene (3) Betrokkene (4) 

Achternaam                         

Tussenvoegsel                         

Voorletter(s)                         

Roepnaam                         

Geboortedatum                         

Telefoonnummer(s): vast 
en/of mobiel 

                        

E-mailadres                         

Straat en huisnummer                          

Postcode en woonplaats                         

Land                         

Geboorteland                         

Nationaliteit                         

Is er een tolk nodig?  ja/nee ja/nee ja/nee ja/nee 

Zo ja, welke taal                         

Burgerlijke staat 
(getrouwd, gescheiden, 
alleenstaand, 
samenwonend) 

                        

Indien gescheiden: sinds 
wanneer? 

                        

Wat is de onderlinge 
relatie tussen de 
betrokkenen? 

                        

Als er (minderjarige) jeugdige(n) in het (gezins-)systeem zijn: 

Wie heeft/hebben het 
ouderlijk gezag over 
jeugdige(n) 

      

Is een ouder overleden?       

Zo ja: datum overlijden?       

 

  



6. Gegevens van de huisarts 
 

Huisarts 

Naam        

Straat en huisnummer       

Postcode en woonplaats       

Telefoonnummer       

E-mailadres       

 
Zijn er medische factoren die van belang kunnen zijn? 

 
 

Toelichting op meldingsformulier  
 
 
 

7. Professioneel netwerk / betrokken instanties 

Welke professionals zijn betrokken (geweest) en welke begeleiding, hulp en interventies 
(maatregelen) zijn tot dusver ingezet?  
 

Instantie 

Start- en einddatum verleende 
hulp 

      
 

Naam instantie       

Naam contactpersoon       

Adresgegevens       

Telefoonnummer       

E-mailadres       

Soort hulp/ interventie/ 
maatregel 

      
 

Met welke reden ingezet?       
 

Voor wie?       
 

Hoe is het traject verlopen?       
 

Wat was/ is het resultaat?       
 

 
  

 



Instantie 

Start- en einddatum verleende 
hulp 

      
 

Naam instantie       

Naam contactpersoon       

Adresgegevens       

Telefoonnummer       

E-mailadres       

Soort hulp/ interventie/ 
maatregel 

      
 

Met welke reden ingezet?       
 

Voor wie?       
 

Hoe is het traject verlopen?       
 

Wat was/ is het resultaat?       
 

 
8. Welke vorm van geweld of kindermishandeling 
 

Uitsluitend volwassenen 

Om welke vermoedens gaat het? 

(Ex)partner geweld  

Ouderenmishandeling  

Financiele uitbuiting  

Eer gerelateerd geweld  

Huwelijksdwang en achterlating  

Oudermishandeling  

Vrouwelijk genitale verminking  

Seksueel geweld  

Geweld tussen gezinsleden  

Overig/anders:  

 
 

Gezinnen met kinderen 

Om welke vermoedens gaat het? 

Pedagogische verwaarlozing   

Lichamelijke verwaarlozing  

Affectieve verwaarlozing  

Getuige huiselijk geweld  

Lichamelijke mishandeling  

Psychisch geweld  

Seksueel misbruik  

Vrouwelijke genitale verminking  

PCF/Münchhausen by proxy  

Overig/anders:  

 
 
 



 
 
9. Meldingsbeschrijving 
 
Hoe vollediger de meldingsinformatie, des te beter kan Veilig Thuis een inschatting maken van de 

situatie en de zorgen.  Beschrijf zo concreet en feitelijk mogelijk. Geef duidelijk aan als iets géén eigen 

waarneming is maar een vermoeden van uzelf of iemand anders. 

 

Hoe is de samenstelling van het (gezins-)systeem en hoe ziet de leef/opgroeisituatie eruit?  

      

 

 

 

Welke zorgen heeft u; wat heeft u wanneer gezien of gehoord? 

Denk aan (vermoedens van) geweldsituaties of dreiging van geweld, (vermoedens van) mishandeling, 

(vermoedens van) verwaarlozing, onderlinge spanningen, negatieve interactie, gedragssignalen, 

ontwikkelingsproblemen, schoolverzuim/-prestaties, huidafwijkingen/ letsels, middelenmisbruik, omgang met 

anderen, ziekte of  beperkingen, fysieke of emotionele onveiligheid, ontbreken basale verzorging, ontbreken van 

structuur, regels en grenzen, financieel misbruik  etc. 

      

 

 

 

 
Sinds wanneer heeft u de zorgen en wat is de reden dat u nu meldt? 
Indien u als professional betrokken bent bij het (gezins-)systeem, kunt u eveneens beschrijven hoe u de stappen 
van de meldcode toegepast heeft. 

      

 

 

 

 
Wat bemoeilijkt de situatie om tot verbetering te komen? 
(Denk aan persoonlijk functioneren van betrokkene(n), psychiatrische problemen, angst voor isolatie, 

weerstand, werkloosheid, verslavingsproblemen, belaste voorgeschiedenis, beschikbaarheid voor de kinderen, 

conflicthantering (huiselijk geweld), pedagogische kennis en vaardigheden, nakomen van afspraken, complexe 

gezinssamenstelling, financiële problemen, woonsituatie, ingrijpende gebeurtenissen, politiecontacten, 

verhuizing/migratie etc.)  

      

 

 

 

 
Wat hoopt u te bereiken met de melding? Wat hoopt u dat het de betrokkenen/ gezinsleden 
oplevert? 

      

 

 



Heeft u uw zorgen, en uw besluit te melden, besproken met betrokkene(n) en jeugdige(n) (van 12 
jaar en ouder)? 

□ Ja, met: 
□ Betrokkene (1)   Reactie:        
□ Betrokkene (2)  Reactie:        

□ Betrokkene (3)  Reactie:        

□ Betrokkene (4)  Reactie:        

 
□ Jeugdige (1) Reactie:        
□ Jeugdige (2) Reactie:        
□ Jeugdige (3) Reactie:        
□ Jeugdige (4) Reactie:        

 
□ Nee   Reden :        

    

 
Wat vertellen de betrokkene(n)/jeugdige(n) zelf over de situatie? Wat denkt u dat zij willen 
bereiken? 

      

 

 
 

 
10.  Veiligheidsinschatting 
 
Hoe beoordeelt u de situatie op een schaal van 0 – 10? Zet een X in het vakje. 
 

 
Hoe veilig is het slachtoffer 

(0 = zeer onveilig en 10 = zeer veilig) 
 

0 1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 

 
Licht toe waarom u voor dit cijfer kiest:  

 

 

11. Gevaartaxatie: 

Wat is uw grootste zorg/angst over wat er kan gebeuren als we niets doen? Wanneer zou dat 

kunnen gebeuren?  

 

 

 
  



12. Krachten 

 
Wat gaat er naar uw mening goed in het (gezins-)systeem? Welke kwaliteiten hebben de 
betrokkene(n) en de jeugdige(n)? Wat heeft beschermend gewerkt tegen de zorg die u heeft? 

      

 

 
 

13. Sociaal netwerk 

Met wie hebben de betrokkene(n)/ jeugdige(n) een goed contact? Welke mensen uit het sociale 

netwerk van de gezinsleden, denkt u, vinden het belangrijk dat het goed gaat en blijft gaan met de 

betrokkene(n)/  jeugdige(n)?  

      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TOELICHTING 
 

Zorgen of vermoedens 
Als u zorgen heeft over de veiligheid of de ontwikkeling van kinderen of volwassenen, of als u 
vermoedt dat er (mogelijk) sprake is van een vorm van kindermishandeling, huiselijk geweld of 
ouderenmishandeling in een (gezins-)systeem, kunt u contact opnemen met Veilig Thuis. 
 
Meldcode professionals  
Professionals zijn wettelijk verplicht de meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld in 
huiselijke kring. De Wet meldcode geeft aan dat organisaties en professionals in zes sectoren een 
meldcode moeten hebben: 

1. Gezondheidszorg/GGZ; 
2. Onderwijs; 
3. Kinderopvang; 
4. Maatschappelijke ondersteuning; 
5. Jeugdzorg; 
6. Rechtsorde. 

 
Iedere hulporganisatie en zelfstandige professional ontwikkelt een eigen meldcode. 
Daarin moeten in ieder geval de volgende 5 stappen staan: 

• Stap 1: In kaart brengen van signalen. 
• Stap 2: Overleggen met een collega. En eventueel raadplegen van Veilig Thuis of een 

deskundige op het gebied van letselduiding. 
• Stap 3: Gesprek met de betrokkene(n). 
• Stap 4: Wegen van het huiselijk geweld of de kindermishandeling. En bij twijfel altijd Veilig 

Thuis raadplegen. 
• Stap 5: Beslissen over zelf hulp organiseren of melden. 

 
Schriftelijk of telefonisch 
Het kan zijn dat u eerst advies over de situatie wil. Dat kan telefonisch op telefoonnummer 0800 - 
2000. U kunt inhoudelijk advies krijgen of bijvoorbeeld bespreken welke andere mogelijkheden er 
nog zijn in plaats van een melding.  
Als u een melding wilt doen, kunt u uw zorgen telefonisch of schriftelijk melden; het laatste heeft de 
voorkeur. U kunt dan de tijd nemen de woorden te kiezen, die uw zorg het beste omschrijven. Dat 
kan door gebruik te maken van bijgaand meldingsformulier. Indien mogelijk vragen wij u om het 
formulier digitaal in te vullen. 
 
Spoed 
Neem in (vermoedelijke) spoedeisende situaties altijd telefonisch contact met ons op, zodat direct 
met u besproken en afgewogen kan worden welke actie ondernomen moet worden en door wie.  
 
Open melden, tenzij 
Ons uitgangspunt is om, waar mogelijk, zoveel mogelijk openheid te bieden aan het (gezins-)systeem 
over wie de zorgen gemeld heeft en welke zorgen bij ons gemeld zijn. Om die reden vragen wij u om 
uw zorgen met de betrokkene(n)/ de ouders te bespreken en hen te informeren dat u een melding 
gaat doen. 
Als u reden heeft om anoniem te blijven ten opzichte van het gezin, adviseren we u om telefonisch 
contact met ons op te nemen, zodat die mogelijkheid met u besproken kan worden. Bij een 
anonieme melding vertelt u wel uw naam aan Veilig Thuis, maar houdt Veilig Thuis uw naam als 
melder geheim voor het gezin.  
 



Let op  
Alle informatie op het meldingsformulier - ook uw contactgegevens - is ter inzage voor de 
betrokkene(n)/ de ouders en jeugdige(n) (van 12 jaar en ouder). De beschrijving van de melding 
wordt opgenomen in het dossier en het (gezins-)systeem kan daarvan een kopie opvragen. 
Het kan zijn dat u relevante informatie heeft, maar u twijfelt of deze kan worden ingezien door 
degenen die de melding betreft. Bijvoorbeeld omdat dat u bang bent dat uw veiligheid of die van één 
of meer gezinsleden in het geding komt. In dat geval kunt u het beste telefonisch met ons overleggen 
hoe hiermee om te gaan, bijvoorbeeld door deze informatie separaat bij te voegen.  
 
Mochten wij na ontvangst van uw melding vragen hebben, of er ontbreken gegevens op het 
formulier, dan nemen wij telefonisch contact met u op. Na ontvangst van uw melding vindt er intern 
nog een weging en beoordeling plaats of uw melding in onderzoek genomen wordt, en zo ja, door 
wie. Dat kan zijn door Veilig Thuis, het MDCK (Multidisciplinair Centrum Kindermishandeling) of door 
een lokaal (buurt- of wijk-)team. Over de uitkomst van deze beoordeling wordt u als melder 
geïnformeerd. Als Veilig Thuis of het MDCK- team onderzoek doet, wordt bij de start van het 
onderzoek contact met u opgenomen. 
 

Contactgegevens Veilig Thuis 

Het ingevulde formulier kunt u mailen naar info@veiligthuis-ken.nl  

 

mailto:info@veiligthuis-ken.nl

